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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 ،و ما 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 .

بناء على المادة الثالثة ( 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 " 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".

بناء على المادة الرابعة ( فقرة  )33 -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 "مراجعة
األنظمة واللوائح الرقابية ذات العالقة بمجاالت عمل الهيئة ،وتطويرها ،و اقتراح 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 المواص ـ ـ ــفات القياس ـ ـ ــية للمنتجات المش ـ ـ ــمولة في إحدط اللوائح تعتبر أس ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــا لمطابقة تلك المنتجات
للمتطلبات األساسية للسالمة 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 ()3

المصطلحات و التعاريف

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

الهيئة  :الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس والجودة.
المجلس  :مجلس إدارة الهيئة.
المملكة  :المملكة العربية السعودية.
جهة المنح :هي الجهة المختصة في الهيئة أو أي جهة تقويم مطابقة مقبولة من قبل الهيئة.
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.
الجهات المقبولة  :هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق الئحة قبول جهات تقويم المطابقة.
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 مستوط جودتها أو أبعادها و مقاييسها أو متطلبات السالمة واألمان فيها ،كما تشمل

المصطلحات والرموز وطرق االختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعالمات.

المتطلبات األساسية  :المتطلبات الخاصة بالمنتجات ،التي قد تؤثر على السالمة والصحة والبيئة ،التي
يجب االلتزام بها .
سلطات مسح السوق :هي الجهة  /الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.
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 .
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الخطر (أخطار( ) :Hazard(sمصدر محتمل للضرر
المخاطر ) : Risk(sاحتمال ظهور خطر مسبب للضرر مرتبطاً بدرجة شدة الضرر .
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 على تجديد

-

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

-

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

المنتَج.

وكيل للصانع في المملكة.

المورد بالمطابقة  :إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها ،وذلك
إقرار
ِّ
دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث  -ال في مرحلة التصميم و ال في مرحلة اإلنتاج الخاصة بعملية

التصنيع  -و قد يعتمد اإلقرار على اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العالقة .

عالمة الجودة السعودية :عالمة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج
سلعة مطابقة لالئحة العامة لعالمة الجودة واجراء المنح والمواصفة 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.
مواصفات كفاءة استهالك الطاقة :مواصفة قياسية سعودية معتمدة من مجلس اإلدارة ،تهدف إلى ترشيد
استهالك الطاقة الكهربائية لمنتج أو فئة منتجات حفاظا على االقتصاد الوطني ومكتسباته ،وكذلك تقليل
االستهالك على المستهلك العادي ،وذلك عن طريق تقديم وسائل علمية وعملية تستند إلى المواصفات

القياسية الدولية مع االستفادة من الممارسات الدولية المتميزة في هذا المجال.
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قرر مجلس إدارة الهيئة بإلزامية تطبيق هذه الالئحة عليها
المنتجات  :األجهزة واألدوات والمعدات التي ُي ِّ
والمحددة في الملحق (.)3

البطاقة  :بطاقة تُ َّثبت على المنتجات ،تدل على كفاءة األجهزة واألدوات في استهالك الطاقة حسب النموذج

الم َّ
وضح في هذه الالئحة ومواصفات كفاءة استهالك الطاقة الخاصة بالمنتج ،أو أي مواصفة قياسية أخرط
ُ
تُ ِّ
حددها الهيئة.

خولة تفيد أن المنتج المعني
شهادة كفاءة استهالك الطاقة للط ارز :شهادة صادرة عن الهيئة أو من جهة ُم َّ
يستوفي متطلبات مواصفات كفاءة استهالك الطاقة ذات العالقة.
خولة باستخدام وتثبيت البطاقة على
الترخيص باستخدام البطاقة  :ترخيص صادر عن الهيئة أو من جهة ُم َّ

المنتجات التي تستوفي متطلبات هذه الالئحة .

