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 دـــيـــهـــمــت

تاريخ و  633تمشيًا مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 
ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، و ما يتطلبه األمر من التزام  63/9/3362

ة خاصة اتفاقية العوائق الفني ،شى مع مبادئ اتفاقيات المنظمةالمملكة بمواءمة أنظمتها ذات العالقة بما يتما
أمام انسياب السلع بين الدول األعضاء،  م وضع اشتراطات فنية غير ضرورية( التي تقضي بعدTBTللتجارة )

وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث االشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة  وذلك من 
 خالل إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات األساسية المشروعة و توحيد إجراءات العمل . 

من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار ( 3 -وبناًء على المادة الثالثة ) فقرة 
" إصدار  م وذلك بأن تتولى الهيئة 13/5/6131هـ الموافق  37/2/3313بتاريخ  632مجلس الوزراء رقم 

 ،مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية واألدلة الدولية
 ومتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ومحققة لمصالح المملكة". WTOوتحقق متطلبات 

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 6 -لى المادة الرابعة ) فقرة استنادا إ
إصدار لوائح " لهيئةم وذلك بأن تتولى ا 13/5/6131هـ الموافق  37/2/3313بتاريخ  632مجلس الوزراء رقم 

 ."إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 33 - وبناًء على المادة الرابعة ) فقرة
"مراجعة  م وذلك بأن تتولى الهيئة 13/5/6131هـ الموافق  37/2/3313بتاريخ  632مجلس الوزراء رقم 

ها، مة علياألنظمة واللوائح الرقابية ذات العالقة بمجاالت عمل الهيئة، وتطويرها، و اقتراح التعديالت الالز 
صدارها وفقًا للطرق النظامية" حالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وا   .لتواكب متطلبات الجودة والسالمة، وا 

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 3-و بناًء على المادة السادسة ) فقرة 
"مع مراعاة ما م وذلك بأن تتولى الهيئة  13/5/6131الموافق  هـ 37/2/3313بتاريخ  632مجلس الوزراء رقم 

ورد في المادة الرابعة من هذا التنظيم تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، 
جراءات تقويم المطابقة، ومنح عالمة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخ ة اصوا 

 االلتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".

وحيث أن المواصــــــــفات القياســــــــية للمنتجات المشــــــــمولة في إحدط اللوائح تعتبر أســــــــاســــــــا لمطابقة تلك المنتجات 
 للمتطلبات األساسية للسالمة في الالئحة المحددة. 

 فقد قامت الهيئة بإعداد هذه الالئحة الفنية. 
 هذا التمهيد وجميع المالحق لهذه الالئحة جزء ال يتجزأ منها. :مالحظة
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 المصطلحات و التعاريف    (1المادة )

لمبينة ا الدالالت والمعاني -الالَّئحة  هعند تطبيق بنود هذ -تكون للمسميات و العبارات أدناه  3/3
 : سياق النص خالف ذلك  مالم يقتض   أمامها ،

  السعودية: المملكة العربية المملكة

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. :الهيئة

 مجلس إدارة الهيئة. :المجلس

الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ /هي الجهة :الجهات الرقابية
 المصانع.أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو األسواق أو 

 هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق الئحة قبول جهات تقويم المطابقة. :الجهات المقبولة

تفويضها  يتم هي الجهة المختصة في الهيئة أو أي جهة تقويم مطابقة مقبولة من قبل الهيئةجهة المنح: 
 .من قبل اإلدارة المختصة في الهيئة

معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق وثيقة  :الالئحة الفنية
ث التي يجب االلتزام بها. وقد تشمل أو تبح ،إنتاجها، بما في ذلك األحكام اإلدارية سارية المفعول المطبقة

ات جبشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات على المنت
 أو الخدمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج. 

: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها المواصفة القياسية
أو خصائصها أو مستوط جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السالمة واألمان فيها، كما تشمل 

 ختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعالمات.المصطلحات والرموز وطرق اال

 التيوالبيئة؛  والصحة السالمة على تؤثر قد بالمنتجات؛ التي الخاصة المتطلبات: المتطلبات األساسية
 .يجب االلتزام بها

  .الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق/هي الجهة سلطات مسح السوق:

 تستوفي المنتجات أن من للتحقق السوق مسح سلطات تتخذها التي والتدابير األنشطة السوق: مسح
 والسالمة الصحة خطرًا على تشكل ال وأنها العالقة، ذات الفنية اللوائح في عليها المتطلبات المنصوص

  العامة. المصلحة بحماية يتعلق آخر أي جانب أو ،والبيئة
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 يلي:: وُيقصد به ما المورِّد

ذلك و صانع المنَتج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم ُهويته على أنه صانع للمنَتج  -
د شخص يقدم على تجدي وكذلك كلخالل تسميته المنَتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة،  من

 .المنَتج

حالة عدم وجود  وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في -
 .وكيل للصانع في المملكة

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

: وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة توضح اإلجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير إجراءات تقويم المطابقة
 مباشرة لتقويم المطابقة.

