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 دـــيـــهـــمــت

 مع انضمام اململكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة
ً
(، وتاريخ 244) العاملية، ووفقا لقرار مجلس الوزراء املوقر رقم تمشيا

ه، املتضمن املوافقة على انضمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية والتزامها بمواءمة النظمة واإلجراءات ذات العالقة 21/9/1426

( التي تقض ي بعدم وضع اشتراطات فنية TBT)بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات املنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة 

غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول العضاء، وعدم التمييز بين املنتجات ذات املنشأ املختلف من حيث االشتراطات الفنية 

 ت العمل.وطرائق تقويم املطابقة، وذلك من خالل إصدار لوائح فنية تشمل املتطلبات الساسية املشروعة وتوحيد إجراءا

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

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

افق مع املواصفات القياسية واألدلة الدولية، وتحقق متطلبات وأدلة جودة وتقويم مطا  منظمة التجارة العامليةبقة، تتو

افقة مع الشريعة اإلسالمية ومحققة ملصالح اململكة".  ومتو

راء ( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوز 2 -فقرة استنادا إلى املادة الرابعة )و 

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

 .واملنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها"

ييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقا14 -فقرة وبناًء على املادة الرابعة )

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

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

 للطرق النظامية"
ً
 .املختصة، لدراستها وإصدارها وفقا

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

ع مراعاة ما ورد في املادة الرابعة من هذا "موذلك بأن تتولى الهيئة  ،م 31/5/2010املوافق  ،هـ 17/6/1431بتاريخ  ،216

التنظيم تعد الهيئة هي املرجع في اململكة في كل ما يتعلق باملواصفات القياسية، وإجراءات تقويم املطابقة، ومنح عالمة 

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

 مشترياتها".

ن املواصـــفات القياســـية للمنتجات املشـــمولة لل إحد  اللوائح تعتملر أســـاســـا ملطابقة تلك املنتجات للمتطلبات الســـاســـية إوحيث 

 للسالمة لل الالئحة املحددة. 

 فقد قامت الهيئة بإعداد هذه الالئحة الفنية. 

 يتجزأ منها. هذا التمهيد وجميع املالحق لهذه الالئحة جزء ال مالحظة:

 املصطلحات والتعاريف    (1املادة )

سياق النص  مالم يقتضِّ  املبينة أمامها، الدالالت واملعاني -ئحة الال  هعند تطبيق بنود هذ -تكون للمسميات والعبارات أدناه  1/1

 : خالف ذلك

 .: اململكة العربية السعوديةاململكة

 مجلس إدارة الهيئة. :املجلس
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 دية للمواصفات واملقاييس والجودة.الهيئة السعو  :الهيئة

هل الجهة/الجهات الحكومية ذات املهام الرقابية حسب اختصاصها واملسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ  :الجهات الرقابية

 لل املنافذ الجمركية أو السواق أو املصانع. سواءً  ،اللوائح الفنية

  .السوق لة عن تنفيذ عمليات مسح هل الجهة/الجهات الحكومية املسؤو  سلطات مسح السوق:

وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص املنتجات والعمليات املرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما لل  :الفنيةالالئحة 

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

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

 
 
 وملحقاتها.  النابيبج: املنت

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

ق ائاملصطلحات والرموز وطر  وتشمل كذلكادها ومقاييسها أو متطلبات السالمة والمان فيها، مستو  جودتها أو أبع

 االختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعالمات.

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

 مصدر محتمل للضرر ) Hazard(s): لخطر )أخطارا

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

 املتطلبات املنصوص تستولل املنتجات أن من للتحقق السوق  مسح سلطات تتخذها التي والتدابير النشطة السوق: مسح

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

  العامة. املصلحة

ِّد
 : وُيقصد به ما يلل:املور 

خالل  وذلك منأو كل شخص يقدم ُهويته على أنه صانع للمنَتج  اململكة،لل حالة إقامته لل  املنَتج،صانع  -

 .شخص يقدم على تجديد املنَتج وكذلك كل ة،صلتسميته املنَتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي 

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

 .اململكة

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

مجلس اإلدارة توضح اإلجراء املستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم  : وثيقة معتمدة منإجراءات تقويم املطابقة

 املطابقة.

 هل جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق الئحة قبول جهات تقويم املطابقة. :الجهات املقبولة

قة املنتج أو أي دفعة منه ملتطلبات التي تؤكد مطاب ،: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحد  الجهات املقبولةشهادة املطابقة

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

 وقد يعتمد اإلقرار على - تصنيعالخاصة بعملية ال لل مرحلة اإلنتاج وال مرحلة التصميم ال لل - إلزامي من طرف ثالث

 .العالقة ذات وفقا للتشريعات اختبارات على املنتج

نتاج سلعة مطابقة شأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إهل عالمة اعتمدتها الهيئة تدل على ان املن :عالمة الجودة السعودية

 لالئحة وإجراء املنح واملواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

 أو املستورد. هو وضع املنَتج لول مرة لل سوق اململكة، واملسؤول عنه إما الصانع في السوق: الوضع

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

 كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

 .جراء يهدف إلى منع املنتجات من العرض لل السوق ولل سلسلة التوريدهو أي إ السحب:

 .هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع املنتجات املعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي االستدعاء:

الساسية التي لها عالقة باملتطلبات ووصالتها وملحقاتها  النابيب اتالساسية ملنتج الخصائص: األساسية الخصائص

 .النابيبتركيب لعمال 

 جسم طولل دائري املقطع مفرغ من داخله وذو نهايتين مفتوحتين. :األنبوب

 هو الطول الكلل لألنبوب مع الرأس.الطول: 

 هو الطول االسمي أو املتعارف عليه لألنبوب أو توابعه.الطول القياس ي: 

د مقاس النابيب وتوابعها بالنسبة لقطارها الخارجية أو بالنسبة هو تمييز رقمي لتحدي DNالقطر االسمي  القياس االسمي:

 متبوعا ًبرقم مالئم. DNملقاس اللولبة لألنبوب. املقاس االسمي يصنف بالحرفين 

 DNوالنابيب التي تميز بقطرها الخارجل وسمك الجدار، أو بأبعاد اللولب أو أي مميزات أخر  يجب أن تعطى قطر اسمي 

( ال يعطي التعريف الكامل لألنابيب ولكنه يستخدم لل حالة توصيل أنابيب من مواد DNقاس االسمي )كمرجع، هذا امل

 ( ال يقاس وال يستخدم لل الحسابات.DNمختلفة. القطر االسمي )

 –قم يجب أن يميز النبوب برقم املواصفة وباملقاس االسمي له وسمك الجدار أو املجموعة وشكل النهاية مثل )الر  التمييز:

 شكل النهاية(. -سمك الجدار  –املقاس االسمي 

ِّ هل ال  :األنابيبوصالت وملحقات 
املستخدمة لل خط أنابيب )مثل  النابيبغير وهل  بالنابيب،نة ملنظومة النقل جزاء املكو 

 االنحناءات، قبعات النهاية، الصمامات(.