الطراز :فئة من المنتج لها نفس الخواص الفيزيائية (شكل ،سعة ،مقاس  )...وخواص فنية محددة ،ولها رقم
سيستخدم كمرجع لكل منتَج ُيمنح له الترخيص باستعمال البطاقة.
خاصُ ،
أقرتها الدولة أو مجلس إدارة الهيئة لمحاربة الغش أو التدليس أو
األنظمة ذات العالقة :األنظمة التي َّ
التضليل أو سوء استخدام الترخيص ،أو األنظمة التي تُنظِّم التبادل التجاري للمنتجات ،أو أي أنظمة أخرط.
المختبر المسجل :هو مختبر معتمد وفقا لأليزو  37165من جهة اعتماد معترف بها في مجال كفاءة
استهالك الطاقةُ ،ي َّ
سجل من الهيئة من أجل قبول التقارير الصادرة عنه في إجراءات ترخيص استعمال
بطاقة كفاءة الطاقة.

تقرير االختبار :تقرير اختبار صادر من مختبر مسجل ،على أن أالَّ يكون قد مضى على تاريخ إصداره
أكثر من ستة أشهر عند التقدم بطلب الترخيص.
 6/3يكون للكلمات والعبارات األخرط الواردة في هذه الالئحة المعاني الواردة في األنظمة و اللوائح والق اررات
المعمول بها في الهيئة.

المادة ( )2المجال
تُ َّ
طبق هذه الالئحة على جميع المنتجات التي يصدر لها قرار من المجلس بإلزامية تطبيق برنامج كفاءة الطاقة،
وذلك وفقا للتعريفات والمصطلحات الواردة في المادة ( )3ومواصفات كفاءة استهالك الطاقة الخاصة بالمنتج.
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علما أن استيفاء متطلبات هذه الالئحة ال ُيغني عن االلتزام بمتطلبات اللوائح الفنية/المواصفات القياسية ذات
العالقة بالسالمة التي تُ ِّ
حدد المتطلبات األساسية في المنتج المعني.

المادة ( )1األهداف
تهدف هذه الالئحة إلى ترشيد استهالك الطاقة حفاظا على الموارد واالقتصاد الوطني ومكتسباته ،باإلضافة إلى
تخفيض التكاليف على المستهلك العادي ،إلى جانب تطبيق اللوائح الفنية الخاصة بالمنتَج التي تُحدد المتطلبات
الموردين االلتزام بها ،لضمان مطابقة هذه المنتجات ،والمحافظة
األساسية ،واجراءات تقويم المطابقة التي يجب على ِّ
على سالمة وصحة المستهلك وسالمة البيئة ،وتسهيل إجراءات مسح األسواق.

المادة ( )3متطلبات الحصول على شهادة كفاءة استهالك الطاقة للطراز
تمنح الهيئة شهادة كفاءة استهالك الطاقة للطراز ،عند توفر الشروط التالية :
أ)

المورد َّ
مسجال رسمياً لدط الجهة الرسمية المختصة ،ويحمل رقم سجل تجاري.
أن يكون ِّ

ب) أن يكون المنتج مستكمال لجميع إجراءات تقويم المطابقة التي تبرهن على استيفائه لمتطلبات اللوائح الفنية

ج)

الخاصة بالسالمة للمنتج.
أن يكون المنتَج المدرج تحت مجال هذه الالئحة مستوفيا لمتطلباتها ،ولمواصفات كفاءة استهالك الطاقة
ذات العالقة.

د)

الم ِّ
صنع نظام إدارة جودة فعال ،ويعتبر الحصول على شهادة اآليزو  9113يغطي
يجب أن يكون لدط ُ

ه)

المورد تقديم إقرار بالمطابقة الوارد في الملحق ( )1وتقرير اختبار وفقا لمواصفات كفاءة الطاقة
يجب على ِّ

و)

المورد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق ،مثل تقديم وثائق الملف الفني وتقارير
يجب على ِّ

ز)

في حالة إشارة مواصفات كفاءة استهالك الطاقة الخاصة بالمنتج ،إلى وجوب تثبيت البطاقة على المنتَج
و/أو عبوته ،فيجب أن تُثبَّت بالطريقة التي تُ ِّ
حددها الهيئة من حيث النوع والدرجة ،وذلك وفقا لما يرد في

متطلب هذا البند.
ذات العالقة.

