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ت ـم ـه ـي ــد
ً
تماشيا مع انضمام اململكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العاملية ً
وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم  244وبتاريخ
1426/9/21ه بشأن املوافقة على وثائق انضمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية ،وما يتطلب األمر من التزام اململكة بمواءمة
أنظمتها ذات العالقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات املنظمة ،خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ( )TBTالتي تقض ي بعدم
وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول األعضاء ،وعدم التمييز بين املنتجات ذات املنشأ املختلف من
حيث االشتراطات الفنية وطرائق تقويم املطابقة ،وذلك من خالل إصدار لوائح فنية تشمل املتطلبات األساسية املشروعة وتوحيد
إجراءات العمل.
ً
وبناء على املادة الثالثة (فقرة  )1 -من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم
 216بتاريخ  1431/6/17هـ ،املوافق  2010/5/31م ،وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارمواصفات قياسية سعودية و أنظمة وأدلة
الجودة وتقويم املطابقة ،تتو افق مع املواصفات القياسية واألدلة الدولية ،وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العاملية
في هذا املجال ،وتكون متو افقة مع الشريعة اإلسالمية ومحققة ملصالح اململكة".
واستنادا إلى املادة الرابعة (فقرة  )2 -من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء
رقم  216بتاريخ  1431/6/17ه ،املوافق  2010/5/31م ،وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارلوائح إجراءات تقويم املطابقة للسلع
واملنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".
ً
وبناء على املادة الرابعة (فقرة  )14 -من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم
 216بتاريخ  1431/6/17هـ ،املوافق  2010/5/31م ،وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة األنظمة واللوائح الرقابية ذات العالقة
بمجاالت عمل الهيئة ،وتطويرها ،و اقتراح التعديالت الالزمة عليها ،لتواكب متطلبات الجودة والسالمة ،وإحالتها إلى الجهات
ً
املختصة ،لدراستها وإصدارها وفقا للطرق النظامية".
ً
وبناء على املادة السادسة (فقرة  )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم
 216بتاريخ  1431/6/17هـ ،املوافق  2010/5/31م ،التي تنص على " مع مراعاة ما ورد في املادة (الرابعة) من هذا التنظيم،
تعد الهيئة هي املرجع في اململكة في كل ما يتعلق باملواصفات القياسية ،وإجراءات تقويم املطابقة ،ومنح عالمة الجودة
والقياس واملعايرة .وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة االلتزام باملواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها
وأعمالها".
ً
أساسا ملطابقة تلك املنتجات للمتطلبات األساسية
وحيث إن املواصفات القياسية للمنتجات املشمولة في إحدى اللوائح تعتبر
للسالمة في الالئحة املحددة ،فقد قامت الهيئة بإعداد هذه الالئحة الفنية.
ملحوظة :هذا التمهيد وجميع املالحق لهذه الالئحة جزء ال يتجزأ منها.
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املادة ( )1املصطلحات والتعاريف
 1/1تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات األخرى الواردة في هذه الالئحة -عند تطبيق بنودها -الدالالت واملعاني املبينة
يقتض سياق النص خالف ذلك.
أمامها ،أو الواردة في األنظمة واللوائح والقرارات املعمول بها في الهيئة مالم
ِّ
اململكة :اململكة العربية السعودية.
املجلس :مجلس إدارة الهيئة.
الهيئة :الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة.
الجهات الرقابية :هي الجهة/الجهات الحكومية ذات املهام الرقابية حسب اختصاصها ،املسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ
اللوائح الفنية ً
سواء في املنافذ الجمركية أو األسواق أو املصانع.
سلطات مسح السوق :الجهات الحكومية املختصة بمراقبة األسواق واإلجراءات املتخذة للتأكد من مطابقة املنتجات
ملتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس اإلدارة.
الالئحة الفنية :وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص املنتجات والعمليات املرتبطة بها وطرائق إنتاجها ،بما في
ذلك األحكام اإلدارية سارية املفعول املطبقة ،التي يجب االلتزام بها .وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في املصطلحات
والتعاريف والتعبئة ،ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات على املنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج.
املواصفة القياسية :وثيقة تحدد صفات السلعة أو املادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو
مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السالمة واألمان فيها ،كما تشمل املصطلحات والرموز وطرائق االختبار
وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعالمات.
املتطلبات األساسية :املتطلبات الخاصة باملنتجات ،التي قد تؤثر في السالمة والصحة والبيئة ،التي يجب االلتزام بها.
الخطر(أخطار :)Hazardsمصدر محتمل للضرر.
ً
املخاطر) :Risk(sاحتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر.
مسح السوق :األنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن املنتجات تستوفي املتطلبات املنصوص
ً
عليها في اللوائح الفنية ذات العالقة ،وأنها ال تشكل خطرا على الصحة والسالمة والبيئة ،أو أي جانب آخر يتعلق بحماية
املصلحة العامة.
املوردُ :ويقصد به ما يلي:
ِّ
املنتج ،في حالة إقامته في اململكة ،أو كل شخص يقدم ُهويته على أنه صانع َ
صانع َ
للمنتج وذلك من خالل
َ
َ
تسميته املنتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة ،وكذلك كل شخص يقدم على تجديد املنتج.
-

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 َ
املنتج.

إجراءات تقويم املطابقة :وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة توضح اإلجراء املستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم
املطابقة.
الجهات املقبولة :هي جهات تقويم مطابقة تقبلها الهيئة وفق الئحة قبول جهات تقويم املطابقة.
ً
ً
جهات التفتيش :جهة تقويم مطابقة معتمدة وفقا لآليزو  ،17020ومقبولة من الهيئة وفقا لالئحة قبول جهات تقويم
املطابقة ،للقيام بإجراءات التفتيش على معدات الضغط ،وذلك قبل وضعه تحت االستخدام العام أو أثناء إجراءات
ً
االختبارات الدورية ،وإصدار شهادة تفتيش وفقا للمتطلبات املحددة في هذه الالئحة الفنية.
شهادة املطابقة :الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات املقبولة ،التي تؤكد مطابقة املنتج أو أي دفعة منه ملتطلبات
املواصفات القياسية ذات العالقة.
شهادة التفتيش :الشهادة الصادرة عن جهة التفتيش املقبولة ،التي تؤكد استيفاء املنتج أو املرافق أو املصانع أو املعدات
أو العمليات أو الخدمات ملتطلبات الئحة فنية أو مواصفات قياسية محددة.
املورد باملطابقة :إقرار من املورد نفسه بأن منتجه مطابق ملتطلبات التشريعات املعمول بها ،وذلك دون أي تدخل
إقرار ِّ
إلزامي من طرف ثالث  -في كافة املراحل الخاصة بعملية التصنيع -وقد يعتمد اإلقرار على اختبارات على املنتج وفقا
للتشريعات ذات العالقة.
عالمة الجودة السعودية :هي عالمة اعتمدتها الهيئة تدل على أن املنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة
لالئحة وإجراء املنح واملواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
الوضع في السوق :هو وضع َ
املنتج ألول مرة في سوق اململكة ،واملسؤول عنه إما الصانع أو املستورد.
العرض في السوق :تعني أي إمداد باملنتج بهدف التوزيع أو االستهالك أو االستخدام في اململكة في إطار نشاط تجاري سواء
كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب :هو أي إجراء يهدف إلى منع عرض املنتجات في السوق وفي سلسلة التوريد.
االستدعاء :هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع املنتجات املعروضة التي سبق توفيرها للمستخدم النهائي.
َ
املنتج :معدات الضغط.
معدات الضغط :األوعية واألنابيب وملحقات السالمة وملحقات الضغط ،بما في ذلك العناصر امللحقة (املتصلة) باألجزاء
املضغوطة (مثل :الفوهات ،والوصالت والدعامات وعروات الرفع).
وعاء :حاوية مصممة ومبنية الحتواء املوائع تحت الضغط ،بما في ذلك ملحقاتها املتصلة بها حتى نقطة االقتران التي تربطها
بمعدات أخرى ،وقد تتكون من أكثر من غرفة /تجويف.
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األنابيب :مكونات األنابيب املخصصة لنقل املوائع ،عند توصيلها ببعضها البعض للتكامل/لالندماج مع نظام الضغط،
وتشمل على وجه الخصوص ،أنبوب أو منظومة أنابيب أو تركيبات أو وصالت تمدد أو خراطيم أو مكونات أخرى تتعرض
للضغط حسب االقتضاء؛ وتعتبر املبادالت الحرارية التي تحتوي على أنابيب بغرض تبريد أو تسخين الهواء بمثابة أنابيب.
ملحقات السالمة :األجهزة املصممة لحماية معدات الضغط من الحدود املسموح بها التي يتم تجاوزها ،بما في ذلك أجهزة
الحد من الضغط املباشر ،مثل صمامات األمان وأجهزة أمان األقراص املتفجرة ( ،)bursting discوقضبان الربط
وااللتواء ،وأنظمة التحكم في تخفيف الضغط ( )Controlled Safety Pressure Relief Systemوأجهزة الحد ،والتي
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.
ملحقات الضغط :أجهزة ذات وظائف تشغيلية وذات حاويات َ
تح ُّمل ضغط (تتحمل الضغط).
املجمعات (التركيبات) :عدة قطع من معدات الضغط ،يتم تجميعها من قبل الشركة الصانعة لتشكيل وحدة وظيفية
(عملية) متكاملة.
الضغط :الضغط بالنسبة للضغط الجوي ،أي قياس الضغط ()Gauge Pressure؛ ونتيجة لذلك ،يتم تحديد الفراغ
بقيمة سالبة.
أقص ى ضغط مسموح به /ضغط التشغيل ( :(PSالحد األقص ى للضغط الذي تم تصميم الجهاز/املعدة من أجله ،كما
ً
هو محدد بواسطة الشركة الصانعة ،ويتم تعريفه عند موقع محدد بواسطتها ،ويكون إما متصال بأجهزة الحماية و/أو
ً
أجهزة التحديد ،أو أعلى املعدة ،أو إن لم يكن مناسبا ،أي نقطة محددة.
أقص ى /أدنى درجة حرارة مسموح بها ( :)TSأقص ى /أدنى درجة حرارة التي تم تصميم الجهاز/املعدة من أجلها ،كما هو
محدد بواسطة الشركة الصانعة.
الحجم ( :)Vالحجم الداخلي للغرفة/الحجرة شامل حجم الفوهات حتى الوصلة األولى أو اللحام األول وال يشمل حجم
األجزاء الداخلية الدائمة.
املوائع :الغازات والسوائل واألبخرة في الحالة النقية وكذلك مخاليطها ،وقد تحتوي على مواد صلبة معلقة.
الوصالت الدائمة :وصالت ال يمكن فصلها إال باستخدام طرق إتالفيه.
 1/1يكون للكلمات والعبارات األخرى الواردة في هذه الالئحة الفنية املعاني الواردة في األنظمة واللوائح والقرارات املعمول بها في
اململكة.

املادة ( )2املجال
1/2
2/2

ُت َّ
طبق هذه الالئحة الفنية على معدات الضغط وملحقاتها التي يكون أقص ى ضغط مسموح به ( )PSأكبر من  0.5بار.
يستثنى من تطبيق هذه الالئحة:
أ) خطوط األنابيب التي تتألف من أنابيب أو نظام أنابيب مصمم لنقل أي مائع أو مادة من أو إلى منشأة (برية
أو بحرية) تبدأ من وتشمل آخر جهاز عزل يقع داخل حدود املنشأة ،بما في ذلك جميع املعدات امللحقة
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ب)

ج)
د)
ه)

ً
واملصممة خصيصا لخطوط األنابيب؛ ال ينطبق هذا االستثناء على معدات الضغط القياسية مثل التي
يمكن العثور عليها في محطات خفض الضغط أو محطات الضغط.
شبكات توريد وتوزيع وتصريف املياه واملعدات املرتبطة بها وقنوات نقل املياه التابعة لها مثل قنوات ضبط
جريان املياه ( )Penstocksوأنفاق الضغط ( ،)Pressure Tunnelsومجاري الضغط وأعمدة/محاور
الضغط للمنشآت الكهرومائية ( )Hydroelectricوما يتصل بها من ملحقات محددة.
املنتجات الخاضعة ملتطلبات الالئحة الفنية ألوعية الضغط البسيطة.
موزعات األيروسول (بخاخات الرذاذ).
املعدات املخصصة لتشغيل املركبات التالية:
 املركبات ذات املحرك ومقطوراتها. -الجرارات الزراعية والحرجية.

 املركبات ذات العجالت الثنائية أو الثالثية والدراجات الرباعية.و) املعدات املصنفة على أنها ال تزيد على الفئة األولى ( )Iحسب املادة ( )5من هذه الالئحة ،والتي تغطيها إحدى
اللوائح الفنية التالية:
 املنتجات الخاضعة ملتطلبات اللوائح الفنية لسالمة اآلالت. املنتجات الخاضعة ملتطلبات الالئحة الفنية للمصاعد الكهربائية. املنتجات الخاضعة ملتطلبات الالئحة الفنية لألجهزة واملعدات الكهربائية منخفضة الجهد. -املنتجات الطبية الخاضعة الشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ز)
ح)
ط)

ي)

 املنتجات الخاضعة ملتطلبات الالئحة الفنية ملعدات ونظم الحماية املعدة لالستخدام في األجواءالقابلة لالنفجار.
املعدات العسكرية ذات العالقة باألمن الوطني.
ً
املعدات املصممة خصيصا لالستخدام النووي والتي قد يتسبب فشلها في انبعاث نشاط إشعاعي.
معدات التحكم في اآلبار املستخدمة في صناعة استكشاف واستخراج النفط أو الغاز أو الطاقة الحرارية
األرضية وفي التخزين تحت األرض والتي تهدف إلى احتواء و/أو التحكم في ضغط اآلبار؛ ويشمل ذلك رأس
البئر ،ومانعات االنفجار ( ،)BOPومشعبات األنابيب ( )Manifoldsوجميع معداتها.
املعدات التي تتألف من أغلفة أو آالت حيث تستند قواعد األبعاد واختيار املواد والتصنيع في املقام األول
إلى متطلبات القوة الكافية والصالبة واالستقرار لتلبية التأثيرات التشغيلية الثابتة والديناميكية أو
ً ً
الخصائص التشغيلية األخرى والتي ال يشكل الضغط عامال مهما في التصميم؛ قد تشمل هذه املعدات ما
يلي:
 -املحركات بما في ذلك التوربينات ومحركات االحتراق الداخلي.
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 املحركات البخارية ( ،)Steam Enginesوالتوربينات الغازية/البخارية (،)Gas/Steam Turbinesواملولدات التوربينية ( ،)Turbo-genetatorsوالضواغط ( ،)compressorsواملضخات وأجهزة
التشغيل (.)Actuating Devices
ك) أفران الصهر العالية (  )Blast Furnacesبما في ذلك نظام التبريد ،وأجهزة التعويض الحراري ألفران الصهر
العالية ( )Hot-blast Recuperatorsومستخلصات الغبار ( )Dust Extractorsوأجهزة غسل الغازات
العادمة الخارجة من أفران الصهر ،وقباب االختزال املباشر ( ،)Direct Reducing Cupolasبما في ذلك تبريد
األفران ومحوالت الغاز ( )Gas Convertersوأحواض صهر الفوالذ واملعادن غير الحديدية وإعادة صهرها
وطرد الغازات منها وسكبها.
ل) حاويات املعدات الكهربائية ذات الجهد العالي مثل املفاتيح الكهربائية ( )Switchgearومعدات التحكم
( )Control Gearواملحوالت واآلالت الدوارة.
م) األنابيب املضغوطة الحتواء أنظمة النقل ،مثل الطاقة الكهربائية والكابالت الهاتفية.
ً
ن) السفن والصواريخ والطائرات والوحدات البحرية املتنقلة ،باإلضافة إلى املعدات املعدة خصيصا للتركيب
على متنها أو دفعها.
س) معدات الضغط التي تتكون من غالف مرن مثل اإلطارات والوسائد الهوائية والكرات املستخدمة للعب،
والقوارب القابلة للنفخ ،وغيرها من معدات الضغط املماثلة.
ع) الكاتمات الصوتية للمداخل واملخارج.
ف) زجاجات أو علب املشروبات الغازية لالستهالك النهائي.
ص) األوعية املصممة لنقل وتوزيع املشروبات التي ال يتجاوز أقص ى ضغط مسموح به للحجم عن  500بار*لتر
( )PS.Vوالحد األقص ى املسموح به للضغط ال يتجاوز  7بار.
ق) املعدات التي تغطيها التشريعات واالتفاقيات الخاصة بنقل البضائع الخطرة واملالحة الجوية املدنية.
ر) املشعات واألنابيب في أنظمة تسخين املياه الدافئة.
ش) األوعية املصممة الحتواء السوائل مع ضغط غاز فوق السائل ال يزيد عن  0.5بار.

املادة ( )3األهداف
تهدف هذه الالئحة الفنية إلى تحديد املتطلبات األساسية ملعدات الضغط وملحقاتها ،املشمولة في مجال هذه الالئحة الفنية،
املوردين االلتزام بها ،وذلك لضمان مطابقة هذه املنتجات للمتطلبات األساسية
وتحديد إجراءات تقويم املطابقة التي يجب على ِّ
التي تهدف إلى املحافظة على البيئة وصحة وسالمة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح األسواق.

