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ت ـم ـه ـي ـد
ً
تمشيا مع انضمام اململكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العاملية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم  244وتاريخ 1426/9/21ه،
بشأن املوافقة على وثائق انضمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية ،وما يتطلبه 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
جودة وتقويم مطابقة ،تتو افق مع املواصفات القياسية واألدلة الدولية ،وتحقق متطلبات  WTOومتو 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 ،وذلك بأن تتولى الهيئة "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".
وحيث إن املواص ــفات القياس ــية للمنتجات املش ــمولة في إحدت اللوائح تعتبر أس ــاس ــا ملطابقة تلك املنتجات للمتطلبات األس ــاس ــية
للسالمة في الالئحة املحددة.
فقد قامت الهيئة بإعداد هذه الالئحة الفنية.
مالحظة :هذا التمهيد وجميع املالحق لهذه الالئحة جزء ال يتجزأ منها.

املادة ( )1املصطلحات والتعاريف
َّ
 1 / 1تكون للمسميات والعبارات أدناه  -عند تطبيق بنود هذ ه الال ئحة  -الدالالت واملعاني املبينة أمامها ،مالم
يقتض سياق النص خالف ذلك :
ِّ
اململكة :اململكة العربية السعودية
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الهيئة :الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة.
املجلس :مجلس إدارة الهيئة.
الجهات الرقابية :هي الجهة/الجهات الحكومية ذات املهام الرقابية حسب اختصاصها واملسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ
اللوائح الفنية سواء في املنافذ الجمركية أو األسواق أو املصانع.
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.
َ
القواعد والتعليمات أو
املواصفة القياسية :وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة؛ تضع  -لالستخدام االعتيادي واملتكرر-
الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرائق اإلنتاج ذات العالقة؛ التي يكون تطبيقها اختياريا ،وقد تشمل أو تبحث بشكل
خاص املصطلحات ،والتعاريف والتعبئة ،ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات التي تنطبق على املنتجات أو الخدمات أو
العمليات أو طرائق اإلنتاج.
املتطلبات األساسية :املتطلبات الخاصة باملنتجات التي قد تؤثر على السالمة والصحة والبيئة؛ التي يجب االلتزام بها.
سلطات مسح السوق :هي الجهة/الجهات الحكومية املسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.
مسح السوق :األنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن املنتجات تستوفي املتطلبات املنصوص
ً
تشكل خطرا على الصحة والسالمة والبيئة ،أو أي جانب آخر يتعلق بحماية
عليها في اللوائح الفنية ذات العالقة ،وأنها ال ِّ
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.

-

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 تم قبولها من الهيئة وفق الئحة قبول جهات تقويم املطابقة.
شهادة املطابقة :الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدت الجهات املقبولة لديها؛ التي تؤكد مطابقة املنتج أو أي دفعة منه
ملتطلبات املواصفات القياسية ذات العالقة.
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املورد باملطابقة :إقرار من املورد نفسه بأن منتجه مطابق للمتطلبات التشريعات املعمول بها ،وذلك دون أي تدخل
إقرار ِّ
إلزامي من طرف ثالث  -ال في مرحلة التصميم وال في مرحلة اإلنتاج الخاصة بعملية التصنيع  -و قد يعتمد اإلقرار على إجراء
اختبارات على املنتج وفقا للتشريعات ذات العالقة.
الوضع في السوق :هو وضع َ
املنتج في سوق اململكة ،ويكون املسؤول عنه إما الصانع أو املستورد.
العرض في السوق :أي إمداد َ
باملنتج بهدف التوزيع أو االستهالك أو االستخدام في اململكة في إطار نشاط تجاري ،سواء أكان
ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب :أي إجراء يهدف إلى منع املنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.
االستدعاء :أي إجراء يهدف إلى استرجاع املنتجات املعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي ،وفقا لالئحة
لالستدعاء.
سلسلة اإلمداد :جميع املراحل التي يمر بها املنتج بعد تصنيعه حتى وصوله للمستهلك ،بما في ذلك تعبئته وتغليفه ،أو
توريده أو نقله أو تخزينه أو توصيله ،أو بيعه بالجملة أو بالتجزئة ،وأية عملية أخرت ذات صلة.
األجهزة واملعدات واألدوات الكهربائية واإللكترونية :أجهزة/معدات/ادوات تعمل باستخدام التيارات الكهربائية أو
الحقول الكهرومغناطيسية ،وأجهزة/معدات/ادوات إنتاج ونقل وقياس هذه التيارات والحقول ،املصممة لالستخدام
بجهد ال يتجاوز  1000فولت في التيار املتردد و 1500فولت في التيار املباشر.
األدوات واملعدات الصناعية الثابتة الكبيرة :مجموعة كبيرة من اآلالت واملعدات و  /أو املكونات ،التي تعمل ً
معا من أجل
تطبيق معين ،يتم تثبيتها وتفكيكها بش ــكل دائم بواس ــطة متخص ـص ــين في مكان معين ،ويتم اس ــتخدامها وص ــيانتها بواس ــطة
املتخصصين في مركز التصنيع الصناعي أو في مؤسسة البحث والتطوير.
األجهزة الكبيرة الثابتة :مجموعة كبيرة الحجم من عدة أنواع من األجهزة ،يتم تجميعها وتركيبها بواسطة متخصصين
ً
مسبقا ومخصص ،ويتم تفكيكها بواسطة املتخصصين.
لالستخدام الدائم في موقع محدد
الكابالت :جميع الكابالت ذات الجهد االسمي الذي يقل عن  250فولت والتي لها توصيلة أو وظيفة تمديد لتوصيل
األجهزة واملعدات الكهربائية واإللكترونية بالشبكة أو لتوصيل اثنين أو أكثر من األجهزة واملعدات الكهربائية واإللكترونية
ببعضها البعض.
املادة املتجانسة :هي مادة من محتويات موحدة بمجملها ،أو مادة تتكون من مزيج من مواد ال يمنكن تفكيكها أو فصلها
إلى مواد مختلفة عن طريق أفعال میكانیكیة مثل التفكيك ،القطع ،السحق ،الطحن ،أو عمليات الكشط.
املواد الخطرة في األجهزة الكهربائية :هي مواد كيميائية تستخدم في بعض األجهزة الكهربائية واإللكترونية ،وتكمن
خطورتها في كونها اما مشعة او متناثرة اثناء االستخدام ،مما قد يسبب اضرارا على صحة املستهلك والبيئة.
أدوات التحكم واملر اقبة الصناعية :أدوات التحكم واملراقبة املصممة لألغراض الصناعية أو املهنية فقط.
خطر(أخطار)( : (Hazardمصدر محتمل للضرر.
ً
مخاطر( )RISKاحتمال ظهور خطر مسبب للضرر مرتبط ا بدرجة شدة الضرر.
 1 / 2يكون للكلمات والعبارات األخرت الواردة في هذه الالئحة املعاني الواردة في األنظمة واللوائح والقرارات
املعمول بها في الهيئة.
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املادة ( )2املجال
ُت َّ
طبق هذه الالئحة على جميع األجهزة واملعدات الكهربائية واإللكترونية وقطع غيارها للفئات التالية:
 )1األجهزة املنزلية.
 )2معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 )3معدات اإلضاءة
 )4األدوات واملعدات الكهربائية واإللكترونية
 )5األلعاب وأجهزة وأدوات الترفيه واملعدات الرياضية.
 )6أدوات املراقبة والتحكم.
سواء كانت َّ
َ
التي توضع ُوتعرض في أسواق اململكةً ،
مستوردة من الخارج ،وذلك وفقا للتعريفات
مصنعة داخل اململكة أو
واملصطلحات ذات العالقة الواردة في املادة (.)1
ويستثنى من مجال هذه الالئحة:
 جميع املواد املستثناة من تطبيق حدود املواد الخطرة املشمولة في ملحق (-1أ) األجهزة الطبية األسلحة واملعدات العسكرية املعدات املزمع إرسالها إلى الفضاء األدوات الصناعية الثابتة واسعة النطاق -التجهيزات الثابتة واسعة النطاق

