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تــمـــهـــيـــد
تمشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم  633وتاريخ

 3362/9/63ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية  ،وما يتطلبه األمر من التزام

المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العالقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة ،خاصة اتفاقية العوائق الفنية

للتجارة ( )TBTالتي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول األعضاء،
وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث االشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة وذلك من

خالل إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات األساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل .

وبناء على المادة الثالثة ( فقرة  )3 -من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار
ً
مجلس الوزراء رقم  632بتاريخ 3313/2/37هـ الموافق  6131/5/13م وذلك بأن تتولى الهيئة " إصدار
مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة ،تتوافق مع المواصفات القياسية واألدلة الدولية،

وتحقق متطلبات  WTOومتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ومحققة لمصالح المملكة".
استنادا إلى المادة الرابعة ( فقرة  )6 -من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار
مجلس الوزراء رقم  632بتاريخ  3313/2/37هـ الموافق  6131/5/13م وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار لوائح
إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".

وبناء على المادة الرابعة ( فقرة  )33 -من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار
ً
مجلس الوزراء رقم  632بتاريخ  3313/2/37هـ الموافق  6131/5/13م وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة
األنظمة واللوائح الرقابية ذات العالقة بمجاالت عمل الهيئة ،وتطويرها ،واقتراح التعديالت الالزمة عليها ،لتواكب

متطلبات الجودة والسالمة ،واحالتها إلى الجهات المختصة ،لدراستها واصدارها وفقاً للطرق النظامية".
بناء على المادة السادسة ( فقرة  )3-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار
و ً
مجلس الوزراء رقم  632بتاريخ  3313/2/37هـ الموافق  6131/5/13م وذلك بأن تتولى الهيئة "مع مراعاة ما
ورد في المادة الرابعة من هذا التنظيم تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية،

واجراءات تقويم المطابقة ،ومنح عالمة الجودة والقياس والمعايرة .وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة
االلتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".
وحيث أن المواصـ ـ ـ ـ ــفات القياسـ ـ ـ ـ ــية للمنتجات المشـ ـ ـ ـ ــمولة في إحدى اللوائح تعتبر دليال السـ ـ ـ ـ ــتيفاء تلك المنتجات
للمتطلبات األساسية في الالئحة المحددة.

فقد قامت الهيئة بإعداد هذه الالئحة الفنية.

مالحظة  :هذا التمهيد و جميع المالحق لهذه الالئحة جزء ال يتج أز منها.
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المادة ()1

المصطلحات والتعاريف

 3 / 3تكون للمسميات والعبا رات أدناه  -عند تطبيق بنود هذه الالَّ ئحة  -الدالالت والمعاني ا لمبينة
أمامها  ،مالم يقت ِ
ض سياق النص خالف ذلك :

الهيئة  :الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المجلس  :مجلس إدارة الهيئة.
المملكة  :المملكة العربية السعودية
الالئحة الفنية  :وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق
إنتاجها ،بما في ذلك األحكام اإلدارية سارية المفعول المطبقة ،التي يجب االلتزام بها .وقد تشمل أو تبحث
بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة ،ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات على المنتجات

أو الخدمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج.

المواصفة القياسية  :وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها
أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها و مقاييسها أو متطلبات السالمة واألمان فيها ،كما تشمل
المصطلحات والرموز وطرق االختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعالمات.
المنتج :لألجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها
المتطلبات األساسية  :المتطلبات الخاصة بالمنتجات ،التي قد تؤثر على السالمة والصحة والبيئة ،التي
يجب االلتزام بها .
مسح السوق  :األنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي
المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العالقة  ،وأنها ال تشكل خط اًر على الصحة والسالمة
والبيئة ،أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة .

سلطات مسح السوق :هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.
الجهات الرقابية  :هي الجهة  /الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن
تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو األسواق أو المصانع.
الخطر (أخطار( ) :Hazard(sمصدر محتمل للضرر
المخاطر ) : Risk(sاحتمال ظهور خطر مسبب للضرر ،مرتبطاً بدرجة شدة الضرر .
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المورد  :و ُيقصد به ما يلي :
ِّ
-

صانع المنتَج ،في حالة إقامته في المملكة ،أو كل شخص يقدم ُهويته على أنه صانع للمنتَج
وذلك من خالل تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة ،وكذلك كل شخص يقدم

-

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

على تجديد المنتَج.

وكيل للصانع في المملكة.
-

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

إجراءات تقويم المطابقة  :وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة توضح اإلجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة لتقويم المطابقة.
الجهات المقبولة  :هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق الئحة قبول جهات تقويم المطابقة.
شهادة المطابقة  :الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة ،التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي
دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العالقة .
المورد بالمطابقة  :إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها،
إقرار
ِّ

وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث  -ال في مرحلة التصميم وال في مرحلة اإلنتاج الخاصة بعملية

التصنيع  -و قد يعتمد اإلقرار على اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العالقة .
عالمة الجودة السعودية  :هي عالمة اعتمدتها الهيئة تدل على ان المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن
انتاج سلعة مطابقة لالئحة واجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
الوضع في السوق  :هو وضع المنتَج ألول مرة في سوق المملكة ،والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.
العرض في السوق :تعني أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو االستهالك أو االستخدام في المملكة في إطار
نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب :هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.
االستدعاء :هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.
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األجهزة :أجهزة حرق وقود غاز البترول المسـ ـ ــال ( )LPGالمسـ ـ ــتخدمة ألغراض الطبخ والتدفئة وتسـ ـ ــخين
المياه والتبريد واإلض ـ ـ ــاءة ،و في حالة األجهزة التي تُس ـ ـ ــتخدم لتس ـ ـ ــخين المياه العادية فيجب أالَّ تزيد درجة
ح اررة تسخين المياه عن ° 315س.

الملحقات  :معدات وأجهزة الســالمة ،والمراقبة أو التنظيم (الضــبط) ،التي تُسـ َّـوق بشــكل منفصــل ،وتُص ـ َّمم
جمع لتُ ِّ
شكل هذه األجهزة أو جزًء منها ،و تعتبر االسطوانات ذات األحجام
لتكون مدمجة مع األجهزة ،أو تُ َّ
الص ـ ــغيرة المتصـ ـ ــلة مباش ـ ـ ـرة بأجهزة حرق وقود غاز البترول المس ـ ــال؛ المحمولة (الدوافير وما في حكمها)
إحدى الملحقات.

 6/3يكون للكلمات و العبارات األخرى الواردة في هذه الالئحة المعاني الواردة في األنظمة و اللوائح والق اررات
المعمول بها في الهيئة.

المادة ( )2المجال
الم َّ
طبق هذه الالئحة على األجهزة والملحقات َّ
تُ َّ
عدة لالستخدام في
المبينة في المادة ( )3ويستثنى من ذلك األجهزة ُ
المنشآت الصناعية.

المادة ( )3األهداف
تهدف هذه الالئحة إلى تحديد المتطلبات األساسية الخاصة باألجهزة والملحقات المشمولة في مجال هذه الالئحة،
الموردين االلتزام بها لضمان مطابقة هذه المنتجات ،والمحافظة
وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على
ِّ
على البيئة وصحة وسالمة المستهلك ،وتسهيل اجراءات مراقبة األسواق.

المورد
المادة ( )4التزامات
ِّ
المورد ،االلتزام بالمتطلبات التالية:
يجب على ِّ
 1/4المتطلبات الفنية األساسية
أ)

مواد التصنيع
يجب أن تكون المواد التي تُ َّ
ص ِّممت من أجله ،و
صنع منها هذه األجهزة والملحقات مالئمة للغرض الذي ُ
المورد.
أن تتحمل الظروف الميكانيكية والكيميائية والح اررية التي ستَعمل تحتها ،وأن تكون تحت ضمان ِّ
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ب)

التصميم والتصنيع
)3

صمم و تُصنَّع األجهزة والملحقات بحيث تكون  -عند االستخدام العادي – مستقرة وغير
يجب أن تُ َّ

)6

يجب أالَّ تؤثر عملية التكثيف الناتجة في بداية و/أو أثناء تشغيل الجهاز  -على السالمة.