املورد
املادة ( )4التزامات ِّ
املورد ،االلتزام باملتطلبات التالية:
يجب على ِّ
1/4

املتطلبات الفنية
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املورد استيفاء املتطلبات الفنية ملعدات الضغط وملحقاتها ،وذلك على النحو التالي:
يجب على ِّ
 1/1/4استيفاء املنتجات للمتطلبات الفنية الواردة في املواصفات القياسية ذات العالقة املبينة في امللحق (.)1
 2/1/4االلتزام بإجراء تقويم املطابقة املطلوب.
 3/1/4يجب أن تستوفي معدات الضغط التالية متطلبات السالمة األساسية املنصوص عليها في امللحق ( )2من هذه الالئحة
الفنية:
1/3/1/4

األوعية املعدة ملا يلي ،باستثناء تلك املذكورة في فقرة (:)2/3/1/4
(أ) الغازات والغازات املُسالة والغازات املذابة تحت الضغط واألبخرة ،باإلضافة للسوائل التي يكون
ضغط أبخرتها عند أقص ى درجة حرارة مسموح بها أكبر من  0.5بار فوق الضغط الجوي الطبيعي
( 1013مليبار) والتي تقع ضمن الحدود التالية:
 للموائع املنتمية للمجموعة ( )1بند ( )1/2/5ذات حجم أكبر من  1لتر ومقدار ( )PS*Vفيهاأكبر من  25بار*لتر أو ذات ضغط ( )PSأكبر من  200بار (جدول ( )1من ملحق (.))3
 للموائع املنتمية للمجموعة ( )2بند ( )2/2/5ذات حجم أكبر من  1لتر ومقدار ( )PS*Vفيهاأكبر من  50بار*لتر أو ذات ضغط ( )PSأكبر من  1000بار (جدول ( )2من ملحق (.))3
(ب) السوائل التي ال يزيد ضغط بخارها عند أقص ى درجة حرارة مسموح بها عن  0.5بار فوق الضغط
الجوي الطبيعي ( 1013مليبار) والتي تقع ضمن الحدود التالية:
 للموائع املنتمية للمجموعة ( )1ذات حجم أكبر من  1لتر ومقدار ( )PS*Vفيها أكبر من 200بار*لتر أو ذات ضغط ( )PSأكبر من  500بار (جدول ( )3من ملحق (.))3
 للموائع املنتمية للمجموعة ( )2ذات ضغط ( )PSأكبر من  10بار ومقدار ( )PS*Vفيها أكبرمن  10000بار*لتر أو ذات ضغط ( )PSأكبر من  1000بار (جدول ( )4من ملحق (.))3

2/3/1/4

معدات الضغط املعرضة للحرارة الناتجة عن احتراق الوقود أو مصادر الحرارة األخرى مع خطورة
حدوث إحماء زائد ( )Overheatingاملخصصة لتوليد بخار أو مياه فائقة التسخين ()Super-heated
على درجات حرارة أعلى من  110درجة مئوية ولها حجم يزيد عن  2لتر باإلضافة إلى جميع قدور (أواني)
الضغط (جدول ( )5من ملحق (.))3

3/3/1/4

األنابيب املخصصة ملا يلي:
(أ) الغازات والغازات املُسالة والغازات املذابة تحت الضغط واألبخرة ،باإلضافة للسوائل التي يكون
ضغط أبخرتها عند أقص ى درجة حرارة مسموح بها أكبر من  0.5بار فوق الضغط الجوي الطبيعي
( 1013مليبار) والتي تقع ضمن الحدود التالية:
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 للموائع املنتمية للمجموعة ( )1ذات مقاس اسمي  DNأكبر من ( 25جدول ( )6من ملحق(.))3
 للموائع املنتمية للمجموعة ( )2ذات مقاس اسمي  DNأكبر من  32ومقدار ( )PS*DNفيهاأكبر من  1000بار (جدول ( )7من ملحق (.))3
(ب) السوائل التي ال يزيد ضغط بخارها عند أقص ى درجة حرارة مسموح بها عن  0.5بار فوق الضغط
الجوي الطبيعي ( 1013مليبار) والتي تقع ضمن الحدود التالية:
 للموائع املنتمية للمجموعة ( )1ذات مقاس اسمي  DNأكبر من  25ومقدار ( )PS*DNفيهاأكبر من  2000بار (جدول ( )8من ملحق (.))3
 للموائع املنتمية للمجموعة ( )2ذات ضغط ( )PSأكبر من  10بار ومقاس اسمي  DNأكبرمن  200ومقدار ( )PS*DNفيها أكبر من  5000بار (جدول ( )9من ملحق (.))3
 4/3/1/4ملحقات الضغط والسالمة املخصصة للمعدات التي ذكرت في البنود ( )1/3/1/4إلى ( )3/3/1/4بما
فيها تلك املعدات عندما يتم دمجها ضمن مجمعات (تركيبات).
ً
ً
 4/1/4يجب أن تستوفي املجمعات التالية ،التي تشمل صنفا واحدا على األقل من معدات الضغط املشمولة في بند (،)3/1/4
متطلبات السالمة األساسية املنصوص عليها في امللحق ( )2من هذه الالئحة الفنية:
1/4/1/4

املجمعات املخصصة لتوليد البخار أو مياه فائقة التسخين على درجات حرارة تزيد عن  110درجة
ً
ً
مئوية وتضم صنفا واحدا على األقل من معدات الضغط املعرضة للحرارة الناتجة عن احتراق الوقود
أو مصادر حرارية أخرى مع خطورة حدوث إحماء زائد.

2/4/1/4

املجمعات التي لم ترد في البند ( )1/4/1/4إذا كان هدف الصانع طرحها في األسواق وإدخالها الخدمة
كمجمعات.

3/4/1/4

كاستثناء مما ورد في البند ( ،)4/1/4يجب أن تستوفي املجمعات املخصصة لتوليد مياه ساخنة على
ً
درجة حرارة ال تزيد عن  110درجة مئوية والتي يتم تزويدها يدويا بالوقود الصلب ومقدار ( )PS*Vفيها
أكبر من  50بار*لتر متطلبات السالمة األساسية املذكورة في البنود التالية من امللحق ( )10/2( :)2و
( )11/2و ( )4/3والفقرات (-5أ) و (-5د).

 5/1/4يجب تصميم وتصنيع معدات الضغط واملجمعات التي تقل عن أو تساوي الحدود املبينة في البنود من ( )1/3/1/4إلى
ً
( )3/3/1/4والبند ( )4/1/4وفقا للممارسات الهندسية السليمة لضمان االستخدام اآلمن .كما يجب أن تكون معدات
الضغط واملجمعات مصحوبة باإلرشادات الكافية لالستخدام.
2/4

املتطلبات املترولوجية

هيئة المواصفات السعودية
www.saso.gov.sa

الصفحة  10من 70

م.إ00-00-00-00-

3/4

يجب استخدام وحدات النظام الدولي ( )SI Unitsأو مضاعفاتها أو أجزائها ،ملعدات الضغط ،وذلك أثناء التصميم أو
التصنيع أو التداول ،وذلك وفقا لنظام القياس واملعايرة السعودي.
املتطلبات املتعلقة بالتغليف

 1/2/4التأكد من تجميع وترتيب معدات الضغط وملحقاتها ،بشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل ،وذلك وفقا
ملتطلبات التعبئة املنصوص عليها في املواصفة القياسية ذات العالقة.
خلو مواد تغليف معدات الضغط من مادة الرصاص أو أي من املعادن الثقيلة.
 2/2/4التأكد من ِّ

املادة ( )5تصنيف معدات الضغط
1/5
2/5

ً
ً
تصنف معدات الضغط املشار إليها في املادة ( )4حسب الفئة وفقا للملحق ( )3من هذه الالئحة ،وتصاعديا حسب
مستوى الخطورة.
ً
ألغراض هذا التصنيف ،يجب تقسيم املوائع إلى مجموعتين وفقا للبنود ( )1/2/5و (.)2/2/5
1/2/5

املجموعة ( )1تضم املوائع الخطيرة وهي املواد الكيميائية أو املستحضرات الخطيرة (مخاليط املواد
الكيميائية ومحاليلها).
تضم املجموعة ( )1موائع معروفة بأنها:
-

انفجارية ،أي تلك التي يمكن أيضا أن تتفاعل بشكل طارد للحرارة دون وجود األكسجين الجوي لتنتج
غازات بشكل سريع ،وتلك التي تقوم تحت ظروف فحص محددة بالتسبب باالنفجار أو بنشر سريع
للحريق أو باالنفجار عند تسخينها وهي شبه محصورة.

-

ذات قابلية شديدة لالشتعال أي تلك السائلة التي لها درجة وميض منخفضة جدا ودرجة غليان
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
درجة حرارة املحيط دون استعمال للطاقة ،أو السائلة التي لها نقطة وميض منخفضة جدا ،أو تلك
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).

-

سامة جدا أي تلك التي يتسبب استنشاق أو ابتالع أو امتصاص الجلد كميات صغيرة جدا منها في
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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2/2/5
3/5

مؤكسدة أي تلك التي تسبب زيادة التفاعل الطارد للحرارة عند تالمسها مع مواد كيميائية أخرى
ً
وخصوصا القابلة لالشتعال منها.

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

إذا تكون وعاء من عدة حجرات ،فيجب تصنيفه بأعلى فئة من فئات الحجرات الفردية .وعند احتواء حجرة ما على عدة
ً
موائع ،فيجب أن يكون تصنيفه مبنيا على املائع ذي أعلى فئة.

املادة ( )6البيانات اإليضاحية
يجب أن تستوفي البيانات اإليضاحية الخاصة بمعدات الضغط ،املُ َّ
عدة لوضعها وعرضها في السوق ما يلي:
1/6
2/6

أن تكون البيانات اإليضاحية الخاصة باملنتج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه الالئحة الفنية واملواصفات
القياسية ذات العالقة؛ املبينة في امللحق (.)1
أن تتضمن البيانات اإليضاحية ،املعلومات والتحذيرات وإرشادات التشغيل ،وأن تكون بخط واضح وطريقة َي ُ
صعب
إزالتها.

3/6

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

4/6

أال تكون الصور والعبارات املستخدمة على عبوات املنتج ،مخالفة للنظام العام واآلداب العامة والقيم اإلسالمية
السائدة في اململكة.

املادة ( )7إجراءات تقويم املطابقة
1/7

املورد  -املسؤول عن وضع معدات الضغط في السوق  -للفئة الثانية ( )IIاملوضحة في امللحق ( ،)3الحصول على
يجب على ِّ
ً
شهادة مطابقة نموذج ( )Type 1aصادرة من جهة مقبولة لدى الهيئة ،وفقا للمواصفة  ISO/IEC 17067كما هو موضح
في امللحق (.)4

2/7

املورد  -املسؤول عن وضع معدات الضغط في السوق  -للفئتين الثالثة ( )IIIوالرابعة ( )IVاملوضحة في امللحق
يجب على ِّ
ً
( ،)3الحصول على شهادة مطابقة نموذج ( )Type 3صادرة من جهة مقبولة لدى الهيئة ،وفقا للمواصفة ISO/IEC
 17067كما هو موضح في امللحق (.)5

3/7

في حال كانت املنتجات املشمولة في الفئة األولى ( )Iمن املنتجات الخاضعة ملجال الالئحة موردة إلى السوق السعودي من
قبل الصانع أو ممثله القانوني ،فيكتفى بإصدار إقرار مورد باملطابقة.
يجب أن ُتنفذ الجهة املقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج َّ
املحدد ،بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه الالئحة
ِّ
الفنية واملواصفات القياسية السعودية ذات العالقة؛ املبينة في امللحق (.)1
ٌ
يجب أن ُيرفق مع َ
املنتج ملف فني يتضمن ما يلي:

4/7
5/7

أ)

املورد (الصانع/املورد) باملطابقة وفقا للنموذج املرفق في امللحق (.)6
إقرار ِّ
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ب)
6/7
7/7

وثيقة تقييم املخاطر.

املورد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق ،مثل تقديم وثائق امللف الفني وشهادات املطابقة،
يجب على ِّ
ُ
ُ
َ
ُ
وأي معلومات أخرى موثقة ت ِّثبت مطابقة املنتج ملتطلبات هذه الالئحة الفنية ،متى ما ط ِّلب منه ذلك.
ُ
تعتبر معدات الضغط وملحقاتها الحاصلة على عالمة الجودة السعودية أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات املنصوص عليها
في هذه الالئحة الفنية.

املادة ( )8مسؤوليات الجهات الرقابية
تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:
1/8

ُ
التحقق من استيفاء معدات الضغط ،إلجراءات تقويم املطابقة َّ
املحددة ،والوثائق الفنية املرفقة مع اإلرساليات.

2/8

يحق للجهات الرقابية – عشوائيا  -سحب عينات من معدات الضغط ،وإحالتها إلى املختبرات املختصة للتأكد من مدى
مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه الالئحة الفنية.

3/8

املوردين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء االختبارات وما يتعلق بذلك.
يحق للجهات الرقابية تحميل ِّ
َ
َّ
املعنية من املستودعات واتخاذ
للمنتج ،فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب املنتجات
عند ضبط حالة عدم مطابقة

4/8

اإلجراءات النظامية في حقها.

املادة ( )9مسؤوليات سلطات مسح السوق
تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:
1/9

2/9
3/9

َّ
املخزنة في مستودعات التجار
تطبيق إجراءات مسح السوق على املنتجات املعروضة في األسواق ،وكذلك املنتجات
واملصنعين للتحقق من سالمة املنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات األساسية َّ
املبينة في هذه الالئحة الفنية واملواصفات
القياسية ذات العالقة.
َ
ً
املوردين (صانعين ومستوردين) ،وذلك إلجراء االختبارات
سحب عينات من املنتج ،سواء من السوق أو مستودعات ِّ
الالزمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات املنصوص عليها في هذه الالئحة الفنية.
عند ضبط حالة عدم مطابقة َ
َّ
واملخزن  -ملتطلبات هذه الالئحة الفنية ،فإن سلطات مسح السوق
للمنتج  -املعروض
تتخذ جميع اإلجراءات اإلدارية من سحب واستدعاء للمنتج املعنيُ ،وت َّ
طبق اإلجراءات والعقوبات الواردة في املادة (،)9
ٍ
وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة.

املادة ( )10املخالفات والعقوبات
1/10

َ
ُيحظر صناعة واستيراد املنتجات غير املطابقة لبنود هذه الالئحة الفنية ،وكذلك وضعها وعرضها في السوق ،أو حتى
اإلعالن عنها.
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ُ 2/10يعتبر عدم استيفاء َ
املنتج ملتطلبات هذه الالئحة الفنية سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن
هذا َ
املنتج 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)
ب)

املورد باملطابقة ،أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.
عدم إصدار شهادة املطابقة أو إقرار ِّ

ج)

عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.

د)

عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات اإليضاحية أو إرشادات االستخدام.

 3/10عند ضبط أي مخالفة ألحكام هذه الالئحة الفنية ،فعلى سلطات مسح السوق  -حسب الحالة  -اتخاذ جميع اإلجراءات
الالزمة إلزالة املخالفة وآثارها من السوق ،ولها في سبيل ذلك:
تكليف الجهة املخالفة  -املسؤولة عن وضع وعرض املنتج املخالف  -بسحبه من املستودعات أو السوق بهدف
أ)
تصحيح املخالفة ،إن كان ذلك ممكنا ،أو تصديره ،أو إتالفه (حسب طبيعة املنتج) وذلك خالل املدة الزمنية التي
تحددها سلطات مسح السوق.
ب) القيام بسحب املنتجات أو حجزها أو إتالفها ،أو اتخاذ أي إجراء آخر الستدعائها من األسواق .ولسلطات مسح
السوق  -حسب الحالة  -اإلعالن عن استدعاء َ
املنتج من األسواق ،مع تحمل الجهة املخالفة جميع التكاليف
املترتبة على ذلك.
 4/10عند ضبط مخالفة ،فإن الهيئة تتخذ اإلجراءات الالزمة بحق هذه املنتجات املخالفة ملتطلبات هذه الالئحة الفنية ،بما
صدرة الشهادة وفقا لالئحة قبول
في ذلك إلغاء شهادة املطابقة ذات العالقة ،واتخاذ التدابير الالزمة مع الجهة املقبولة ُم ِّ
جهات تقويم املطابقة.
ُ
 5/10دون اإلخالل بأي عقوبة أشد في األنظمة املعمول بها ،فإنه يعاقب كل من يخالف متطلبات املواصفات القياسية املعتمدة
للمنتجات املشمولة بمجال هذه الالئحة الفنية بالعقوبات املنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.