املادة ( )3األهداف
تهدف هذه الالئحة إلى تحديد نسب املواد الخطرة املبينة في امللحق (-1ب) في األجهزة واملعدات الكهربائية واإللكترونية وقطع
املوردين االلتزام بها ،وذلك لضمان
غيارها ،املشمولة في مجال هذه الالئحة ،وتحديد إجراءات تقويم املطابقة؛ التي يجب على ِّ
املحافظة على البيئة وصحة وسالمة املستهلك.

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

املتطلبات الفنية

املورد اسـ ـ ـ ــتيفاء الخصـ ـ ـ ــائص األسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــية لألجهزة واملعدات الكهربائية واإللكترونية،
لتحقيق متطلبات هذه الالئحة ،فيجب على ِّ
وذلك على النحو التالي:
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يورده ــا  -املتطلب ــات الفني ــة املح ــددة في
 1/1/4أن تسـ ـ ـ ــتوفي األجهزة واملع ــدات الكهرب ــائي ــة واإللكتروني ــة وقطع غي ــاره ــا  -التي ِّ
املواص ــفات القياس ــية َّ
املبنية في امللحق (-2أ) من هذه الالئحة ،وفي حال عدم توفر املواص ــفات القياس ــية الس ــعودية أو
الخليجية ،فيجب أن تكون مستوفية للمواصفات القياسية الدولية.
يوردهــا -إجراءات تقويم املطــابقــة املبينــة في هــذه الالئحــة ،وأن
 2/1/4أن تجتــاز األجهزة واملعــدات الكهربــائيــة واإللكترونيــة -التي ِّ
تكون مصحوبة بملف فني يتضمن كل الوثائق واملعلومات التي ُتثب ُت مطابقة َ
املنتج ملتطلبات هذه الالئحة.
ِّ
 3/1/4أن يتوفر لدت املص ــنع نظام إدارة جودة فعال ُ(يعتبر املص ــنع الحاص ـل على ش ــهادة نظام إدارة وفقا للمتطلبات الخاص ــة
ً
لتطبيق  ISO 9001ذات العالقة  -أو ما يكافئها  -مستوفيا ملتطلبات هذا البند).
2/4

املتطلبات األساسية

املورد اســتيفاء املتطلبات األســاســية والتقيد بالنســب املســموا باســتخدامها من املواد
لتحقيق متطلبات هذه الالئحة ،يجب على ِّ
الخطرة لألجهزة واملعدات الكهربائية واإللكترونية وقطع غيارها املبينة في امللحق (-1ب) من هذه الالئحة.
3/4

املتطلبات املترولوجية (القياسية)

يجب استخدام وحدات النظام الدولي ( )SI Unitsأو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.

املادة ( )5إجراءات تقويم املطابقة
1/5
2/5

املورد املسؤول عن األجهزة واملعدات الكهربائية واإللكترونية – في السوق – الحصول على شهادة املطابقة
يجب على ِّ
ً
) )Type 1aوفقا للمواصفة  ISO/IEC 17067من جهة مقبولة وفقا للنموذج املوضح في امللحق (.)3
يجب أن ُيرفق مع َ
املنتج ملف فني يتضمن ما يلي:
أ-

املورد (الصانع/املستورد) باملطابقة وفقا للنموذج املرفق في امللحق ()4
إقرار ِّ

ب-

وثيقة تقييم املخاطر.

ج-

التحذيرات والتنبيهات الضرورية وأدلة تشغيل واستخدام املنتج بشكل آمن وسليم.

املادة ( )6مسؤوليات الجهات الرقابية
تقوم الجهات الرقابية كجزء من مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:
1/6

تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من اسـ ـ ـ ــتيفاء األجهزة واملعدات الكهربائية واإللكترونية وقطع غيارها؛ الخاضـ ـ ـ ــعة لهذه
ُ
الالئحة إلجراءات تقويم املطابقة َّ
املحددة ومدت توفر الوثائق الفنية املرفقة مع اإلرساليات.

2/6

يحق للجهات الرقابية – عش ــوائيا  -س ــحب عينات من األجهزة واملعدات الكهربائية واإللكترونية وقطع غيارها الخاض ــعة
لهذه الالئحة ،وإحالتها إلى املختبرات املختصة (داخل اململكة أو خارجها) للتأكد من مدت مطابقتها للمتطلبات الواردة في
هذه الالئحة.

3/6

املوردين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء االختبارات وما يتعلق بذلك.
يحق للجهات الرقابية تحميل ِّ
الصفحة  7من 24
WWW.SASO.GOV.SA

م.إ01-09-21-179-

4/6

عند ضـ ـ ـ ــبط حالة عدم مطابقة َ
للمنتج ،فإن الجهة الرقابية تقوم بسـ ـ ـ ــحب املنتجات املعنية من املسـ ـ ـ ــتودعات واتخاذ
اإلجراءات النظامية في حقها.

املادة ( )7مسؤوليات سلطات مسح السوق
تقوم سلطات مسح السوق كجزء من مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:
1/7

2/7
3/7

َّ
املخزنة في مستودعات التجار
تطبيق إجراءات مسح السوق على املنتجات املعروضة في األسواق ،وكذلك املنتجات
واملصنعين للتحقق من سالمة املنتجات ومدت استيفائها للمتطلبات األساسية َّ
املبينة في هذه الالئحة واملواصفات
القياسية ذات العالقة.
َ
ً
املوردين (صانعين ومستوردين) ،وذلك إلجراء االختبارات
سحب عينات من املنتج ،سواء من السوق أو مستودعات ِّ
الالزمة والتأكد من مدت مطابقتها للمتطلبات املنصوص عليها في هذه الالئحة.
عند ضبط حالة عدم مطابقة َ
ملنتج  -معروض أو َّ
مخزن  -ملتطلبات هذه الالئحة ،فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع
ُ
طبق اإلجراءات والعقوبات املشار إليها في املادة ( ،)8وذلك بعد اتخاذ
اإلجراءات اإلدارية املتبعة للمنتج املعني ،وت ِّ
اإلجراءات الالزمة.