هي عالمة اعتمدتها الهيئة تدل على ان المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن  :عالمة الجودة السعودية
جراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.إ  نتاج سلعة مطابقة لالئحة وا 

 .هو وضع المنَتج ألول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد الوضع في السوق:

تعني أي إمداد بالمنَتج بهدف التوزيع أو االستهالك أو االستخدام في المملكة في إطار  :وقالعرض في الس
 .نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل

 .هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد السحب:

 .هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي االستدعاء:

شمل ت توجيهها، و المياه و )شطف( التي تتحكم بتدفق؛ الصحيةو المعدات  المنتجات هي: المنتجات
أنواعها  بجميعالمياه  )شطف( دفقتبنظام صنابير بجميع أنواعها و أشكالها، و المراحيض التي تعمل ال
 ؛ و ذلك لجميع األصنافاالستنجاء )البديه(و مقاعد  ات الشطف )السيفون(خزانبما في ذلك أشكالها، و 
 .اهالمي استهالك لترشيدالمصممة ، ستشعاراالأجهزة التي تعمل بلكترونية أو اإلو أميكانيكية ال

مستوط بّين تُ و   ؛ئةالهي دهاالبيانات التي تحد  تتضمن تملكها الهيئة  ترشيد استهالك المياه،  بطاقة :البطاقة
ستخدام يع أو االالُمعدَّة لالستيراد أو التصن على المنتجات ُتلَصقأو  ثبَّت، حيث تُ المنتجاتفي  استهالك المياه

 .في حال استيفائها لمتطلبات هذه الالئحة المملكةداخل 



 

 01-04-61-651-م.إ

 

5 

 

 لمعنيا المنتجتفيد أن عن الهيئة أو من جهة مخولة  ةصادر شهادة  :ترشيد استهالك المياه للطرازشهادة 
 .هذه الالئحة ستوفي متطلبات ي

تخدام باسمقبولة تخولها الهيئة( أو من جهة )ترخيص صادر عن الهيئة الترخيص باستعمال البطاقة: 
 وتثبيت البطاقة على المنتجات التي تستوفي متطلبات هذه الالئحة.

دون مقابل، إشباعًا لحاجته ببمقابل أو  سواًء كان ذلك ،سلعة أو خدمةكل من يحصل على  المستهلك :
 الشخصية أو حاجات اآلخرين.

 ترشيدمن جهة اعتماد معترف بها في مجال  37165هو مختبر معتمد وفقا لأليزو  :المسجلالمختبر 
ل جراءات ترخيص استعماإ، يسجل من الهيئة من أجل قبول التقارير الصادرة عنه في المياهاستهالك 

 بطاقة.ال

على أن أال يكون قد مضى على تاريخ إصداره  ،مسجلن مختبر مصادر  اختبارتقرير  تقرير االختبار:
 م بطلب الترخيص. عند التقد   سنة واحدةأكثر من 

القرارات و اللوائح يكون للكلمات و العبارات األخرط الواردة في هذه الالئحة المعاني الواردة في األنظمة و  3/6
 المعمول بها في الهيئة .

 المجال (2المادة  )

لُمبينة في الملحق ؛ افي أسواق المملكة التي ُتعَرض محليا الُمستوَردة أو الُمصنَّعة المنتجات على الالئحةهذه  ُتطبق
 ( من هذه الالئحة.3رقم )

الواردة  ذات العالقة القياسية المواصفاتو  (3المادة )وذلك وفقا للتعريفات والمصطلحات ذات العالقة الواردة في 
  .(3في الملحق )

 األهداف  (3) المادة

معدالت استهالك ل وفقا الالئحة ههذالمشمولة في مجال  لمنتجاتفي ا ترشيد استهالك المياهإلى  تهدف هذه الالئحة
 ، باإلضافة إلى تخفيضالوطني ومكتسباته الموارد واالقتصاد حفاظا علىوذلك ، (3المياه المحدد في الملحق )

 المستهلك.على  التكاليف

، بالسالمةات العالقة ذ اللوائح الفنية السعوديةغني عن االلتزام بمتطلبات علما أن استيفاء متطلبات هذه الالئحة ال يُ 
سالمة البيئة وصحة و لمحافظة على لات المنتج ههذ سالمةلضمان  ئحبتلك اللواااللتزام دين يجب على المور  و 

 .السوق، وتسهيل إجراءات مسح المستهلك
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 للطراز المياهاستهالك ترشيد شهادة متطلبات الحصول على   ( 4المادة )

 للطراز، عند توفر الشروط التالية:  المياهاستهالك  ترشيدتمنح الهيئة شهادة 

  ويحمل رقم سجل تجاري.  ،الجهة الرسمية المختصةرسميًا لدط  المسجَّ  دالمور  كون يأن  (أ

وائح الفنية للاالتي تبرهن على استيفائه لمتطلبات إجراءات تقويم المطابقة أن يكون المنتج مستكمال لجميع  (ب
 . لمنتجالسالمة لالخاصة ب

 .ات العالقةذالقياسية مواصفات لمستوفيا لمتطلباتها، ول المدرج تحت مجال هذه الالئحة أن يكون المنَتج (ج
يغطي  9113فعال، ويعتبر الحصول على شهادة اآليزو جودة ع نظام إدارة صن  يكون لدط المُ يجب أن  (د

 متطلب هذا البند.

لمتطلبات هذه الالئحة ( وتقرير اختبار وفقا 1يجب على المور د تقديم إقرار بالمطابقة الوارد في الملحق ) (ه
 ذات العالقة.القياسية لمواصفات وا

مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني وتقارير  يجب على المور د التعاون (و
، متى ما لطرازل ترشيد استهالك المياهشهادة االختبار وأي معلومات أخرط موثّقة تُثب ُت استيفاء متطلبات 

 ُطل ب منه ذلك.

نوع والدرجة، الهيئة من حيث ال تثبيت البطاقة على المنَتج و/أو عبوته بالطريقة التي تحددهايتم أن  يجب (ز
 .ذات العالقة القياسيةلمواصفات ا( من هذه الالئحة و 2المادة )( من 2/1الفقرة )لما يرد في  وذلك وفقا

 أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في وضع البطاقة صحيحة وُمْثَبتة. (ح

 للطراز المياهاستهالك  ترشيدخطوات الحصول على شهادة   ( 5المادة )

 تقديم الطلب  5/1
 

 تباع الخطوات التالية:اورد على الميجب  ،للطراز استهالك المياه ترشيدشهادة  لحصول علىل

 هالك المياهاست ترشيدالمطلوب الحصول على شهادة التقدم للهيئة بطلب مستقل لكل طراز من المنتجات  (أ
 لها.