 عمليات الفحص واالستخدام.ثناء أ النابيبتسرب لل و  حدوث انفجار :األنابيبفي  الفشل

عن طريق غمر  ،الصلب أو الحديد، ملنع الصدأعلى هل عملية وضع طبقة واقية من الزنك  (:Galvanizationالجلفنة )

جزء الاملواد املسببة للتآكل من الوصول إلى ومن ثم منع يشكل مقاومة للتآكل  ،جزاء من الحديد لل حمام الزنك املنصهرأ

  حساس من املعدن.ال

النابيب املعدنية من حديد الزهر، واملرن، والزهر الرمادي والنابيب املجلفنة والنابيب الصلبة غير  األنابيب املعدنية:

 وغيرها. القابلة للصدأ، والنابيب الفوالذية السوداء
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 نيل، وغيرها.: هل النابيب من البولل إيثلين أو البولل بروبلين أو عديد كلوريد الفيالبالستيكية األنابيب

 .القرارات املعمول بها لل الهيئةاللوائح وو يكون للكلمات والعبارات الخر  الواردة لل هذه الالئحة املعاني الواردة لل النظمة  1/2

 املجال    (2املادة  )

طب  
ُ
 ،والكهرباء والغاز )الساخنة والباردة ومياه الصرف الصحل( ، املستخدمة لل تمديدات املياههذه الالئحة على النابيبق ت

 . وصالت وملحقات النابيب املستخدمة لل املباني واملنشآت، بما لل ذلك

 .(1ذات العالقة الواردة لل امللحق ) القياسية ( واملواصفات1وذلك وفقا للتعريفات واملصطلحات ذات العالقة الواردة لل املادة )

 . كود البناء السعوديمتطلبات االلتزام بهذه الالئحة ال يغني عن االلتزام بعلما أن 

 .املستخدمة لل نظم إطفاء الحرائقوملحقاتها املياه  أنابيبيستثنى من مجال الالئحة  -

 األهداف    (3)  املادة

املشمولة لل مجال هذه  ،املستخدمة لل تمديدات املياه والكهرباء والغازلألنابيب املتطلبات الساسية  تحديدإلى  تهدف هذه الالئحة

ِّ الال 
 للمتطلبات اتاملنتج هدين االلتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذئحة، وتحديد إجراءات تقويم املطابقة التي يجب على املور 

 .مسح السواقوتسهيل إجراءات  املحافظة على البيئة وصحة وسالمة املستهلكالساسية التي تهدف إلى 

ِّدلتزامات ا    (4املادة )
 املور 

ِّديجب على 
 التالية املتطلباتبااللتزام  ،املور 

 املتطلبات األساسية العامة للمنتج املستخدم في أعمال اإلنشاء والبناء 4/1

 تمديدات املياه والكهرباء والغازألنابيب املستخدمة في امتطلبات  4/1/1

ئحة الفنية املخصصة لألعمال ، املشمولة لل مجال هذه الال تمديدات املياه والكهرباء والغازاملستخدمة لل ، النابيبيجب أن تكون 

متاإلنشائية لل مجملها، أو لل أجزائها املنفصلة مالئمة  ِّ
من أجله، مع الخذ لل الحسبان بصفة خاصة صحة  للغرض الذي ُصم 

  .، بما لل ذلك أعمال الصيانة االعتياديةالنابيبوسالمة الشخاص املعنيين لل جميع مراحل دورة حياة 

 ستخدام املستدام للموارد الطبيعيةمتطلبات اال    4/1/2

ع م وتصن  صم 
ُ
ق استدامة استخدام املوارد  ،تمديدات املياه والكهرباء والغازالنابيب املستخدمة لل  يجب أن ت ِّ

بحيث تُحق 

 الطبيعية وتضمن على وجه الخصوص ما يلل:

 إعادة استخدام أو تدوير املواد وأجزاء اإلنشاءات بعد هدمها. (أ

 م( اإلنشاءات.استدامة )دوا (ب

 استخدام املواد الخام الولية والثانوية املتوافقة مع البيئة. (ج

 السالمة في حالة الحريق   4/1/3

ع  صن 
ُ
م وت صم 

ُ
 ما يلل: –لل حالة نشوب حريق  -، بحيث تضمن النابيب املستخدمة لل تمديدات املياه والكهرباء والغازيجب أن ت

 دخان داخل اإلنشاءات واملباني.محدودية نشوب وانتشار النيران وال (أ

 محدودية انتشار النار لل اإلنشاءات واملباني املجاورة. (ب
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 إمكانية إخالء سكان املبنى أو إنقاذهم بوسائل أخر . (ج

 النظافة والصحة والبيئة  4/1/4

ع  صن 
ُ
م وت صم 

ُ
مثل تمديدات املياه والكهرباء والغازاملستخدمة لل النابيب يجب أن ت

ُ
ا على الصحة العامة أو صحة خطرً ، بحيث ال ت

ؤثر على البيئة واملناخ أثناء تركيبها واستخدامها.
ُ
 ت
 
 وسالمة العمال والسكان أو الجيران، وذلك طوال فترة دورة حياتها، وأال

 وهدمها، خاصة ما يلل: 

 انبعاثات الغازات السامة. (أ

ات العضوية املتطايرة ) (ب ، والغازات الدفيئة أو الجزيئات الضارة لل الهواء؛ سواًء (VOCانبعاثات املواد الخطرة، واملركب 

 من داخل املبنى أو خارجه.

 االنبعاثات اإلشعاعية الخطيرة. (ج

 وجود رطوبة لل أجزاء املباني أو على أسطحها. (د

 السالمة في االستخدام 4/1/5

 
ُ
م النابيب املستخدمة لل تمديدات املياه والكهرباء والغازيجب أن ت  و  صم 

ُ
 – ع بحيث يضمن أن يكون تصميم وبناء اإلنشاءاتصن  ت

ل -التي يدخل فيها املنتج  ِّ
 
أو السقوط أو  كاالنزالقأي مخاطر غير مقبولة لوقوع الحوادث أثناء الخدمة أو أثناء التشغيل،  ال ُيمث

 .التصادم أو الحروق أو الوفاة، وذلك نتيجة لصدمة كهربائية، أو اإلصابة نتيجة وقوع انفجار

 ترشيد الطاقة والعزل الحراري  4/1/6

ق تصميم العمال اإلنشائية  ِّ
ع النابيب املستخدمة لل تمديدات املياه والكهرباء والغاز بطريقة تضمن أن ُيحق  م وتصن  يجب أن تصم 

لالزمة لالستخدام، مستويات مقبولة من ترشيد كمية الطاقة ا -بما لل ذلك أنظمة وتجهيزات التدفئة والتملريد والتهوية  -وتنفيذها 

مع مراعاة الظروف املناخية للموقع، وراحة ساكني املبنى، وأن يضمن املنَتج كذلك كفاءة اإلنشاءات لل استهالك الطاقة خالل 

 االستخدام، وخالل أعمال البناء والهدم أو التفكيك.

 الفنيةملتطلبات ا 4/2

 ِّ
وذلك  ،النابيباستيفاء الخصائص الساسية ملواد  -ل اإلنشاءات بهدف استيفاء املتطلبات الساسية لعما - د يجب على املور 

 على النحو التالل:

نة لل امللحق ) الواردة لل املواصفات لمتطلبات الفنيةل النابيبمواد  استيفاء (أ  .( من هذه الالئحة1القياسية املبي 

ر نظام إدارة بيئي فعال لد  املصنع، )يعتملر املصنع الحاصٍل على شه (ب
ُّ
وف

َ
 ISO 14001ادة نظام إدارة البيئة وفقا لـ ت

 ملتطلبات هذا البند(.
ً
 مستوفيا

 املتطلبات املترولوجية  4/3

( أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول، ويجب أن تتوافق SI Unitsيجب استخدام وحدات النظام الدولل )

 نابيب بالوحدات الدولية.أقطار النابيب مع متسلسلة القطار االسمية لأل 

: مرفق جدول يوضح املتسلسلة بالوحدات الدولية وغير الدولية، وال ُيقبل أن يتم تحويل القطر االسمي لل املواصفة ملحوظة

ولكن يجب مراعاة املتسلسلة املعتمدة، لكونها   "soft conversion"املتبناة من وحدات غير دولية إلى وحدات دولية باستخدام 

ست
ُ
 خدم لل التصاميم الهندسية لشبكات املياه.ت

متسلسلة القطار 

 بوحدات غير دولية
1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3" 3-1/2" 4" 
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متسلسلة القطار 