املادة ( )8املخالفات والعقوبات
1/8
2/8

3/8

َ
ُيحظر صناعة واستيراد ووضع وعرض املنتجات غير املطابقة لبنود هذه الالئحة ،أو حتى اإلعالن عنها.
ُيعتبر عدم اس ــتيفاء َ
املنتج ملتطلبات هذه الالئحة س ــببا كافيا لس ــلطات مس ــح الس ــوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا
امل َنتج غير مطابق ،حيث إنه قد يشكل خطرا على صحة وسالمة املستهلك وعلى البيئة ،وذلك في الحاالت التالية :
أ)

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

ب)

عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية (امللف الفني للمنتج ،إقرار املطابقة  ،)...أو احتوائهما على معلومات
غير مكتملة أو غير صحيحة.

عند ضـ ـ ــبط أي مخالفة ألحكام هذه الالئحة ،تقوم س ـ ـ ــلطات مس ـ ـ ــح الس ـ ـ ــوق  -حسـ ـ ــب الحالة  -باتخاذ جميع اإلجراءات
الالزمة إلزالة املخالفة وآثارها من السوق ،ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي:
أ)

تكليف الجهة املخالفة  -املس ـ ــؤولة عن وض ـ ــع وعرض املنتج املخالف  -بس ـ ــحبه من املس ـ ــتودعات أو الس ـ ــوق
بهدف تصـ ـ ــحيح املخالفة ،إن كان ذلك ممكنا ،أو تصـ ـ ــديره ،وذلك خالل املدة الزمنية التي تحددها س ـ ــلطات
مسح السوق.

ب)

القيام بسحب املنتجات أو حجزها ،أو اتخاذ أي إجراء آخر الستدعائها من األسواق ،ولسلطات مسح السوق
 حسـ ـ ـ ــب الحالة  -اإلعالن عن اسـ ـ ـ ــتدعاء َاملنتج من األسـ ـ ـ ــواق ،مع تحميل الجهة املخالفة جميع التكاليف
املترتبة على ذلك.
التعــامــل مع املنتجــات املخــالفــة املش ـ ـ ـ ــمولــة في هــذه الالئحــة وفقــا ملــا ُتحــدده األنظمــة واللوائح َّ
املطبقــة لــدت
الجهات الرقابية لسلطات مسح السوق.

ج)
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4/8
5/8

عند ضـ ـ ـ ــبط مخالفة لألجهزة واملعدات الكهربائية وااللكترونية ،فإن الهيئة تتخذ اإلجراءات الالزمة بحق هذه املنتجات
املخالفة ملتطلبات هذه الالئحة ،بما في ذلك إلغاء شهادة املطابقة ذات العالقة.
دون اإلخالل بأي عقوبة أش ـ ـ ــد تنص عليها األنظمة الس ـ ـ ــارية ،فإنه ُيعاقب كل من يخالف أحكام هذه الالئحة بالعقوبات
والغرامات املنصــوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري ســاري املفعول ،أو أي نظام آخر يحل محله ،أو التشــريعات
الخاصة بحماية املستهلك.

املادة ( )9أحكام عامة
1/9

يتحمل املورد كامل املس ـ ـ ـ ــئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه الالئحةُ ،وت َّ
طبق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام
ِّ
مكافحة الغش التجاري و /أو أي أنظمة أخرت ذات عالقة ،وذلك إذا ثبت مخالفتها ألي مادة من مواد هذه الالئحة.

2/9

املورد بتطبيق جميع األنظمــة/اللوائح األخرت املعمول بهــا في اململكــة؛ املتعلقــة بتــداول
ال تحول هــذه الالئحــة دون التزام ِّ
األجهزة واملعــدات الكهربــائيــة واإللكترونيــة وقطع غيــارهــا ونقلهـا وتخزينهـا ،وكــذلــك األنظمــة/اللوائح ذات العالقــة بــالبيئــة
واألمن والصحة والسالمة.

3/9

موردي األجهزة واملعــدات الكهربــائيــة واإللكترونيــة وقطع غيــارهــا  -الخــاض ـ ـ ـ ـعــة ألحكــام هــذه الالئحــة  -أن
يجــب على جميع ِّ
يقدموا ملفتشـ ي الجهات الرقابية وسـلطات مسـح السـوق جميع التسـهيالت واملعلومات التي يطلبونها لتنفيذ املهام املوكلة
لهم.
إذا نش ــأت أية حالة ال يمكن معالجتها بمقتضـ ـ ى أحكام هذه الالئحة ،أو نش ــأ أي خالف في تطبيقهاُ ،فيرفع األمر إلى لجنة

4/9

مختصة في الهيئة للنظر في هذه الحالة وإصدار القرار املناسب بشأن الخالف حولها ،وبما يحقق املصلحة العامة.
5/9

يجوز
للمورد تقديم طلب جديد بعد زوال أســباب رفض طلب الحصــول على إجراءات تقويم املطابقة األول ،وبعد إجراء
ِّ
ُ
التصحيحات الالزمة لألسباب التي أدت إلى الرفض ،ودفع أي تكاليف إضافية تستدعي ذلك تحدد من الهيئة.

6/9

تقوم الهيئة بدراس ـ ــة الش ـ ــكاوت التي ترد إليها بش ـ ــأن املنتجات الحاص ـ ــلة على شـ ــهادة املطابقة ،والتحقق من ص ـ ــحة هذه
الشكاوت ،واتخاذ اإلجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

7/9

املورد بنود هذه الالئ حة ،واتخاذ اإلجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ
يحق للهيئة إلغاء شـ ـ ـ ــهادة املطابقة إذا خالف ِّ
على حقوق الهيئة.
املورد يص ــبح ُملغى لهذا املنتج،
عند حص ــول أي تعديالت على املنتج (ما عدا التعديالت الش ــكلية) فإن الش ــهادة أو إقرار ِّ
املورد بإشعار الهيئة
والبد من التقدم بطلب جديد ،وأن يقوم ِّ

9/9

للهيئة فقط حق تفسـ ـ ـ ــير مواد هذه الالئحة ،وعلى جميع املس ـ ـ ـ ــتفيدين من تطبيق هذه الالئحة االلتزام بما يصـ ـ ـ ــدر عن
الهيئة من تفسيرات.