 ؛يئةالمعتمد من اله؛ الُمعد و شهادة ترشيد استهالك المياه للطراز جراء منحإمحددة في تعبئة النماذج ال (ب
 ، وتزويد الهيئة بأي وثائق إضافية أخرط عند الطلب.  الخاص بالمنتج المعني

فات القياسية لهذه الالئحة والمواصتقارير االختبار التي تُثبت مطابقة المنَتج الملف الفني متضمنًا إرفاق  (ج
 ، مع إرفاق نسخة من شهادة االعتماد سارية المفعول. مسجلمن مختبر ذات العالقة 
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ذات متطلبات السالمة لإرفاق وثائق تقويم المطابقة التي تبرهن على استيفاء المنتج لالئحة الفنية السعودية  (د
  العالقة.

الهيئة زويد تب –للطراز  استهالك المياه ترشيدشهادة الحصول على بطلب ه عند تقدم - دور  قوم الميأن  (ه
طراز عند لل ةممثل ةل مهمة الحصول على عينسه  يأن  و الطلب، المحدد فيالمنتج ب تتعلقأي بيانات ب

ذلك  و ذات العالقة بالمنتج ، استهالك المياه ترشيدلمواصفات مطابقتها  مدط لتحقق منغرض ال، الحاجة
 على نفقته. 

 . وليتهؤ للهيئة صحيحة وتحت مسقدمها يبأن جميع البيانات التي د المور   يقرأن  (و

 طراز.لل استهالك المياه ترشيدشهادة منح  ن عمليةللهيئة التكاليف المترتبة عد المور  دفع يأن  (ز

 للطراز استهالك المياه ترشيدمنح شهادة  5/2

 للطراز: استهالك المياه ترشيدشهادة  تقوم الهيئة باإلجراءات أدناه لمنح

حقق من استيفاء للت ،المعتمد من الهيئة لهذا الغرض لكل منتج منحالتقوم الهيئة بدراسة الوثائق وفق إجراء  (أ
 للطراز. استهالك المياه ترشيدشهادة  لحصول علىالطلب لجميع متطلبات ا

( 1aلمطابقة )اتقوم الهيئة بالتحقق من مدط استيفاء المنَتج لمتطلبات هذه الالئحة، وفقا لنموذج تقويم   (ب
، باإلضافة إلى التحقق من استيفاء المنَتج للمتطلبات األساسية (5) المبين في الملحق"اعتماد الطراز" 

 .وفقا لالئحة الفنية ذات العالقة

ذه للطراز بعد استيفاء المنَتج لجميع المتطلبات الواردة في ه استهالك المياه ترشيد صدر الهيئة شهادةتُ  (ج
 .الالئحة

 كتابيًا في حالة رفض طلبه مع توضيح األسباب.د لمور  اإبالغ  (د

جراء المنح في إ المنصوص عليهاستكمل جميع التصحيحات يجميع المتطلبات و د المور  ستوفي يعندما  (ه
  .للطراز استهالك المياه ترشيدشهادة بإصدار تقوم الهيئة ، خالل المدة المحددة، وذلك العالقة يذ

لمصنعة ا سحب عينات من إرساليات عشوائية من المنتجات المستوردة، أو -عند الضرورة  –يحق للهيئة  (و
 تكاليف سحب العينة واختبارها وما يتعلقد المور  تحمل ي، على أن مسجلمحليا و اختبارها في مختبر 

 بذلك.

جديد على أن ُيقد م المور د طلب ت ،سنة قابلة للتجديد للطراز استهالك المياه ترشيدشهادة مدة صالحية  (ز
 .تهاقبل شهر على األقل من تاريخ انتهاء صالحي الشهادة
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  الترخيص باستخدام البطاقة( 6المادة )

 بطاقة الالترخيص باستخدام متطلبات  6/1

 ، عند توفر الشروط التالية: ترشيد استهالك المياهباستخدام بطاقة  دلمور  ل ترخيصاتمنح الهيئة 

 .للطراز المياهاستهالك ترشيد شهادة على المنَتج حاصال أن يكون  (أ

 .بطاقةلاترخيص باستخدام الحصول على م للهيئة بطلب مستقل لكل طراز من المنتجات المراد التقد   (ب

 ، وتزويد الهيئة بأي وثائق إضافية أخرط عند الطلب.  المطلوبةتعبئة النماذج  (ج

بشروط تثبيت البطاقة على المنتجات بالطريقة الصحيحة المحددة في هذه الالئحة  دالمور   أن يلتزم (د
 والمواصفات القياسية ذات العالقة.