ت استيفاء متطلبات شهادة كفاءة استهالك الطاقة للطراز ،متى ما
االختبار وأي معلومات أخرط موثّقة تُثب ُ
طُلب منه ذلك.

المادة ( )2من هذه الالئحة ولمواصفات كفاءة استهالك الطاقة ذات العالقة،
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ح)

ومث َبتة.
أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في وضع البطاقة صحيحة ُ

المادة ( )5خطوات الحصول على شهادة كفاءة استهالك الطاقة للطراز
 3/5تقديم الطلب
المورد اتباع الخطوات التالية:
للحصول على شهادة كفاءة استهالك الطاقة للطراز يجب على ِّ
أ)

التقدم للهيئة بطلب مستقل لكل طراز من المنتجات المطلوب الحصول على شهادة كفاءة استهالك الطاقة
لها.

ب)

تعبئة النماذج الملحقة بمواصفات كفاءة استهالك الطاقة الخاصة بالمنتج المعني ،وتزويد الهيئة بأي وثائق

ج)

إرفاق الملف الفني متضمناً تقارير االختبار التي تُثبت مطابقة المنتَج لمواصفة كفاءة استهالك الطاقة من
مختبر ُم َّ
سجل ،مع إرفاق نسخة من شهادة االعتماد سارية المفعول.

د)

إرفاق وثائق تقويم المطابقة التي تبرهن على استيفاء المنتج لالئحة الفنية السعودية ذات العالقة.

ه)

المورد بتقديم تقرير نصف سنوي للهيئة؛ يتضمن كمية المبيعات في المملكة للمنتجات الحاصلة على
يقوم ِّ

و)

المورد  -عند تقدمه بطلب الحصول على شهادة كفاءة استهالك الطاقة للطراز – بتزويد الهيئة
أن يقوم
ِّ
بأي بيانات تتعلق بالمنتج المحدد في الطلب ،وأن ُيسهِّل مهمة الحصول على عينة ُممثِّلة للطراز عند
الحاجة ،لغرض التحقق من مدط مطابقتها لمواصفات كفاءة استهالك الطاقة ذات العالقة بالمنتج ،وذلك

ز)

المورد بأن جميع البيانات التي ُي ِّ
قدمها للهيئة صحيحة وتحت مسؤوليته.
أن ُيقر ِّ

ح)

المورد للهيئة التكاليف المترتبة عن عملية منح شهادة كفاءة استهالك الطاقة للطراز.
أن يدفع ِّ

إضافية أخرط عند الطلب.

شهادة كفاءة استهالك الطاقة للطراز ،مع حفاظ الهيئة على سرية هذه المعلومات.

على نفقته.

 2/5منح شهادة كفاءة استهالك الطاقة للطراز
تقوم الهيئة باإلجراءات أدناه لمنح شهادة كفاءة استهالك الطاقة للطراز:
أ)

تقوم الهيئة بدراسة الوثائق وفق إجراء المنح لشهادة كفاءة استهالك الطاقة للطراز المعتمد من الهيئة لهذا
الغرض لكل منتج .للتحقق من استيفاء الطلب لجميع متطلبات الحصول على شهادة كفاءة استهالك الطاقة

للطراز.
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ب) تقوم الهيئة بالتحقق من مدط استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه الالئحة ،وفقا لنموذج تقويم المطابقة ()1a
"اعتماد الطراز" المبين في الملحق( ، )6باإلضافة إلى التحقق من استيفاء المنتَج للمتطلبات األساسية
وفقا لالئحة الفنية ذات العالقة .

ج)

تُصدر الهيئة شهادة كفاءة استهالك الطاقة للطراز بعد استيفاء المنتَج لجميع المتطلبات الواردة في هذه
الالئحة.

د)

المورد كتابياً في حالة رفض طلبه مع توضيح األسباب.
إبالغ ِّ

ه)

المورد جميع المتطلبات ويستكمل جميع التصحيحات المطلوبة خالل المدة المحددة في إجراء
عندما يستوفي ِّ

و)

ُي ِّ
حدد إجراء المنح للمنتَج المعني التكاليف المترتبة عن عملية المنح لشهادة كفاءة استهالك الطاقة للطراز.