8/9

املادة ( )10أحكام انتقالية
1/10

ً
ً
املورد تصحيح أوضاعه وفقا ألحكام هذه الالئحة ،خالل مدة ال تزيد عن  180يوما من تاريخ نشرها في
يجب على ِّ
الجريدة الرسمية.
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2/10

مع مراعاة أحكام الفقرة ( )1من هذه املادة ،ف ُيسمح بتداول املنتجات غير املستوفية للمتطلبات الواردة في هذه
ً
الالئحة ،ملدة ال تزيد عن  365يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

3/10

تلغي هذه الالئحة  -بعد اعتمادها  -كل اللوائح السابقة في مجال مطابقة منتجات األجهزة واملعدات الكهربائية
واإللكترونية واستيفائها ملتطلبات السالمة للحد من املواد الخطرة قبل وضعها وبعد عرضها في األسواق.

املادة ( )11النشر
ُ
تنشر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية.
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امللحق رقم ()1
ملحق (-1أ) قائمة املواد املستثناة من تطبيق حدود املواد الخطرة
الرقم
التسلسلي
1
 -1أ
-1ب
 -1ج
-1د
2
 -2أ
-2ب
 -2ج
-2د
-2هـ
3
 -3أ
-3ب
 -3ج
-3د
4
5
 -5أ
-5ب
 -5ج
6
 -6أ
-6ب
 -6ج
 -7أ
-7ب

املواد املستثناة
الزئبق في مصابيح الفلورسنت ذات الغطاء الفردي (املدمجة) مع أو بدون الكابح املدمج ال تتجاوز (لكل موقد):
ألغراض اإلضاءة العامة ≤  30وات و <  150وات5 mg :
ألغراض اإلضاءة العامة <  30وات 2.5 mg :
ألغراض اإلضاءة العامة <  30وات مع عمر طويل (>  15000ساعة)3.5 mg :
ألغراض اإلضاءة العامة ذات الشكل اإلنشائي الدائري أو املربع وقطر األنبوب ≤ 7 mg : 17 mm
الزئبق املوجود في مصابيح الفلورسنت الخطية ذات الغطاء املزدوج بدون الكابح املدمج ألغراض اإلضاءة العامة
ال يتجاوز (لكل مصباا):
فوسفور ثالثي النطاق بعمر طبيعي وقطر أنبوب > ( 9 mmمثل 5 mg : )T2
فوسفور ثالثي النطاق بعمر طبيعي وقطر أنبوب ≥  9 mmو ≤ ( 17 mmمثل 5 mg : )T5
فوسفور ثالثي النطاق بعمر طبيعي وقطر أنبوب <  17 mmو ≤ ( 28 mmمثل 8 mg : )T8
فوسفور ثالثي النطاق بعمر طبيعي وقطر أنبوب < ( 28 mmمثل 5 mg : )T12
فوسفور ثالثي النطاق بعمر طويل (≥  15000ساعة) و  T8هالوفوسفات 8 mg :
الزئبق في مصابيح الفلورسنت األخرت بدون الكابح املدمج ال يتجاوز (لكل مصباا)
مصابيح هالوفوسفات غير خطية (جميع األقطار)15 mg :
مصابيح فوسفورية غير خطية ثالثية النطاق بقطر أنبوب > ( 17 mmمثل 15 mg: )T9
مصابيح لإلضاءة العامة واألغراض الخاصة األخرت (مثل املصابيح الحثية) 15 mg :
 T12مصابيح هالوفوسفات الخطية10 mg :
الزئبق في مصابيح التفريغ األخرت ذات الضغط املنخفض (لكل مصباا) 15 mg :
الزئبق في مصابيح الصوديوم عالية الضغط (البخار) ألغراض اإلضاءة العامة ال يتجاوز (لكل موقد) في املصابيح
ذات مؤشر تجسيد اللون املحسن :Ra> 60
القدرة ( 155 ≤ )Pوات 30 mg :
 150وات > القدرة ( 405 ≤ )Pوات 40 mg :
القدرة ( 405 < )Pوات 40 mg :
الزئبق في مصابيح الصوديوم عالية الضغط األخرت (البخار) ألغراض اإلضاءة العامة بما ال يتجاوز (لكل موقد):
القدرة ( 155 ≤ )Pوات 25 mg :
 150وات > القدرة ( 405 ≤ )Pوات 30 mg :
القدرة ( 405 < )Pوات 40 mg :
الزئبق في مصابيح الزئبق (البخار) عالية الضغط () HPMV
الزئبق في مصابيح الهاليد املعدنية ()MH
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الرقم
التسلسلي
-7د
 -8أ
-8ب
 -9أ
-9ب
-9د
-10أ
-10ب
-10ج
-10د
11
12
13
-14أ
-14ب
15
16
17
18
19
20

املواد املستثناة
الزئبق املوجود في مصابيح التفريغ األخرت ألغراض خاصة غير مذكورة على وجه التحديد في هذا امللحق
الرصاص في زجاج أنابيب أشعة الكاثود
الرصاص في زجاج أنابيب الفلورسنت ال يزيد عن  ٪0.2من الوزن
الرصاص كعنصر في صناعة السبائك في الفوالذ ألغراض املعالجة وفي الفوالذ املجلفن الذي يحتوي على ما يصل
إلى  ٪0.35من الرصاص بالوزن
الرصاص كعنصر في صناعة السبائك في األلومنيوم يحتوي على ما يصل إلى  ٪0.4من الرصاص بالوزن
سبيكة نحاسية تحتوي حتى  ٪4رصاص بالوزن
الرصاص في اللحام من النوع ذي درجة حرارة االنصهار العالية (أي السبائك القائمة على الرصاص التي تحتوي
على  ٪85من الوزن أو أكثر من الرصاص)
الرصاص في اللحام للخوادم وأنظمة مصفوفة التخزين والتخزين ومعدات البنية التحتية للشبكات للتبديل
والتشوير واإلرسال وإدارة الشبكة لالتصاالت السلكية والالسلكية
املكونات الكهربائية واإللكترونية املحتوية على الرصاص في زجاج أو سيراميك بخالف السيراميك العازل في
املكثفات  ،على سبيل املثال األجهزة اإللكترونية االنضغاطية  ،أو في مركب مصفوفة من الزجاج أو السيراميك
الرصاص في السيراميك العازل في املكثفات لجهد مقدر  125فولت تيار متردد أو  250فولت تيار مستمر أو أعلى
الكادميوم ومركباته في التالمس الكهربائي
الكروم سداس ي التكافؤ كعامل مضاد للتآكل لنظام التبريد الكربوني الفوالذي في ثالجات االمتصاص حتى ٪0.75
بالوزن في محلول التبريد
الرصاص في غالف املحمل وشجيرات الضواغط املحتوية على مادة التبريد لتطبيقات التدفئة والتهوية وتكييف
الهواء والتبريد ()HVACR
الرصاص في النظارات البيضاء املستخدمة للتطبيقات البصرية
الكادميوم والرصاص في زجاج املرشح والنظارات املستخدمة ملعايير االنعكاس
الرصاص في اللحام إلكمال اتصال كهربائي قابل للتطبيق بين قالب أشباه املوصالت والحامل داخل حزم رقائق
الدائرة املتكاملة
هاليد الرصاص كعامل مشع في مصابيح التفريغ عالية الكثافة ( )HIDاملستخدمة في تطبيقات إعادة التصوير
االحترافية
رصاص منشط في مسحوق الفلورسنت ( ٪1رصاص بالوزن أو أقل) ملصابيح التفريغ عند استخدامها كمصابيح
دباغة الشمس تحتوي على الفوسفور مثل )BSP (BaSi2O5:Pb
الرصاص والكادميوم في حبر الطباعة لتطبيق املينا على الزجاج  ،مثل زجاج البورسليكات وزجاج الصودا الجير
الرصاص في اللحام من أجل تشكيله من خالل مكثفات متعددة الطبقات من السيراميك القرص ي واملصفوف
املستوي
أكسيد الرصاص في بواعث اإللكترون للتوصيل السطحي ( )SEDاملستخدم في العناصر الهيكلية  ،وفي حلقة
التزجيج
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الرقم
التسلسلي
21