 الترخيص باستخدام البطاقة.للهيئة التكاليف المترتبة عن عملية د المور  أن يدفع  (ه

  منح الترخيص باستخدام البطاقة 6/2

الوثائق  للطراز، ومن صحة كل ترشيد استهالك المياهشهادة على حصول المنتج تقوم الهيئة بالتحقق من  (أ
 .دالمور  والمعلومات المقدمة من 

د الهيئة تكاليف استخدام الترخيص باستخدام البطاقة بشكل تفضيلي، بحيث يكون الترخيص باستخدام حد  تُ  (ب
 ترشيدوط وتتصاعد التكلفة بانخفاض مست المياهفي استهالك  ترشيداالبطاقة مجانيا لطراز المنتج األكثر 

 لمنتج المعني.من الكل طراز  المياهاستهالك 

 الهيئة ترخيصا باستخدام البطاقة. هلمتطلبات الترخيص، تمنحد المور  بعد استيفاء  (ج

 لترخيصا على أن ُيقد م المور د طلب تجديد د،سنة، قابلة للتجدي مدة صالحية الترخيص باستخدام البطاقة (د
 .تهقبل شهر على األقل من تاريخ انتهاء صالحي

 شروط تثبيت البطاقة 6/3

كان واضح فقط، وتُثبَّت في م أو عبواتها يجب أن تُثبَّت البطاقة على المنتجات الحاصـلة على الترخيص (أ
متطلبات هذه الالئحة والمواصـــــــفات القياســـــــية ذات ، وفق المتطلبات المحددة في بطريقة يصـــــــعب إزالتها

   .قةالعال

تى ح عبوته، وذلك من مرحلة تصـــنيعهج أو البطاقة على المنتَ بقاء  تضـــمنأن تكون مصـــنوعة من مادة  (ب
 .ُتَزل أو تُتَلف بشكل ُمتعمَّدما لم  ،إلى المستهلك وصوله
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 .ه الالئحة( المرفق بهذ6رقم )في الملحق  بّينلتصميم المل تماما أن تكون مطابقة (ج

رقم ن في الملحق مبيال على النحو ه، وذلكتغليف وأ تهتعبئ أثناءج في مكان واضح على كل منتَ  ثبَّتأن تُ  (د
 .ه الالئحةبهذ( المرفق 6)

لملحق رقم وفقا لعلى المنَتج/عبوتـه كمـا حددتها الهيئة من حيث النوع والدرجة، وذلك  البطـاقـة ثبـَّتتُ أن  (ه
 .( من هذه الالئحة6)

لهذه  مطابقة تماما للبطاقة التي أقرتها الهيئة وبالطريقة الُمحدَّدة وفقا الُمثب تة على المنَتج أن تكون البطاقة (و
 الالئحة.

 في معامالته التجارية إلثبات أن المنتجات ســــــــــــــمح للمور د اإلعالن عن الترخيص باســــــــــــــتخدام البطاقةيُ  (ز
 مرخصة وتخضع للمتابعة من الهيئة.

ســــــــــــتخدام المور د ا ، وُيحَظر علىفقط المرخص لهاســــــــــــتخَدم الترخيص والبطاقة إالَّ للمنتجات يُ يجب أالَّ  (ح
 ال.تضليوالجهات الرقابية البطاقة بشكل ُمضل ل أو خاطئ أو بأي طريقة أخرط تعتبرها الهيئة 

 التأكد من أن عبوة ومواد تغليف المنتجات تحمل البطاقة. (ط

 المترولوجية(   المتطلبات 7المادة )

( أو مضــــــــاعفاتها أو أجزائها أثناء التصــــــــميم أو التصــــــــنيع أو SI Unitsيجب اســــــــتخدام وحدات النظام الدولي )
 التداول.

 المصانع( –)المنافذ  ات الرقابيةمسؤوليات الجه  ( 8المادة )

 تقوم الجهات الرقابية كجزء من مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:

  .اناتمن صحة البي التحققو على المنَتجات الخاضعة لهذه الالئحة  التأكد من إجراءات تثبيت البطاقة (أ

حالتها إلى -عشــــــوائيا  – المنتجات الخاضــــــعة لهذه الالئحةســــــحب عينات من  (ب  ةالمختصــــــ المختبرات وا 
 .الواردة في هذه الالئحة للمتطلباتللتأكد من مدط مطابقتها 

 .تعلق بذلكيإجراء االختبارات وما  تكاليف )صانعين ومستوردين( دينالمور  الرقابية تحميل  للجهات يحق (ج

عند ضبط حالة عدم صحة البطاقة ، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات  (د
 .واتخاذ اإلجراءات النظامية في حقها
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 سلطات مسح السوقمسؤوليات   ( 9المادة )

 تقوم سلطات مسح السوق كجزء من مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:

المعروضة في األسواق، وكذلك  ،الخاضعة لهذه الالئحة مسح السوق على المنتجاتإجراءات تطبيق  (أ
ة من صحة إجراءات تثبيت البطاقتحقق لل ، وذلكالمنتجات المخزنة في مستودعات التجار والمصنعين
 . على المنَتجات الخاضعة لهذه الالئحة وصحة البيانات

مسح  سلطاتلمتطلبات هذه الالئحة ، فإن  -والمخزَّن  المعروض - جمنتَ لل حالة عدم مطابقة ضبط عند (ب
 اتاإلجراء عليه قطب  تُ للمنتج المعني، و واستدعاء  اإلجراءات اإلدارية من سحب   جميع السوق تتخذ

 .الالزمة اتجراءاإل اتخاذ بعدوذلك  ،( 31ا في المادة )المشار إليه العقوباتو 

 المخالفات و العقوبات(   11المادة )

، أو حتى اإلعالن عنها، لهذه الالئحةالمطابقة غير  وضــع وعرض المنتجات واســتيراد و صــناعةر ُيحظَ  (أ
  .مطابقة لبنود هذه الالئحة، وما لم تكن تحمل البطاقة لم  ما

للحكم الرقابية  اتالجهمتطلبات هذه الالئحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق و لمنَتج ال استيفاءعتبر عدم يُ  (ب
  :، وذلك في الحاالت التاليةغير مطابق منَتجهذا ال بأن

 .للبطاقةعدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح  (3

 صحة البيانات عدم (6

البطاقة على أي من المنتجات أو الطرازات دون الحصول على ترخيص من  )تثبيت( استعمال (1
 .الهيئة