املكافئة بالوحدات 

 الدولية

8  

mm 

10 

mm 

15 

mm 

20 

mm 

25 

mm 

32 

 mm 

40 

mm 

50 

mm 
65 mm 

80 

mm 

90  

mm 

100 

mm 

  والتغليف نقلطلبات املتعلقة بالاملت 4/4

ملتطلبات التعبئة وفقا  ، وذلكن والنقليخز تثناء عمليات الأمن وسليم آبشكل  النابيبتجميع وترتيب التأكد من  (أ

 .ذات العالقةاملنصوص عليها لل املواصفة القياسية 

ذلك و  ،اء السير على الطرقاتثنأر اخطلل حدوث أسبب تخصصة ال تحنات ُم امنة لل شآ عملياتب النابيبنقل يجب  (ب

  .النابيب الطويلةلنقل حنات املخصصة استخدام الشاو  ،طول مركبات النقل ح بها من حيثو الحدود املسمضمن 

 البيانات اإليضاحية    (5املادة )

عد   ،النابيببالبيانات اإليضاحية الخاصة  يجب أن تكون 
ُ
 :كالتالل لوضعها وعرضها لل السوق ة امل

 واملواصفات القياسيةهذه الالئحة  مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة للالبيانات اإليضاحية على عبوة املنَتج  أن تكون  5/1

نة لل امللحق ) ؛ذات العالقة  .( من هذه الالئحة1املبي 

 .ب إزالتهاصعُ يَ بخط واضح وطريقة  وأن تكون  وإرشادات االستعمال،تحذيرات  البيانات اإليضاحية أن تتضمن 5/2

َبتة.املعلومات املستخدمة لل البيانات اإليضاحية صحيحة  جميعتكون أن  5/3
ْ
 وُمث

 تكون الصور  5/4
 

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

 لل اململكة.

 إجراءات تقويم املطابقة    (6املادة )

ِّد  6/1
صادرة من جهة مقبولة من الهيئة، وفقا  لحصول على شهادة مطابقةا -ول عن الوضع لل السوق املسؤ  -يجب على املور 

 .(3كما هو موضح لل امللحق ) ISO/IEC 17067لمواصفة ل وفقا( Type 3لنموذج تقويم املطابقة )

ذ يجب أن  6/2 ِّ
نف 
ُ
د،الجهة املقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج ت اء بمتطلبات هذه الالئحة بما يضمن الوف املحد 

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

6/3  
 
  يلل:ما  فني يتضمن يجب أن ُيرفق مع املنَتج ملف

ِّد)الصانع/املستورد(إقرار  (أ
 ( 4وفقا للنموذج املرفق لل امللحق )باملطابقة  املور 

 .وثيقة تقييم املخاطر (ب

ِّد التيجب على  6/4
 وشهادات املطابقةعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق امللف الفني املور 

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

ُ
قة ت

 
 .أخر  موث

6/5  
ُ
 .ه الالئحةات املنصوص عليها لل هذللمتطلب ةمطابق ما يكافئهاأو  السعوديةعلى عالمة الجودة  ةالحاصل النابيبعتملر ت

 (واملصانع)املنافذ  مسؤوليات الجهات الرقابية    (7املادة )

 مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلل: ضمنتقوم الجهات الرقابية 
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  والوثائق الفنيةدة تقويم املطابقة املحد  إلجراءات  النابيبمواد  تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من استيفاء 7/1
ُ
 رفقة معامل

  اإلرساليات.

للتأكد من مد  مطابقتها  املختصة إحالتها إلى املختملراتو  ،النابيبسحب عينات من  -عشوائيا  –للجهات الرقابية  يحق 7/2

 للمتطلبات الواردة لل هذه الالئحة.

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

واتخاذ بسحب املنتجات املعنية من املستودعات  تقوم الجهة الرقابيةفإن  للمنَتج،عدم مطابقة  حالة ضبط عند 7/4

 .لل حقها النظامية اإلجراءات

 مسؤوليات سلطات مسح السوق     (8املادة )

 مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلل: ضمنتقوم سلطات مسح السوق 

على املنتجات املعروضة لل السواق، وكذلك املنتجات املخزنة لل مستودعات التجار تطبيق إجراءات مسح السوق  8/1

نة لل هذه الالئحة واملواصفات  واملصنعين للتحقق من سالمة املنتجات ومد  استيفائها للمتطلبات الساسية املبي 

 القياسية ذات العالقة.

واق، وكذلك املنتجات املخزنة لل مستودعات التجار تطبيق إجراءات مسح السوق على املنتجات املعروضة لل الس 8/2

نة لل هذه الالئحة  ومد  استيفائهامن سالمة املنتجات  واملصنعين للتحقق واملواصفات للمتطلبات الساسية املبي 

 ذات العالقة.  القياسية

نات من  8/3 ِّدين املنَتج،سحب عي 
وذلك إلجراء االختبارات )صانعين ومستوردين(،  سواًء من السوق أو مستودعات املور 

 .الالئحةالالزمة والتأكد من مد  مطابقتها للمتطلبات املنصوص عليها لل هذه 

ن  املعروض-عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنَتج  8/4 فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع  الالئحة،هذه  ملتطلبات-واملخز 

طبق
ُ
(، وذلك بعد 9إليها لل املادة ) والعقوبات املشار اإلجراءات اإلجراءات اإلدارية من سحٍب واستدعاء للمنتج املعني، وت

  . اتخاذ اإلجراءات الالزمة

 املخالفات والعقوبات    (9املادة )

 .أو حتى اإلعالن عنها، ُيحظر صناعة واستيراد ووضع وعرض املنتجات غير املطابقة لبنود هذه الالئحة 9/1

هذا  للحكم بأنالرقابية  الجهاتئحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق و تطلبات هذه الال ملاملنَتج  استيفاءعتملر عدم يُ  9/2

  :الحاالت التالية وذلك لل، على البيئةو على صحة وسالمة املستهلك  قد يشكل خطرا مما؛ غير مطابق نَتجامل

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

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

 عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية. (ج

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

اإلجراءات الالزمة  جميعاتخاذ  -الحالة حسب  - سلطات مسح السوق ، فعلى هذه الالئحةضبط أي مخالفة لحكام  عند  9/3

 إلزالة املخالفة وآثارها من السوق، ولها لل سبيل ذلك:
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بسحبه من املستودعات أو السوق بهدف   -املسؤولة عن وضع وعرض املنتج املخالف  -تكليف الجهة املخالفة  (أ

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

 .تحددها سلطات مسح السوق 

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

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

 لى ذلك.املترتبة ع

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

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

 .تقويم املطابقة

ل بأي عقوبة أشد لل النظمة املعمول بها، فإنه ُيعاقب كل من يخالف متطلبات املواصفات القياسية املعتمدة دون اإلخال 9/5

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

 (   أحكام عامة10املادة )

ِّد كامل املســــــــــــــئولية اليتحم   10/1
ق عليه العقوبات التي ينص عليها نظامل املور   قانونية عن تنفيذ متطلبات هذه الالئحة، وُيطب 

 ثبت مخالفتها لي مادة من مواد هذه الالئحة. متى ما، عالقةالغش التجاري و/ أي أنظمه ذات  مكافحة

ِّد بجميع النظمـــة/اللوائح الخر  املعمول بهـــا ل 10/2
ل اململكـــة؛ املتعلقـــة بتـــداول املنَتج ال تحول هـــذه الالئحـــة دون التزام املور 

 ونقله وتخزينه، وكذلك النظمة/اللوائح ذات العالقة بالبيئة والمن والسالمة.