22
23
24
25
26
27
28

املواد املستثناة
سبائك الكادميوم كمفاصل لحام كهربائية  /ميكانيكية للموصالت الكهربائية املوجودة مباشرة على امللف
الصوتي في محوالت الطاقة املستخدمة في مكبرات الصوت عالية الطاقة بمستويات ضغط صوت تبلغ 100 dB
) (Aوأكثر
الرصاص في مواد اللحام في مصابيح الفلورسنت املسطحة الخالية من الزئبق (والتي تستخدم  ،على سبيل املثال
 ،في شاشات الكريستال السائل أو التصميم أو اإلضاءة الصناعية)
أكسيد الرصاص في حلقة التزجيج املستخدم في صنع تركيبات النوافذ ألنابيب ليزر األرجون والكريبتون
الرصاص في لحام األسالك النحاسية الرقيقة بقطر  100 µmوأقل في محوالت الطاقة
الرصاص في عناصر مقياس الجهد القائمة على السيرمت
الرصاص في طبقة الطالء لثنائيات الجهد العالي على أساس جسم زجاجي بورات الزنك
الكادميوم وأكسيد الكادميوم في املعاجين ذات األغشية السميكة املستخدمة في أكسيد البريليوم املرتبط
باألملنيوم
الرصاص املرتبط بالزجاج البلوري

ملحق (-1ب) قيم التركيزالقصوى املسموح بها بالوزن في املواد املتجانسة للمواد الخطرة في األجهزة
واملعدات الكهربائية واإللكترونية
أنواع املواد الخطرة في املنتجات الكهربائية
واإللكترونية باللغة العربية

Hazardous Substances categories in
English

الحد األعلى للنسب
املسموح بها

الرصاص )(Pb

Lead

)(0.1%

الزئبق )(Hg

Mercury

)(0.1%

الكادميوم )(Cd

Cadmium

)(0.01%

الكروم سداس ي التكافؤ )(6+Cr

Hexavalent chromium

)(0.1%

ثنائي الفينيل متعدد البروم )(PBB

Polybrominated biphenyls

)(0.1%

إيثرات ثنائي الفينيل متعدد البروم )(PBDE

Polybrominated biphenyls ethers

)(0.1%
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)2( امللحق
أ) قائمة املواصفات القياسية ذات العالقة-2( ملحق
عنوان املواصفة القياسية باللغة االنجليزية

عنوان املواصفة القياسية باللغة العربية

Technical documentation for the assessment
of electrical and electronic products with
respect to the restriction of hazardous
substances

التوثيق الفني لتقييم املنتجات الكهربائية
واإللكترونية فيما يتعلق بتقييد استخدام
.املواد الخطرة

Determination of certain substances in
electrotechnical products - Part 1:
Introduction and overview

تحديد مواد معينة في املنتجات الكهرو تقنية
 مقدمة ونظرة عامة:1  الجزء-

Determination of certain substances in
electrotechnical products - Part 2:
Disassembly, disjointment and mechanical
sample preparation

تحديد مواد معينة في املنتجات الكهرو تقنية
 فصل وإعداد العينات، تفكيك:2  الجزءامليكانيكية

Determination of certain substances in
electrotechnical products - Part 3-1:
Screening - Lead, mercury, cadmium, total
chromium and total bromine by X-ray
fluorescence spectrometry
Determination of certain substances in
electrotechnical products - Part 3-2:
Screening - Fluorine, bromine and chlorine in
polymer and electronics by combustion-ion
chromatography (C-IC)
Determination of certain substances in
electrotechnical products - Part 4: Mercury in
polymers, metals and electronics by CV-AAS,
CV-AFS, ICP-OES and ICP-MS

تحديد مواد معينة في املنتجات الكهرو تقنية
 الرصـ ـ ـ ـ ـ ــاص والزئبق-  فحص:1-3  الجزءوالكــادميوم والكروم الكلي والبروم الكلي عن
طريق قياس طيف األشعة السينية الضوئية
(X-ray fluorescence spectrometry)
تحديد مواد معينة في املنتجات الكهرو تقنية
 الفلور والبروم والكلور-  فحص:2-3  الجزءفي البوليمرات وااللكترونيات عن طريق
) C-IC (  ايون اللوني- االحتراق

24  من14 الصفحة
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تحديد مواد معينة في املنتجات الكهرو تقنية
 الزئبق في البوليمرات واملعادن:4  الجزءبواسطة
واإللكترونيات
ICP-MS وICP-OES  وCV-AFS  وCV-AAS

رقم
املواصفة
القياسية

الرقم
1

SASO IEC
63000
2
SASO
IEC 62321-1

SASO IEC
62321-2

SASO IEC
62321-3-1

SASO IEC
62321-3-2

SASO IEC
62321-4

01-09-21-179-إ.م

رقم
املواصفة
القياسية

عنوان املواصفة القياسية باللغة االنجليزية

عنوان املواصفة القياسية باللغة العربية

Determination of certain substances in
electrotechnical products - Part 5: Cadmium,
lead and chromium in polymers and
electronics and cadmium and lead in metals
by AAS, AFS, ICP-OES and ICP-MS
Determination of certain substances in
electrotechnical products - Part 6:
Polybrominated biphenyls and
polybrominated diphenyl ethers in polymers
by gas chromatograhy -mass spectometry
(GC-MS)
Determination of certain substances in
electrotechnical products - Part 7-1:
Hexavalent chromium - Presence of
hexavalent chromium (Cr(VI)) in colourless
and coloured corrosion-protected coatings
on metals by the colorimetric method
Determination of certain substances in
electrotechnical products - Part 7-2:
Hexavalent chromium - Determination of
hexavalent chromium (Cr(VI)) in polymers
and electronics by the colorimetric method
Material declaration for products of and for
the electrotechnical industry