ترخيص إلغاء البالبطاقة على أي من المنتجات أو الطرازات بعد صدور قرار  استعمالفي  االستمرار (3
 مدة الترخيص دون تجديد. انتهاءلها، أو 

صدر  التي للمنتجات البطاقة استعمالالنشر أو اإلعالن في أي من وسائل اإلعالم عن ب االستمرار (5
  تجديد.قرار بإلغاء الترخيص لها دون 

 يع.ها عن المستهلك أثناء عرضها للبئلى المنتجات أو العبث بها أو إخفاع تةثبَّ إزالة البطاقة الم (2

 جميعتخاذ اب -الحالة حســـب  - ســــلطات مســـح الســــوق تقوم، هذه الالئحةمخالفة ألحكام  ضـــبط أي عند (ج
 : ولها في سبيل ذلك،  آثارها من السوق اإلجراءات الالزمة إلزالة المخالفة و
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عات المستود بسحبه من - المنتج المخالف عرضوضع و المسؤولة عن  - تكليف الجهة المخالفة (3
عة )حســب طبي إتالفه أو،  تصــديرهأو  إن كان ذلك ممكنا ، - تصــحيح المخالفةالســوق بهدف  أو

 . سلطات مسح السوقتحددها التي زمنية المدة الخالل  المنتج( و ذلك

 .من األســــواق الســــتدعائهاخر آأي إجراء اتخاذ أو  ،أو إتالفها حجزهاســــحب المنتجات أو القيام ب (6
 ليمع تحم، األسواقج من المنتَ  استدعاءاإلعالن عن   -الحالة حسب  - لسـلطات مسح السوقو 

 الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

متطلبات ل المخالفةالمنتجات هذه  بحق الالزمةاإلجراءات  تتخذلهيئة عند ضـــــــــبط مخالفة للمنتجات، فإن ا (د
ل إذا اقتضـــى األمر  ،الترخيصإلغاء بما في ذلك  ه الالئحة،هذ واتخاذ التدابير الالزمة مع المختبر المســـجَّ
 .ذلك

 لالئحةه اعاقب كل من يخالف أحكام هذيُ فإنه ، السارية األنظمةدون اإلخالل بأي عقوبة أشد تنص عليها  (ه
 آخر يحل محله. نظامأو أي  ،ساري المفعول الغش التجارينظام بالعقوبات المنصوص عليها في 

 المالية التكاليف: ( 11)مادة 

 (السعودي الـريالجميع التكاليف ب حتسب)تُ 
 التكاليف البند م
 511 بتكاليف تقديم الطل 3
تكاليف دراسة الوثائق  6

 الفنية االبتدائية
 يوم عمل / لكل6511

 شهادة منحتكاليف  1
ترشيد استهالك المياه 

 للطراز

 طراز / لكل511

 الترخيصتكاليف  3
 .البطاقةاستخدام ب

 المنتج.من  طراز لكلحتسب التكلفة لكل بطاقة تُ  -3
 ( من المنتج المعني مجانًا.أتكون تكلفة إصدار البطاقة للطراز األكثر ترشيدا ) -6
 لاير  511( من المنتج المعني بتكون تكلفة إصدار البطاقة لكل الطراز األدنى ترشيدًا ) -1

 عامةأحكام (   12المادة )

يتحمل المور د كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه الالئحة، وُيطبَّق عليه العقوبات التي ينص  (3
 ، إذا ثبت مخالفتها ألي مادة من مواد هذه الالئحة.عالقةعليها نظام الغش التجاري و/ أي أنظمه ذات 

لمتعلقة ا في المملكة؛ المعمول بهااألخرط األنظمة/اللوائح  بجميع المور ددون التزام  هذه الالئحة حولتال  (6
 .واألمن والسالمة لبيئةذات العالقة بااألنظمة/اللوائح  كذلكو  ،ج ونقله وتخزينهمنتَ البتداول 
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 دموايقأن  ،ةه الالئحألحكام هذ الخاضـــعة ترشـــيد اســـتهالك المياه ومعدات أدوات يمور ديجب على جميع  (1
تنفيذ المهام لوالمعلومات التي يطلبونها  الرقابية وســـلطات مســح الســـوق جميع التســـهيالتلمفتشــي الجهات 

 .الموكلة لهم

ُيرفع ففي تطبيقها،  ، أو نشــأ أي خالف  ه الالئحةال يمكن معالجتها بمقتضــى أحكام هذإذا نشــأت أي حالة  (3
حقق وبما ي ،بشــأن هذه الحالة أو هذا الخالف مناســبالر القرار اصـدإل الهيئة مختصـة فيإلى لجنة األمر 

 .المصلحة العامة

تقديم طلب جديد بعد زوال أســـباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصـــحيحات الالزمة لألســـباب لمور د ليجوز  (5
 الهيئة. ُتحد دها ، ودفع أي تكاليف إضافيةالرفضالتي أدت إلى 

البطاقة،  باســـــتعمالتقوم الهيئة بدراســـــة الشـــــكاوط التي ترد إليها بشـــــأن المنتجات الحاصـــــلة على ترخيص  (2
 اإلجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.  اتخاذوالتحقق من صحة هذه الشكاوط، و 

 اتخاذ، و حةهذه الالئ بنودالمرخص له لمور د ايحق للهيئـة إلغـاء الترخيص بـاســــــــــــــتعمـال البطـاقـة إذا خالف  (7
 إلجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.ا

إن فالتعديالت الشــــــــــــــكلية كاللون(  مـا عداعنـد حصــــــــــــــول أي تعـديالت على المنتج خالل فترة الترخيص ) (1
  والبد من التقدم بطلب جديد للحصول على ترخيص. ،لهذا المنتج ملغياالترخيص يصبح 