)1

يجب أن تُصـ ـ َّـمم وتُصـ ـ َّـنع األجهزة والملحقات على نحو ُيقلِّل إلى الحد األدنى من خطر االنفجار،
وذلك في حالة الحريق من مصدر خارجي.

)3

يجب أن تُص َّـمم وتُ َّ
صنع األجهزة والملحقات بطريقة تمنع الدخول الضار للماء والهواء في منظومة

)5

يجب أن تستمر األجهزة في العمل بأمان في حالة التذبذب العادي في إمداد الطاقة (الغاز).

)2

يجب أالَّ تُ ِّ
ؤدي التقلبات غير العادية أو االنقطاع في إمداد الغاز أو اسـ ــتعادتها إلى أوضـ ــاع غير

)7

يجب أن تُصـ ـ َّـمم وتُصـ ـ َّـنع األجهزة والملحقات بحيث يتم تفادي المخاطر الكهربائية ،و كذلك التقيد
بمتطلبات الس ــالمة من المخاطر الكهربائية المنص ــوص عليها في اللوائح الفنية الس ــعودية المتعلقة

قابلة للتشوه ،وذات قدرة على التحمل ،مما ال ُيؤثر على سالمتها .

الغاز.

آمنة تُؤثر على السالمة.

باألجهزة الكهربائية ذات الجهد المنخفض.
)1

يجـب أن تتح َّمـل جميع أجزاء ومكونـات األجهزة والملحقـات اإلجهادات الميكانيكية والح اررية التي

)9

يجب أن تُصـ ـ ـ ـ َّـمم وتُصـ ـ ـ ـ َّـنع األجهزة والملحقات بحيث ال ُيؤدي أي فشـ ـ ـ ــل في معدات السـ ـ ـ ــالمة أو
المراقبة أو الضبط (المنظِّمات) الملحقة بها إلى أوضاع غير آمنة تُؤثر على السالمة.

تتعرض لها من دون أن يحدث لها أي تشويه من شأنه التأثير على السالمة.

 )31عندما يكون الجهاز مجه از بمعدات للسالمة ومعدات للتحكم ،فيجب أالَّ يتأثر عمل أجهزة السالمة
بعمل أجهزة التحكم.

 )33يجب أن تكون جميع أجزاء األجهزة والملحقات التي يتم تثبيتها أو تعديلها خالل مرحلة التصـ ـ ـ ـ ــنيع
التي ال يحق للمستخدم أو القائم بالتركيب في تعديلها (العبث بها) – محمية بشكل مناسب.
 )36يجب أن تُعلَّم (يوضع عليها عالمة) األذرع و غيرها من معدات التحكم (األقفال ومعدات الضبط)
بشــكل واضــح ،وتوضــيح جميع اإلرشــادات الضــرورية لتجنب ســوء االســتخدام ،و يجب أن تُصـ َّـمم
بشكل يمنع العبث بها بشكل غير مقصود.

ج)

انبعاثات الغاز غير المحترق
)3

صمم وتُ َّ
صنع األجهزة والملحقات بحيث ال ُيمثل معدل تسرب الغاز منها خط ًار.
يجب أن تُ َّ
1
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)6

يجب أن تُص َّـمم وتُ َّ
صنع األجهزة والملحقات بحيث تكون تسرَّبات الغاز التي تحدث أثناء االشتعال

و إعادة االش ـ ــتعال ،و بعد انطفاء اللهب  -محدودة من أجل تفادي تراكم للغاز غير المحترق في
الجهاز؛ الذي من شأنه أن ُيمثل خط ار .