تحديد مواد معينة في املنتجات الكهرو تقنية
 الكادميوم والرصاص والكروم في:5  الجزءالبوليمرات واإللكترونيات والكادميوم
AFS وAAS والرصاص في املعادن بواسطة
ICP-MS وICP-OES و
- تحديد مواد معينة في املنتجات الكهرتقنية
 اثيرات,  ثنائي الفينيل عديد البروم: 6 الجزء
ثنائية الفينيل عديد البروم في البوليمرات
 قياس الكتلة- بواسطة االستشراب الغازت
. الطيفى

Material declaration for products of and for
the electrotechnical industry - Part 1:
Guidance for the implementation of IEC
62474

بيان املواد ملنتجات الصناعات الكهرو تقنية
 إرشادات:1  الجزء-  واملنتجات املخصصة لهاSASO IEC
IEC  لتنفيذ املواصفة القياسية الدوليةTR 62474-1
62474

24  من15 الصفحة
WWW.SASO.GOV.SA

تحديد مواد معينة ف ــي املنتج ــات الكهرتقنية
–  الكروم سداس ي التكافؤ:1-7 – الجزء
) فيCr(VI(( وجود الكروم سداس ي التكافؤ
الطالء امللون وغير امللون للحماية ضد الصدأ
والتآكل للمعادن باستخدام الطرق التلوينية
.)(الكلرميتريك
تحديد مواد معينة في املنتجات الكهرو تقنية
-  الكروم سداس ي التكافؤ:2-7  الجزء( فيCr (VI)) تقدير الكروم سداس ي التكافؤ
البوليمرات واإللكترونيات بطريقة القياس
اللوني
بيان املواد ملنتجات الصناعات الكهروتقنية
.واملنتجات املخصصة لها

الرقم

SASO IEC
62321-5

SASO IEC
62321-6

SASO IEC
62321-7-1

SASO IEC
62321-7-2
3
SASO IEC
62474
4

م.إ01-09-21-179-

الرقم

رقم
املواصفة
القياسية

5
SASO IEC
TR 62476

عنوان املواصفة القياسية باللغة العربية
دليل لتقييم منتج بالنسبة لقيود االستخدام
الفعلي في املنتجات الكهربائية واإللكترونية

عنوان املواصفة القياسية باللغة االنجليزية
Guidance for evaluation of product with
respect to substance-use restrictions in
electrical and electronic products

ُ
املوردون مسؤولية التأكد من موقع
ملحوظة :تعد قائمة املواصفات القياسية املذكورة في هذا امللحق خاضعة للمراجعة ،ويتولى ِّ
الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث املواصفات القياسية.
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ملحق (-2ب) قائمة التراميزالجمركية
البند الجمركي
8402
8403
8404
8414

فئة المنتجات
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
أجهزة مساعدة للمراجل (مثل ،املوفرات واملسعرات ومزيالت الهباب ومسترجعات الغاز)ومكثفات
للبخار
مضخات هواء وتفريغ الهواء

8415

أجهزة تكييف الهواء

8418

ثالجات (برادات) ومجمدات(فريزرات)

8421

أجهزة لغسل وتنظيف وتجفيف األواني

8422

أجهزة لغسل وتنظيف وتجفيف القناني

8423

أجهزة وزن وأجهزة ضبط واحتساب وحدات قياس أخرت مرتبطة بالوزن

8435

معاصر ومهارس

8443

أجهزة تستخدم للطباعة أو لتصوير املستندات وأجهزة النسخ الهاتفية (الفاكس)
أجهزة تستخدم للطباعة بواسطة األلواا أو االسطوانات

8450

أجهزة غسل منزلية "الغسل والتجفيف"

8451

أجهزة لغسل أو تنظيف أو عصر أو تجفيف أوكي أو كبس (بما فيها مكابس التثبيت الحراري)

8452

أجهزة خياطة

8443

8456
8459
8460
8461
8467
8468
8470
8471

عدد آلية لشغل جميع املواد تعمل باقتطاع أو إزالة املادة ،باستخدام حزم الليزر أو غيرها من الحزم
الضوئية أو الفوتونية ،أو فوق الصوتية أو بطريقة التفريغ الكهربائي أو بالطريقة الكيماوية
الكهربائية ،أو بحزم اإلليكترونات ،أو بالحزم األيونية
عدد آلية (بما فيها وحدات تشغيل بمزالق) للتثقيب أو لتعديل وضبط الثقوب
ُ
عدد آلية لتشذيب أوسن أو شحذ أو تنعيم أو صقل أو إلجراء عمليات تجهيز أخر لشغل املعادن أو
الخالئط املعدنية الخزفية (سيرميت)
عدد آلية للمسح أو للتسوية أو تشـقيق أو تفريض ( بروش ) أو قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس
أو نشر او فصل وغيرها من العدد اآللية
ً
عدد تعمل باليد ،تدار بالهواء املضغوط أو هيدروليكيا أوبمحرك كهربائي مندمج بها أو بمحرك غير
كهربائي
آالت وأجهزة لحام ،وإن كانت قادرة على القطع
آالت حاسبة ذات وظائف حسابية وختم الطوابع وآالت اصدار التذاكر
آالت للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها؛ قارئات مغناطيسية أو بصرية
الصفحة  17من 24
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البند الجمركي
8472

فئة المنتجات
ُ
آالت وأجهزة أخر للمكاتب (مثل ،آالت الهيكتوغراف أو اآلت االستنساخ باالستنسل ،أجهزة لطبع
العناوين ،وأجهزة الصرف اآللي لألوراق النقدية

8473

أجزاء ولوازم (عدا األغطية وصناديق النقل وما يماثلها) معدة لالستعمال أجهزة املكاتب

8475

أجهزة تجميع املصابيح أو األنابيب أو الصمامات الكهربائية أو اإللكترونية

8476
8479
8481
8504

أجهزة البيع الذاتي (اآللي) للبضائع (مثل ،أجهزة بيع الطوابع البريدية أو السجائر أو املأكوالت أو
املشروبات) ،بما فيها آالت تبديل العملة
أجهزة آلية ذات وظيفة قائمة بذاتها
ادوات للمواسـير واملـراجل والخزانات واألوعية املماثلة ،بما فيها صمامات تخفيض الضغط
والصمامات التي يتحكم فيها بواسطة منظمات الحرارة (تيرموستاتية)
محوالت كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة (إليكتروستاتيكية)

8505

مغناطيسيات كهربائية

8506

خاليا ابتدائية ومجموعات خاليا ابتدائية (بطاريات)

8507

مدخرات (جماعات) كهربائية ،بما في ذلك فواصلها ،وإن كانت مستطيلة (بما فيها املربعة)

8508

مكانس كهربائية

8509

أجهزة آلية كهربائية لالستعمال املنزلي ذات محرك كهربائي مندمج بها

8510

أجهزة حالقة وأجهزة قص الشعر وأجهزة إزالة الشعر ،ذات محرك كهربائي مندمج بها

8512

أجهزة كهربائية لإلنارة أو اإلشارة وأجهزة كهربائية ملسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار املتكثف