ز)

يحق للهيئة – عند الضرورة  -سحب عينات من إرساليات عشوائية من المنتجات المستوردة ،أو المصنعة

ح)

مدة صالحية شهادة كفاءة استهالك الطاقة للطراز سنة ،قابلة للتجديد ،على أن ُي ِّ
المورد طلب تجديد
قدم
ِّ
الشهادة قبل شهر على األقل من تاريخ انتهاء صالحيتها.

المنح ذي العالقة ،تقوم الهيئة بإصدار شهادة كفاءة استهالك الطاقة للطراز.

محليا واختبارها في مختبر ُم َّ
المورد تكاليف سحب العينة واختبارها وما يتعلق بذلك.
سجل ،على أن يتحمل ِّ

المادة ( )6الترخيص باستخدام البطاقة
 1/6متطلبات الترخيص باستخدام البطاقة
لمورد باستخدام بطاقة كفاءة الطاقة  ،عند توفر الشروط التالية:
تمنح الهيئة ترخيصا ل ِّ
أ)

أن يكون المنتَج حاصال على شهادة كفاءة استهالك الطاقة للطراز.

ب) التقدم للهيئة بطلب مستقل لكل طراز من المنتجات المراد الحصول على ترخيص باستخدام البطاقة لها.
ج)

تعبئة النماذج الملحقة بمواصفات كفاءة استهالك الطاقة الخاصة بالمنتج المعني ،وتزويد الهيئة بأي وثائق

د)

المورد بتقديم تقرير نصف سنوي للهيئة ،يتضمن كمية المبيعات في المملكة للمنتجات ،المزمع الحصول
يقوم ِّ

ه)

المورد بشروط تثبيت البطاقة على المنتجات بالطريقة الصحيحة المحددة في هذه الالئحة ومواصفة
أن يلتزم ِّ

إضافية أخرط عند الطلب.

على ترخيص باستخدام البطاقة لها ،مع حفاظ الهيئة على سرية هذه المعلومات.

كفاءة استهالك الطاقة.
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و)

المورد للهيئة التكاليف المترتبة عن عملية الترخيص باستخدام البطاقة.
أن يدفع ِّ

 2/6منح الترخيص باستخدام البطاقة
أ)

تقوم الهيئة بالتحقق من حصول المنتَج على شهادة كفاءة الطاقة للطراز ،و من صحة كل الوثائق والمعلومات

المورد.
المقدمة من ِّ

ِّ
تحدد الهيئة تكاليف استخدام الترخيص باستخدام البطاقة بشكل تفضيلي ،بحيث يكون الترخيص باستخدام
ب)
البطاقة مجانيا لطراز المنتج األكثر كفاءة في استهالك الطاقة ،وتتصاعد التكلفة بانخفاض مستوط كفاءة

الطاقة لكل وحدة من الطراز للمنتج المعني ،حيث ُي ِّ
حدد إجراء المنح ومواصفات كفاءة استهالك الطاقة عدد
المستويات المقبولة وتكاليف الترخيص باستخدام البطاقة لكل مستوط.

ج)

المورد ترخيصا باستخدام البطاقة.
المورد لمتطلبات الترخيص ،تمنح الهيئة ِّ
بعد استيفاء ِّ

د)

مدة صالحية الترخيص باستخدام البطاقة سنة ،قابلة للتجديد ،على أن ُي ِّ
المورد طلب تجديد الترخيص
قدم
ِّ
قبل شهر على األقل من تاريخ انتهاء صالحيته.

 3/6شروط تثبيت البطاقة
أ)

يجب أن تُثبَّت البطاقة على المنتجات الحاصلة على الترخيص فقط ،وتُثبَّت في مكان واضح بطريقة يصعب

ب)

للمورد اإلعالن عن الترخيص باستخدام البطاقة في معامالته التجارية إلثبات أن المنتجات مرخصة
ُيسمح ِّ
وتخضع للمتابعة من الهيئة.