)1

يجـب أن تكون األجهزة والملحقـات المراد اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدامها داخل الغرف واألماكن المغلقة  -مزودة
بمعدات خاصة تمنع تراكم الغاز غير المحترق داخل هذه األماكن ،أما األجهزة غير ال ُمجهزة بمثل

ـتخدم فقط في األماكن التي يوجد فيها تهوية كافية ،و ذلك لتجنب
هذه المعدات ،فيجب أن تُس ـ ـ ـ ـ ـ َ
تراكم للغاز غير المحترق .
)3

يج ــب أن تُجهَّز األجهزة والملحق ــات المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخ ــدم ــة في المطـ ـابخ الكبيرة (المط ــاعم ،الفنـ ــادق،
ِ
المحتوي على مضـافات سـامة  -بمعدات خاصة تمنع
المسـتشـفيات... ،إلخ)  -التي تعمل بالغاز
تراكم للغاز غير المحترق داخل المطبخ.

د)

االشتعال
صمم وتُ َّ
صنع األجهزة والملحقات ،بحيث تكون عملية االشتعال عند االستخدام العادي كالتالي:
يجب أن تُ َّ

ه)

)3

عملية االشتعال واعادة االشتعال على نحو سلس.

)6

عملية اشتعال تفاعلية ذاتية.

اإلحراق/االحتراق
)3

ار لِلَّهب ،وأالَّ
يجب أن تُص َّـنع األجهزة والملحقات بحيث تضـمن  -عند االسـتخدام العادي  -استقر ا

)6

يجب أن تُصـ ـ ـ ـ َّـنع األجهزة والملحقات بحيث ال ينتج عنها  -عند االس ـ ـ ــتخدام العادي  -انبعاثات

)1

يجب أالَّ تُسـ ـ ــبِّب أجهزة التدفئة المنزلية وسـ ـ ــخانات المياه الفورية  -المخص ـ ـ ـصـ ـ ــة لالسـ ـ ــتعمال في

تحتوي نواتج االحتراق على تركيزات غير مقبولة من المواد الضارة بالصحة.
عرضية من نواتج االحتراق (لم تُؤخذ في الحسبان أثناء التصميم).

تركيز في كميات أول أكس ـ ــيد الكربون
ا
صـ ـ ـلة بمداخن طرد نواتج االحتراق -
المنازل  -غير المو َّ
في الغرف أو األماكن المغلقة المعنية ،التي من المحتمل أن تُؤثر على ص ـ ـ ــحة األش ـ ـ ــخاص عند
التعرض لذلك ،مع األخذ في الحسبان المدة المتوقعة لتعرضهم لذلك.

و)

االستخدام المعقول للغاز (الطاقة) .
يجب أن تُ َّ
صنع هذه األجهزة بما يضمن االستخدام المعقول للطاقة ،الذي يواكب آخر التقنيات ،مع األخذ
بعين االعتبار كل جوانب السالمة.
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ز)

درجات الحرارة
)3

يجب أالَّ تصل درجات ح اررة أجزاء األجهزة والملحقات  -المراد وضعها بمقربة من األرض أو أي
أسطح أخرى  -إلى الحد الذي تُ ِّ
شكل خط ار على البيئة المحيطة.

)6

يجــب أال تُمثِّـل درجــة الح اررة ألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطح المقــابض واألذرع واألزرار في األجهزة المراد تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغيلهــا
وضبطها  -خط ار على المستخدم.

)1

َّ ِّ
الم َع َّدة لالسـ ـتخدام
يجب أال تُمثل درجات الح اررة ألس ــطح األجزاء الخارجية من األجهزة والملحقات ُ
المنزلي  -باستثناء األسطح أو األجزاء المعنية بنقل الح اررة  -خط ار على المستخدم تحت ظروف
التشغيل ،خاصة لألطفال ،و يجب أن ُيؤخذ في الحسبان وقت رد الفعل المناسب للمعنيين بذلك.