بما  اللتزاماوعلى جميع المســـــــــــتفيدين من تطبيق هذه الالئحة  ،للهيئة فقط حق تفســـــــــــير مواد هذه الالئحة  (9
 يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

 انتقاليةأحكام (   13المادة )

يجب على المور د تصــــحيح أوضــــاعه وفقًا ألحكام هذه الالئحة، خالل مدة ال تزيد على )ســــتة أشــــهر( من  (3
 .تاريخ العمل بها

ُيسـمح بتداول المنتجات غير المستوفية للمتطلبات الواردة في ف( من هذه المادة، 3مع مراعاة أحكام الفقرة ) (6
 .المدة ال تزيد على سنة من تاريخ العمل به ،ه الالئحةهذ

ترشـــــــــيد اســـــــــتهالك المياه في مجال  من لوائح ما يتعارض معهاكل  - اعتمادهابعد  - تلغي هذه الالئحة (1
 .األسواقفي  ضهاوضعها و بعد عر قبل ذلك و 

 

 النشر(   14المادة )
 .الجريدة الرسميةفي ه الالئحة نشر هذتُ 
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 معدل استهالك المياه  متطلبات( 1الملحق رقم )
 

 :أدوات ترشيد استهالك المياهللتدفق في  قصىجدول بشأن معدل الحد األ (أ
 

 األصناف املنتجات
 الرمز الجمركي

HS Code 

األقص ى للتدفق معدل الحد 

 )لتر / دقيقة(

 الصنابير

 خالطات

خالطات دورات املياه 

 العامة
848180700000 1.9 

خالطات دورات املياه 

 الخاصة
848180700000 6.0 

 6.0 848180700000 خالطات املطبخ

خالطات مقاعد 

 االستنجاء )البديه(
848180700000 6.0 

 9.5 732490000000 املراوش) الدش(

 6.0 848090000000 الشطاف اليدوي 

املراحيض    

 ذات التدفق 

 الثنائي/األحادي

Single flush 
S trap 

691010000005 
3.0+0.5 

P trap 4.0+0.5 

Dual flush 

S trap 

691010000005 

 

 (dual flush)  
Max. of The average is 

3.0+0.5 as calculated by 
(f+(5×1))/6   (S trap) 

 
Max. of The average is 4.0+0.5  

as calculated by (f+(5×l))/6 
 (P trap) 

 

full flush value shall not 
exceed 4.8 liters 

 

P trap 

 691090000000 مبولة بنظام التدفق

 

1.0  
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ر في الدقيقة باللتيقصد بالحد األقصى للتدفق بأنه الحد األعلى لتدفق السائل المحدد في المنتج، مقيساً 

 الواحدة )لتر/ دقيقة(.

 استهالك المياه: ترشيدألدوات  (𝑸𝒏𝒐𝒎) جدول التدفق االسمي (ب

 معدل التدفق االسمي  نوع المنتج
 )لتر/ دقيقة(

معدل كفاءة 
 استهالك المياه

)الـــــــــدش(  رؤوس الـــــــــمـــــــــراوش
 المراوش  / خالطاتصنابيرو 

9.5 ≥ 𝑄𝑛𝑜𝑚 > 8.0 ب 
𝑄𝑛𝑜𝑚 ≤ 8.0 أ 

دورات  / خالطـــــاتصــــــــــــــنـــــابير
 المياه العامة

1.9 ≥ 𝑄𝑛𝑜𝑚 > 1.7 ب 
𝑄𝑛𝑜𝑚 ≤ 1.7 أ 

دورات  / خالطـــــاتصــــــــــــــنـــــابير
 المياه الخاصة

 

6.0 ≥ 𝑄𝑛𝑜𝑚 > 5.0 ب 

𝑄𝑛𝑜𝑚 ≤ 5.0 أ 

 ذات الـــــتـــــــدفـــــق الـــــمـــــراحـــــيـــــض
 الثنائي/األحادي

 

(single flush) 3.0+0.5  ( S trap ) 

4.0+0.5  ( P trap ) 
 أ

(dual flush) 

Max. of The average is 3.0+0.5 as 
calculated by (f+(5×1))/6 (S trap) 

Max. of The average is 4.0+0.5  as calculated 

by (f+(5×l))/6 (P trap) 
 

full flush value shall not exceed 4.8 
liters 

 أ

 .لة بنظام الدفقبوَ مَ 
 ب 1.0

0.5 or Waterless أ 

 المطبخ. صنابير
6.0 ≥ 𝑄𝑛𝑜𝑚 > 5.0 ب 
𝑄𝑛𝑜𝑚 ≤ 5.0 أ 

االســــــــــــــتنجاء صــــــــــــــنابير مقاعد 
 )البديه(

6.0 ≥ 𝑄𝑛𝑜𝑚 > 5.0 ب 
𝑄𝑛𝑜𝑚 ≤ 5.0 أ 

 الشطاف / خالطاتصنابير
6.0 ≥ 𝑄𝑛𝑜𝑚 > 5.0 ب 
𝑄𝑛𝑜𝑚 ≤ 5.0 أ 
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واحدة باللتر في الدقيقة المقيســـا  المنتج،الذي يمر من خالل  لحجم الســـائ معدل التدفق االســـميُيقصـــد ب (3
 )لتر/ دقيقة(.