ج)

َّ
المورد استخدام البطاقة
ظر على
ِّ
ويح َ
يجب أالَّ ُي َ
ستخدم الترخيص وال البطاقة إال للمنتجات المرخص لهاُ ،
بشكل ُمضلِّل أو خاطئ أو بأي طريقة أخرط تعتبرها الهيئة والجهات الرقابية تضليال.

د)

التأكد من أن عبوة ومواد تغليف المنتجات تحمل البطاقة.

إزالتها ،وفق المتطلبات المحددة في إجراء المنح ومواصفات كفاءة استهالك الطاقة للمنتج المعني.

المادة ( )7المتطلبات المترولوجية :
يجب استخدام وحدات النظام الدولي ( )SI Unitsأو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.

المادة ( )8مسؤوليات الجهات الرقابية(المنافذ  -المصانع)
تقوم الجهات الرقابية كجزء من مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:
9
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أ)

التأكد من إجراءات تثبيت البطاقة على المنتَجات الخاضعة لهذه الالئحة والتحقق من صحة البيانات.

ب)

س ـ ــحب عينات من المنتجات الخاض ـ ــعة لهذه الالئحة  -عشـ ـ ـوائيا  -و إحالتها إلى المختبرات المختصـ ـ ـة
للتأكد من مدط مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه الالئحة.

ج)

الموردين تكاليف إجراء االختبارات و ما يتعلق بذلك .
يحق للجهات الرقابية تحميل ِّ

د)

عند ض ــبط حالة عدم مطابقة للمنتَج ،فإن الجهة الرقابية تقوم بس ــحب المنتجات المعنية من المس ــتودعات
واتخاذ اإلجراءات النظامية في حقها.

ه)

تقوم الجهـات الرقـابية بالتحقق من أن المنتجات  -المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمولة بهذه الالئحة – مرخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة من قبل الهيئة

وتحمل البطاقة.

المادة ( )1مسؤوليات سلطات مسح السوق
تقوم سلطات مسح السوق كجزء من مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:
)3

تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات الخاضعة لهذه الالئحة؛ المعروضة في األسواق ،وكذلك

)6

الموردين(صانعين و مستوردين و ِّ
موزعين) ،
اء من السوق أو مستودعات
ِّ
سحب ّ
عينات من المنتَج ،سو ً
وذلك إلجراء االختبارات الالزمة والتأكد من مدط مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه الالئحة،

َّ
المخزنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من إجراءات تثبيت البطاقة على المنتَجات
المنتجات
الخاضعة لهذه الالئحة والتحقق من صحة البيانات.

المورد جميع التكاليف المتعلقة بسحب العينات وشحنها واختبارها وذلك لضمان استم اررية
على أن َّ
يتحمل ِّ

مطابقتها للمواصفة القياسية ذات العالقة و هذه الالئحة.

)1

عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج  -المعروض و َّ
المخزن  -لمتطلبات هذه الالئحة ،فإن سلطات مسح
السوق تتخذ جميع اإلجراءات اإلدارية من سحب و استدعاء للمنتج المعني  ،و تُ ِّ
طبق عليه اإلجراءات و
العقوبات المشار إليها في المادة ( ، )31و ذلك بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة.

المادة ( )31المخالفات و العقوبات
أ)

ُيحظَر صــناعة واســتيراد و وضــع وعرض المنتجات غير المطابقة لهذه الالئحة ،أو حتى اإلعالن عنها،

ب)

ُيعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه الالئحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم
بأن هذا المنتَج غير مطابق ،وذلك في الحاالت التالية :

ما لم تحمل البطاقة ،وما لم تكن مطابقة لبنود هذه الالئحة.
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)3

عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح للبطاقة.

)6

عدم صحة البيانات

)1

استعمال (تثبيت) البطاقة على أي من المنتجات أو الط ارزات دون الحصول على ترخيص من

)3

االستمرار في استعمال البطاقة على أي من المنتجات أو الط ارزات بعد صدور قرار بإلغاء الترخيص

الهيئة.