املادة ( )11أحكام عامة
يتحمل املورد كامل املسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه الالئحة الفنيةُ ،وي َّ
َّ
طبق عليه العقوبات التي ينص عليها
1/11
ِّ
نظام مكافحة الغش التجاري و /أي أنظمة ذات عالقة ،متى ما ثبت مخالفتها ألي مادة من مواد هذه الالئحة الفنية.
املورد بجميع األنظمة/اللوائح األخرى املعمول بها في اململكة؛ املتعلقة بتداول
 2/11ال تحول هذه الالئحة الفنية دون التزام ِّ
َ
املنتج ونقله وتخزينه ،وكذلك األنظمة/اللوائح ذات العالقة بالبيئة واألمن والسالمة.
موردي معدات الضغط ،الخاضعة ألحكام هذه الالئحة الفنية ،أن ُيقدموا ملفتش ي الجهات الرقابية
 3/11يجب على جميع ِّ
وسلطات مسح السوق جميع التسهيالت واملعلومات التي يطلبونها لتنفيذ املهام املوكلة لهم.
خالف في تطبيقهاُ ،فيرفع األمر إلى
 4/11إذا نشأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه الالئحة الفنية ،أو نشأ أي
ٍ
لجنة مختصة في الهيئة إلصدار القرار املناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخالف ،وبما يحقق املصلحة العامة.
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 5/11يجوز
للمورد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب ،وبعد إجراء التصحيحات الالزمة لألسباب التي أدت إلى
ِّ
ُ
حددها الهيئة.
الرفض ،ودفع أي تكاليف إضافية ت ِّ
 6/11تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن املنتجات الحاصلة على شهادة املطابقة أو عالمة الجودة ،والتحقق من
صحة هذه الشكاوى ،واتخاذ اإلجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.
املورد بنود هذه الالئحة الفنية ،أو إلغاء الترخيص باستعمال عالمة الجودة
 7/11يحق للهيئة إلغاء شهادة املطابقة إذا خالف ِّ
وفقا لالئحة الفنية العامة لعالمة الجودة السعودية ،واتخاذ اإلجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.
 8/11عند حصول أي تعديالت على املنتج خالل فترة صالحية شهادة املطابقة أو الترخيص باستعمال عالمة الجودة (ما عدا
التعديالت الشكلية) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا املنتج ،والبد من ُّ
التقدم بطلب جديد.
 9/11للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه الالئحة الفنية ،وعلى جميع املستفيدين من تطبيق هذه الالئحة الفنية االلتزام بما
يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

املادة ( )12أحكام انتقالية
ً
 1/10تطبق أحكام هذه الالئحة خالل مدة ال تزيد عن  180يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
للموردين لتصحيح أوضاعهم في السوق ،وفقا ملتطلبات هذه
 2/10مع مراعاة أحكام الفقرة ( )1من هذه املادةُ ،يعطى مهلة
ِّ
ً
الالئحة الفنية خالل مدة ال تزيد عن  365يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 3/10تلغي هذه الالئحة الفنية  -بعد اعتمادها  -كل اللوائح السابقة في مجال هذه الالئحة الفنية.
املادة ( )13النشر
ُ
تنشر هذه الالئحة الفنية في الجريدة الرسمية.
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امللحق ()1
قائمة املواصفات القياسية ذات العالقة

أ)

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

عنوان املواصفة باللغة العربية

عنوان املواصفة باللغة اإلنجليزية

الص ـ ـ ـ ـمــامــات الصـ ـ ـ ـنــاعيــة  -ص ـ ـ ـ ـمــام
متع ــدد اللف ــات وملحق ــات املش ـ ـ ـ ـغ ــل
امليكانيكي
الصـ ــمامات الصـ ــناعية  -الصـ ــمامات
البوابية الفوالذية
الصـ ـ ـ ــمامات الصـ ـ ـ ــناعية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اختبار
الضغط للصمامات
الصـ ــمامات الصـ ــناعية  -الصـ ــمامات
البوابية املصنوعة من حديد الزهر
الصـ ــمامات الصـ ــناعية  -الصـ ــمامات
الحاجبية املعدنية
الصـ ــمامات الصـ ــناعية  -الصـ ــمامات
الكروية املصنوعة من حديد الزهر
الصـ ــمامات الصـ ــناعية  -الصـ ــمامات
الفوالذية ذات اتجاه واحد
الصـ ــمامات الصـ ــناعية  -الصـ ــمامات
الكروية ملواد اللدائن الحرارية
الصـ ـ ــمامات الص ـ ـ ــناعية  -صـ ـ ــمامات
الفراش ـ ـ ـ ـ ــة من املواد البالسـ ـ ـ ــتيكيـ ــة
الحرارية
الصـ ـ ــمامات الص ـ ـ ــناعية  -صـ ـ ــمامات
الـفـحــص مــن املــواد الـبــالس ـ ـ ـ ـتـيـكـيـ ــة
الحرارية
الصـ ـ ــمامات الص ـ ـ ــناعية  -صـ ـ ــمامات
الـغشـ ـ ـ ـ ـ ــاء مـن املـواد الـبـالسـ ـ ـ ـ ـتـيـكيـ ــة
الحرارية

رقم املواصفة القياسية
SASO GSO ISO 5210
SASO-GSO-EN 1984
SASO GSO ISO 5208
SASO-GSO-EN 1171
SASO-GSO- EN-13397
SASO-GSO-EN-13789
SASO-GSO- EN-14341
SASO- GSO ISO-16135
SASO- GSO -ISO- 16136

SASO- GSO -ISO- 16137

SASO- GSO -ISO-16138
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12

13
14

15

16

17

18

19

20

الصـ ـ ــمامات الص ـ ـ ــناعية  -صـ ـ ــمامات
ال ـبــوابـ ــة مــن املــواد ال ـبــالسـ ـ ـ ـ ـت ـي ـك ـيـ ــة
الحرارية
الصـ ــمامات الصـ ــناعية  -الصـ ــمامات
الـكــروي ـ ــة مــن املــواد الـبــالس ـ ـ ـ ـ ـتـيـكـي ـ ــة
الحرارية
الص ـ ـ ـ ـم ــام ــات الصـ ـ ـ ـن ــاعي ــة -اختب ــار
الضغط للصمامات املعدنية
قدرة املوائع (الس ــوائل) الهيدروليكية
 ص ـ ـ ـ ـ ـمـ ــام ـ ــات ت ـق ـل ـي ـ ــل الض ـ ـ ـ ـ ـغ ــط،والصـ ــمامات املتسـ ــلسـ ــلة وصـ ــمامات
الـ ـتـ ـف ـ ـريـ ــغ و صـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ــام ـ ــات ال ـ ـخـ ـنـ ــق،
وصـمامات الفحص  -أسـطح التثبيت
(التركيب)
الصـ ــمامات الصـ ــناعية  -الصـ ــمامات
الفوالذية الكروية والص ـ ـ ـ ــمامات ذات
اتجاه واحد
معــدات الري الزراعيــة – ص ـ ـ ـ ـمــامــات
الــري – الـجــزء الـرابــع  :صـ ـ ـ ـ ـمـ ــام ـ ــات
الهواء
معــدات الري الزراعيــة – ص ـ ـ ـ ـمــامــات
الري – الجزء الخــامس  :ص ـ ـ ـ ـمــامــات
التحكم
الصـ ــناعات البترولية والغاز الطبيعي
 أنظم ــة ص ـ ـ ـ ـم ــام األم ــان الجوفي ــة -الـتصـ ـ ـ ـ ـمـيــم والـتــركـيـ ــب والـتش ـ ـ ـ ـغـيـ ــل
واإلصالح
الص ـ ـ ـ ـمــامــات الصـ ـ ـ ـنــاعيــة  -القيــاس
واالخ ـ ـت ـ ـب ـ ــار وإجـ ـ ـراءات ال ـ ـت ـ ــأه ـ ـي ـ ــل
لـننـبـع ـ ــاث ـ ــات املـتس ـ ـ ـ ـربـ ــة  -الـجـزء :2
اختبار قبول اإلنتاج للصمامات

SASO-GSO-ISO-16139

SASO- GSO ISO-21787
SASO- GSO -ISO-5208

SASO- GSO -ISO-5781

SASO-GSO- EN-13709

SASO-ISO-9635-4

SASO-ISO-9635-5

SASO-GSO-ISO-10417

SASO- GSO-ISO-15848-2
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الص ـ ـ ــمامات الصـ ـ ـ ــناعية -ص ـ ـ ــمامات
الـعــزل لـتـطـبـيـق ـ ــات درج ـ ــات الـحـرارة
املنخفظـ ــة  -الجزء األول :تص ـ ـ ـ ــميم
وتصنيع واختبار املنتج
الص ــمامات الكروية املعدنية للبترول
والبتروكيمائية و الصناعات املرتبطة
بها
املراج ـ ــل البخ ـ ــاري ـ ــة  -الجزء الث ـ ــالـ ــث
عشر  :صمامات األمان
الص ـ ـ ـ ـم ــام ــات الصـ ـ ـ ـن ــاعي ــة لنغراض
العامة  -البيانات اإليضاحية
الص ـ ـ ـ ـمــامــات الصـ ـ ـ ـنــاعيــة -ملحقــات
الجزء الدوار للمشغل امليكانيكي
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ــامـ ـ ــات ال ـ ـ ـفـ ـ ــوالذ ال ـ ـ ـكـ ـ ــرويـ ـ ــة
لــالس ـ ـ ـ ـتـخ ـ ــدام ـ ــات الـعـ ــامـ ــة إلغـراض
الطبيقات الصناعية
ص ــمامات البالس ــتيك الحرارية  -عزم
الدوران  -طريقة االختبار
صـ ـ ـ ـ ـم ــام ــات الل ــدائن الحراري ــة  -قوة
اإلجهاد  -طريقة االختبار
الص ـ ـ ـ ـمـامـات البوابـة بوصـ ـ ـ ــالت قفـل
املزالج الصلبة
الص ـ ـ ـ ـم ــام ــات الخ ــانق ــة ذات القرص
املعدني لالغراض العامة
قدرة املوائع (الس ــوائل) الهيدروليكية
 -صـ ـ ـ ـ ـمـ ــامـ ــات التحكم الهيـ ــدروليكيذات التض ـ ـ ــمين الكهربائي  -الجزء : 3
طرائق االختبــار لص ـ ـ ـ ـمــامــات التحكم
بالضغط
قدرة املوائع (الس ــوائل) الهيدروليكية
– صــمامات رباعية املنفذ وصــمامات
التحكم رباعية االتجاه بمقاس  02و
 03و  – 05أبعاد التثبيت

SASO-GSO-ISO-28921-1

SASO- GSO ISO 17292
SASO-GSO 1719
SASO-GSO ISO 5209
SASO-GSO ISO 5211
SASO-GSO ISO 7121
SASO-GSO ISO 8233
SASO-GSO ISO 8659
SASO-GSO ISO 6002
SASO-GSO ISO 10631

SASO-ISO-10770-3

SASO-GSO ISO 7790
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قدرة املوائع (الس ــوائل) الهيدروليكية
 -ص ـ ـ ـ ـم ــام ــات تخفيف الضـ ـ ـ ــغط --أسطح التثبيت (التركيب
ل ـق ـ ــدرة ال ـه ـي ـ ــدرول ـي ـك ـي ـ ــة ل ـل ـمــوائــع –
ص ـ ـ ـ ـ ـمـ ــام ـ ــات ال ـت ـح ـك ــم ف ــي ال ـتـ ــدف ــق
والضغط – طرق التحكم
ال ـق ـ ــدرة ال ـه ـي ـ ــدرول ـي ـك ـي ـ ــة ل ـل ـمــوائــع --
الص ـ ـ ـ ـم ــام ــات الخرطوشـ ـ ـ ـي ــة امل زلقــة
ثنائية املنفذ  --التجاوي
الصناعات البترولية والغاز الطبيعي-
أن ـظ ـمـ ــة خ ـطــوط أن ـ ــاب ـيـ ــب ال ـن ـق ـ ــل -
صمامات خطوط األنابيب
الـط ـ ــاق ـ ــة الـهـي ـ ــدرولـيـكـي ـ ــة لـلـمـوائـع --
الص ـ ـ ـ ـم ــام ــات  --تح ــدي ــد خصـ ـ ـ ـ ــائص
التفاوت /التدفق الضغطي
الصـ ـ ـ ـ ـم ــام ــات الكروي ــة الفوالذي ــة مع
غ ـط ـ ــاء ت ـف ـق ـ ــل ب ـم ــزالج ل ـت ـط ـب ـي ـق ـ ــات
االغراض العامة
أنظمـ ــة ط ـ ــاقـ ــة املوائع ومكون ـ ــاته ـ ــا --
صـ ـ ـ ـ ـمــامــات تحكم ربــاعيــة االتجــاه --
أسطح التثبيت
أجـ ـه ــزة الـ ـحـ ـم ـ ــايـ ــة والسـ ـ ـ ـ ــالمـ ــة م ــن
الضـ ـ ـ ــغوط املرتفعــة – الجزء األول :
صمامات السالمة
قدرة املوائع (الس ــوائل) الهيدروليكية
– صـ ـ ــمامات التحكم ملعادلة التدفق
– أسطح التثبيت (التركيب)
قدرة املوائع (الس ــوائل) الهيدروليكية
 -الص ـ ـ ـ ـ ـم ـ ــام ـ ــات املـتـع ـ ــددة رب ـ ــاعـي ـ ــةوخماس ـ ـ ــية املنفذ  --أسـ ـ ــطح التثبيت
(التركيب)

SASO-GSO ISO 6264

SASO- GSO ISO 6403

SASO-GSO ISO 7368

SASO-GSO-ISO-14313

SASO-ISO-4411

SASO-GSO ISO 12149

SASO-GSO ISO 4401

SASO-GSO-ISO-4126-1

SASO-GSO ISO 6263

SASO-GSO ISO 10372
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ق ــدرة املوائع (السـ ـ ـ ــوائ ــل) التي تعم ــل
بالهواء املض ـ ـ ــغوط  --الص ـ ـ ــمامات --
ال ـب ـي ـ ــان ـ ــات امل ـ ــدرج ـ ــة فــي م ـط ـبــوع ـ ــات
املوردين
قدرة املوائع (الس ــوائل) الهيدروليكية
 -مسـ ـ ـ ــمار ثنائي وثالفي ورباعي املنفذفي الصمامات الوعائية  --التجاويف
قدرة املوائع (الس ــوائل) الهيدروليكية
 -تحديد منافذ الص ـ ـ ــمامات ،فرعيةاأللــواح ،وأجـهــزة الـتـحـكــم واملـلـفـ ــات
اللولبية
الصناعات البترولية والغاز الطبيعي-
أن ـظ ـمـ ــة خ ـطــوط أن ـ ــاب ـيـ ــب ال ـن ـق ـ ــل -
صمامات خطوط األنابيب
الص ـ ـ ـ ـم ــام ــات البوابي ــة الفوالذي ــة مع
غ ـ ـط ـ ــاء ت ـ ـف ـ ـق ـ ــل ب ـ ـمـ ــزالج ل ـ ـل ـ ـب ـ ـتـ ــرول
والبتروكيمائية والص ـ ــناعات املرتبطة
بها
الصـ ـ ـ ـ ـمـ ــام ـ ــات ال ـبــواب ـيـ ــة ال ـفــوالذيـ ــة
والكروية و الغير مرجعة للمقاس ـ ـ ـ ــات
 100 DNواالص ـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ــر لـ ـ ـلـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــرول
وصناعات الغاز الطبيعي
أجـ ـه ــزة الـ ـحـ ـم ـ ــايـ ــة والسـ ـ ـ ـ ــالمـ ــة م ــن
الضـ ـ ـ ـ ـغ ــوط امل ـرت ـف ـعـ ــة  --ال ـج ــزء :4
صمامات السالمة التي تعمل باملقود
الصـ ـ ــمامات املعدنية املسـ ـ ــتخدمة في
أنـ ـظـ ـمـ ــة األنـ ـب ــوب املشـ ـ ـ ـ ـفـ ـهـ ــة (ذات
الفالنش ـ ــات) -ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أبعاد الوجه للوجه
واملركز للوجه
أجـ ـه ــزة الـ ـحـ ـم ـ ــايـ ــة والسـ ـ ـ ـ ــالمـ ــة م ــن
الضـ ـ ـ ـ ـغ ــوط امل ـرت ـف ـعـ ــة  --ال ـج ــزء :2
ص ــمامات س ــالمة القرص الحامي من
االنفجار

SASO-GSO ISO 17082

SASO-GSO ISO 7789

SASO-GSO ISO 9461

SASO-GSO ISO 14723

SASO-GSO ISO 10434

SASO-GSO ISO 15761

SASO-GSO ISO 4126-4

SASO-GSO ISO 5752

SASO-GSO ISO 4126-2
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ق ــدرة املوائع(الس ـ ـ ـ ــوائ ــل) التي تعم ــل
بالهواء املضغوط  2 / 3 --الصمامات
ال ـتــي ت ـع ـم ـ ــل ب ـم ـلــف لــول ـ ــي -تــرك ـيـ ــب
واجهة السطوح
اجهزة الســالمة للحماية من الضــغط
ال ـ ـزائـ ــد  --ال ـ ـجـ ــزء  :10مـ ـق ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ــات
ص ـ ـ ـ ـم ــام ــات األم ــان للغ ــاز/الس ـ ـ ـ ـ ــائ ــل
املتدفق على مرحلتين
أجـ ـه ــزة الـ ـحـ ـم ـ ــايـ ــة والسـ ـ ـ ـ ــالمـ ــة م ــن
الضـ ـ ـ ـ ـغ ــوط امل ـرت ـف ـعـ ــة  --ال ـج ــزء :3
ص ـ ــمامات الس ـ ــالمة والقرص الحامي
من االنفجار في حال وضعهما معا
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ــام ـ ــات الـ ـ ـل ـ ــدائ ـ ــن الـ ـ ـحـ ـ ـراري ـ ــة
للتطبيقات الص ـ ـ ــناعية -طرق اختبار
الض ـ ـ ـ ـغــط واملـتـطـلـب ـ ــات  --الـجــزء :2
ظروف االختبار واملتطلبات األساسية
مكون ـ ــات األوعيـ ــة الح ـ ــاويـ ــة  -الجزء
ال ـرابــع  :ال ـت ـهــويـ ــة وأن ـظ ـمـ ــة ال ـت ـن ـق ـيـ ــة
الغـ ــازيـ ــة كـ ــاملرشـ ـ ـ ـ ـحـ ــات واملص ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ــد
وص ـ ـ ـ ــمامات األمان ووس ـ ـ ـ ــائل التحكم
والحماية
ق ـ ــدرة املــوائــع الـع ـ ــامـل ـ ــة ب ـ ــالض ـ ـ ـ ـ ـغــط
الهوائي  --صـ ـ ـ ــمامات التحكم املوجه
خماسـ ـ ـ ــية املنافذ ،بأحجام  18مم و
 26مم --الجزء  :1تركيب األسطح
ق ـ ــدرة املــوائــع الـع ـ ــامـل ـ ــة ب ـ ــالض ـ ـ ـ ـ ـغــط
الهوائي  --صـ ـ ـ ــمامات التحكم املوجه
خماسـ ـ ـ ــية املنافذ ،بأحجام  18مم و
 26مم --الجزء  :1تركي ــب األسـ ـ ـ ــطح
البينية دون وصالت كهربائية