ِّدي  10/3
ـــلطات الخاضـــــــــــعة لحكام هذه الالئحة، أن يُ  ؛النابيبمواد يجب على جميع مور  ــ ــ ــ ـــ ي الجهات الرقابية وســ ــ ــ ــ قدموا ملفتشــ

 طلبونها لتنفيذ املهام املوكلة لهم.مسح السوق جميع التسهيالت واملعلومات التي ي

ــــأت أي حالة  10/4 ـــ ى أحكام هذه الالئحةإذا نشــ ــ أو نشــــــأ أي خالٍف لل تطبيقها، فُيرفع المر إلى لجنة  ،ال يمكن معالجتها بمقتضـ

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

ِّد تق 10/5
ديم طلب جديد بعد زوال أســـباب رفض الطلب، و عد إجراء التصـــحيحات الالزمة لألســـباب التي أدت إلى يجوز للمور 

دها الهيئة. ِّ
حد 

ُ
 الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية ت

ــلة علىتقوم الهيئة بدراســــــة الشــــــكاو  التي ترد إليها بشــــــأن املنتجات  10/6 ــ ـــهادة املطابقة أو عالمة الجودة الحاصــ ، والتحقق شـــ

 لشكاو ، واتخاذ اإلجراءات النظامية لل حالة ثبوت أي مخالفات. من صحة هذه ا

ِّد بنود هذه الالئحة، واتخاذ  10/7
يحق للهيئة إلغاء شــــــــــــــهادة املطابقة أو الترخيص باســــــــــــــتعمال عالمة الجودة إذا خالف املور 

 اإلجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة

فترة صــــالحية شــــهادة املطابقة أو الترخيص باســــتعمال عالمة الجودة )ما عدا عند حصــــول أي تعديالت على املنتج خالل  10/8

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

ـــــتفيدين من تطبيق هذه الالئحة االلتزام بما ي 10/9 ــ ــ ــ ـــير مواد هذه الالئحة، وعلى جميع املســـ ــ ــ ــ ــ ـــدر عن للهيئة فقط حق تفســـ ــ ــ ــ ــ ــ صـ

 تفسيرات.الهيئة من 

 (   أحكام انتقالية11املادة )

 من تاريخ نشرها لل الجريدة الرسمية 180خالل مدة ال تزيد عن  تطبق أحكام هذه الالئحة 11/1
ً
 .يوما
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ِّدين لتصـــــــــحيح أوضـــــــــاعهم لل الســـــــــوق، وفقا ملتطلبات هذه 1مع مراعاة أحكام الفقرة ) 11/2
( من هذه املادة، ُيعطى مهلة للمور 

 من 365ة الفنية خالل مدة ال تزيد عن الالئح
ً
 تاريخ نشرها لل الجريدة الرسمية. يوما

 كل اللوائح السابقة لل مجال هذه الالئحة الفنية.-بعد اعتمادها -تلغل هذه الالئحة الفنية  11/3

 النشر(   12املادة )

 
ُ
 الجريدة الرسمية.لل ه الالئحة نشر هذت
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 (1امللحق )

 واملواصفات القياسية ذات العالقة حقاتهاملو  األنابيبمنتجات بقائمة   (أ

 رقم املواصفة القياسية عنوان املواصفة القياسية املنتج الرقم

1 1 

أنابيب املياه 

والصرف 

الصحل 

 البالستيكية 

 

النابيب والوصالت  (PE) بولل إيثلين -أنظمة شبكة أنابيب البالستيك 

 : النابيب2الجزء  -إلمداد املياه 
SASO-ISO-4427-2 

2 2 
أنابيب متعددة الطبقات واملفاصل وعلى  -نظم النابيب البالستيكية 

 أساس اللدائن الحرارية إلمدادات املياه
SASO-ISO-7685 

 SASO ASTM D6783 املتطلبات القياسية لنابيب البوليمر الخرسانية  3

4 3 
النابيب البالستيكية الحرارية  -منظومة النابيب البالستيكية 

 طرق تحليل االنحسار واستخداماتها -الت املقواة بالزجاج والوص
SASO-ISO-15875-2 

5 4 
عديد االيثيلين  --انظمة انابيب اللدائن لتمديدات املاء البارد والساخن 

 : النابيب2الجزء  --املتشابك 
SASO-ISO-14531-1 

6 5 
نقل أنظمة انوب عديد االيثيلين املتشابك ل --انابيب ووصالت اللدائن 

 : النابيب1الجزء  --الخواص  --السلسلة املترية  --وقود الغاز 
SASO-ISO-15876-2 

7 6 
: 3الجزء  –الجوفية -نظم النابيب البالستيكية لتجديد شبكات املياه 

 التبطين لنابيب التوافق الوثيق
SASO-ISO-11298-3 

8 8 
بولل بروبيلين  --أنظمة أنابيب البالستيك لتجهيزات املاء البارد والساخن 

 : أنابيب2الجزء  --
SASO-ISO-15874-2 

9 9 
 -أنظمة النابيب البالستيكية إلمداد املياه ، والصرف الصحل واملجاري 

 : الوصالت 3الجزء  -تحت الضغط  - (PE) البولل إيثيلين
SASO-ISO-4427-3 

10 1 
طريقة إختبار  –أنابيب متعددة الطبقات  –نظم أنابيب البالستيك 

 انضمام الطبقات املختلفة بإستخدام آالت السحب
SASO-ISO-17454 

11  

أنابيب ووصالت البالستيك الحرارية  -أنظمة النابيب البالستيكية 

طريقة إختبار إلثبات التسرب الشديد للجدار تحت  -املدعومه بالزجاج 

 ل قصير المدضغط داخل

SASO-ISO-7511 

12  
أنابيب البالستيك املقواة بالزجاج  --أنظمة ألنابيب البالستيكية 

 
ً
 تحديد وقت الفشل تحت ضغوط داخلية متوأصلة -- (GRP) حراريا

SASO-ISO-7509 

13  

النابيب البالستيكية املقواة باللياف  -أنظمة النابيب البالستيكية 

لتقدير قوة الشد الطولل  (GRP)–الختبارالزجاجية بالزجاج طرق ا

 الولل الظاهري 

SASO-ISO-8513 

14  

 –أنظمة النابيب البالستيكية للصرف تحت الرض والصرف الصحل 

 (PVC-U) أنظمة النابيب ذات الجدران املركبة من بولل كلوريد الفينيل

: النابيب 2الجزء  – (PE) والبولل إيثيلين (PP) والبولل بروبيلين

  A النوع -والتجهيزات السلسة السطح الخارجل 

SASO-ISO-21138-2 

15  

أنظمة النابيب البالستيكية للصرف الصحل غير املجاري والصرف 

أنظمة أنابيب الجدران املركبة من البولل إيثيلين غير املرن  --الصحل 

زء الج --والبولل بروبيلين والبولل إيثيلين ) ي(  (U- بك) )كلوريد الفينيل(

  B النوع -: النابيب والوصالت ذات السطح الخارجل غير الناعم 3

SASO-ISO-21138-3 
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16  
املواصفات القياسية للوصالت البالستيكية املدرجة بأنابيب البولل 