ح)

سالمة المواد الغذائية والمياه المستخدمة لألغراض الصحية
دون اإلخالل بالتش ـ ـ ـ ـ ـ ـريعات األخرى في هذا المجال ،فيجب أالَّ تؤثر المواد والمكونات المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمة في
تص ـ ــنيع األجهزة والملحقات  -التي قد تُالمس المواد الغذائية أو الماء المس ـ ــتخدم لألغراض الص ـ ــحية -
على سالمة الطعام أو الماء.

ط)

اســـتيفاء األجهزة والملحقات للمتطلبات الفنية الواردة في المواصـــفات القياســـية الســـعودية المبيَّنة في

ي)

اســتيفاء األجهزة والملحقات  -أثناء مرحلة التصــميم والتصــنيع  -للمتطلبات العامة للســـالمة ،بحيث
تشتغل دون أن تُمثِّل خط ار على المستهلك ،والحيوانات األليفة والممتلكات.

ك)

إجراء تقويم المطابقة المطلوب لدى إحدى الجهات المقبولة.

ل)

فعال لدى المصـنع ،حيث يعتبر المصنع الحاصل على شهادة نظام إدارة الجودة
توفر نظام إدارة جودة َّ

الملحق ( )1من هذه الالئحة.

وفقا لـ  ISO 9001مستوفياً لمتطلبات هذا البند.

 2/4المتطلبات المتعلقة بالتعبئة واإلرشادات
يجب أن ُيرفق مع األجهزة و الملحقات  -قبل وضعها بالسوق  -اإلرشادات التالية:
أ)

مكن الم ِّ
ركبين توضـ ــح بكل دقة تعليمات التركيب والضـ ــبط والصـ ــيانة ،بما ُي ِّ
إرشـ ــادات للم ِّ
ركبين (القائمين
ُ
ُ
على التركيب) من تنفيذ مهامهم بطريقة ص ـ ــحيحة  ،تض ـ ــمن اس ـ ــتخداما س ـ ــليما لألجهزة ،على أن تحتوي
على المعلومات التالية :

)3

نوع الغاز المستخدم

)6

ضغط الغاز
8
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)1

منس ـ ـ ـ ـ ــوب تدفق الهواء النقي المطلوب إلمداد هواء االحتراق ،و ذلك لتجنب تش ـ ـ ـ ـ ــكيل خليط من

)3

الظروف الجيدة لطرد نواتج االحتراق

الغازات الخطرة غير المحترقة.

ب)

إرشادات التشغيل والصيانة للمستخدمين ،بحيث تُ ِّ
وضح عمليات االستخدام ،ويجب أن تحتوي على جميع

ج)

التحذيرات والتنبيهات الضـ ـ ــرورية على ُعبوات التغليف التي يجب أن تُشـ ـ ــير بشـ ـ ــكل ال لبس فيه إلى نوع
الغاز المس ــتخدم وض ــغط إمدادات الغاز المس ــتخدم  ،وأي قيود على اس ــتخدامها ،وعلى وجه الخص ــوص
التحذيرات التي تنص على أالَّ يوضع أو ُيثبَّت الجهاز إالَّ في األماكن جيدة التهوية بما فيه الكفاية.

المعلومات الالزمة لالستخدام اآلمن ،و على وجه الخصوص تنبيه المستخدم بمحاذير (قيود) االستخدام.

المادة ( )5البيانات اإليضاحية
الم َّ
عدة لوضـ ـ ـ ــعها أو عرضـ ـ ـ ــها في السـ ـ ـ ــوق
يجب أن تكون البيانات اإليضـ ـ ـ ــاحية الخاصـ ـ ـ ــة باألجهزة والملحقاتُ ،
كالتالي :
أ)

أن تكون البيانات اإليضــاحية الموضــحة على عبوة المنتَج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في المواصــفة
المبينة في الملحق ( )3من هذه الالئحة.
القياسية ذات العالقة؛ ّ

ب)

أن تتشمل البيانات اإليضاحية المعلومات التالية:
)3

اسم المنتج واالسم التجاري.

)6

اسم الصانع وعنوانه أو عالمته التجارية أو كليهما.