SASO-GSO ISO 15218

SASO-GSO ISO-4126-10

SASO-GSO-ISO-4126-3

SASO-GSO-ISO-9393-2

SASO-ISO-11933-4

SASO-GSO-ISO-15407-1

SASO-GSO-ISO-15407-2
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أنظمة األنابيب البالس ـ ـ ـ ــتيكية إلمداد
الوقود الغـ ــازي – مـ ــادة البولي أميـ ــد
غير اللـ ــدن ( )PA-Uأنظمـ ــة أنـ ــابيـ ــب
التوصـ ـ ـ ـي ـ ــل ب ـ ــالصـ ـ ـ ــهر والتوصـ ـ ـ ـي ـ ــل
امليكانيكي – الجزء  : 4الصمامات
ق ـ ــدرة املــوائــع الـع ـ ــامـل ـ ــة ب ـ ــالض ـ ـ ـ ـ ـغــط
ال ـ ـهـ ــوائـ ــي – مـ ـن ـ ـظ ـ ـم ـ ــات الض ـ ـ ـ ـ ـغـ ــط
ومنظم ـ ــات املرش ـ ـ ـ ـح ـ ــات التي تعمـ ــل
ب ـ ــال ـ ـه ـ ــواء املضـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ــوط  --ال ـ ـجـ ــزء:1
الخصـ ــائص الرئيسـ ــة الواجب ذكرها
ف ــي ال ــنش ـ ـ ـ ـ ـ ـرات الـ ـتـ ـج ـ ــاري ـ ــة لـ ـلـ ـم ــورد
ومتطلبات وضع العالمات على املنتج

SASO-ISO-16486-4

SASO-GSO-ISO-6953-1

ق ـ ــدرة املــوائــع الـع ـ ــامـل ـ ــة ب ـ ــالض ـ ـ ـ ـ ـغــط
ال ـ ـهـ ــوائـ ــي – مـ ـن ـ ـظ ـ ـم ـ ــات الض ـ ـ ـ ـ ـغـ ــط
ومنظم ـ ــات املرش ـ ـ ـ ـح ـ ــات التي تعمـ ــل
ب ــالهواء املضـ ـ ـ ــغوط – الجزء :2طرق
اختبار تعيين الخصـ ـ ـ ــائص الرئيس ـ ـ ــة
الـ ـت ــي يـ ـجـ ــب ذك ــره ـ ــا ف ــي ال ــنش ـ ـ ـ ـ ـرات
الترويجية للمورد

SASO-GSO-ISO-6953-2

مع ــدات اللح ــام ب ــالغ ــاز  --منظم ــات
الضـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ــط ل ـ ــالنـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــة امل ـ ـتـ ـ ـع ـ ــددة
املس ـ ـ ـ ـت ـخ ـ ــدمـ ــة فــي ال ـل ـح ـ ــام ،ال ـق ـطــع
والـعـمـلـي ـ ــات املـرتـبـطـ ــة اكـبــر مــن 30
ميجا باسكال (  300بار)
مع ــدات اللح ــام ب ــالغ ــاز  --منظم ــات
الضـ ـ ـ ــغط ومنظم ـ ــات الضـ ـ ـ ــغط مع
أجهزة قي ــاس الت ــدفق السـ ـ ـ ــطوان ــات
الغاز املســتخدمة في اللحام  ،والقطع
والعملي ـ ــات املرتبطـ ــة حتى  300ب ـ ــار
( 30ميغاباسكال)

SASO-GSO ISO 7291

SASO-GSO ISO 2503

هيئة المواصفات السعودية
www.saso.gov.sa

الصفحة  22من 70

م.إ00-00-00-00-

64

65
66
67

68

69

70

71

72

73

74

مع ــدات اللح ــام ب ــالغ ــاز  --منظم ــات
الضـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ــط ل ـ ــالنـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــة امل ـ ـتـ ـ ـع ـ ــددة
املس ـ ـ ـ ـت ـخ ـ ــدمـ ــة فــي ال ـل ـح ـ ــام ،ال ـق ـطــع
والـعـمـلـي ـ ــات املـرتـبـطـ ــة اكـبــر مــن 30
ميجا باسكال (  300بار)
الفلنشــات املعدنية -الجزء :3الشــفاه
من الحديد الزهر
الفلنشـ ـ ـ ــات املعدنية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الجزء األول
:الفلنشات الصلب
الفلنشـ ـ ــات املعدنية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الجزء الثاني
:الفلنشات الحديد
الصـ ــناعات البترولية والغاز الطبيعي
 تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاري ـ ـ ــف االك ـ ـ ــواع والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوافوالتوص ـ ــيالت ألنظمة خطوط أنابيب
النقل  -الجزء  : 3الفلنشات
مواص ـ ـ ـ ـفـ ــات ح ــدي ــد الزهر الرمـ ــادي
للص ـ ـ ـ ـمـ ــام ـ ــات و الحواف ووص ـ ـ ـ ــالت
األنابيب
بولي فينيل كلورايد غير اللدن ()PVC
أنابيب الض ــغط والوص ــالت س ــلس ــلة
مترية  -أبعاد الحافات
انظمة األنابيب البالستيكية الحرارية
املس ــتخدمة للس ــوائل تحت الض ــغط
– الوصالت الطرفية ذات الحواف
صـ ـ ـ ـن ـ ــاعـ ــة النفط والغـ ــاز الطبيعي-
أنظمة خطوط انابيب النقل  -الجزء
الثاني  :تجهيزات
الصـ ــناعات البترولية والغاز الطبيعي
 -االكواع والوصـ ـ ـ ــالت  --الش ـ ـ ـ ـف ـ ــاهالنظمــة النقــل في خطوط االنــابيــب --
الجزء  :1االكواع
املراجــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الجزء الرابع  :متطلبــات
مراجل أنابيب املياه

SASO-GSO ISO 7291

SASO-GSO- ISO 7005-3
SASO-GSO- ISO 7005-1
SASO-GSO- ISO 7005-2

SASO-GSO-ISO-15590-3

SASO-ASTM-A126

SASO-ISO-2536

SASO-GSO ISO 9624

SASO-GSO ISO 15590-2

SASO-GSO- ISO -15590-1

SASO-2676
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املراجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الجزء الس ـ ـ ــابع :تش ـ ـ ــغيل
املراجل البخارية
املراج ـ ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الجزء الث ـ ــانى عشـ ـ ـ ــر :
ااملعدات االضافية للمراجل البخارية
املراجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ الجزء التاس ـ ــع  :التفتيش
واالختبار للمراجل البخارية
املراجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ الجزء العاشـ ــر  :الصـ ــيانة
واالصالح للمراجل البخارية
املراجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الجزء الرابع عشـ ـ ــر  :منع
اعطال املراجل البخارية
املراجل ـ الجزء الثالث عشر :معالجة
مياه املراجل
املراجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالجزء الخـامس  :املراجل
الصغيرة
املراجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الجزء الثالث  :متطلبات
مراجل أنابيب اللهب
املراجل -الجزء السادس  -:املتطلبات
العامة للتصـ ـ ــميم والتص ـ ـ ــنيع ملراجل
تسخين املياه
املراج ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الجزء الح ــادي عشـ ـ ـ ــر :
الحفــاظ على املراجــل البخــاريــة أثنــاء
التوقف
املراج ـ ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالجزء الث ـ ــامن  :أجهزة
القياس والتحكم
املراجــل البخــاريــة  -الجزء التــاسـ ـ ـ ــع :
اعتماد جهات فحص املراحل .
املراجــل البخــاريــة  -الجزء العــاش ـ ـ ـ ــر:
اعتماد مشغلي املراجل .
املراج ــل البخ ــاري ــة  -الجزء الخ ــامس
عشر :متطلبات التشغيل.
املراجل البخارية  -الجزء الرابع عشر
 :متطلبات التركيب .

SASO-2678
SASO-2680
SASO-1713
SASO-2729
SASO-2730
SASO-2583
SASO-2584
SASO-2586
SASO-2677

SASO-2679
SASO-2727
SASO-GSO-1713
SASO-GSO-1715
SASO-GSO-1716
SASO-GSO-1718
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املراجــل البخــاريــة -الجزء الس ـ ـ ـ ــادس
عشر :متطلبات الصيانة.
الغاليــات وأوعيــة الضـ ـ ـ ــغط  --الجزء
 :2إجراءات اس ـ ـ ـ ــتيف ـ ــاء املتطلب ـ ــات لـ
ISO 16528-1
اســس واشــتراطات فحص واختبارات
املـراج ـ ــل الـبـخ ـ ــاري ـ ــة ومـراج ـ ــل املـي ـ ــاه
السـ ـ ـ ــاخنة  -الجزء الثاني  :اختبارات
القبول.
اســس واشــتراطات فحص واختبارات
املـراج ـ ــل الـبـخ ـ ــاري ـ ــة ومـراج ـ ــل املـي ـ ــاه
الســاخنة  -الجزء الخامس  :الفحص
الخارجي الدوري.
أســس واشــتراطات فحص واختبارات
املـراج ـ ــل الـبـخ ـ ــاري ـ ــة ومـراج ـ ــل املـي ـ ــاه
الســاخنة  -الجزء الســادس :الفحص
الداخلي الدوري.
اســس واشــتراطات فحص واختبارات
املـراج ـ ــل الـبـخ ـ ــاري ـ ــة ومـراج ـ ــل املـي ـ ــاه
الســاخنة  -الجزء الســابع  :االختبارت
الهيدروستاتكية الدورية.
أســس واشــتراطات فحص واختبارات
املـراج ـ ــل الـبـخ ـ ــاري ـ ــة ومـراج ـ ــل املـي ـ ــاه
الس ـ ـ ـ ـ ــاخنـ ــة  -الجزء االول :الفحص
أثناء التركيب وتشغيل االستالم.
اس ـ ــس واش ـ ــتراطات فحص اختبارات
املـراج ـ ــل الـبـخ ـ ــاري ـ ــة ومـراج ـ ــل املـي ـ ــاه
السـ ـ ـ ـ ـ ــاخنـ ــة  -الجزء الرابع  :الطرق
الشاملة الختبارات االداء الحراري.
لص ـ ـ ـ ـمــامــات الصـ ـ ـ ـنــاعيــة – البيــانــات
االيضاحية للصمامات املعدنية

SASO-GSO-1717
SASO-GSO-ISO-16528-2

SASO-GSO-372

SASO-GSO-375

SASO-GSO-376

SASO-GSO-377

SASO-GSO-371

SASO-GSO-374

SASO GSO EN 19
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EN 593

EN 764-4

EN 764-5

EN 764-7

EN 1092-1

EN 1092-3

EN 1092-4

Industrial valves - Metallic
butterfly valves for general
purposes
Pressure equipment - Part 4:
Establishment of technical
delivery conditions for metallic
materials
Pressure equipment - Part 5:
Inspection documentation of
metallic materials and
compliance with the material
specification
Pressure equipment - Part 7:
Safety systems for unfired
pressure equipment
Flanges and their joints Circular flanges for pipes,
valves, fittings and accessories,
PN designated - Part 1: Steel
flanges
Flanges and their joints Circular flanges for pipes,
valves, fittings and accessories,
PN designated - Part 3: Copper
alloy flanges
Flanges and their joints Circular flanges for pipes,
valves, fittings and accessories,
PN designated - Part 4:
Aluminium alloy flanges
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100

101

102

103

104

105

00-00-00-00-إ.م

EN 1515-4

EN 1591-1

EN 1759-3

EN 1759-4

EN ISO 4126-5

EN ISO 4126-7

EN 10028-1

Flanges and their joints - Bolting
- Part 4: Selection of bolting for
equipment subject to the
Pressure Equipment Directive
2014/68/EU
Flanges and their joints
- Design rules for gasketed
circular flange connections Part 1: Calculation
, Flanges and their joints Circular flanges for pipes,
valves, fittings and accessories,
Class designated - Part 3:
Copper alloy flanges
Flanges and their joint - Circular
flanges for pipes, valves, fittings
and accessories, class
designated - Part 4: Aluminium
alloy flanges
Safety devices for protection
against excessive
pressure - Part 5: Controlled
safety pressure relief systems)
Safety devices for protection
against excessive pressure - Part
7: Common data
Flat products made of steels for
pressure purposes - Part 1:
General requirements
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106

107

108

109

110

111

112

00-00-00-00-إ.م

EN 10028-2

EN 10028-3

EN 10028-4

EN 10028-5

EN 10028-6

EN 10028-7

EN 10216-1

Flat products made of steels for
pressure purposes - Part 2: Nonalloy and alloy steels with
specified elevated temperature
properties
Flat products made of steels for
pressure purposes - Part 3:
Weldable fine grain steels,
normalized
Flat products made of steels for
pressure purposes - Part 4:
Nickel alloy steels with
specified low temperature
properties
Flat products made of steels for
pressure purposes Part 5: Weldable fine grain
steels, thermomechanically
rolled
Flat products made of steels for
pressure purposes - Part 6:
Weldable fine grain steels,
quenched and tempered
Flat products made of steels for
pressure purposes - Part 7:
Stainless steels
Seamless steel tubes for
pressure purposes - Technical
delivery conditions - Part 1:
Non-alloy steel tubes with
specified room temperature
properties
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113

114

115

116

117

118

119

00-00-00-00-إ.م

EN 10216-2

EN 10216-3

EN 10216-4

EN 10216-5

EN 10217-1

EN 10217-2

Seamless steel tubes for
pressure purposes - Technical
delivery conditions - Part 2:
Non-alloy and alloy steel tubes
with specified elevated
temperature properties
Seamless steel tubes for
pressure purposes - Technical
delivery conditions - Part 3:
Alloy fine grain steel tubes
Seamless steel tubes for
pressure purposes - Technical
delivery conditions - Part 4:
Non-alloy and alloy steel tubes
with specified low temperature
properties
Seamless steel tubes for
pressure purposes - Technical
delivery conditions - Part 5:
Stainless steel tubes
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
Welded steel tubes for pressure
purposes - Technical delivery
conditions - Part 2: Electric
welded non-alloy and alloy
steel tubes with specified
elevated temperature properties
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120

121

122

123

124

125

00-00-00-00-إ.م

EN 10217-3

EN 10217-4

EN 10217-5

EN 10217-6

EN 10217-7

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
Welded steel tubes for pressure
purposes - Technical delivery
conditions - Part 4: Electric
welded non-alloy steel tubes
with specified low temperature
properties
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
Welded steel tubes for pressure
purposes Technical delivery conditions Part 6: Submerged arc welded
non-alloy steel tubes with
specified low temperature
properties
Welded steel tubes for pressure
purposes - Technical delivery
conditions - Part 7: Stainless
steel tubes
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126

127

128

129

130

00-00-00-00-إ.م

EN 10222-1

EN 10222-2

EN 10222-3

EN 10222-4

EN 10222-5

EN 10269

EN 12288
EN 10272

Steel forgings for pressure
purposes - Part 1: General
requirements for open die
forgings
Steel forgings for pressure
purposes - Part 2: Ferritic and
martensitic steels with specified
elevated temperatures
properties
Steel forgings for pressure
purposes - Part 3: Nickel steels
with specified low temperature
properties
Steel forgings for pressure
purposes - Part 4:
Weldable fine grain steels with
high proof strength
Steel forgings for pressure
purposes - Part 5: Martensitic,
austenitic and austenitic-ferritic
stainless steels
Steels and nickel alloys for
fasteners with specified
elevated and/or low
temperature properties
Industrial valves - Copper alloy
gate valves
Stainless steel bars for pressure
purposes
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131

132

133

134

135

136

137
138

00-00-00-00-إ.م

EN 12392

EN 10273

EN 10305-4

EN 10305-6

EN 12516-1

EN 12952-1

EN 12516-2
EN 12516-3

Aluminium and aluminium
alloys - Wrought products and
cast products - Special
requirements for products
intended for the production of
pressure equipment
Hot rolled weldable steel bars
for pressure purposes with
specified elevated temperature
properties
Steel tubes for precision
applications - Technical delivery
conditions - Part 4: Seamless
cold drawn tubes for hydraulic
and pneumatic power systems
Steel tubes for precision
applications - Technical delivery
conditions - Part 6: Welded cold
drawn tubes for hydraulic and
pneumatic power systems
Industrial valves - Shell design
strength - Part 1: Tabulation
method for steel valve shells
Water-tube boilers and
auxiliary installations - Part 1:
General
Industrial valves - Shell design
strength - Part 2: Calculation
method for steel valve shells
Valves - Shell design strength Part 3: Experimental method
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139