ترشــــــــيد  و معدات أدواتعلى بار(  1.6)± بار ( 3.5) و (1.1( و)3.5)االختبار عند ضــــــــغط  ُيجرط (6
 (1.1( و )1.6) أو عند ضغط ،بار( 5.1-3.1المناسبة لمنشآت الضغط العالي )عادة  اسـتهالك المياه

 .بار( 1.16)±   بار (1.5)و 

هو لما  قاً وذلك ف الحد األقصــــى لتدفقه،معدل  ةقيم للمنَتج ثالثة قياســــاتيجب أال تتجاوز قيمة متوســــط  (1
 .المشار إليه أعاله )أ(مبين في الجدول 
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 (2الملحق رقم )

 المنتجعبوات على تثبيتها و  ترشيد استهالك المياه تصميم البطاقة 

 ترشيد استهالك المياهتصميم البطاقة    )أ(
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 ب(   تثبيت بطاقة ترشيد استهالك المياه على عبوات المنتج
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 ( 3الملحق )

 بالمطابقة المورِّدنموذج إقرار 

 يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة
 إقرار المورِّد بالمطابقة

 بيانات المورد (3
 االسم

 
 العنوان:

 
 
 

 الشخص الذي يمكن االتصال به:
 ----------------------------------------------------- البريد اإللكتروني:

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

 تفاصيل المنتج (2

 العالمة التجارية للمنتج 
 الطراز

 نتجوصف الم
 معدل استالك المياه

 المواصفات القياسية المرجعية / المواصفات الفنية

ُنقر  بأن المنتج المذكور في هذا اإلقرار هو منَتج مطابق لالئحة الفنية السعودية )                           ( 
 و المواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.           

 الشخص المسؤول:
 الشركة:اسم 

 التوقيع:
 التاريخ:
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 (4الملحق رقم )
 المواصفات القياسية 

 م عنوان المواصفة  المواصفة السعودية مواصفات قياسية أخرى

ANSI Z124.4 
SASO 1473 

 

األدوات الصحية 
المراحيض  –الخزفية 
 الغربية

 دورات المياه -عام 
General – water 

closets 
1  

ASME A112.19.6 SASO 1473 

 –األدوات الصحية الخزفية 
 المراحيض الغربية

األداء المائي)الهيدرولي( 
 لدورات المياه
Hydraulic 

performance of water 
closets 

2  

ANSI Z124.4 
SASO 1257 

SASO 1477 
 

 -األدوات الصحية  -
 صناديق الطرد

األدوات الصحية الخزفية  -
أجهزة الطرد  -

 المضغوطة

دورات  صناديق الطرد في
 المياه

Water closet tanks 
 

3  

ASME A112.19.13 SASO 1473 
 –األدوات الصحية الخزفية 

 المراحيض الغربية
 دورات المياه الكهروهيدرولية

Electro-hydraulic 
water closets 

4  

ASME A112.18.1 SASO 2655 
األدوات الصحية: 

المتطلبات العامة لقطع 
 التركيبات الصحية

 التركيباتمواد 
Fixture materials 5  

 

NSF 61 
مواصفة مرجعية في 
كود البناء السعودي 
 وغير معتمدة سعوديا

 عناصر شبكة مياه الشرب
 

 عناصر شبكة مياه الشرب
Drinking water 

systems components 
6  
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 (5الملحق )

  ISO/IEC 17067وفقا للمواصفة  (Type 1aنموذج تقويم المطابقة )
 (Type Approvalالطراز )اعتماد 

 

 اعتماد الطراز     1/1

ُيعرَّف اعتماد الطراز بأنه أحد إجراءات تقويم المطابقة، حيث تقوم الجهة المقبولة بمقتضاه بمراجعة التصميم الفني 
ات ذللمنَتج، والتأكد من صحته ثم اإلقرار بأن التصميم الفني للمنَتج يستوفي متطلبات اللوائح الفنية السعودية 

 العالقة.

 ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدط الطريقتين التاليتين:

 فحص عينة نموذجية من المنَتج كامال ، بحيث يكون ُممث ال لإلنتاج المرتقب، )نموذج اإلنتاج( أ(

مع  ،(الفنية و األدلة )نموذج التصميمتقويم مدط مطابقة التصميم الفني للمنَتج من خالل مراجعة الوثائق  ب(
فحص عينة ُممث لة لإلنتاج الُمزمع ، لواحدة أو أكثر من األجزاء ذات المخاطر للمنَتج )جمع بين نموذج 

 اإلنتاج و نموذج التصميم(

 إجراءات اعتماد الطراز     2/1

 تقديم طلب العتماد الطراز عند إحدط الجهات المقبولة   6/3/3

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

 اسم وعنوان الصانع  أ(

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

وثائق فنية ُتمك ن من تقويم مدط مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ، و أن تحتوي على  ج(
 تحليل و تقييم مناسبين للمخاطر. 

ا يقتضيه حسب م -يجب أن تحد د الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنَتج ؛ على أن تشمل  د(
 غيل )استخدام( المنَتج. التصميم و التصنيع و تش -التقويم 

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

 وصف عام للمنَتج (3

رسومات التصميم و التصنيع و المساقط األفقية )الرسوم البيانية( العناصر و الوحدات و التقسيمات  (6
 الجزئية ، إلخ...
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 .  ت والرسوم البيانية وتشغيل)استخدام( المنَتج المشار إليهاالتوصيف والشروح الالزمة لفهم الرسوما (1

قائمة بالمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخرط مالئمة تعتمدها الهيئة، سواًء  (3
كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول المتبنَّاة الستيفاء المتطلبات األساسية للوائح الفنية 

في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية المشار إليها. وفي حالة االستعمال  السعودية، وذلك
 فيجب أن ُيوضَّح في الوثائق الفنية البنود المطبقة. ،الجزئي للمواصفات القياسية السعودية

  .نتائج التقارير)الحسابات البيانية( الخاصة بالتصميم ، وعمليات المراقبة واالختبارات الُمجراة، إلخ.. (5

  .تقارير االختبارات (2

عينات ُممث لة عن اإلنتاج الُمزمع، ويمكن أن تطلب الجهة المقبولة المزيد من العينات إذا دعت  (7
 الحاجة لذلك.