)1

يجب وضع رمز (كود) خاص على كل عبوةِّ ،
يوضح دفعة اإلنتاج ،و ذلك لغرض تتبع المنتَج.

)3

بلد المنشأ ،وما إذا كان المنتج ُم َّ
صنعا بموجب ترخيص من عالمة تجارية مسجلة.

)5

أن تكون اإلرشادات والتحذيرات مكتوبة باللغة العربية أو العربية واإلنجليزية ،ومرفقة مع الجهاز.

ج)

ومث َبتة .
أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات اإليضاحية صحيحة ُ

د)

ّأال تكون الصـ ـ ـ ــور والعبارات المسـ ـ ـ ــتخدمة على عبوات المنتج ،مخالفة للنظام العام واآلداب العامة والقيم
اإلسالمية السائدة في المملكة.

المادة ( )6إجراءات تقويم المطابقة
أ)

المورد  -المسؤول عن الوضع في السوق – الحصول على عالمة الجودة السعودية.
يجب على ِّ
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ب)

يجب أن تُنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم المطابقة المحددة ،بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه الالئحة
المبينة في الملحق (.)3
والمواصفات القياسية السعودية ذات العالقة؛ ّ

ج)

يجب أن ُي َرفق مع األجهزة ملف فني يتضمن ما يلي :
المورد(الصانع/المستورد) بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق ()6
)3
إقرار ِّ

د)

المورد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق ،مثل تقديم وثائق الملف الفني
يجب على
ِّ
ت مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه الالئحة ،متى ما طُلِب
وشهادات المطابقة وأي معلومات أخرى موثّقة تُثبِ ُ

)6

وثيقة تقييم المخاطر.

منه ذلك.

المادة ( )7مسؤوليات الجهات الرقابية (المنافذ و المصانع)
تقوم الجهات الرقابية كجزء من مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:
أ)

تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من اسـ ــتيفاء األجهزة والملحقات إلجراءات تقويم المطابقة المحددة والوثائق
الفنية المرفقة مع اإلرساليات.

ب)

يحق للجهات الرقابية – عش ـ ـ ـوائياً  -سـ ـ ــحب عينات من المنتجات و إحالتها إلى المختبرات المختصـ ـ ــة

ج)

يحق للجهات الرقابية تحميل المستوردين تكاليف إجراء االختبارات وما يتعلق بذلك .

د)

للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه الالئحة.

عند ضـبط حالة عدم مطابقة للمنتَج ،فإن الجهة الرقابية تقوم بسـحب المنتجات المعنية من المستودعات
واتخاذ اإلجراءات النظامية في حقها.

المادة ( )8مسؤوليات سلطات مسح السوق
تقوم سلطات مسح السوق كجزء من مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:
أ)

َّ
المخزنة في
تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في األسواق ،وكذلك المنتجات
مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سالمة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات األساسية المبيَّنة

في هذه الالئحة والمواصفات القياسية ذات العالقة.
ب)

الموردين ،وذلك إلجراء االختبارات الالزمة
اء من السوق أو مستودعات
ِّ
سحب ّ
عينات من المنتَج ،سو ً
والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه الالئحة.
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ج)

َّ
المخزن  -لمتطلبات هذه الالئحة  ،فإن سلطات مسح
منتج المعروض أو
عند ضبط حالة عدم مطابقة لل َ
السوق تتخذ جميع اإلجراءات اإلدارية من سحب و استدعاء للمنتج المعني ،وتُطبَّق اإلجراءات والعقوبات
المشار إليها في المادة ( ، )9و ذلك بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة .

المادة ( )9المخالفات والعقوبات
أ)

ظر ص ــناعة واس ــتيراد و وض ــع وعرض األجهزة والملحقات غير المطابقة لبنود هذه الالئحة ،أو حتى
ُيح َ

ب)

ُيعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه الالئحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم
بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خط ار على صحة وسالمة المستهلك وعلى البيئة ،وذلك في

اإلعالن عنها.

الحاالت التالية :

ج)

)3

عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح عالمة الجودة السعودية.