140

141

142

143

144

145
146

00-00-00-00-إ.م

EN 12516-4

EN 12952-2

EN 12952-3

EN 12952-5

EN 12952-6

EN 12952-7

EN 12952-8

Industrial valves - Shell design
strength - Part 4: Calculation
method for valve shells
manufactured in metallic
materials other than steel
Water-tube boilers and
auxiliary installations - Part 2:
Materials for pressure parts of
boilers and accessories
Water-tube boilers and
auxiliary installations - Part 3:
Design and calculation for
pressure parts of the boiler
Water-tube boilers and
auxiliary installations - Part 5:
Workmanship and construction
of pressure parts of the boiler
Water-tube boilers and
auxiliary installations - Part 6:
Inspection during construction;
documentation and marking of
pressure parts of the boiler
Water-tube boilers and
auxiliary installations - Part 7:
Requirements for equipment
for the boiler
Water-tube boilers and
auxiliary installations - Part 8:
Requirements for firing systems
for liquid and gaseous fuels for
the boiler
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147

148

149

150

151

152

153

00-00-00-00-إ.م

EN 12952-9

EN 12952-10

EN 12952-11

EN 12952-14

EN 12952-16

EN 12952-18
EN 12953-1
EN 12953-2

Water-tube boilers and
auxiliary installations - Part 9:
Requirements for firing systems
for pulverized solid fuels for the
boiler
Water-tube boilers and
auxiliary installations - Part 10:
Requirements for safeguards
against excessive pressure
Water-tube boilers and
auxiliary installations - Part 11:
Requirements for limiting
devices of the boiler and
accessories
Water-tube boilers and
auxiliary installations - Part 14:
Requirements for flue gas
DENOX-systems using liquefied
pressurized ammonia and
ammonia water solution
Water-tube boilers and
auxiliary installations - Part 16:
Requirements for grate and
fluidized-bed firing systems for
solid fuels for the boiler
Water-tube boilers and
auxiliary installations - Part 18:
Operating instructions
Shell boilers - Part 1: General
Shell boilers - Part 2: Materials
for pressure parts of boilers and
accessories
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154

155

156

157

158

159
160
161

00-00-00-00-إ.م

EN 12953-3
EN 12953-4

EN 12953-5

EN 12953-6

EN 12953-7

EN 12953-8

EN 12953-9

EN 12953-12

EN 12953-13
EN 13445-1
EN 13445-2

Shell boilers - Part 3: Design and
calculation for pressure parts
Shell boilers - Part 4:
Workmanship and construction
of pressure parts of the boiler
Shell boilers - Part 5: Inspection
during construction,
documentation and marking of
pressure parts of the boiler
Shell Boilers - Part 6:
Requirements for equipment
for the boiler
Shell boilers - Part 7 :
Requirements for firing systems
for liquid and gaseous fuels for
the boilers
Shell boilers - Part 8:
Requirements for safeguards
against excessive pressure
Shell boilers - Part 9:
Requirements for limiting
devices of the boiler and
accessories
Shell boilers - Part 12:
Requirements for grate firing
systems for solid fuels for the
boiler
Shell boilers - Part 13:
Operating instructions
Unfired pressure vessels - Part
1: General
Unfired pressure vessels - Part
2: Materials
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162
163

164

165

166

167

168

169

170
171
172

00-00-00-00-إ.م

EN 13445-3
EN 13445-4
EN 13445-5

EN 13445-6

EN 13445-8

EN 13480-1
EN 13480-2
EN 13480-3
EN 13480-4
EN 13480-5
EN 13480-6

EN 13480-8

Unfired pressure vessels - Part
3: Design
Unfired pressure vessels - Part
4: Fabrication
Unfired pressure vessels - Part
5: Inspection and testing
Unfired pressure vessels - Part
6: Requirements for the design
and fabrication of pressure
vessels and pressure parts
constructed from spheroidal
graphite cast iron
Unfired pressure vessels - Part
8: Additional requirements for
pressure vessels of aluminium
and aluminium alloys
Metallic industrial piping - Part
1: General
Metallic industrial piping - Part
2: Materials
Metallic industrial piping - Part
3: Design and calculation
Metallic industrial piping - Part
4: Fabrication and installation
Metallic industrial piping - Part
5: Inspection and testing
Metallic industrial piping - Part
6: Additional requirements for
buried piping
Metallic industrial piping - Part
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ب) قائمة املنتجات والترميزالجمركي
الرقم

املنتج

الترميزالجمركي

1

أوعية للغاز املضغوط أو املسيل ،من حديد صب أو حديد أو صلب
مراجل توليد البخار املائي وغيره من األبخرة (باستثناء مراجل املاء الساخن للتدفئة املركزية
ً
والقادرة ايضا على إنتاج بخار ذي ضغط منخفض)؛ مراجل املياه املسعرة
مراجل للتدفئة املركزية ،عدا تلك الداخلة في البند 8402
أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة في البند  8402أو ( 8403مثل ،املوفرات واملسعرات
ومزيالت الهباب ومسترجعات الغاز)؛ مكثفات للبخار ووحدات قوة بخارية أخر
مضخات هواء ومضخات تفريغ الهواء ،مضاغط ومراوح هواء أو غازات أخر أجهزة "أغطية"
شافطة أو مبدلة للهواء بمراوح مندمجة ،وإن كانت مزودة بمنقيات هواء (فالتر)؛ خزائن
بيولوجية مأمونة مانعة لتسرب الغاز ،وإن كانت مزودة بمنقيات هواء (فالتر).
آالت وأجهزة لحام ،وإن كانت قادرة على القطع ،عدا تلك الداخلة في البند 8515؛ آالت
وأجهزة تستعمل فيها الغازات لتقسية سطوح املعادن
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)
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ُ
ملحوظة :تعد املنتجات والتراميز الجمركية املوجودة في منصة سابر اإللكترونية هي النسخة املحدثة واملعتمدة.
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امللحق ()2
متطلبات السالمة األساسية
مالحظات أولية
-

ً
تسري االلتزامات املترتبة على متطلبات السالمة األساسية في هذا امللحق ملعدات الضغط أيضا على املجمعات التي يتواجد
فيها مصدر الخطر املذكور.

-

تعتبر املتطلبات األساسية الواردة في هذه الالئحة الفنية إلزامية .وتسري االلتزامات املترتبة على املتطلبات األساسية فقط
ً
في حال تواجد مصدر الخطر املذكور في معدات الضغط املعنية عند استخدامها تحت ظروف متوقعة منطقيا من قبل
الصانع.

-

يجب أن يلتزم الصانع بتحليل املخاطر من أجل تحديد تلك التي تنطبق على معداته بسبب الضغط؛ ثم عليه أن يقوم
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
والتصنيع باإلضافة إلى االعتبارات الفنية واالقتصادية التي تتوافق مع درجة عالية من حماية الصحة والسالمة.

1

متطلبات عامة

 1/1يجب تصميم معدات الضغط وتصنيعها وفحصها ،وإذا أمكن تجهيزها وتركيبها ،بطريقة تضمن سالمتها عند وضعها في
ً
الخدمة وفقا لتعليمات الصانع ،أو في ظروف متوقعة بشكل معقول.
 2/1عند اختيار الحلول األكثر مالءمة ،يجب على الصانع تطبيق املبادئ التالية حسب التسلسل املوضح:
ً
 القضاء على املخاطر أو تقليلها إلى أقص ى حد ممكن عمليا. تطبيق تدابير الحماية املناسبة ضد األخطار التي ال يمكن القضاء عليها. إبالغ املستخدمين ،عند االقتضاء ،بمصادر الخطر املتبقية وبيان ما إذا كان من الضروري اتخاذ تدابير خاصة ومالئمةللحد من املخاطر في وقت التركيب و/أو االستخدام.
ً
 3/1في حال كان احتمال إساءة االستخدام معلوما أو يمكن التنبؤ به بوضوح ،يجب تصميم معدات الضغط ملنع املخاطر
ً
الناجمة عنه ،وفي حال كان ذلك غير ممكنا ،يتطلب وجود التحذيرات الكافية بعدم استخدام معدات الضغط بتلك
الطريقة.
2

التصميم

 1/2عام
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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يجب أن يتضمن التصميم معامالت السالمة املالئمة باستخدام طرق شاملة معروفة بأنها تتضمن هوامش سالمة كافية ضد جميع
أشكال القصور أو الفشل ذات الصلة.
 2/2التصميم ملتانة/لقوة كافية
 1/2/2يجب تصميم معدات الضغط ألحمال تتناسب مع استخدامها املقصود التي أعدت له وظروف استخدام أخرى متوقعة.
ً
وتحديدا ،يجب أخذ العوامل التالية في االعتبار:
 الضغط الداخلي/الخارجي. درجات الحرارة املحيطة والتشغيلية. الضغط الساكن وكتلة املحتويات في ظروف التشغيل واالختبار. األحمال الناتجة عن حركة املرور والرياح والزالزل. قوى ردة الفعل والعزوم الناتجة عن الدعامات وامللحقات واألنابيب وما إلى ذلك. 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.
 2/2/2يجب أن يستند التصميم للحصول على متانة/قوة كافية على أي مما يلي:
 كقاعدة عامة ،طريقة حسابية كما هو موضح في البند ( ،)3/2/2وتستكمل عند الضرورة بطريقة تصميم تجريبية علىالنحو املبين في البند (.)4/2/2
 طريقة تصميم تجريبية دون حسابات كما هو موضح في البند ( )4/2/2عندما يقل حاصل ( )PS*Vعن  6000بار*لتر أوحاصل ( )PS*DNعن  3000بار.
 3/2/2طريقة الحساب
(أ) احتواء الضغط وجوانب التحميل األخرى
يجب تحديد اإلجهادات املسموحة ملعدات الضغط مع مراعاة أوضاع القصور أو الفشل املتوقعة بشكل معقول
ً
ً
في ظل ظروف التشغيل .وتحقيقا لهذه الغاية ،يجب تطبيق عوامل السالمة للقضاء كليا من أي شك مترتب على
عملية التصنيع وظروف التشغيل الفعلية واإلجهادات ونماذج الحساب وخصائص املادة وسلوكها.
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
لطريقة أخرى أو باالقتران معها:
 التصميم باستخدام معادلة حسابية.هيئة المواصفات السعودية
www.saso.gov.sa

الصفحة  40من 70

م.إ00-00-00-00-

 التصميم باستخدام التحليل. التصميم باستخدام ميكانيكا التصدع/االنكسار.(ب) املقاومة
يجب استخدام حسابات تصميم مناسبة لتحديد مقاومة معدات الضغط املعنية.
وعلى وجه التحديد:
-

يجب أال تقل مقادير الضغط الداخلة في الحسابات عن الحد األقص ى املسموح به للضغوط وأن تأخذ في
االعتبار قيمة الضغط الساكن ( )Static Headوالضغط الديناميكي للموائع وتحلل املوائع غير املستقرة.
عندما يتم فصل وعاء إلى غرف/حجر فردية تحتوي على ضغط ،فيجب أن يستند تصميم جدار الفاصل
على أساس أعلى ضغط ممكن للحجرة بالنسبة ألدنى ضغط ممكن في الحجرة املجاورة.

-

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
البند ( )4من هذا امللحق إلى جانب عوامل السالمة املناسبة .وتشمل خصائص املادة التي يتعين مراعاتها،
حيثما ينطبق ذلك ،ما يلي:
 مقاومة الخضوع %0.2 ،أو  %1.0حسب املناسب عند درجة الحرارة الداخلة في الحسابات.
 مقاومة الشد.
 املقاومة املعتمدة على الزمن (مثل :مقاومة الزحف).
 بيانات اإلجهاد/التعب.
 معامل ( Youngمعامل املرونة).
 الكمية املناسبة لالنفعال غير املرن (.)Appropriate Amount of Plastic Strain
 طاقة التمزق باالنحناء (.)Bending 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.
 يجب أن يأخذ التصميم في الحسبان جميع أنواع التدهور التي يمكن التنبؤ بها بشكل معقول (مثل:
التآكل ( )corrosionوالزحف ( )creepواإلجهاد ( ))fatigueبما يتناسب مع االستخدام املقصود
للمعدات .ويوجه االنتباه  ،في التعليمات املشار إليها في البند ( )4/3من هذا امللحق إلى السمات
الخاصة للتصميم ذات الصلة بعمر املعدات ،على سبيل املثال:
هيئة المواصفات السعودية
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-

الزحف :تصميم ساعات التشغيل عند درجات حرارة محددة.

-

اإلجهاد :تصميم عدد الدورات عند مستويات إجهاد محددة.

-

التآكل :تصميم سماحية التآكل (.)corrosion allowance

(ج) النواحي املتعلقة باالستقرار
في حال أن السماكة املحسوبة ال تسمح باالستقرار الهيكلي الكافي ،تتخذ التدابير الالزمة ملعالجة الحالة مع مراعاة
مخاطر النقل والتعامل.
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 4/2/2طريقة التصميم التجري ي
ً
ً
يمكن التحقق من صحة تصميم املعدات ،كليا أو جزئيا ،عن طريق برنامج اختبار مناسب يتم تنفيذه على عينة تمثل
املعدات أو لفئة منها.
ً
يجب أن يكون برنامج االختبار معرفا بشكل واضح قبل إجراء االختبار ومقبول من الجهة املسؤولة عن نموذج تقييم
مطابقة التصميم ،حيثما وجد.
يجب أن يحدد البرنامج شروط االختبار ومعايير القبول أو الرفض .يجب قياس القيم الحقيقية لألبعاد وخواص املواد
األساسية التي تتكون منها املعدات املفحوصة قبل إجراء االختبار.
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:
أ) اختبار ملقاومة/لقوة الضغط ،الغرض منه التحقق من خلو املعدات من التسربات البليغة أو التشوهات التي
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.
ب) اختبارات مناسبة يتم تحديدها بناء على شروط خدمة املعدات مثل زمن التحمل على درجات حرارة محددة أو
عدد الدورات عند مستويات إجهاد محددة؛ عند وجود خطورة للزحف أو اإلجهاد.
ج) اختبارات إضافية عند الضرورة تتعلق بعوامل أخرى ذكرت في البند ( )1/2/2مثل التآكل أو الضرر الخارجي.
 3/2اشتراطات لضمان سالمة التعامل والتشغيل
يجب أن تكون طريقة التشغيل املحددة ملعدات الضغط على نجو يمنع أي مخاطر متوقعة بشكل معقول في عملية تشغليها.
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. تحلل املوائع غير املستقرة.على وجه الخصوص ،يجب تجهيز معدات الضغط التي تحتوي على باب للدخول بجهاز تلقائي أو يدوي ُيمكن املستخدم
ً
بسهولة من التأكد من أن عملية فتحه ال تشكل مصدرا للخطر .عالوة على ذلك ،في حال وجود إمكانية إلجراء عملية الفتح
ً
بشكل سريع ،فيجب تركيب جهاز على معدات الضغط يقوم بمنع فتحها عندما يشكل ضغط أو درجة حرارة املائع مصدرا
للخطر.
هيئة المواصفات السعودية
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 4/2وسائل الفحص
أ) يجب تصميم وبناء معدات الضغط بشكل يمكن من تنفيذ جميع الفحوصات الالزمة لضمان السالمة.
ً
ب) يجب أن تتوفر وسائل لتحديد الحالة الداخلية للمعدات إذا كان ذلك ضروريا للتأكد من سالمتها الدائمة مثل فتحات
دخول تسمح بالوصول املادي إلى داخل معدات الضغط إلجراء الفحوصات املطلوبة بشكل آمن وميسر.
ج) يمكن استخدام وسائل أخرى للضمان سالمة معدات الضغط في أي من الحاالت التالية:
ً
 إذا كانت املعدات صغيرة بحيث يكون الوصول املادي للداخل فيها غير ممكنا.ً
 إذا كان فتح معدات الضغط يؤثر سلبيا على الداخل. إذا ثبت أن املادة املحتواة ال تضر باملادة التي صنعت منها املعدات وال يوجد آليات أخرى للتدهور الداخلي يمكنالتنبؤ بها بشكل معقول.
 5/2وسائل التصريف والتنفيس والتهوية
يجب توفير وسائل مالئمة لتصريف وتهوية معدات الضغط عند الضرورة ،من أجل ما يلي:
 تجنب التأثيرات الضارة مثل املطرقة املائلة ( )Water Hammerواالنهيار التفريغي ( )Vacuum collapseوالتآكلوالتفاعالت الكيميائية غير املتحكم بها .ويجب أخذ جميع مراحل التشغيل واالختبار ،وخاصة اختبار الضغط ،في عين
االعتبار.
 إتاحة إجراء عمليات التنظيف والتفتيش والصيانة بشكل آمن. 6/2التآكل أو األضرار الكيميائية األخرى
يجب عند الضرورة توفير ما يكفي من الحماية ضد التآكل أو األضرار الكيميائية األخرى ،مع مراعاة االستخدام املقصود
واملتوقع بصورة معقولة.
 7/2البلى ()Wear
عند احتمال حدوث حاالت شديدة من الحت ( )erosionأو الكشط ( ،)abrasionفيجب اتخاذ تدابير كافية من أجل ما يلي:
 التقليل إلى أدنى حد من هذا التأثير عن طريق التصميم املناسب ،مثل سماكة املواد أو استخدام بطانات ( )linersأومواد تكسية (.)cladding
ً
 السماح باستبدال األجزاء األكثر تأثرا. لفت االنتباه إلى التدابير الالزمة ملواصلة االستخدام اآلمن ،في التعليمات املشار إليها في البند (.)4/3 8/2املجمعات
يجب مراعاة ما يلي عند تصميم املجمعات:
 -أن تكون املكونات التي سيتم تجميعها ببعضها البعض فعالة وصالحة للوظيفة املعدة لها.
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 الدمج الصحيح والتجميع املالئم لجميع املكونات. 9/2أحكام التعبئة والتفريغ
يجب ،عند االقتضاء ،تصميم معدات الضغط وتزويدها بملحقات أو استخدام وسائل لوصالتها لضمان عمليات تعبئة
وتفريغ آمنة وخاصة في يتعلق بمصادر الخطر مثل:
أ) عند التعبئة:
 التعبئة الزائدة أو الضغط الزائد مع مراعاة نسبة التعبئة وضغط البخار عند درجة الحرارة املرجعية. عدم استقرار معدات الضغط.ب) عند التفريغ :االندفاع غير املنضبط للمائع املضغوط.
ج) عند التعبئة أو التفريغ :عمليات الربط أو الفك غير اآلمنة.
 10/2الحماية من تجاوز الحدود املسموح بها ملعدات الضغط
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
معدة ليتم حمايتها بأجهزة حماية أخرى ضمن مجمعات.
يجب تحديد الجهاز املالئم أو مجموعة من هذه األجهزة على أساس الخصائص الخاصة باملعدات أو املجمعات.
تشمل أجهزة الحماية املالئمة ومجموعاتها ما يلي:
أ) ملحقات السالمة ،حسب التعاريف املذكورة.
ب) عند االقتضاء ،أجهزة رصد ومراقبة مالئمة مثل املؤشرات و/أو أجهزة اإلنذار التي تمكن من اتخاذ إجراءات كافية
ً
ً
إما تلقائيا أو يدويا للحفاظ على معدات الضغط ضمن الحدود املسموح بها.
 11/2ملحقات السالمة
1/11/2