 ايثيلين البالستيكية
SASO-ASTM-D2609 

17  
املواصفات القياسية لنبوب البولل ايثيلين البالستيكي بناء على القطر 

 رجل املحكمالخا
SASO-ASTM-D3035 

18  
الوصف  –التوصيات لصناعة حلقات توصيل النبوب  -املطاط 

 وتصنيف الخلل
SASO-ISO-9691 

19  
عديد  -الحارة والباردة -نظم النابيب البالستيكية لتمديدات املياه 

 : النابيب2الجزء  --كلوريد الفينيل املكلور 
SASO-ISO-15877-2 

20  

-لبالستيكية للتصريف الغير مضغوط والصرف الصحل نظم النابيب ا

: النابيب والقطع مع 1الجزء  -- (PRC) راتنج البولل إستر امللموس -

 وصالت مرنة

SASO-ISO-18672-1 

21  
البولل  --نظم النابيب البالستيكية للمياه الساخنة والباردة للمنشآت 

 : النابيب2زء الج -- (PE-RT) إيثلين من رقع درجة حرارة املقاومة
SASO-ISO-22391-2 

22  

 -النابيب املعدنية املتعددة الطبقات  --نظم النابيب البالستيكية 

طريقة اختبار قوة خط اللحام لل الطبقة املعدنية والترابط بين 

 الطبقات باستخدام املخروط

SASO-ISO-TR-18124 

23  
الرض  نظم النابيب البالستيكية لتجديد الصرف الال ضغطي تحت

 : التبطين لنابيب التوافق الوثيق 3الجزء  -وشبكات الصرف الصحل 
SASO-ISO-11296-3 

24 2 

نظم النابيب البالستيكية لتجديد الصرف الال ضغطي تحت الرض 

: تبطين لنابيب مع الفلكنة لل  4الجزء  -وشبكات الصرف الصحل 

 املكان

SASO-ISO-11296-4 

25 2 
تيكية لتجديد شبكات الصرف الصحل غير أنظمة النابيب البالس

 بطانة مع أنابيب يتم ملؤها حلزونيا - 7الجزء  -املضغوط تحت االرض 
SASO-ISO-11296-7 

26  
نظم أنابيب البالستيك الحرارية املقواة  --مواسير البالستيك ولوازمها 

 بار( 40ميغا باسكال  -لتوريد الوقود الغازي لضغوط تصل الى 
SASO-ISO-TS-18226 

27  
املواصفة القياسية لنابيب البالستيك املصنوعة من كلوريد متعدد 

 (SDR – PR)  (CPVC)الفينيل املكلور 
SASO ASTM F442M 

28  
املواصفة القياسية لوصالت أنابيب الضغط البالستيكية باستخدام 

 موانع التسريب املرنة
SASO ASTM D3139 

29  
كية املصهرة حراريا من عديد املواصفة القياسية للوصالت البالستي

 (PEاإليثيلين لألنابيب واملواسير البالستيكية من عديد اإليثيلين )
SASO ASTM D3261 

30  

املواصفة القياسية لوصالت عديد اإليثيلين من النوع املنصهر كهربائيا 

لألنابيب واملواسير املصنوعة من عديد اإليثيلين الخاضع للتحكم 

 (PEXاإليثيلين املتشابك ) بالقطر الخارجل وعديد

SASO ASTM F1055 

31  
املواصفة القياسية لنبوب الضغط املركب من عديد اإليثيلين / 

 (PE-AL-PEاللومنيوم / عديد اإليثيلين )
SASO ASTM F1282 

32  
املواصفة القياسية لنابيب عديد الوليفين والوصالت لنظمة تصريف 

 النفايات املسببة للتآكل
SASO ASTM F1412 

 SASO ASTM F1488 املواصفة القياسية لألنابيب املركبة املبثوقة  33

34  
املواصفة القياسية لنابيب الصرف والنفايات والتهوية املركبة بالبثق 

(DWV) 
SASO ASTM F1499 
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35  
املواصفة القياسية لنظمة تصريف النفايات املسببة للتآكل من عديد 

 (PVDFالفينيلدين )
SASO ASTM F1673 

36  

املواصفة القياسية لوصالت اإلدخال املعدنية باستخدام حلقة تجعيد 

نحاسية، أو مشابك بديلة من الفوالذ املقاوم للصدأ ، ملواسير عديد 

 SDR9ومواسير عديد اإليثيلين  SDR9 (PEX)اإليثيلين املتشابك 

 ( PE-RTلدرجات الحرارة املرتفعة )

SASO ASTM F1807 

37  

ياسية للوصالت أو امللحقات أو الصمامات الهندسية املواصفة الق

( أو عديد PVCالخاصة لالستخدام لل أنظمة عديد )كلوريد الفينيل( )

  (CPVC)كلوريد الفينيل( املكلور)

SASO ASTM F1970  

38  

املواصفة القياسية لوصالت اإلدخال البالستيكية باستخدام حلقة 

الذ املقاوم للصدأ ملواسير تجعيد نحاسية، أو مشابك بديلة من الفو 

و مواسير عديد اإليثيلين   SDR9 (PEX)عديد اإليثيلين املتشابكة 

SDR9  ( لدرجات الحرارة املرتفعةPE-RT ) 

SASO ASTM F2159  

39  

ة املموجة من بوصة  60إلى  12  املواصفة القياسية لألنابيب الحلقي 

الت لتطبيقات ( والوصPEمم[ ذات الجدار الجانبي ) 1500إلى  300]

 املجاري ذات التدفق الجاذب وتطبيقات الصرف تحت السطح

SASO ASTM F2306M 

40  
( املصنفة PPاملواصفة القياسية لنظمة أنابيب عديد الملروبلين )

 بالضغط
SASO ASTM F2389 

41  

املواصفة القياسية لوصالت اإلدخال املعدنية باستخدام حلقة تجعيد 

ومواسير  SDR9 (PEX)ثيلين املتشابكة نحاسية ملواسير عديد اإلي

SDR9  من عديد اإليثيلين / اللومنيوم / عديد اإليثيلين املتصالب

(PEX-AL-PEX) 

SASO ASTM F2434 

42  
املواصفة القياسية لنظمة عديد اإليثيلين لدرجات الحرارة املرتفعة 

(PE-RT)  لتطبيقات املياه غير الصالحة للشرب 
SASO ASTM F2623 

43  

ملواصفة القياسية لوصالت اإلدخال البالستيكية ملواسير عديد ا

ومواسير عديد اإليثيلين لدرجات  SDR9 (PEX)اإليثيلين املتشابكة 

 (PE-RTالحرارة املرتفعة )

SASO ASTM F2735 

44  
املواصفة القياسية لنظمة أنابيب عديد اإليثيلين البالستيكية لتوزيع 

 (PE-RTدرجات حرارة مرتفعة )املياه الساخنة والباردة عند 
SASO ASTM F2769  

45  
 -البيوتادين  -املواصفة القياسية لألنابيب البالستيكية الكريلونيتريل 

 ( SD-PR( متري )ABSالستايرين )
SASO ASTM F2806 

46  
املواصفة القياسية ملواسير الضغط املركبة من )كلوريد الفينيل 

 ( CPVC-AL- CPVCنيل امللكلور( )املكلور(/اللومنيوم/)كلوريد الفي
SASO ASTM F2855 

47 2 

أنابيب املياه 

والصرف 

الصحل 

 املعدنية

: 1الجزء --تغطية خارجية أساسية بالزنك  -أنابيب حديد الزهر املطيل 

 الزنك املعدني مع طبقة تشطيب
SASO-ISO-8179-1 

48 2 
 لجزءا – بالزنك أساسية خارجية تغطية – املطيل الزهر حديد أنابيب

 تشطيب طبقة مع بالدهان غني زنك :2
SASO-ISO-8179-2 

49 2 
املواصفة الفنية لنابيب الصلب غير القابل للصدأ االوستنيتي / الفريتي 

 امللحومة بالصهر الكهربائي بإضافة معدن ملء
SASO-ASTM-A928 

 SASO-ASTM-A74 املواصفة القياسية لنابيب الصرف من حديد الزهر ووصالتها 3 50

51 3 
التركيبات وملحقاتها ووصالتها  -أنابيب حديد الزهر املطيل 

 إلستخدامات املياه
SASO-ISO-2531 
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52  
النابيب والتركيبات لالغراض الصحية من حديد الزهر لنفايات املياه 