)6

المورد بالمطابقة ،أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.
عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار ِّ

)1

عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.

)3

عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات اإليضاحية أو إرشادات االستخدام.

عند ضبط أي مخالفة ألحكام هذه الالئحة ،فعلى الجهات الرق ـ ـ ـ ـ ـابية وسلطات مسح الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوق  -حسب
الحالة  -اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة إلزالة المخالفة وآثارها من السوق ،و لها في سبيل ذلك :
)3

تكليف الجهة المخالفة  -المسؤولة عن وضع أو عرض األجهزة والملحقات المخالفة  -بسحبها

من المسـتودعات أو الســوق بهدف تصــحيح المخالفة إن كان ذلك ممكنا ،أو إعادة تصــديرها ،أو
إتالفها (حسب طبيعة المنتج) و ذلك خالل المدة الزمنية التي تحددها تلك الجهات .

)6

د)

القيام بســحب المنتجات أو حجزها أو إتالفها ،أو اتخاذ أي إجراء آخر الســتدعائها من األسـواق.
ولسلطات مسح السوق  -حسب الحالة  -اإلعالن عن استدعاء المنتَج من األسواق ،مع تحمل
الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

عند ض ـ ـ ــبط مخالفة لألجهزة والملحقات ،فإن الهيئة تتخذ اإلجراءات الالزمة بحق هذه المنتجات المخالفة
لمتطلبـات هـذه الالئحـة ،بمـا في ذلــك إلغـاء ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـادة المطـابقـة ذات العالقـة ،واتخـاذ التـدابير الالزمـة مع
الجهة المقبولة م ِ
صدرة الشهادة.
ُ

ه)

دون اإلخالل بأي عقوبة أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد تنص عليها األنظمة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارية ،فإنه ُيعاقَب كل من يخالف أحكام هذه
الالئحة بالعقوبات المنصـ ـ ـ ـ ــوص عليها في نظام الغش التجاري سـ ـ ـ ـ ــاري المفعول ،أو أي نظام آخر يحل
محله.
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المادة ( )11أحكام عامة
)3

ويطبَّق عليه العقوبات التي ينص
يتحمل ِّ
المورد كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه الالئحةُ ،

)6

المورد بجميع األنظمة/اللوائح األخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة
ال تحول هذه الالئحة دون التزام ِّ

)1

موردي األجهزة والملحقات الخاضعة ألحكام هذه الالئحة ،أن يقدموا لمفتشي الجهات
يجب على جميع ِّ

)3

إذا نشأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه الالئحة ،أو نشأ أي خالف في تطبيقها ،ف ُيرفع

عليها نظام الغش التجاري و /أي أنظمه ذات عالقة ،إذا ثبت مخالفتها ألي مادة من مواد هذه الالئحة.

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

الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيالت والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

األمر إلى لجنة مختصة في الهيئة إلصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخالف ،وبما يحقق
المصلحة العامة.

)5

لمورد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب ،وبعد إجراء التصحيحات الالزمة لألسباب
يجوز ل ِّ

)2

تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على ترخيص باستعمال البطاقة،

)7

لمورد المرخص له بنود هذه الالئحة ،واتخاذ
يحق للهيئة إلغاء الترخيص باستعمال البطاقة إذا خالف ا ِّ

)1

عند حصول أي تعديالت على المنتج خالل فترة الترخيص (ما عدا التعديالت الشكلية كاللون) فإن

)9

للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه الالئحة ،وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه الالئحة االلتزام بما

التي أدت إلى الرفض ،ودفع أي تكاليف إضافية تُ ِّ
حددها الهيئة.

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

اإلجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج ،والبد من التقدم بطلب جديد للحصول على ترخيص.

يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة ( )11أحكام انتقالية
)3

المورد تصــحيح أوضــاعه وفقاً ألحكام هذه الالئحة ،خالل مدة ال تزيد على (ســتة أشــهر) من
يجب على ِّ
تاريخ العمل بها.
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)6

مع مراعاة أحكام الفقرة ( )3من هذه المادةُ ،يسـ ـ ـ ــمح بتداول المنتجات غير المس ـ ـ ــتوفية للمتطلبات الواردة
في هذه الالئحة ،لمدة ال تزيد على سنة من تاريخ العمل بها.

)1

تلغي هذه الالئحة -بعد اعتمادها -كل اللوائح السابقة في مجال هذه الالئحة.

المادة ( )12النشر
تُنشر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية.
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الملحق ()1

األجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها
المنتج
3

الترميز

الجمركي

عنوان المواصفة القياسية

مواقد الطهو ( المشاعل

73211110

مواقد الطهو المنزلية التي تعمل بحرق الغازات

السطحية – األفران –

73211190

البترولية المسالة

الشوايات )

85166000

رقم المواصفة القياسية
SASO 168

73211120
6

الدفايات التي تعمل بالغاز

73218110

مدافئ ( دفايات ) الغاز المنزلية  -الجزء األول :

البترولي المسال )(LPG

85162910

المدافئ المشعة النقالي.

SASO 59

73211120
1

سخانات الماء التي تعمل

بالغاز البترولي المسال

85166000

سخانات الماء المنزلية ذات الخزان التي تعمل بالغاز

SASO 57

)(LPG
3

منظمات ضغط الغاز

90322000

5

أنظمة اإلنذار عن تسرب
الغاز

84818090

2

األسطوانات المعدنية لغاز

36061000

منظمات الضغط وأجهزة التحويل األتوماتيكية

SASO EN 16129

بضغط تصريف يصل إلى  3بار و سعة تصل إلى
 351كيلو جرام/ساعة كحد أقصى ،و األجهزة

البترول المسال غير القابلة

المعدة للمواقد
إلعادة التعبئة ُ
المحمولة (الدوافير)
7

المواقد المحمولة (الدوافير)

73211190

1

األسطوانات المعدنية لغاز

73110090

البترول المسال القابلة إلعادة

التعبئة
9

خراطيم إمداد الغاز

المرتبطة بالسالمة للبيوتان أوالبروبان أو خليطهما.
السالمة في استخدام الغازات البترولية المسالة -
الجزء الثالث :نظام اإلنذار عن تسرب الغاز وغلقه.
أسطوانات الغاز المعدنية للغازات البترولية المسالة
غير القابلة إلعادة التعبئة مع أو بدون صمام
لالستخدام مع األجهزة المحمولة  -اإلنشاء والتفتيش
واالختبار والدمغ (الوسم)

مواصفات(خصائص) األجهزة الخاصة بالغاز
البترولي المسال – أجهزة ضغط بخار الغاز
البترولي المسال المحمولة

أسطوانات الغاز – أسطوانات الصلب الملحومة

SASO EN 417

EN 521
SASO GSO ISO

المتنقلة القابلة إلعادة التعبئة والمستخدمة للغازات

22991

الخراطيم المطاط لألجهزة المنزلية التي تعمل

SASO GSO 141

البترولية المسالة – التصميم والتركيب
40091190

SASO 1496-3

بالغازات البترولية المسالة.
 31صمامات أسطوانات الغازات

84818030

أسطوانات الغاز – مواصفات واختبار صمامات

SASO GSO ISO

أسطوانات الغازات البترولية المسالة  -الغلق الذاتي

14245
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الملحق ()2
المورد بالمطابقة
نموذج إقرار
ِّ

يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة
 )3بيانات المورد

المورد بالمطابقة
إقرار
ِّ

االسم
العنوان:

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

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

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

)2

تفاصيل المنتج

العالمة التجارية للمنتج

الطراز

وصف المنتج

المواصفات القياسية المرجعية  /المواصفات الفنية
ُنقر بأن المنتج المذكور في هذا اإلقرار هو منتَج مطابق لالئحة الفنية السعودية (
و المواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.

)

الشخص المسؤول:
اسم الشركة:

التوقيع:
التاريخ:
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