يجب على ملحقات السالمة أن:
 يتم تصميمها وبناؤها بحيث تكون موثوقة ومالئمة للوظيفة املقصودة وأن تأخذ في االعتبار متطلبات الصيانةواالختبار لألجهزة ،حيثما ينطبق ذلك.
 تكون مستقلة عن الوظائف األخرى ،إال إذا كانت وظيفة السالمة الخاصة بها ال يمكن أن تتأثر بهذه الوظائفاألخرى.
 تفي بمبادئ التصميم املناسبة من أجل الحصول على حماية مالئمة وموثوقة .وتشمل هذه املبادئ ،على وجهالخصوص ،األنماط املقاومة للفشل ( )fail-safe modesوتوفر بدائل احتياطية لألجزاء الحساسة ()redundancy
والتنوع ( )diversityوالتشخيص الذاتي (.)self-diagnosis

2/11/2

أجهزة الحد من الضغط
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يجب أن تكون هذه األجهزة مصممة بحيث ال يتجاوز الضغط الحد األقص ى املسموح به ( )PSبشكل دائم ،إال أنه
يسمح عند اللزوم بزيادة الضغط لفترة قصيرة بالتوافق مع املتطلبات الواردة في البند ( ،)3/7عند االقتضاء.
أجهزة مراقبة درجة الحرارة

3/11/2

يجب أن تمتاز هذه األجهزة بزمن استجابة كاف يالئم أسس وقواعد السالمة بما يتفق مع وظيفة القياس.
 12/2الحريق الخارجي
يجب تصميم معدات الضغط بحيث تكون مالئمة ،وعند الضرورة ،وتزويدها بملحقات مناسبة أو استخدام
وسائل للتوصيل لتلبية متطلبات الحد من الضرر الناتج في حال نشوب حريق خارجي مع مراعاة االستخدام
املقصود.
3

التصنيع

 1/3إجراءات التصنيع
يجب على الصانع ضمان التنفيذ الكفؤ لألحكام املوضوعة في مرحلة التصميم باستخدام الطرق املالئمة واإلجراءات
ذات الصلة ،مع مراعاة الجوانب الواردة أدناه.
 1/1/3تجهيز األجزاء املكونة
يجب أال يؤدي تجهيز األجزاء املكونة مثل التشكيل ( )Formingوالشطب ( )Chamferingإلى زيادة في العيوب أو التشققات
أو إلى تغييرات في الصفات امليكانيكية والتي من املرجح أن تؤثر على سالمة معدات الضغط.
 2/1/3الوصل الدائم
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
الخواص األخرى ذات الصلة في االعتبار على وجه التحديد في حسابات التصميم.
يجب تنفيذ الوصل الدائم في معدات الضغط للمكونات التي تساهم في مقاومة املعدات للضغط وللمكونات املتصلة
ً
مباشرة بها من قبل طاقم مؤهل بشكل مناسب وطبقا إلجراءات عمل مالئمة.
ملعدات الضغط ضمن الفئات ( )IIو ( )IIIو ( )IVفيجب أن تتم املوافقة على إجراءات التشغيل واملوظفين/الطاقم من
ً
قبل طرف ثالث مختص ،والذي قد يكون وفقا لتقدير الصانع ،كما يلي:
 جهة مقبولة. جهة ،طرف ثالث ،معترف بها في الدولة.ولتنفيذ هذه املوافقات ،يجب على الطرف الثالث إجراء الفحوصات واالختبارات على النحو املنصوص عليه في
املواصفات املالئمة أو فحوصات واختبارات مكافئة ،أو تكليف من يقوم بتنفيذها.
 3/1/3االختبارات غير االتالفية
يجب إجراء االختبارات غير االتالفية للوصالت الدائمة في معدات الضغط من قبل طاقم مؤهل تأهيل مناسب .ملعدات
الضغط ضمن الفئات ( )IIIو ( )IVيجب أن يكون الطاقم/املوظفين معتمدين من طرف ثالث معترف به في الدولة.
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 4/1/3املعالجة الحرارية
يجب تطبيق املعالجة الحرارية املالئمة في مرحلة التصميم املناسبة من التصنيع عند وجود خطورة بأن تؤدي عملية
اإلنتاج إلى تغيير خصائص املادة إلى حد من شأنه أن يضعف سالمة معدات الضغط.
 5/1/3التتبعية ()Traceability
يجب وضع إجراءات مناسبة والحفاظ عليها لتحديد املواد التي تشكل مكونات املعدات التي تسهم في مقاومة الضغط
ً
ً
بالوسائل املناسبة بدءا من االستالم ،مرورا باإلنتاج ،وحتى االختبار النهائي ملعدات الضغط املصنعة.
 2/3التقييم النهائي
يجب أن تخضع معدات الضغط لعملية تقييم نهائية كما هو موضح أدناه.
 1/2/3التفتيش النهائي
يجب أن تخضع معدات الضغط لعملية تفتيش نهائية من خالل الفحص الظاهري وتقييم مدى مطابقة الوثائق املرفقة
ملتطلبات هذه الالئحة الفنية .يمكن أن تؤخذ االختبارات التي أجريت أثناء التصنيع في الحسبان .وبقدر ما يكون ذلك
ً
ً
ً
ضروريا ألسباب تتعلق بالسالمة ،يجري التفتيش النهائي داخليا وخارجيا على كل جزء من املعدات عند اللزوم أثناء
التصنيع (على سبيل املثال ،حيثما يكون الفحص أثناء التفتيش النهائي غير ممكن).
 2/2/3اختبار التحمل ()Proof test
يجب أن يتضمن التقييم النهائي ملعدات الضغط اختبارا الحتواء الضغط ،والذي يأخذ عادة ما يأخذ شكل اختبار
الضغط الهيدروستاتيكي عند ضغط يساوي على األقل القيمة املحددة في البند (.)4/7
بالنسبة ملعدات الضغط املنتجة وفق الفئة ( ،)Iيمكن إجراء هذا االختبار على أسس إحصائية.
ً
عندما يكون اختبار الضغط الهيدروستاتيكي ضارا أو غير عملي ،يمكن إجراء اختبارات بديلة ذات قيمة معترف بها .أما
بالنسبة لالختبارات األخرى ،غير اختبار الضغط الهيدروستاتيكي ،فيجب تطبيق تدابير إضافية مثل االختبارات غير
االتالفية أو غير ذلك من األساليب ذات الصالحية املكافئة ،قبل إجراء تلك االختبارات.
 3/2/3التفتيش على أجهزة السالمة/الحماية
يجب أن يتضمن التقييم النهائي للمجمعات فحص ألجهزة السالمة التي تهدف إلى التحقق من االمتثال الكامل للمتطلبات
املشار إليها في البند (.)10/2
 3/3وضع العالمات (الوسم والبيان)
يجب توفير املعلومات التالية:
أ) لجميع معدات الضغط:
 سنة الصنع.ً
 تحديد/تعريف معدات الضغط وفقا لطبيعتها ،مثل النوع والسلسلة أو الرقم التعريفيوالتسلسلي للدفعة أو السلسلة.
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 الحدود القصوى/الدنيا األساسية املسموح بها.ب) حسب نوع معدات الضغط ،معلومات إضافية ضرورية للتركيب أو التشغيل أو االستخدام اآلمن ،وعند
االقتضاء ،للصيانة والتفتيش الدوري ،مثل:
 حجم معدات الضغط ( )Vبالليترات (.)L القياس االسمي لألنابيب (.)DN مقدار ضغط االختبار املستخدم ( )PTوتاريخه بالبار. ضغط تشغيل جهاز السالمة بالبار (.)bar القدرة الخارجة/ناتج معدات الضغط بالكيلوواط (.)kW جهد املصدر بالفولت (.)V االستخدام املقصود. نسبة التعبئة (كجم/لتر). الكتلة القصوى للتعبئة (كج). الكتلة الفارغة (كجم). مجموعة املائع.ج) عند االقتضاء ،تحذيرات مثبتة على معدات الضغط لتوجيه االنتباه إلى سوء االستخدام الذي أظهرت التجربة
إمكانية حدوثه.
يجب وضع املعلومات املشار إليها في النقاط (أ) و (ب) و (ج) على معدات الضغط ،أو على لوحة بيانات مثبتة
بإحكام عليها باستثناء الحاالت التالية:
 يمكن ،حيثما ينطبق ذلك ،استخدام الوثائق املناسبة لتجنب وضع عالمات متكررة علىأجزاء فردية مثل مكونات األنابيب ،املعدة لنفس املجمعة/التجميع.
ً
 عندما تكون معدات الضغط صغيرة جدا ،مثل امللحقات ،يمكن وضع املعلومات املذكورةفي الفقرة (ب) أعاله على بطاقة/ملصق مرفق أو متصل بمعدات الضغط.
 يمكن استخدام البطاقات أو وسائل أخرى مالئمة للكتلة التي يتم تعبئتها والتحذيراتاملشار إليها في الفقرة (ج) ،بشرط بقائها قابلة للقراءة للمدة الزمنية املناسبة.
 4/3إرشادات التشغيل
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(أ) عند طرح معدات الضغط في األسواق ،فيجب أن تكون مصحوبة (حسب االقتضاء) ،بتعليمات للمستخدم
تحتوي جميع معلومات السالمة الضرورية املتعلقة بما يلي:
 التركيب بما في ذلك تجميع قطع مختلفة من معدات الضغط. الوضع في الخدمة. االستخدام. الصيانة بما في ذلك عمليات الفحص التي يقوم بها املستخدم.ً
(ب) يجب أن تشمل اإلرشادات املعلومات املثبتة على معدات الضغط وفقا للبند ( )3/3من هذا امللحق باستثناء
التعريف التسلسلي ،ويجب أن تكون مصحوبة ،عند االقتضاء ،بالوثائق الفنية والرسومات واألشكال
الضرورية لفهم هذه اإلرشادات بشكل واضح.
ً
(ج) يجب أن تشير هذه املعلومات ،عند االقتضاء ،إلى مصادر الخطر الناتجة عن سوء االستخدام وفقا للبند
ً
( )3/1من هذا امللحق والسمات الخاصة بالتصميم وفقا للبند (.)3/2/2
4

املواد

يجب أن تكون املواد املستخدمة في تصنيع معدات الضغط صالحة لهذا االستخدام طوال فترته املقررة ما لم يكن من املتوقع
استبدالها.
يجب أن تفي مستهلكات اللحام وغيرها من مواد الوصل باملتطلبات ذات العالقة من البند ( )1/4والفقرة (أ) من البند ()2/4
والفقرة األولى من البند ( )3/4بطريقة مناسبة ،سواء على كان على املستوى الفردي أو في هيكل مشترك/مدمج.
 1/4يجب أن تكون مواد األجزاء املعرضة للضغط كالتالي:
(أ) أن يكون لها خصائص مناسبة لجميع ظروف التشغيل التي يمكن التنبؤ بها بشكل معقول ولجميع ظروف االختبار،
ً
وعلى وجه الخصوص أن تكون مرنة وصلبة بالشكل الكافي .وحيثما كان ذلك مناسبا ،يجب أن تمتثل خصائص
املواد ملتطلبات البند ( ) 5/7من هذا امللحق .عالوة على ذلك ،يجب إيالء االنتباه الكافي وبشكل خاص عند اختيار
املواد ،لتجنب التمزقات الهشة عند الضرورة .في حال االضطرار الستخدام مواد هشة ألسباب محددة ،فيجب
اتخاذ تدابير مناسبة.
(ب) أن تكون ذات مقاومة كيميائية كافية للمائع الذي تحتويه معدات الضغط .كما يجب أال تتأثر الخصائص
ً ً
الفيزيائية والكيميائية الضرورية للسالمة التشغيلية تأثرا كبيرا خالل العمر املقرر للمعدات.
(ج) أال تتأثر بشكل كبير أو ملحوظ بالتقادم.
(د) أن تكون مناسبة إلجراءات املعالجة املقصودة.
ً
(ه) أن يتم اختيارها من أجل تجنب حدوث تأثيرات كبيرة وغير مرغوبة عند تجميع املواد املختلفة معا.
 2/4يجب على الشركة املصنعة ملعدات الضغط:
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(أ) تحديد بطريقة مناسبة القيم الالزمة لحسابات التصميم املذكورة في البند ( )3/2/2من هذا امللحق والخصائص
األساسية للمواد وعمليات معالجتها املذكورة في البند (.)1/4
(ب) توفير العناصر املتعلقة باملطابقة في وثائقه الفنية ،فيما يتعلق بمواصفات املواد في هذه الالئحة بأحد النماذج
التالية:
 باستخدام مواد تتوافق مع املواصفات ذات العالقة. من خالل تقييم مادي معين.(ج) ملعدات الضغط فئات ( )IIIو ( ،)IVيجب أن تقوم الجهة املقبولة املسؤولة عن إجراءات تقويم مطابقة ملعدات
الضغط بإجراء تقييم محدد لتقييم املواد املعينة.
 3/4يجب على الشركة الصانعة للمعدات اتخاذ التدابير الالزمة للتأكد من أن املادة املستخدمة مطابقة للخصائص/للمواصفات
املطلوبة .وعلى وجه الخصوص ،يجب الحصول على الوثائق التي أعدها الصانع التي تؤكد مطابقة املواد للمتطلبات.

5

فيما يتعلق باألجزاء الرئيسية الحاملة للضغط في املعدات من الفئات ( )IIو ( )IIIو ( ،)IVيجب أن تأخذ الوثائق املطلوبة شكل
شهادة ضبط منتج محدد.
عندما يكون لدى الشركة املصنعة للمواد نظام مناسب لضمان الجودة ،معتمدة من هيئة مختصة ،وخضعت لعملية تقييم
محدد للمواد ،يفترض أن الشهادات الصادرة عن الشركة الصانعة تشهد على بمطابقة املتطلبات ذات الصلة بهذه الفقرة.
متطلبات معدات الضغط املحددة
باإلضافة إلى املتطلبات املنصوص عليها في الفصل ( )1إلى الفصل ( ،)4تنطبق املتطلبات التالية على معدات الضغط التي
يشملها الفصلين ( )5و (.)6
املتطلبات الخاصة بمعدات الضغط املعرضة للحرارة الناتجة عن احتراق الوقود أو ملصادر الحرارة األخرى مع خطورة
حدوث إحماء زائد حسب ما هو مذكور في البند (.)3/1/4
تشمل هذه املعدات ما يلي:
 مولدات البخار واملياه الساخنة كما ذكر في البند ( )2/3/1/4مثل :املراجل البخارية ومراجل املياه الساخنة املعرضتانلحرارة احتراق الوقود ،واملحميات/السخانات الفائقة ( )Superheatersومعيدات التسخين ( ،)Reheatersومراجل
الحرارة املهدرة ( ،)Waste-heat Boilersومراجل حرق النفايات ( ،)Waste Incineration Boilersواملراجل الكهربائية
ذات القطب ( )Electrodeأو املنغمسة ( ،)immersionوقدور الضغط ،إلى جانب ملحقاتها .وعند اللزوم ،أنظمتها املعدة
ملعالجة مياه التغذية وتوريد الوقود.
 معدات التسخين الصناعي غير املستخدمة في إنتاج البخار واملياه الساخنة واملندرجة في البند ( ،)1/3/1/4مثل :أجهزةالتسخين للعمليات الكيميائية والعمليات األخرى املشابهة واملعدات املضغوطة ملعالجة/تجهيز األغذية.