لها ،أو انتهاء مدة الترخيص دون تجديد.
)5

االستمرار بالنشر أو اإلعالن في أي من وسائل اإلعالم عن استعمال البطاقة للمنتجات التي صدر
قرار بإلغاء الترخيص لها دون تجديد.

)2
ج)

إزالة البطاقة المثبَّتة على المنتجات أو العبث بها أو إخفائها عن المستهلك أثناء عرضها للبيع.

عند ضــبط أي مخالفة ألحكام هذه الالئحة ،تقوم ســلطات مســح الســوق  -حســب الحالة  -باتخاذ جميع
اإلجراءات الالزمة إلزالة المخالفة و آثارها من السوق  ،ولها في سبيل ذلك :
)3

تكليف الجهة المخالفة  -المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولة عن وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع و عرض المنتج المخالف  -بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحبه من
المس ــتودعات أو الس ــوق بهدف تص ــحيح المخالفة  -إن كان ذلك ممكنا  ،أو تص ــديره  ،أو إتالفه
(حسب طبيعة المنتج) و ذلك خالل المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق .

)6

القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتالفها ،أو اتخاذ أي إجراء آخر الستدعائها من األسواق .و
تحمل
لسـلطات مسـح السـوق  -حسـب الحالة  -اإلعالن عن اسـتدعاء المنتَج من األسـواق  ،مع ّ
الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

د)

عند ضــبط مخالفة للمنتجات ،فإن الهيئة تتخذ اإلجراءات الالزمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات

ه)

دون اإلخالل بأي عقوبة أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد تنص عليها األنظمة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارية ،فإنه ُيعاقب كل من يخالف أحكام هذه
الالئحة بالعقوبات المنص ـ ـ ـ ــوص عليها في نظام الغش التجاري س ـ ـ ـ ــاري المفعول ،أو أي نظام آخر يحل

هذه الالئحة ،بما في ذلك إلغاء الترخيص باستخدام البطاقة.

محله.

المادة ( )33أحكام عامة
)3

ويطبَّق عليه العقوبات التي ينص
َّ
يتحمل ِّ
المورد كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه الالئحةُ ،
عليها نظام الغش التجاري و /أي أنظمه ذات عالقه ،إذا ثبت مخالفتها ألي مادة من مواد هذه الالئحة.

66

م.إ05-04-61-651-

)6

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

)1

موردي المنتجات الخاضـ ـ ـ ـ ــعة ألحكام هذه الالئحة ،أن ِّ
يقدموا لمفتشـ ـ ـ ـ ــي الجهات الرقابية
يجب على جميع ِّ

)3

فيرفع
إذا نشــأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتضــى أحكام هذه الالئحة ،أو نشــأ أي خالف في تطبيقهاُ ،

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

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

األمر إلى لجنة مختصـة في الهيئة إلصـدار القرار المناســب بشــأن هذه الحالة أو هذا الخالف ،وبما يحقق
المصلحة العامة.

)5

لمورد تقديم طلب جديد بعد زوال أس ــباب رفض الطلب ،وبعد إجراء التص ــحيحات الالزمة لألس ــباب
يجوز ل ِّ

)2

تقوم الهيئة بد ارس ـ ــة الش ـ ــكاوط التي ترد إليها بش ـ ــأن المنتجات الحاص ـ ــلة على ترخيص باس ـ ــتعمال البطاقة،

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

والتحقق من صحة هذه الشكاوط ،واتخاذ اإلجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.
)7

َّ
المرخص له بنود هذه الالئحة ،واتخاذ
لمورد
يحق للهيئـة إلغـاء الترخيص بـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعمـال البطـاقـة إذا خالف ا ِّ

)1

عنـد حصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول أي تعـديالت على المنتج خالل فترة الترخيص (مـا عدا التعديالت الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكلية كاللون) فإن

)9

للهيئة فقط حق تفس ـ ـ ـ ـ ــير مواد هذه الالئحة ،وعلى جميع المس ـ ـ ـ ـ ــتفيدين من تطبيق هذه الالئحة االلتزام بما

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 ( )32أحكام انتقالية
)3

المورد تصــحيح أوضــاعه وفقاً ألحكام هذه الالئحة ،خالل مدة ال تزيد على (ســتة أشــهر) من
يجب على ِّ

)6

مع مراعاة أحكام الفقرة ( )3من هذه المادةُ ،يسـ ـ ـ ــمح بتداول المنتجات غير المسـ 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 كفاءة استهالك الطاقة.