 .والتهوية
SASO-827 

53  

النابيب املصنوعة من حديد الزهر املطيل )الدكتايل ( لخطوط انابيب 

طرق  -طين بمونه االسمنت بطريقة الطرد املركزي التب-الضغط 

 .االختبار

GSO ISO 4179 

54  
 / االوستنيتي للصدأ القابل غير الصلب لنابيب الفنية املواصفة

 امللحومة غير و امللحومة الفريتي
SASO-ASTM-A790M 

55  

 امللحومة وغير امللحومة النابيب لحلمات القياسية املواصفات

 ال الذي الصلب (استونايتك) الـ ومن الكربوني بالصل من املصنوعة

 يصدأ

SASO-ASTM-A733 

56  

 النيكل – الكروم للصدأ القابل غير الصلب لنابيب الفنية املواصفة

 الحرارة درجة عند الستخداماتها الكهربائي بالصهر امللحومة االوستنيتي

 العامة التطبيقات و العالية

SASO-ASTM-A358 

57  
اسية لنابيب ووصالت حديد الزهر املستخدم لل شبكات املواصفة القي

 الصرف والتصريف الصحل و تطبيقات تهوية النابيب
SASO-ASTM-A888 

 SASO-ISO-6594 حنفية سلسلة – والتجهيزات الزهر الحديد تصريف أنابيب  58

59  
 والحواف للصمامات الرمادي الزهر لحديد القياسية املواصفات

 النابيب ووصالت
SASO-ASTM-A126 

60  
 ملونة العازلة الطبقات - ووصالتها املطيل الزهر حديد أنابيب خطوط

 اإلسمنتية التبطين
SASO-ISO-16132 

61  
 البارد على بشدة واملشغولة امللحومة وغير امللحومة النابيب مواصفات

 .للصدأ املقاوم االوستيني الصلب من املصنوعة
SASO-ASTM-A312M 

  املقلوظة الصلب توصال  – النابيب  62
ً
 SASO-ISO-4144 1-7لاليزو  وفقا

63  
املطابقة ملتطلبات االستخدام وتحقق  –صمامات انظمة تغذية املياه 

 : املتطلبات العامة1الجزء  –االختبارات املناسبة 
SASO GSO EN  1074-1  

64  
املطابقة ملتطلبات االستخدام و تحقق  –صمامات انظمة تغذية املياه 

 : صمامات العزل 2الجزء  –االختبارات املناسبة 
SASO GSO EN  1074-2  

65  
مطابقة متطلبات االستخدام والتحقق من  –صمامات توزيع املياه 

 : صمامات عدم الرجوع3الجزء  –االختبارات املناسبة 
SASO EN 1074-3 

66  
املطابقة ملتطلبات االستخدام وتحقق  –صمامات انظمة تغذية املياه 

 : صمامات الهواء4زء الج –االختبارات املناسبة 
SASO GSO EN  1074-4  

67  
املطابقة ملتطلبات االستخدام وتحقق  –صمامات انظمة تغذية املياه 

 صمامات التحكم: 5الجزء –االختبارات املناسبة 
SASO GSO EN  1074-5  

68  
مطابقة متطلبات االستخدام والتحقق من  –صمامات توزيع املياه 

 ريق: فوهات الح6الجزء  –االختبارات املناسبة 
SASO EN 1074-6 

69  
صمامات تقليل ضغط املياه  –الصمامات املستخدمة لل املباني 

 املتطلبات واالختبارات  –وصمامات تقليل ضغط املياه املجمعة 
SASO EN 1567 

70  
االختبارات  –صمامات التمدد  –الصمامات املستخدمة لل املباني 

 واملتطلبات 
SASO EN 1491 

71  
الصمامات املعالجة بالحرارة  –ة لل املباني الصمامات املستخدم

 االختبارات واملتطلبات  –املستخدمة لل خطوط توزيع املياه الساخنة 
SASO EN 15092 

https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT:1722&cs=18B2DD225884BEF95448C356B942C6ABD
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT:1722&cs=18B2DD225884BEF95448C356B942C6ABD
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT:1722&cs=18B2DD225884BEF95448C356B942C6ABD
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT:1722&cs=18B2DD225884BEF95448C356B942C6ABD
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72  
الصمامات البوابية املصنوعة من سبائك  –الصمامات الصناعية 

 النحاس
SASO EN 12288 

73  
لنحاس الصمامات الحابسة املصنوعة من سبائك ا –صمامات املباني 

 االختبارات واملتطلبات –املستخدمة إلمداد مياه الشرب لل املباني 
SASO EN 1213 

74  

الصمامات الكروية املصنوعة من سبائك النحاس  –صمامات املباني 

 –والفوالذ املقاوم للصدأ املستخدمة إلمداد مياه الشرب لل املباني 

 االختبارات واملتطلبات

SASO EN 13828 

75  
: الصمامات املصنوعة من سبائك 1الجزء  –العائمة الصمامات 

 النحاس )من النوع املكبس(
SASO 2952 

76  
: الصمامات املصنوعة من سبائك 2الجزء  –الصمامات العائمة 

 النحاس )ذات النوع الغشائي(
SASO 2953 

77  
: الصمامات املصنوعة من البالستيك 3الجزء  –الصمامات العائمة 

 ( املستخدمة لل تطبيقات املياه الباردة)ذات النوع الغشائي
SASO 2954 

78  

أنابيب 

تمديدات 

 الغاز

املواصفة القياسية لنابيب الصلب السوداء واملطلية بالزنك بالغمر 

 .امللحومة على الساخن امللحومة وغير
SASO ASTM A53M 

 SASO ASTM A254M املواصفة القياسية لنابيب الصلب النحاس ي  79

80  
بوب الصلب الكربوني غير امللحوم واملستخدم لل خدمات مواصفات أن

 ذات درجات حرارة عالية
SASO ASTM A106 

81  
مواصفة ألنبوب غير امللحوم والنبوب املبثوق غير امللحوم من 

 الملونيوم وسبيكة الملونيوم
SASO ASTM B241M 

82  
من  املواصفات القياسية لنابيب املسحوبة والغير ملحومة واملصنوعة

 الملونيوم وسبيكة الملونيوم
SASO ASTM B210 

83  
املواصفة القياسية لنابيب املياه من النحاس غير امللحوم )النظام 

 (Lو  Kاملتري( )للنوعين 
SASO GSO ASTM B88M 

84  
 -عديد إاليثيلين  -أنظمة النابيب البالستيكية إلمداد الوقود الغازي 

 : النابيب2الجزء 
SASO-ISO-4437-2 

85  

أنابيب 

تمديد 

الكابالت 

 الكهربائية

القطار الخارجية  -أنظمة تمديدات املواسير لتنظيم الكابالت 

 للمواسير للتركيبات الكهربائية وأسالك املواسير وتركيباتها
SASO IEC 60423 

 SASO IEC 60981 مواسير الصلب الكهربائية الثابتة ذات قوة تحمل زائدة  86

87  
: 1الجزء  -جار  الكابالت للتركيبات الكهربائية أنظمة قنوات وم

 متطلبات عامة
SASO IEC 61084-1 

88  

: 2الجزء  -أنظمة قنوات ومجار  الكابالت للتركيبات الكهربائية 

: أنظمة الكابالت وأنابيب الكابالت املعدة 1القسم  -املتطلبات الخاصة 

 للتثبيت على الجدران أوالسقوف

SASO IEC 61084-2-1 

89  

: املتطلبات 2الجزء  -قنوات الكابل ونظم املجاري للتركيبات الكهربائية 

: نظم قنوات الكابل ونظم مجاري الكابل املعدة 2القسم  -الخاصة 

 للتركيبات تحت الرضية ومع مستوي الرض

SASO IEC 61084-2-2 

90  

: 2-3الجزء  -أنظمة حوامل كابالت وأنظمة قنوات للتركيبات الكهربائية 

 –متطلبات الحصانة  -: املعايير العامة 3القسم  –ملتطلبات الخاصة ا

 أنظمة قنوات مفرغة للكابالت لغرض التركيبات لل الحجيرات

SASO IEC 61084-2-3 
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91  
: املتطلبات 2الجزء  -قنوات الكابل ونظم املجاري للتركيبات الكهربائية 