8513

مصابيح كهربائية قابلة للنقل،

8514

أفران كهربائية

8516
8517

مسخنات فورية للمياه وأجهزة كهربائية حرارية لتدفئة األماكن أو التربة أو الستعماالت مماثلة؛
أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر(مثل،املجففات واملجعدات املالقط املسخنة للتجعيد)
ومجففات األيدي؛ مكاوي كهربائية
أجهزة هاتف

8518

مذيعات للصوت (ميكروفونات)

8519

أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت

8521

أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة (فيديو)

8523

أقراص ،أشرطة ،أجهزة تخزين صلبة مستديمة

8525

أجهزة إرسال لإلذاعة (راديو) أو اإلذاعة املصورة (تلفزة)

8526

أجهزة رادار وأجهزة إرشاد مالحي بالراديو وأجهزة توجيه عن بعد بالراديو

8527

أجهزة استقبال لإلذاعة

8530

أجهزة كهربائية لإلشارة أو األمان والتحكم
الصفحة  18من 24
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البند الجمركي
8531

فئة المنتجات
أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية

8532

مكثفات كهربائية ،ثابتة أو متغيرة أو قابلة للتعديل

8533

مقاومات كهربائية غير حرارية

8535

أجهـزة كهربائية لوصل أو قطع أو وقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية

8536

أجهزة كهربائية لوصل أو قطع أو لوقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية وأجهزة امتصاص الصدمات
الكهربائية ووصالت املآخذ الكهربائية و مقابس (قوابس) وقواعد اللمبات

8539

ملبات كهربائية

8540

صمامات وأنابيب إلكترونية
صمامات ثنائية وترانزستورات وأدوات مماثلة شبه موصلة للكهرباء؛ أدوات شبه موصلة حساسة
للضوء

8542

دوائر اليكترونية متكاملة

8544

أسالك وكابالت معزولة

8548

(البطاريات) واملدخرات الكهربائية

9010

أجهزة ومعدات التصوير الفوتوغرافي

9013

أجهزة ليزر ،عدا الصمامات الثنائية لليزر؛ أدوات وأجهزة بصرية

9015

أجهزة وأدوات للمساحة

9016

موازين حساسة

9017

أدوات لقياس الطول االلكترونية

8541

9025
9026
9027

مقاييس كثافة وأدوات مقاييس حرارة (ترمومتر وبيرومتر) ومقاييس ضغط جوي (بارومتر) مقاييس
رطوبة الجو (هيجرومتر وسيكرومتر)
ُ
أجهزة وأدوات لقياس أو لفحص ومراقبة الجريان أو اإلرتفاع أو الضغط أو املتغيرات األخر في السوائل
أو الغازات
أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار درجة اللزوجة أو املسامية أو التمدد

9028

عدادات تزويد أو انتاج للغازات أو السوائل أو الكهرباء ،بما فيها أجهزة معايرتها
عدادات،عدادات دوران ،عدادات إنتاج ،عدادات سيارات األجرة ""تاكسيميتر"" وعدادات املسافات
وعدادات املسافات بالخطي وما يماثلها
أجهزة قياس التغيرات السريعة للمقادير الكهربائية أو ""األسيلوسكوب"" ،وأجهزة تحليل الطيف
ُ
وأجهزة وأدوات أخر لقياس أو مراقبة املقادير الكهربائية

9031

أجهزة وأدوات وآالت للقياس أو الفحص

9032

أجهزة وأدوات للتنظيم الذاتي أو للمراقبة والتحكم الذاتي

9102

ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة بما فيها ساعات قياس للفترات الزمنية،

9029
9030
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البند الجمركي
9103

فئة المنتجات
ساعات ومنبهات تعمل ،بعدة حركة ساعة

9107

مفاتيح توقيت وغيرها من األجهزة املزودة بعدة حركة أصناف صناعة الساعات ،أو بمحرك تزامني"

9108

عدة حركة ساعات ،كاملة ومجمعة

9109

ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة بما فيها ساعات قياس للفترات الزمنية،
أجهزة إنارة ولوازم إنارة

9405
ملحوظةُ :تعد املنتجات والتراميز الجمركية املوجودة في منصة سابر اإللكترونية هي النسخة َّ
املحدثة واملعتمدة.
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امللحق ()3
نموذج تقويم املطابقة ( )Type 1aوفقا للمواصفة ISO/IEC 17067
اعتماد الطراز()Type Approval
 1اعتماد الطراز
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 بإحدت الطريقتين التاليتين:
َ
ُ
مثال لإلنتاج املرتقب( ،نموذج اإلنتاج)
أ)
فحص عينة نموذجية من املنتج كامال ،بحيث يكون م ِّ
تقويم مـدت مطـابقـة التص ـ ـ ـ ــميم الفني َ
للمنتج من خالل مراجعـة الوثـائق الفنيـة واألدلـة (نموذج التص ـ ـ ـ ــميم) ،مع فحص
ب)
ُ
َ
ُ
مثلة لإلنتاج املزمع ،لواحدة أو أكثر من األجزاء ذات املخاطر للمنتج (جمع بين نموذج اإلنتاج ونموذج التصميم)
عينة م ِّ

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

اسم وعنوان الصانع

ب)

إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرت.
ُ
مكن من تقويم مــدت 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
ِّ
َ
و التصنيع و تشغيل (استخدام) املنتج.

ه)

يجب أن تشمل الوثائق الفنية  -على األقل  -العناصر التالية :
وصف عام َ
للمنتج
)1

ج)
د)

)2

رس ـ ـ ــومات التص ـ ـ ــميم والتص ـ ـ ــنيع واملس ـ ـ ــاقط األفقية (الرس ـ ـ ــوم البيانية) العناص ـ ـ ــر والوحدات والتقس ـ ـ ــيمات
الجزئية ،إلخ...
التوصيف والشروا الالزمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل(استخدام) َ
املنتج املشار إليها.

)4

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

)3
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)5

في حالة عدم تطبيق املواص ــفات القياس ــية املش ــار إليها ،وفي حالة االس ــتعمال الجزئي للمواص ــفات القياس ــية
السعودية ،فيجب أن ُي َّ
وضح في الوثائق الفنية البنود املطبقة.
ُ
نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم ،وعمليات املراقبة واالختبارات املجراة ،إلخ...

)6

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

)8

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

)7

 2/2مهام الجهة املقبولة
َ
 1/2/2بالنسبة للمنتج
د اسة الوثائق الفنية واألدلة (البراهين) الداعمة بغرض تقويم مالئمة التصميم الفني َ
للمنتج.
ر
 2/2/2بالنسبة للعينات
)1

التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية ،وتحديد العناصر املُ َّ
صممة وفقا للمواصفات القياسية
السعودية ،والعناصر املُ َّ
صممة وفقا للمواصفات األخرت.