تاريخ العمل بها.

المادة ( )31النشر
تُنشر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية.
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الملحق ()1
قائمة المنتجات الصادر لها قرار بتطبيق متطلبات كفاءة الطاقة
تاريخ التعديل  6439/60/68هـ
الرقم

المنتج

الرمز الجمركي

رقم مواصفة

رقم محضر مجلس اإلدارة وتاريخه

6

أجهزة التكييف حتى 65000
Btu/h

2

أجهزة التكييف ذات السعة
الكبيرة

SASO
2874:2016

 657في 6438/3/28هـ

3

الثالجات حتى
)1100 Liter (39 ctf
المجمدات حتى
)850 Liter (30 ctf

4

غساالت المالبس حتى 25
كغم

5

منتجات اإلنارة الجزء األول

1

منتجات اإلنارة الجزء الثاني

7

المحركات الكهربائية

841510110000
841510190000
841510210000
841510290000
841581220000
841581290000
841581910000
841581990000
841582220000
841582290000
841582910000
841582990000
841810000000
841821000000
841829000000
841830000000
841840000000
845011000000
845012000000
845019000000
845020000000
853922000000
853929000000
853921000006
853921000007
853931000004
853950009999
853931000003
853931009999
853950009999
853932000000
853939000000
853940000000
850120000001
850120000000
850153000001

SASO
2663:2018

 613في  6439/4/24هـ

SASO
2892:2018

 613في  6439/4/24هـ

SASO
2885:2018

 613في  6439/4/24هـ

SASO
2870:2018

 614في  6439/7/69هـ

SASO
2902:2018

SASO
2893:2018

 614في  6439/7/69هـ
يبدأ العمل بها من تاريخ 2068/62/7

 613في  6439/4/24هـ

 - 31أ
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870321000000
870322000000
870323000000
870324000000
401110000001
401120000000

8

اقتصاد الوقود للمركبات
الجديدة

9

اإلطارات

60

مجففات المالبس

845120000000

66

سخانات المياه

841910000000
851610000000

SASO 2847:2018

 614في 6439/7/69هـ

SASO 2857:2016

 655في 6437/1/20هـ

SASO 2883:2017

6439/2/20 612هـ

SASO 2884:2018

6439/2/20 612هـ

ملحوظة:
 )3يتم تحديث هذا الملحق دورياً إلضافة المنتجات التي سيصدر قرار مجلس إدارة الهيئة بإخضاعها لهذه
الالئحة ،وتاريخ اإللزام به ،بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية.

 )6على الموردين والمهتمين متابعة موقع الهيئة للحصول على آخر تحديث لهذا الملحق.

 - 31ب
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الملحق ()2
نموذج تقويم المطابقة ( )Type 1aوفقا للمواصفة ISO/IEC 17067
اعتماد الطراز ()Type Approval

3/3

اعتماد الطراز

عرف اعتماد الطراز بأنه أحد إجراءات تقويم المطابقة ،حيث تقوم الجهة المقبولة بمقتضاه بمراجعة التصميم الفني
ُي َّ

للمنتَج ،والتأكد من صحته ثم اإلقرار بأن التصميم الفني للمنتَج يستوفي متطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات
العالقة.
ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدط الطريقتين التاليتين:
أ)

فحص عينة نموذجية من المنتَج كامال  ،بحيث يكون ُممثِّال لإلنتاج المرتقب( ،نموذج اإلنتاج)

ب)

تقويم مدط مطابقة التصميم الفني للمنتَج من خالل مراجعة الوثائق الفنية و األدلة (نموذج التصميم) ،مع
ِّ
المزمع  ،لواحدة أو أكثر من األجزاء ذات المخاطر للمنتَج (جمع بين نموذج
فحص عينة ُممثلة لإلنتاج ُ

3/2

إجراءات اعتماد الطراز

اإلنتاج و نموذج التصميم)

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

ج)

وثائق فنية تُ ِّ
مكن من تقويم مدط مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية  ،و أن تحتوي على
تحليل و تقييم مناسبين للمخاطر.