 : أعمدة الخدمة4القسم  -الخاصة 
SASO IEC 61084-2-4 

 SASO GSO IEC 61386-1 : املتطلبات العامة1الجزء  -نظم القنوات لتنظيم الكابالت   92

93  
بنظم  -: متطلبات خاصة 21الجزء  -نظم القنوات لتنظيم الكابالت 

 القنوات الصلبة.
SASO IEC 61386-21 

94  
أنظمة  -: املتطلبات الخاصة 22الجزء  -نظم القنوات لتنظيم الكابالت 

 رنةالقنوات امل
SASO IEC 61386-22 

95  
أنظمة  -: املتطلبات الخاصة 23الجزء  -نظم القنوات لتنظيم الكابالت 

 املواسير )املجار ( املرنة
SASO IEC 61386-23 

96  
: املتطلبات الخاصة بنظم 24الجزء  -نظم القنوات لتنظيم الكابالت 

 تمديدات املواسير )املجار ( املدفونة تحت الرض
SASO IEC 61386-24 

97  
 -: املتطلبات الخاصة 25الجزء  -نظم تمديدات املواسير إلدارة الكابالت 

 أدوات تثبيت تمديدات املواسير
SASO IEC 61386-25 

 SASO IEC 61534-1 : متطلبات عامة1الجزء  -أنظمة القدرة املتنقلة   98

99  
: املتطلبات الخاصة لنظم مسارات 21الجزء  -نظم مسارات القدرة 

 قدرة املعدة للتركيب علل الحائط والسقفال
SASO IEC 61534-21 

100  
: متطلبات خاصة لنظم مسار القدرة 22الجزء  -نظم مسار القدرة 

 بقصد التركيب على أوتحت الرض
SASO IEC 61534-22 

 SASO IEC 61537 نظم حوامل الكابالت وساللم الكابالت -إدارة الكابالت   101

 SASO IEC 61914 بات الكهربائيةمرابط الكابل للتركي  102

103  
مواصفات وصالت املواسير وامللحقات لتركيبات  -نظم إدارة الكابالت 

 الكابل للمواسير الصلبة الكهربائية لإلستخدامات الشاقة جدا
SASO IEC 61950 

 SASO IEC 62275 أربطة الكابالت لتركيبات الكهربائية -نظم إدارة الكابالت   104

 SASO IEC 62444 للتركيبات الكهربائيةوصالت كابل   105

 GSO IEC 62549 النظم املفصلية والنظم املرنة لتوجيه الكابالت  106

ِّدون مسؤولية التأكد من أنهم ظة/ و حمل
عد قائمة املواصفات القياسية املذكورة لل هذا امللحق خاضعة للمراجعة، ويتولى املور 

ُ
ت

 .يستخدمون أحدث املواصفات القياسية
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 والترميز الجمركينتجات املئمة قا  (ب

عد املنتجات والترميزات الجمركية املوجودة لل منصة سابر اإللكترونية هل النسخة املحدثة واملعتمدة. وظة:ملح
ُ
 ت

 (2امللحق )

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

 )املطابقة للطراز املبنية على ضبط جودة عملية اإلنتاج(

 البند الجمركي فئات املنتجات الرقم

1  

 أنابيب صلبة من بوليمرات اإليثلين

3917 

 أنابيب صلبة من بوليمرات الملروبيلين

 أنابيب صلبة من بوليمرات كلوريد الفينيل

خر
ُ
 أنابيب صلبة من لدائن أ

 (MPaمللل بار ) 27.6ضغط أنابيب مرنة يمكن أن تتحمل على القل درجة 

 7304 أنابيب وأشكال خاصة )بروفيالت( مجوفة غير ملحومة  2

 3925 أدوات بناء من لدائن، غير مذكورة وال داخلة لل مكان آخر  3

4  
أنابيب ومواسير وخراطيم من مطاط مملركن عدا املطاط املقس ى، مع أو بدون لوازمها)مثال، الواصالت و الكواع 

 والفلنجات(.

4009 

 7303 "مواسير و أنابيب وأشكال خاصة )بروفيالت( مجوفة، من حديد صب"  5

6  

 أنابيب ملحومة ذات مقطع عرض ي دائري، من حديد أو صلب من غير الخالئط

7306 

 أنابيب ملحومة ذات مقطع عرض ي دائري، من صلب مقاوم للصدأ

 أنابيب ملحومة ذات مقطع عرض ي دائري، من خالئط فوالذيه أخر

 أنابيب ملحومة ذات مقطع عرض ي غير دائري:

 أنابيب ذات مقطع عرض ي مر ع أو مستطيل

 أنابيب ذات مقطع عرض ي آخر غير دائري 

7  

 لوازم أنابيب مصبوبة من حديد صب غير قابل للطرق أكواع أكمام رابطات )فلنجات(

وصل الطراف باللحام أكواع وقطع منحنية وأكمام، لوازم أنابيب، أخر  مختلفة مصبوبة او غير مصبوبة لوازم  7307

 ملولبة

8  

( وأجزاء منشآت )مثل، جسور ومقاطع جسور و 9406"منشآت )عدا املباني املسبقة الصنع الداخلة لل البند 

بوابات سدود و أبراج وصواري شبكية و سقوف و هياكل سقوف وأبواب و نوافذ وأطرها و عتبات أبواب و 

 درابزين( ودعامات وأعمدة( من حديد أو صلب؛ ألواح وقضبان "مصاريع ومساند)

7308 

 7411 أنابيب من نحاس نقي من خالئط  9

 7412 لوازم أنابيب من نحاس نقي من خالئط نحاس أكواع أكمام  10

11  
 أنابيب من نيكل

7507 
 لوازم أنابيب من نيكل أكواع أكمام وصالت

 7608 أنابيب من أملونيوم  12

 7609 يب من أملونيوم )مثل، وصالت و أكواع وأكمام(لوازم أناب  13

14  )
ً
 7616 لوازم الخطوط الكهربائية )مجاري أسالك ومساند ومشابك وحوامل مثال

 8307 أنابيب  مرنة من معادن عادية، وإن كانت مع لوازمها  15

 8547 أنابيب للتمديد الكهربائي ووصالتها، من معادن عادية مبطنة بمواد عازلـة  16
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ة على تأ 1  كيد جودة عملية اإلنتاج املطابقة للطراز املبنيَّ

ِّد 
ذ املور  ِّ

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

و ( Type Approvalبأن املنتجات املعنية متطابقة مع الطراز املحدد لل شهادة اعتماد الطراز )  -تحت كامل مسؤوليته  -

 تتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة.

 التصنيع 2

ِّد تشغيل نظام إدارة سالمة املنَتج؛ مصادق عليه لضمان سالمة املنتج، شامال خط اإلنتاج والفحص 
يجب على املور 

( وفقا ملا ورد Surveillance(، ويجب أن يخضـع النـظام إلى مراقبة دورية )3النهائي، واختبار املنتـجات املعــنية وفــقا للبند )

 (.4لل البند )

ج  3
 
 نظام إدارة سالمة املنت

ِّد تقديم طلب إلى الجهة املقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سالمة املنَتجات املعنية. 3/1
 يجب على املور 

 ويجب أن يشمل الطلب:

  ل الرسمي للصانع ِّ
 
د، واسم وعنوان املمث  ديم الطلب من املمثل الرسمي.عند تق -اسم وعنوان املور 

 .يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السلطات املعنية لل بلد الصنع 

 . إقرارا مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخر 

 .كل املعلومات ذات العالقة بشأن فئة املنتجات املقصودة 

 .الوثائق الخاصة بنظام إدارة سالمة املنَتج 

 فنية الخاصة بالطراز املصاَدق عليه، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز.الوثائق ال 

يجب أن يضمن نظام إدارة سالمة املنَتج تطابق املنتجات املصنعة مع الطراز املحدد لل شهادة اعتماد الطراز، و مع  3/2

 متطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة.