يجب إجراء حسابات هذه املعدات وتصميمها وبناؤها بحيث يتم تجنب وتقليل مخاطر الفقدان امللحوظ للمحتويات جراء اإلحماء
الزائد .وبشكل خاص ،يجب التأكد عند اللزوم مما يلي:
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(أ) توفير وسائل حماية مناسبة لتقييد العوامل التشغيلية مثل الحرارة الداخلة والحرارة الخارجة ،وعند االقتضاء،
مستوى املائع لتجنب أي خطر لنحماء الزائد املوضعي أو العام.
(ب) توفير نقاط أخذ العينات عند الحاجة للسماح بتقييم خصائص املائع لتجنب املخاطر املتعلقة بالترسبات و/أو
التآكل.
(ج) وضع اشتراطات كافية إلزالة مخاطر التلف الناتج عن الترسبات.
(د) توفير وسائل إزالة آمنة للحرارة املتبقية بعد التوقف.
(ه) اتخاذ خطوات لتجنب التراكم الخطر للمخاليط القابلة لالشتعال من املواد القابلة لالحتراق والهواء ،أو ارتداد
اللهب.
6

األنابيب حسب ما هو مذكور في البند ()3/3/1/4
يجب التأكد عند التصميم والبناء من التالي:
(أ) أن خطورة اإلجهاد الزائد والناتج عن حرية الحركة غير املقبولة أو القوى الزائدة الناتجة ،مثل :على الفلنجات ()Flanges
أو الوصالت ( )Connectionsوالخراطيم ( )Hosesواملنافيخ ( ،)Bellowsمضبوطة بشكل كاف بوسائل مثل الدعم
( )Supportوالتقييد ( )Constraintوالتثبيت ( )Anchoringواملحاذاة ( )Alignmentsوالشد املسبق.
(ب) توفير وسائل لتصريف وإزالة الترسبات من املناطق املنخفضة عند وجود احتمال تكثيف للموائع الغازية داخل األنابيب
لتجنب التلف الناتج عن الطرق املائي ( )Water hammerأو التآكل.
(ج) إيالء االعتبار الكافي للتلف املحتمل من االضطرابات ( )Turbulencesوتكون الدوامات ( .)Vorticesتنطبق الفقرات ذات
الصلة من البند ( )7/2من هذا امللحق.
(د) إيالء االنتباه االفي لخطورة اإلعياء ( )Fatigueالناتج عن االهتزازات في األنابيب.
(ه) توفير الوسائل املالئمة في حال املوائع من املجموعة ( ،)1لعزل األنابيب التصريف ( )Take-offالتي يمثل حجمها خطورة
ملحوظة/كبيرة.
(و) التقليل إلى أدنى حد من خطر التفريغ غير املقصود؛ يجب وضع عالمة واضحة على نقاط التصريف على الجانب الدائم،
مما يشير إلى السائل املوجود.
(ز) أن يكون موقع ومسار األنابيب تحت األرض مسجلين على األقل في الوثائق الفنية لتسهيل الصيانة أو التفتيش أو اإلصالح
املأمون.

7

املتطلبات الخاصة بقيم محددة ملعدات ضغط معينة
تسري االشتراطات التالية كقاعدة عامة .وم ع ذلك ،في حال عدم تطبيقها ،بما فيها الحاالت التي لم تذكر فيها املواد بشكل
محدد والتي لم تطبق فيها املواصفات القياسية ذات العالقة) ،فعلى الشركة الصانعة أن تبين اإلجراءات املالئمة التي تم
اتخاذها لتحقيق مستوى شامل ومكافئ للسالمة.
ً
ً
االشتراطات املنصوص عليها في هذا البند تعد جزءا مكمال ملتطلبات السالمة األساسية الواردة في الفصل ( )1إلى الفصل ()6
ملعدات الضغط التي تنطبق عليها.
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 1/7اإلجهادات املسموح بها
 1/1/7الرموز
𝑡𝑅𝑒/

حد الخضوع ( )Yield limitويشير للقيمة عند درجة الحرارة املستخدمة في الحسابات لآلتي:
 حد التدفق األعلى ( )Upper flow limitملادة تظهر حدود تدفق عليا ودنيا. مقاومة التحمل ( )Proof strengthعند  % 1.0للفوالذ األوستينيتي ( )austeniticواألملنيومغير السبائكي.
 -مقاومة التحمل ( )Proof strengthعند  % 0.2في الحاالت األخرى.

𝑅𝑚/20

ويشير إلى القيمة األدنى ملقاومة الشد القصوى ( )Ultimate strengthعلى  20درجة مئوية (.)°C

𝑡𝑅𝑚/

تحدد مقاومة الشد القصوى عند درجة الحرارة املستخدمة في الحسابات.

 2/1/7يجب أال يزيد اإلجهاد الغشائي العام املسموح به ( )Permissible general membrane stressنتيجة األحمال الساكنة
ً
ً
األكثر تأثيرا ( )Predominantly static loadsوعلى درجات حرارة خارجة عن املجال التي يكون ملحوظا فيه الزحف (،)Creep
ً
عن القيمة األصغر من القيم التالية وفقا للمادة املستخدمة:
-

2

(× 3

𝑒𝑅( و (
𝑡

5
× 12

𝑚 𝑅( في حالة الفوالذ الحديدي ( )Ferriticبما في ذلك الفوالذ

20

املطاوع ( )Normalized rolledوباستثناء فوالذ الحبيبات الدقيقة ( )Fine-grainedوالفوالذ
ً
املعالج حراريا بشكل خاص.
 في حالة الفوالذ االوستينيتي:2
(× 3
𝑡
1
5
أو ( × 𝑒𝑅( و ( × 𝑚 𝑅( ،إذا كانت استطالته بعد التمزق تزيد عن .% 35
3
6



𝑒𝑅( إذا كانت استطالته بعد التمزق تزيد عن .% 30



20

𝑡

-

1
10
𝑒
( (𝑅 × 19و (× 3
20
𝑡

-

2
(× 3
𝑡
2
( × 𝑒𝑅(
3

𝑚 𝑅( ،في حالة الفوالذ املسكوب غير السبائكي أو قليل السبيكة

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

-

𝑒𝑅( ،في حالة االملنيوم.
𝑡

و

5
(× 12
20

𝑚 𝑅( ،في حالة سبائك األملنيوم باستثناء السبائك املقساة

بالترسيب (.)Precipitation hardening alloys
 2/7معامالت الوصل
يجب أال يزيد معامل الوصل للوصالت امللحومة عن القيم التالية:
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  ،1للمعدات الخاضعة لالختبارات االتالفية وغير االتالفية التي تؤكد أن املجموعة الكاملةمن الوصالت ال تظهر أي عيوب ملحوظة/كبيرة.
  ،0.85للمعدات الخاضعة لالختبارات العشوائية غير االتالفية.  ،0.7للمعدات غير الخاضعة لالختبارات غير االتالفية باستثناء التفتيش البصري.وعند الضرورة ،يجب األخذ في الحسبان نوع اإلجهاد على الوصلة وخصائصها امليكانيكية والتقنية.
ً
 3/7أجهزة الحد من الضغط ،وخصوصا ألوعية الضغط
يجب إبقاء موجة الضغط الزائدة واللحظة املذكورة في البند ( )2/11/2من هذا امللحق دون  % 10من أعلى ضغط مسموح
به.
 4/7ضغط االختبار الهيدروستاتيكي ()Hydrostatic test pressure
ألوعية الضغط ،يجب أال يقل ضغط االختبار املائي املذكور في البند ( )2/2/3من هذا امللحق عن القيمة األكبر من القيم
التالية:
 قيمة أعلى حمل يمكن ملعدات الضغط أن تخضع له خالل الخدمة مع مراعاة أقص ى ضغطمسموح به وأقص ى درجة حرارة مسموح بها ،مضروبة في املعامل .1.25
ً
 الحد األقص ى للضغط املسموح به مضروبا باملعامل  ،1.43أيهما أكبر. 5/7خصائص املادة
ً
مالم تكم هناك حاجة إلى قيم أخرى وفقا ملعايير أخرى يجب مراعاتها ،يعتبر الفوالذ لدن بشكل كاف ليل ي الفقرة (ا) من
البند ( )1/4من هذا امللحق إذا لم تقل استطالته بعد التمزق في اختبار شد وفق إجراء معياري عن  ،% 14وإذا لم تقل طاقة
التمزق عند الثني املقاسة لقطعة اختبار  ISO-Vعن  27جول ،عند درجة حرارة ال تزيد عن  20درجة مئوية ( )°Cوال تزيد
عن أقل درجة حرارة تشغيل مجدولة.
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امللحق ()3
جداول تقييم املطابقة
 )1تشير الفئات في الجداول إلى إجراءات تقييم املطابقة املحددة في املادة (.)7
إجراء/نموذج تقييم املطابقة

الفئة
I

إقرار املورد باملطابقة

II

نموذج تقويم املطابقة ( - )Type 1aاعتماد الطراز ()Type Approval

III

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

IV

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

 )2تصنف ملحقات السالمة املعرفة في املادة ( )1واملذكور ة في بند ( )4/3/1/4ضمن الفئة (.)IV
ومع ذلك ،على سبيل االستثناء ،يمكن تصنيف ملحقات السالمة املصنعة ملعدات محددة في نفس فئة املعدات التي
تقوم بحمايتها.
 )3تصنف ملحقات الضغط املعرفة في املادة ( )1واملذكورة في البند ( )4/3/1/4بناء على جميع ما يلي:
 أقص ى ضغط مسموح به ()PS حجمها ( )Vأو املقاس االسمي ( )DNحسب االقتضاء. مجموعة املوائع التي أعدت لها.يتم استخدام الجدول املالئم لألوعية أو األنابيب لتحديد فئة تقييم املطابقة.
عند اعتبار كال من الحجم والقياس االسمي في الفقرة الثانية أعاله ،فيجب تصنيف ملحقات الضغط حسب الفئة
األعلى.
 )4تشير خطوط الحدود بين الفئات في جداول تقييم املطابقة إلى الحد األعلى لكل فئة.
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جدول ()1
األوعية املذكورة في املدخل األول من الفقرة (أ) من بند ( )1/3/1/4من املادة ()4
كحالة خاصة ،تصنف األوعية املعدة الحتواء غاز غير مستقر وتقع ضمن الفئات ( )Iأو ( )IIفي جدول ( )1ضمن الفئة
(.)III
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جدول ()2
االوعية املذكورة في املدخل الثاني من الفقرة (أ) من بند ( )1/3/1/4من املادة ()4
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جدول ()3
األوعية املذكورة في املدخل األول من الفقرة (ب) من بند ( )1/3/1/4من املادة ()4

هيئة المواصفات السعودية
www.saso.gov.sa

الصفحة  57من 70

م.إ00-00-00-00-

جدول ()4
األوعية املذكورة في املدخل الثاني من الفقرة (ب) من بند ( )1/3/1/4من املادة ()4
كحالة خاصة ،تخضع املجمعات املعدة لتوليد مياه ساخنة املذكورة في البند ( )3/4/1/4إما إلى عملية تفحص
للتصميم فيما يتعلق بمطابقتها للمتطلبات األساسية املذكورة في البنود ( )10/2و ( )11/2و ( )4/3والفقرات (أ) و (د)
من الفصل الخامس من امللحق ( ،)2أو لنظام تأكيد جودة كامل.
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جدول ()5
معدات الضغط املذكورة في بند ( )2/3/1/4من املادة ()4
كحالة خاصة ،يخضع تصميم قدور الضغط إلجراء تقييم مطابقة على األقل مكافئ ألحد أنماط الفئة (.)III
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جدول ()6
األنابيب املذكورة في املدخل األول من الفقرة (أ) من بند ( )3/3/1/4من املادة ()4
كحالة خاصة ،تصنف شبكات األنابيب املعدة للغازات غير املستقرة وتقع ضمن الفئات ( )Iأو ( )IIفي جدول ( )6ضمن
الفئة (.)III
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جدول ()7
األنابيب املذكورة في املدخل الثاني من الفقرة (أ) من بند ( )3/3/1/4من املادة ()4
كحالة خاصة ،تصنف األنابيب املحتوية على موائع بدرجة حرارة أعلى من  °C 350وتقع ضمن الفئة ( )IIفي جدول ()7
ضمن الفئة (.)III
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جدول ()8
األنابيب املذكورة في املدخل األول من الفقرة (ب) من بند ( )3/3/1/4من املادة ()4
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جدول ()9
األنابيب املذكورة في املدخل الثاني من الفقرة (ب) من بند ( )3/3/1/4من املادة ()4
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امللحق ()4
ً
نموذج تقويم املطابقة ( )Type 1aوفقا للمواصفة ))ISO/IEC 17067
اعتماد الطراز()Type Approval
اعتماد الطراز

1/1
عرف اعتماد الطراز بأنه أحد إجراءات تقويم املطابقة ،حيث تقوم الجهة املقبولة بمقتضـ ـ ـ ــاه بمراجعة التصـ ـ ـ ــميم الفني َ
ُي َّ
للمنتج،
والتأكد من صحته ثم اإلقرار بأن التصميم الفني َ
للمنتج يستوفي متطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العالقة.
ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:
َ
ُ
مثال لننتاج املرتقب( ،نموذج اإلنتاج).
)1
فحص عينة نموذجية من املنتج كامال ،بحيث يكون م ِّ
تقويم مـدى مطـابقـة التصـ ـ ـ ــميم الفني َ
للمنتج من خالل مراجعـة الوثـائق الفنيـة واألدلـة (نموذج التص ـ ـ ـ ــميم) ،مع فحص
)2
ُ
عينة ُممثلة لننتاج املزمع ،لواحدة أو أكثر من األجزاء ذات املخاطر َ
للمنتج (جمع بين نموذج اإلنتاج ونموذج التصميم).
ِّ
1/2

إجراءات اعتماد الطراز

تقديم طلب العتماد الطرازعند إحدى الجهات املقبولة
1/1/2
يجب على الصانع أن ُيقدم طلبا العتماد الطراز عند جهة مقبولة يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:
)1

اسم وعنوان الصانع.

)2

إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.
ُ
مكن من تقويم مــدى مطــابقــة املنتج ملتطلبــات اللوائح الفنيــة الس ـ ـ ـ ــعوديــة ،وأن تحتوي على تحليــل وتقييم
وثــائق فنيــة ت ِّ
مناسبين للمخاطر.
يجب أن تحدد الوثائق الفنية املتطلبات التي تنطبق على َ
املنتج؛ على أن تش ــمل  -حس ــب ما يقتض ــيه التقويم  -التص ــميم
ِّ
َ
والتصنيع وتشغيل (استخدام) املنتج.

)5

يجب أن تشمل الوثائق الفنية  -على األقل  -العناصر التالية:
وصف عام َ
للمنتج.
أ)

)3
)4

ب)

رسومات التصميم والتصنيع واملساقط األفقية (الرسوم البيانية) العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية،
إلخ...
التوصيف والشروح الالزمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل(استخدام) َ
املنتج املشار إليها.

د)

قائمة باملواص ـ ـ ــفات القياس ـ ـ ــية الس ـ ـ ــعودية أو أي مواص ـ ـ ــفات فنية أخرى مالئمة تعتمدها الهيئة ،س ـ ـ ـ ً
ـواء كانت
مطبقة كليا أو جزئيا ،ووصــفا للحلول َّ
املتبناة الســتيفاء املتطلبات األســاســية للوائح الفنية الســعودية ،وذلك في

ج)
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ه)

حالة عدم تطبيق املواصـ ـ ــفات القياس ـ ـ ــية املشـ ـ ــار إليها ،وفي حالة االسـ ـ ــتعمال الجزئي للمواصـ ـ ــفات القياسـ ـ ــية
السعودية ،فيجب أن ُي َّ
وضح في الوثائق الفنية البنود املطبقة.
ُ
نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم ،وعمليات املراقبة واالختبارات املجراة ،إلخ...

و)

تقارير االختبارات.
ُ
ُ
مثلة عن اإلنتاج املزمع ،ويمكن أن تطلب الجهة املقبولة املزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.
عينات م ِّ

ح)

األدلة (البراهين) التي تدعم مالئمة الحلول الفنية املتخذة في التصــميم ،حيث يجب أن تشــير هذه األدلة إلى كل
ُ
الوثائق امل َتبعة ،خاص ــة في حالة عدم تطبيق املواص ــفات القياس ــية الس ــعودية و/أو املواص ــفات الفنية املالئمة
ُ
املشـ ــار إليها ،ويجب أن تشـ ــمل األدلة الداعمة  -متى ما اقتض ـ ـ ى األمر ذلك  -نتائج االختبارات املجراة في املختبر
املناسب لدى الصانع ،أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.

ز)

 2/1/2مهام الجهة املقبولة
أ)

َ
بالنسبة للمنتج

د اسة الوثائق الفنية واألدلة (البراهين) الداعمة بغرض تقويم مالئمة التصميم الفني َ
للمنتج.
ر
ب)

بالنسبة للعينات
)1

ج)

ً
ُ
التأكد من أن تصــنيع العينات مطابق للوثائق الفنية ،وتحديد العناصــر املصـ َّـممة وفقا للمواصــفات القياســية
ً
السعودية ،والعناصر املُ َّ
صممة وفقا للمواصفات األخرى.

)2

إجراء الفحوص ـ ـ ـ ـ ــات واالختبــارات املنــاسـ ـ ـ ـ ـبــة ،أو توكيــل من يقوم بهــا بــالنيــابــة ،للتــأكــد من أن الحلول الفنيــة
( )technical solutionالتي تبناها الصانع تفي باملتطلبات الرئيسة املحددة في املواصفات القياسية ،وذلك في
حالة عدم تطبيق املواصفات ذات العالقة.