)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 االختبــارات املنــاسـ ـ ـ ـ ـبــة ،أو توكيــل من يقوم بهــا بــالنيــابــة ،للتــأكــد  -في حــالــة عــدم تطبيق املواص ـ ـ ـ ـفــات
القياس ـ ـ ـ ــية الس ـ ـ ـ ــعودية و/أو املواص ـ ـ ـ ــفات األخرت املالئمة  -بأن الحلول الفنية التي تبناها الص ـ ـ ـ ــانع تس ـ ـ ـ ــتوفي
املتطلبات األساسية للوائح الفنية السعودية.

)4

االتفاق مع الصانع على مكان إجراء االختبارات.

 3/2/2بالنسبة لقرارات الجهة املقبولة
)1
)2

يجب على الجهة املقبولة إصـ ـ ـ ــدار تقرير تقويم عن اإلجراءات التي قامت بها ومخرجاتها ،وعلى الجهة املقبولة
َّ
أال تنشر هذا التقرير ال كليا وال جزئيا إال بعد موافقة الصانع.
إذا ـكـان الطراز مطــابقــا ملتطلبــات اللوائح الفنيــة الس ـ ـ ـ ــعوديــة املنطبقــة على َ
املنتج املعني ،فــإن الجهــة املقبولـة
ُ
صدر شهادة اعتماد طراز للصانع ،ويجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع ،ونتائج االختبارات،
ت ِّ
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)3
)4

)5

وشــروط ســريانها  -إن ُو ِّجدت ،واملعلومات الالزمة لتحديد الطراز املصـ َـادق عليه ،ويمكن أن تحتوي الشــهادة
كذلك على مرفقات.
يجب أن تحتوي الشــهادة مع مرفقاتها على جميع املعلومات املناســبة لتقويم مدت مطابقة املنتجات املصـ َّـنعة
ُ
امل َ
ختبر وللمراقبة أثناء التشغيل.
وفقا للطراز
إذا كان الطراز غير مطابق ملتطلبات اللوائح الفنية السـ ـ ـ ــعودية املنطبقة على َ
املنتج املعني ،فيجب على الجهة
َّ
أال ُتص ـ ـ ِّـدر ش ـ ــهادة اعتماد الطراز ،وأن ُت ِّبلغ ص ـ ــاحب الطلب بقرارها ،مع إعطائه مس ـ ــوغات مف َّ
املقبولة
ص ـ ـلة
حيال عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز.
َّ
يجب على الجهة املقبولة أن تتبع كل التطورات التقنية املعروفة ،ومتى ما أش ـ ـ ـ ــارت هذه التطورات إلى إمكانية
ظهور عدم مطابقة الطراز املص ـ َـادق عليه ملتطلبات اللوائح الفنية الس ــعودية ،فيجب على الجهة املقبولة أن
تحدد مدت الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية ،وعليها في هذه الحالة إبالغ الصانع بذلك.
ِّ

)6

يجب على الص ـ ــانع إبالغ الجهة املقبولة  -التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاص ـ ــة بش ـ ــهادة اعتماد الطراز  -بكل
ُ
املدخلة على الطراز املص ـ ـ ـ ــادق عليه؛ التي من ش ـ ـ ـ ــأنها أن تؤثر على مطابقة َ
املنتج ملتطلبات اللوائح
التغييرات
ِّ
الفنية الس ــعودية ،أو لش ــروط س ــريان ش ــهادة اعتماد الطراز ،حيث أن مثل هذه التغييرات تتطلب مص ــادقة
إضافية على شهادة اعتماد الطراز األولية.
ُ
ُ َّ
يجب على كل جهة مقبولة أن تبلغ الهيئة عن شــهادات اعتماد الطراز وأي إضــافة أصـ ِّـدرت أو ُسـ ِّحبت ،وعليها
أن تقوم بش ـ ـ ـ ــكل دوري  -أو عند الطلب  -بتقديم قائمة بش ـ ـ ـ ــهادات اعتماد الطراز وأي إضـ ـ ـ ـ ــافات قد ُر ِّفض
ُ
إصدارها أو تلك التي قد ُع ِّلقت أو ق ِّيدت بأي شكل.
ُ َّ
يجب على كل جهة مقبولة أن تبلغ الجهات املقبولة األخرت عن ش ـ ـ ـ ــهادات اعتماد الطراز وأي إضـ ـ ـ ـ ــافات قد
ُ َّ
ُ
ُر ِّفض إص ـ ـ ـ ــدارها أو تلك التي قد ُع ِّلقت أو ق ِّيدت بأي ش ـ ـ ـ ــكل ،و أن تبلغ كذلك  -عند الطلب  -عن شـ ـ ـ ــهادات
ُ
صدرت.
اعتماد الطراز وأي إضافة قد أ ِّ

)9

يمكن للهيئة و للجهات املقبولة األخرت – عند الطلب  -أن تحصل على نسخ من شهادات اعتماد الطراز و/أو
اإلضـ ــافات املدخلة عليها ،ويمكن للهيئة – عند الطلب  -أن تحصـ ــل على نسـ ــخ من الوثائق الفنية ،ومن نتائج
االختبارات التي قامت بها الجهة املقبولة ،ويجب على الجهة املقبولة االحتفاظ بنس ـ ـ ـ ــخة من ش ـ ـ ـ ــهادة اعتماد
الطراز ومرفقاتها واإلض ـ ـ ــافات املدخلة عليها ،فض ـ ـ ــال عن الوثائق الفنية ،بما في ذلك املس ـ ـ ــتندات املرفقة من
الصانع ،وذلك حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.

)10

يجب على الصانع االحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها واإلضافات املدخلة عليها مع الوثائق
الفنية ،وإتاحتها للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق ملدة عشر سنوات بعد وضع َ
املنتج في السوق.

)11

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

)7

)8
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امللحق ()4
املورد باملطابقة Supplier Declaration of Conformity
نموذج إقرار ِّ

ُي َّعبأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

املورد
 )1بيانات ِّ
االسـ ـ ــم----------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
العنوان---------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الشخص الذي يمكن االتصال به:
البريد اإللكتروني--------------------------------------------- :
رقم الهاتف--------------------------------------------------- :
الفاكس------------------------------------------------------ :
 )2تفاصيل املنتج:
 العالمة التجارية للمنتج------------------------------------- : الطراز----------------------------------------------------- : وصف املنتج------------------------------------------------- :ً
 الصنف وفقا للمواصفات-------------------------------- : املواصفات القياسية املرجعية/املواصفات الفنية-------------------------------------------------------- :ُنقر بأن املنتج املذكور في هذا اإلقرار هو َ
) واملواصفات
منتج مطابق لالئحة الفنية السعودية (
القياسية السعودية امللحقة بها.
الشخص املسؤول------------------------------------------------- :
اسم الشركة------------------------------------------------------- :
التوقيع ---------------------- :التاريخ-----/--/-- :
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