األدلة )البراهين( التي تدعم مالئمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم، حيث يجب أن تشير هذه  (1
خاصة في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو  ،األدلة إلى كل الوثائق الُمتَبعة

  -متى ما اقتضى األمر  -المعايير الفنية المالئمة المشار إليها، و يجب أن تشمل األدلة الداعمة 
 نتائج االختبارات الُمجراة في المختبر المناسب لدط الصانع ، أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.

 المقبولة مهام الجهة    6/3/6

 بالنسبة للمنَتج  أ(

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

 بالنسبة للعينات     ب(

التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصر الُمصمَّمة وفقا للمواصفات  (3
  .وفقا للمواصفات األخرط والعناصر الُمصمَّمةالقياسية السعودية، 

ول الفنية للتأكد من أن الحل بالنيابة،، أو توكيل من يقوم بها واالختبارات المناسبةإجراء الفحوصات  (6
(technical solution التي تبناها الصانع تفي بالمتطلبات الرئيسة المحددة في المواصفات )

 العالقة.حالة عدم تطبيق المواصفات ذات  وذلك فيالقياسية، 

لمواصفات حالة عدم تطبيق ا في-للتأكد  بالنيابة،أو توكيل من يقوم بها  المناسبة،إجراء االختبارات  (1
توفي الحلول الفنية التي تبناها الصانع تس بأن-القياسية السعودية و/أو المواصفات األخرط المالئمة 

 الفنية السعودية.المتطلبات األساسية للوائح 

 االتفاق مع الصانع على مكان إجراء االختبارات. (3

 بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة  ج(



 

 01-04-61-651-م.إ

 

22 

 

يجب على الجهة المقبولة إصدار تقرير تقويم عن اإلجراءات التي قامت بها ومخرجاتها، وعلى  (3
 قة الصانع.الجهة المقبولة أالَّ تنشر هذا التقرير ال كليا وال جزئيا إال بعد مواف

إذا كان الطراز مطابقا لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنَتج المعني، فإن الجهة  (6
ر شهادة اعتماد طراز للصانع، و يجب أن تحتوي الشهادة على اسم و عنوان   لصانع،االمقبولة ُتصد 

دت -و نتائج االختبارات، و شروط سريانها  والمعلومات الالزمة لتحديد الطراز المصاَدق   ،إن ُوج 
 عليه ، ويمكن أن تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات. 

يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناسبة لتقويم مدط مطابقة المنتجات  (1
 المصنَّعة وفقا للطراز الُمختَبر وللمراقبة أثناء التشغيل.

ز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنَتج المعني، فيجب إذا كان الطرا (3
على الجهة المقبولة أالَّ ُتصد ر شهادة اعتماد الطراز، وأن تُبل غ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه 

لة حيال عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز .  مسوغات مفصَّ

تتَّبع كل التطورات التقنية المعروفة، ومتى ما أشارت هذه التطورات  يجب على الجهة المقبولة أن (5
إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز المصاَدق عليه لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، فيجب 
على الجهة المقبولة أن تحد د مدط الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية، وعليها في هذه الحالة 

 لك.إبالغ الصانع بذ

ز التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة اعتماد الطرا-يجب على الصانع إبالغ الجهة المقبولة  (2
ج التي من شأنها أن تؤث ر على مطابقة المنتَ  ،بكل التغييرات الُمدخلة على الطراز المصادق عليه-

راز، حيث أن مثل هذه لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، أو لشروط سريان شهادة اعتماد الط
 التغييرات تتطلب مصادقة إضافية على شهادة اعتماد الطراز األولية.

يجب على كل جهة مقبولة أن تُبلَّغ الهيئة عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة ُأصد رت أو  (7
بت، و عليها أن تقوم بشكل دوري   و بتقديم قائمة بشهادات اعتماد الطراز -أو عند الطلب  -ُسح 

 أي إضافات قد ُرف ض إصدارها أو تلك التي قد ُعل قت أو ُقي دت بأي شكل.

يجب على كل جهة مقبولة أن تُبلَّغ الجهات المقبولة األخرط عن شهادات اعتماد الطراز و أي  (1
عند  -إضافات قد ُرف ض إصدارها أو تلك التي قد ُعل قت أو ُقي دت بأي شكل، و أن تُبلَّغ كذلك 

 عن شهادات اعتماد الطراز و أي إضافة قد ُأصد رت. -ب الطل

أن تحصل على نسخ من شهادات اعتماد  -عند الطلب  –يمكن للهيئة و للجهات المقبولة األخرط  (9
أن تحصل على نسخ من  -عند الطلب  –الطراز و/أو اإلضافات المدخلة عليها، و يمكن للهيئة 

ات التي قامت بها الجهة المقبولة، و يجب على الجهة المقبولة الوثائق الفنية، و من نتائج االختبار 
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االحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها واإلضافات المدخلة عليها، فضال عن الوثائق 
 الفنية ، بما في ذلك المستندات المرفقة من الصانع، و ذلك حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة .

حتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها واإلضافات المدخلة عليها يجب على الصانع اال (31
تاحتها للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة عشر سنوات بعد وضع  مع الوثائق الفنية، وا 

 المنَتج في السوق.

لمشار إليها سلفا والقيام بالواجبات ا ،( أعاله6/3/3يمكن للمور د تقديم الطلب المشار إليه في البند) (33
 باسم الصانع ، بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.