)3

إجراء االختبارات املناســبة ،أو توكيل من يقوم بها بالنيابة ،للتأكد  -في حالة عدم تطبيق املواصــفات القياســية
الس ـ ـ ـ ــعوديــة و/أو املواصـ ـ ـ ـ ـفــات األخرى املالئمــة  -بــأن الحلول الفنيــة التي تبنــاهــا الص ـ ـ ـ ـ ــانع تس ـ ـ ـ ــتوفي املتطلبــات
األساسية للوائح الفنية السعودية.

)4

االتفاق مع الصانع على مكان إجراء االختبارات.

بالنسبة لقرارات الجهة املقبولة
)1
)2

َّ
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.
إذا كــان الطراز مطــابقــا ملتطلبــات اللوائح الفنيــة السـ ـ ـ ــعوديــة املنطبقــة على َ
املنتج املعني ،فــإن الجهــة املقبولــة
ُ
تصـ ِّـدر شــهادة اعتماد طراز للصــانع ،ويجب أن تحتوي الشــهادة على اســم وعنوان الصــانع ،ونتائج االختبارات،
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)3
)4

)5

وش ـ ــروط س ـ ــريانها  -إن ُو ِّجدت ،واملعلومات الالزمة لتحديد الطراز املص ـ ـ َـادق عليه ،ويمكن أن تحتوي الش ـ ــهادة
كذلك على مرفقات.
يجب أن تحتوي الش ـ ــهادة مع مرفقاتها على جميع املعلومات املناس ـ ــبة لتقويم مدى مطابقة املنتجات املص ـ ـ َّـنعة
ً
ُ
امل َ
ختبر وللمراقبة أثناء التشغيل.
وفقا للطراز
إذا كـان الطراز غير مطـابق ملتطلبـات اللوائح الفنيـة الس ـ ـ ـ ــعوديـة املنطبقـة على َ
املنتج املعني ،فيجـب على الجهة
َّ ُ
صدر شهادة اعتماد الطراز ،وأن ُت ِّبلغ صاحب الطلب بقرارها ،مع إعطائه مسوغات َّ
مفصلة حيال
املقبولة أال ت ِّ
عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز.
َّ
يجـب على الجهـة املقبولة أن تتبع كل التطورات التقنيـة املعروفة ،ومتى ما أشـ ـ ـ ـ ــارت هذه التطورات إلى إمكـانية
ظهور عدم مطابقة الطراز املصـ ـ ـ ـ َـادق عليه ملتطلبات اللوائح الفنية الس ـ ـ ــعودية ،فيجب على الجهة املقبولة أن
تحدد مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية ،وعليها في هذه الحالة إبالغ الصانع بذلك.
ِّ

)6

يجب على الص ـ ـ ــانع إبالغ الجهة املقبولة  -التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاص ـ ـ ــة بش ـ ـ ــهادة اعتماد الطراز  -بكل
التغييرات املُـدخلــة على الطراز املصـ ـ ـ ـ ــادق عليــه؛ التي من شـ ـ ـ ـ ــأنهــا أن ُتؤثر على مطــابقــة َ
املنتج ملتطلبــات اللوائح
ِّ
الفنية الس ـ ــعودية ،أو لش ـ ــروط س ـ ــريان ش ـ ــهادة اعتماد الطراز ،حيث أن مثل هذه التغييرات تتطلب مص ـ ــادقة
إضافية على شهادة اعتماد الطراز األولية.
ُ
ُ َّ
يجب على كل جهة مقبولة أن تبلغ الهيئة عن شـ ــهادات اعتماد الطراز وأي إضـ ــافة أصـ ـ ِّـدرت أو ُس ـ ـ ِّحبت ،وعليها
أن تقوم بشـ ـ ـ ـ ـكــل دوري  -أو عنــد الطلــب  -بتقــديم قــائمــة بشـ ـ ـ ـ ـهــادات اعتمــاد الطراز وأي إض ـ ـ ـ ـ ــافــات قــد ُر ِّفض
ُ
إصدارها أو تلك التي قد ُع ِّلقت أو ق ِّيدت بأي شكل.
ُ َّ
يجب على كل جهة مقبولة أن تبلغ الجهات املقبولة األخرى عن شــهادات اعتماد الطراز وأي إضــافات قد ُر ِّفض
ُ َّ
ُ
إصدارها أو تلك التي قد ُع ِّلقت أو ق ِّيدت بأي شكل ،وأن تبلغ كذلك  -عند الطلب  -عن شهادات اعتماد الطراز
ُ
صدرت.
وأي إضافة قد أ ِّ

)9

يمكن للهيئة وللجهات املقبولة األخرى – عند الطلب  -أن تحص ـ ــل على نسـ ــخ من شـ ــهادات اعتماد الطراز و/أو
اإلض ـ ـ ــافات املدخلة عليها ،ويمكن للهيئة – عند الطلب  -أن تحص ـ ـ ــل على نسـ ـ ــخ من الوثائق الفنية ،ومن نتائج
االختبــارات التي قــامــت بهــا الجهــة املقبولــة ،ويجــب على الجهــة املقبولــة االحتفــاظ بنسـ ـ ـ ـ ـخــة من شـ ـ ـ ـ ـهــادة اعتمــاد
الطراز ومرفقاتها واإلض ـ ـ ـ ــافات املدخلة عليها ،فضـ ـ ـ ــال عن الوثائق الفنية ،بما في ذلك املسـ ـ ـ ــتندات املرفقة من
الصانع ،وذلك حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.

)10

يجب على الص ــانع االحتفاظ بنس ــخة من ش ــهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها واإلض ــافات املدخلة عليها مع الوثائق
الفنية ،وإتاحتها للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق ملدة عشر سنوات بعد وضع َ
املنتج في السوق.

)11

للمورد تقديم الطلب املشـ ـ ــار إليه في البند ( )1/1/2أعاله ،والقيام بالواجبات املش ـ ــار إليها س ـ ــلفا باس ـ ــم
يمكن
ِّ
الصانع ،بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.

)7

)8
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امللحق ()5
ً
نموذج تقويم املطابقة ( )Type 3وفقا للمواصفة ()ISO/IEC 17067
(املطابقة للطرازاملبنية على تقويم عملية اإلنتاج)
 .1املطابقة للطراز َّ
املبنية على تقويم عملية اإلنتاج
ُ
املورد -من خالله -االلتزامات الواردة في البنود املبينة أدناه ،ثم يؤكد
هو نموذج إجراء لتقويم املطابقة الذي ي ِّنفذ ِّ
ُ
ويقر -تحت كامل مسؤوليته  -بأن املنتجات املعنية متطابقة مع الطراز املحدد في شهادة اعتماد الطراز ( Type
 )Approvalوتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة.
 .2التصنيع
ُ
ُ
املورد تشغيل نظام إدارة سالمة املنتج ،مصادق عليه لضمان سالمة املنتج ،شامال خط اإلنتاج
يجب على ِّ
ً
ُ
والفحص النهائي ،واختبار املنتجات املعــنية وفقا للبند ( ،)3ويجب أن يخضـع النـظام إلى مراقبة دورية
ً
( )Surveillanceوفقا ملا ورد في البند (.)4
 .3نظام إدارة سالمة املنتج
املورد تق ــديم طل ــب إلى الجه ــة املقبول ــة التي يخت ــاره ــا ،من أج ــل تقويم نظ ــام إدارة س ـ ـ ـ ــالم ــة
 1/3يج ــب على ِّ
ُ
املنتجات املعنية ،ويجب أن يشمل الطلب ما يلي:
أ) اس ـ ـ ــم وعنوان َّ
املمثل الرس ـ ـ ــمي للص ـ ـ ــانع  -عند تقديم الطلب من املمثل
املورد ،واس ـ ـ ــم وعنوان ِّ
الرسمي.
ُ
ب) يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السلطات املعنية في بلد الصنع.
ً
ً
ج) إقرارا مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى.
ُ
د) كل املعلومات ذات العالقة بشأن فئة املنتجات املقصودة.
ُ
ه) الوثائق الخاصة بنظام إدارة سالمة املنتج.
َ
املصادق عليه ،ونسخة من شهادة اعتماد الطراز.
و) الوثائق الفنية الخاصة بالطراز
ُ
ُ
 2/3يجب أن يضمن نظام إدارة سالمة املنتج تطابق املنتجات املصنعة مع الطراز املحدد في شهادة اعتماد
الطراز ،ومع متطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة.
املورد – بطريقة منهجية ومنظمة ،على
 3/3يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته  -املعتمدة من ِّ
َّ ً
ُ
ُ
شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات ،ويجب أن تتيح وثائق نظام إدارة سالمة املنتج فهما مت ِّسقا
لبرامج وخطط وأدلة وسجالت السالمة ،ويجب أن تشمل وثائق النظام  -على وجه الخصوص  -وصفا
كافيا ملا يلي:
أ) أهداف الجودة ،والهيكل التنظيمي واملسؤوليات وصالحيات اإلدارة ،وذلك فيما يتعلق بسالمة
ُ
املنتج.
ب) تقنيات التصنيع ،وإجراءات مراقبة جودة وسالمة املُنتج ،والعمليات واإلجراءات َّ
املتبعة.
املنفذة ،قبل وأثناء وبعد التصنيع ،وتكرارها.
ج) الفحوصات واالختبارات ِّ
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د) السجالت :مثل تقارير الفحص واالختبار واملعايرة ،ووثائق تأهيل املوظفين املعنيين..إلخ.
ُ
ُ
ه) وسائل ضبط تحقيق السالمة املطلوبة في املنتج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سالمة املنتج.
ُ
املصادقة على نظام إدارة سالمة املنتج -تقويم النظام لتحديد ما إذا كان
 4/3يجب على الجهة املقبولة -
ِّ
ً
َ
مستوفيا للمتطلبات املشار إليها في البند ( ،)3/3خالل فترة سريان املصادقة على النظام ،وذلك ملدة
ثالث سنوات.
ُ
ُ
 5/3يجب افتراض مطابقة املنتج ملتطلبات اللوائح الفنية -فيما يتعلق بعناصـ ـ ــر نظام إدارة سـ ـ ــالمة املنتج -
كلما كان مطابقا للمواصفات القياسية.
ً
ً
ُ
 6/3يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في سالمة املنتج املعني ،وأن يضم الفريق عضوا واحدا -على األقل
ً
ُ
 ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة املنتج ،وإملاما باملتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذاتالعالقة.
تقويم للمصنع ،ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية
 7/3يجب أن يشمل التدقيق زيارة
ٍ
املشار إليها في البند ( ،)3/3للتأكد من قدرة الصانع على تحديد املتطلبات الواردة في اللوائح الفنية،
ُ
وإجراء الفحوصات واالختبارات الالزمة لضمان مطابقة املنتج لتلك املتطلبات.
 8/3يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم ،على أن يتضمن اإلشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم
مع مسوغات ذلك.
ُ
َ
ُ
 9/3يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سالمة املنتج ،كما هو مصادق عليه ،والحفاظ عليه بحيث
يظل مالئما وفعاال.
ُ
 10/3يجب على الصانع إشعار جهة تقويم املطابقة  -التي صادقت على نظام إدارة سالمة املنتج  -بأي تعديل
ُ
ُم َ
قتر ٍح في نظام إدارة سالمة املنتج
ُ
 11/3يجــب على الجهــة املقبولــة تقويم أي تعــديالت مقترحــة ،ثم تقرير مــا إذا ـكـان نظــام إدارة س ـ ـ ـ ــالمــة املنتج
ً
ُ
امل ـ ـ ـعـ ـ ـ َّـدل مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـم ـ ـ ـرا فـ ـ ــي م ـ ـ ـطـ ـ ــاب ـ ـ ـق ـ ـ ـتـ ـ ــه ل ـ ـ ـل ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـط ـ ـ ـل ـ ـ ـبـ ـ ــات املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـي ـ ـ ـهـ ـ ــا فـ ـ ــي ال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــد ()3/3
أو يحتــاج إلى إعــادة التقويم ،ويجــب على الجهــة املقبولــة إشـ ـ ـ ـ ـعــار الصـ ـ ـ ـ ــانع بقرارهــا ،على أن يتض ـ ـ ـ ــمن
اإلشعار نتائج الفحص واالختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.
 .4املر اقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة املقبولة
ُ
املورد اللتزامات نظام إدارة سالمة املنتج
 1/4الغرض من املراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء ِّ
َ
املصادق عليه.
املورد السماح للجهة املقبولة  -خالل فترة سريان املصادقة  -بدخول مواقع التصنيع
 2/4يجب على ِّ
ُ
وفر جميع املعلومات الالزمة للتقويم ،خاصة وثائق نظام إدارة
والتفتيش واالختبار والتخزين ،وأن ي ِّ
ُ
سالمة املنتج ،وسجالت السالمة ،مثل :تقارير الفحص واالختبار واملعايرة ،ووثائق تأهيل املوظفين
املعنيين  ...إلخ.
ُ
 3/4يجب على الجهة املقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام إدارة سالمة
ُ
ُ
للمورد.
املنتج ويحافظ عليه ،على أن تقدم الجهة املقبولة تقرير التقويم
ِّ
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ُ
 4/4يحق للجهة املقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع إلجراء اختبارات على املنتج – إذا اقتض ى األمر ذلك
ُ
ُ
 أو توكيلها لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة سالمة املنتج يعمل بشكل صحيح ،على أن تقدم الجهةللمورد ،وتقارير االختبارات  -في حالة إجراء االختبارات.
املقبولة تقرير التقويم
ِّ
 .5شهادة املطابقة واإلقرارباملطابقة
ً
َ
املورد حاص ــال على نظام إدارة س ــالمة
 1/5يجب على الجهة املقبولة إص ــدار ش ــهادة مطابقة للمنتج إذا كان ِّ
ُ
َ
املورد طلبا لذلك ،خالل فترة س ـ ـ ـ ــريان مفعول
املنتج مص ـ ـ ـ ــادق عليه وس ـ ـ ـ ــاري املفعول ،وذلك كلما قدم ِّ
املصادقة.
ُ
 2/5يجب على الجهة املقبولة تحديد بيانات املنتج في كل طلب ،وتوضيحها في شهادة املطابقة الصادرة،
وتسجيلها في البوابة اإللكترونية للمطابقة (في الهيئة).
ً
ً
ُ
املورد أن ُيصـ ـ ـ ـ ــدر إقرارا مكتوبـا بـاملطـابقـة لكـل طر ٍاز ُمعتمـد من املنتج (اعتمـاد الطراز) ،وأن
 3/5يجـب على ِّ
يجعله ُمتاحا للجهات املختصــة والرقابية و ُس ـلطات مســح الســوق ملدة ال تقل عن عشــر ( )10ســنوات،
َ
ُ َّ
ُ َ
املورد باملطابقة ،ويجب توفير نس ــخة من ش ــهادة املطابقة
على أن يحدد الطراز املعتمد للمنتج في إقرار ِّ
واإلقرار باملطابقة للجهات املختصة والرقابية ُ
وسلطات مسح السوق عند الطلب.
ُ ً
تاحة للجهات املختصة والرقابية ُ
وسلطات مسح السوق ملدة
املورد أن يجعل الوثائق أدناه م
 4/5يجب على ِّ
ال تقل عن عشر ( )10سنوات.
أ) الوثائق املشار إليها في البند (.)3/3
َ
مصاد ٌق عليه.
التعديالت املشار إليها في البند  ،9/3كما هو
ب)
قرارات وتقارير الجهة املقبولة املشار إليها في البند (.)7/3
ج)
 5/5يجب على كل جهة مقبولة إبالغ الجهات املختصـ ــة والرقابية و ُس ـ ـلطات مسـ ــح السـ ــوق عن أنظمة إدارة
ُ
ُ
س ــالمة املنتج التي ص ــادقت عليها أو س ــحبتها ،ويجب عليها وض ــع قوائم ألنظمة إدارة س ــالمة املنتج التي
صـ ــادقت عليها ،أو التي قامت برفض ــها أو تعليقها أو تقييدها أو سـ ــحبها ،وذلك بأي وس ــيلة ،إما بشـ ــكل
دوري أو عند الطلب ،وعلى كل جهة مقبولة إشـ ــعار الجهات املقبولة األخرى عن املصـ ــادقات الخاصـ ــة
ُ
بأنظمة إدارة ســالمة املنتج التي قامت برفضــها أو تعليقها أو ســحبها أو تقييدها ،وإشــعار تلك الجهات -
عند الطلب  -عن مصادقات األنظمة التي أصدرتها.
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امللحق ()6
املورد باملطابقة Supplier Declaration of Conformity
نموذج إقرار ِّ
ُي َّعبأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

املورد
 )1بيانات ِّ
 االس ـ ــم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : العنوان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الشخص الذي يمكن االتصال به: البريد اإللكتروني----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : رقم الهاتف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : الفاكس--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : )2تفاصيل املنتج:
 العالمة التجارية للمنتج--------------------------------------------------------------------------------------------------------- : الطراز---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :-

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

 املواصفات القياسية املرجعية/املواصفات الفنية--------------------------------------------------------------------------- : الجهة املقبولة /رقم تسجيل القبول------------------------------------------------------------------------------------------- :قر بأن املنتج املذكور في هذا اإلقرار هو َ
ُن ُّ
) واملواصفات القياسية
منتج مطابق لالئحة الفنية السعودية (
السعودية امللحقة بها.
الشخص املسؤول-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
اسم الشركة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
التوقيع ----------------------------------------------------------------------------- :التاريخ-----/--/-- :

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