ِّد  املعتمدة -يجب توثيق جميع عناصر النظام و متطلباته  3/3
بطريقة منهجية و منظمة ، على شكل سياسات  –من املور 

قا لملرامج و خطط و أدلة و  سِّ
 
تيح وثائق نظام إدارة سالمة املنَتج فهما مت

ُ
مكتوبة و إجراءات و تعليمات ، و يجب أن ت

 وصفا كافيا ملا يلل :  -على وجه الخصوص  -سجالت السالمة ، و يجب أن تشمل وثائق النظام 

 لجودة ، و الهيكل التنظيمي و املسؤوليات و صالحيات اإلدارة ، و ذلك فيما يتعلق بسالمة املنَتج.أهداف ا (أ

بعة ؛ (ب  تقنيات التصنيع ، و إجراءات مراقبة جودة و سالمة املنَتج ، و العمليات و اإلجراءات املت 

ذة ؛ قبل و أثناء و بعد التصنيع ، و تكرارها؛ (ج ِّ
 الفحوصات و االختبارات املنف 

 السجالت : مثل تقارير الفحص و االختبار و املعايرة ، و وثائق تأهيل املوظفين املعنيين ... إلخ . (د

 وسائل ضبط تحقيق السالمة املطلوبة لل املنَتج و التشغيل الفعال لنظام إدارة سالمة املنَتج. (ه

قة على نظام إدارة سالمة املنَتج  -يجب على الجهة املقبولة   3/4 لنظام لتحديد ما إذا كان مستوفيا للمتطلبات تقويم ا -املصادِّ

 ، خالل فترة سريان املصاَدقة على النظام ، و ذلك ملدة ثالث سنوات.  3/3املشار إليها لل البند 

كلما كان مطابقا -فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سالمة املنَتج   -يجب افتراض مطابقة املنَتج ملتطلبات اللوائح الفنية  3/5

 القياسية.للمواصفات 

ذا خملرة لل  -على القل  -يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خملرة لل سالمة املنَتج املعني ، وأن يضم الفريق  عضوا واحدا  3/6

 تقويم مجال و تقنيات صناعة املنَتج، و إملاما باملتطلبات الفنية الواردة لل اللوائح الفنية ذات العالقة.
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لمصنع ، و يجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية املشار إليها لل أن يشمل التدقيق زيارة تقويٍم ل يجب 3/7

للتأكد من قدرة الصانع على تحديد املتطلبات الواردة لل اللوائح الفنية ، و إجراء الفحوصات و االختبارات  3/3البند 

 الالزمة لضمان مطابقة املنَتج لتلك املتطلبات.

د انتهاء التقويم ، على أن يتضمن اإلشعار نتائج التدقيق و قرار التقويم مع مسوغات ذلك يجب إشعار الصانع بالقرار بع 3/8

. 

يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سالمة املنَتج ، كما هو ُمصاَدق عليه ، و الحفاظ عليه بحيث يظل مالئما  3/9

 وفعاال.

بأي تعديل ُمقتَرٍح لل نظام  -على نظام إدارة سالمة املنَتج التي صادقت  -يجب على الصانع إشعار جهة تقويم املطابقة  3/10

 إدارة سالمة املنَتج.

 لل  3/11
ً
ل مستمرا يجب على الجهة املقبولة تقويم أي تعديالت مقترحة ، ثم  تقرير ما إذا كان نظام إدارة سالمة املنَتج املعد 

دة التقويم ، و يجب على الجهة املقبولة إشعار الصانع ، أو يحتاج إلى إعا 3/3مطابقته للمتطلبات املشار إليها لل البند 

 بقرارها ، على أن يتضمن اإلشعار نتائج الفحص و االختبار و قرار التقويم مع مسوغات ذلك.

اقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة املقبولة 4  املر

ِّد اللتزامات نظام إد 4/1
 ارة سالمة املنَتج املصاَدق عليه .الغرض من املراقبة الدورية هو التحقق من مد  استيفاء املور 

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

ر جميع املعلومات الالزمة للتقويم ؛ خاصة وثائق نظام إدارة سالمة املنَتج ، و سجالت السالمة ، ِّ
 
 التخزين ، و أن ُيوف

 مثل : تقارير الفحص و االختبار و املعايرة ، و وثائق تأهيل املوظفين املعنيين ... إلخ .

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

ِّد.
قدم الجهة املقبولة تقرير التقويم للمور 

ُ
 عليه ، على أن ت

أو توكيلها  -إذا اقتض ى المر ذلك  –للجهة املقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع  إلجراء اختبارات على املنَتج  يحق 4/4

قدم الجهة املقبولة تقرير التقويم 
ُ
لجهة أخر  للتأكد من أن نظام إدارة سالمة املنَتج يعمل بشكل صحيح ، على أن ت

ِّد ، و تقارير االختبارات 
 إجراء االختبارات. لل حالة -للمور 

 شهادة املطابقة واإلقرار باملطابقة 5

ِّد حاصال على نظام إدارة سالمة املنَتج مصاَدق عليه  5/1
يجب على الجهة املقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنَتج إذا كان املور 

ِّد طلبا لذلك، خالل فترة سريان مفعول املصادقة.
 وساري املفعول، وذلك كلما قدم املور 

الجهة املقبولة تحديد بيانات املنَتج لل كل طلب، وتوضيحها لل شهادة املطابقة الصادرة، وتسجيلها لل البوابة يجب على  5/2

 اإللكترونية للمطابقة )لل الهيئة(.

ِّد أن يصدر إقرارا مكتوبا باملطابقة لكل طراٍز ُمعتمد من املنَتج )اعتماد الطراز(، و أن يجعله ُمتاحا للجهات  5/3
يجب على املور 

د 10الرقابية و سلطات مسح السوق ملدة ال تقل عن عشر ) ( سنوات، و ذلك بعد وضع املنَتج لل السوق، على أن ُيحد 

ِّد باملطابقة، و يجب توفير نسخة من شهادة املطابقة و اإلقرار باملطابقة للجهات 
عتَمد للمنَتج لل إقرار املور 

ُ
الطراز امل

 ب.الرقابية و سلطات مسح السوق عند الطل
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 للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق ملدة ال تقل عن عشر ) 5/4
ً
ِّد أن يجعل الوثائق أدناه ُمتاحة

( 10يجب على املور 

 سنوات، وذلك بعد وضع املنَتج لل السوق.

  3/3الوثائق املشار إليها لل البند. 

  كما هو مصاَدق  عليه.3/9التعديالت املشار إليها لل البند ، 

 3/7هة املقبولة املشار إليها لل البند قرارات وتقارير الج. 

يجب على كل جهة مقبولة إبالغ الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة سالمة املنَتج التي صادقت عليها  5/5

أو  أو سحبتها ، و يجب عليها وضع قوائم لنظمة إدارة سالمة املنَتج التي صادقت عليها ، أو التي قامت برفضها أو تعليقها

تقييدها أو سحبها ، و ذلك بأي وسيلة  ؛ إما بشكل دوري أو عند الطلب ، و على كل جهة مقبولة إشعار الجهات املقبولة 

الخر  عن املصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سالمة املنَتج التي قامت برفضها أو تعليقها أو سحبها أو تقييدها ، و إشعار 

 دقات النظمة التي أصدرتها.عن مصا -عند الطلب  -تلك الجهات 
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 (3امللحق )

ِّدنموذج إقرار 
 Supplier Declaration of Conformityباملطابقة  املور 

أ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة عب   يُ

ِّد (1
 بيانات املور 

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

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

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

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

 الشخص الذي يمكن االتصال به: -

 ------------------------------------------------------------- ريد اإللكتروني:المل -

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

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

 تفاصيل املنتج: (2

 ------------------------------------------------------------لعالمة التجارية للمنتج: ا -

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

 ------------------------------------------------------------------------وصف املنتج:  -

 --------------------------------------الفئة:  -------------------------------املستو :  -

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

قرُّ بأن املنتج املذكور لل هذا اإلقرار هو منَتج مطابق لالئحة الفنية السعودية )         
ُ
( واملواصفات القياسية                    ن

 السعودية امللحقة بها.           

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

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

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