د)

يجب أن ِّ
تحدد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتَج ؛ على أن تشمل  -حسب ما يقتضيه
التقويم  -التصميم و التصنيع و تشغيل (استخدام) المنتَج.

ه)

يجب أن تشمل الوثائق الفنية  -على األقل  -العناصر التالية :
)3

وصف عام للمنتَج

)6

رسومات التصميم و التصنيع و المساقط األفقية (الرسوم البيانية) العناصر و الوحدات و التقسيمات

الجزئية  ،إلخ...
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)1

التوصيف والشروح الالزمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل(استخدام) المنتَج المشار إليها.

)3

اء
قائمة بالمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخرط مالئمة تعتمدها الهيئة ،سو ً
َّ
المتبناة الستيفاء المتطلبات األساسية للوائح الفنية
كانت مطبقة كليا أو جزئيا ،ووصفا للحلول
السعودية ،وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية المشار إليها .وفي حالة االستعمال
الجزئي للمواصفات القياسية السعودية ،فيجب أن ُيوضَّح في الوثائق الفنية البنود المطبقة.

)5

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

)2

تقارير االختبارات.

)7

ِّ
المزمع ،ويمكن أن تطلب الجهة المقبولة المزيد من العينات إذا دعت
عينات ُممثلة عن اإلنتاج ُ
الحاجة لذلك.

)1

األدلة (البراهين) التي تدعم مالئمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم ،حيث يجب أن تشير هذه
الم َتبعة ،خاصة في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو
األدلة إلى كل الوثائق ُ
المعايير الفنية المالئمة المشار إليها ،و يجب أن تشمل األدلة الداعمة  -متى ما اقتضى األمر -
المجراة في المختبر المناسب لدط الصانع  ،أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.
نتائج االختبارات ُ

 6/3/6مهام الجهة المقبولة
أ)

بالنسبة للمنتَج

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

بالنسبة للعينات
)3

صممة وفقا للمواصفات
الم َّ
التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية ،وتحديد العناصر ُ

)6

إجراء الفحوصات واالختبارات المناسبة ،أو توكيل من يقوم بها بالنيابة ،للتأكد من أن الحلول الفنية

صممة وفقا للمواصفات األخرط.
الم َّ
القياسية السعودية ،والعناصر ُ

( )technical solutionالتي تبناها الصانع تفي بالمتطلبات الرئيسة المحددة في المواصفات
القياسية ،وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات ذات العالقة.

)1

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

المتطلبات األساسية للوائح الفنية السعودية.
)3

االتفاق مع الصانع على مكان إجراء االختبارات.
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ج)

بالنسبة لق اررات الجهة المقبولة
)3

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

)6

إذا كان الطراز مطابقا لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني ،فإن الجهة
المقبولة تُصدر شهادة اعتماد طراز للصانع ،و يجب أن تحتوي الشهادة على اسم و عنوان الصانع،
المصادق
و نتائج االختبارات ،و شروط سريانها  -إن ُوجدت ،والمعلومات الالزمة لتحديد الطراز
َ
عليه  ،ويمكن أن تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات.

)1

يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناسبة لتقويم مدط مطابقة المنتجات

)3

إذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني ،فيجب
على الجهة المقبولة أالَّ تُصدر شهادة اعتماد الطراز ،وأن تُبلِّغ صاحب الطلب بقرارها ،مع إعطائه

)5

يجب على الجهة المقبولة أن تتَّبع كل التطورات التقنية المعروفة ،ومتى ما أشارت هذه التطورات

َّ
ختبر وللمراقبة أثناء التشغيل.
الم َ
المصنعة وفقا للطراز ُ

مسوغات مفصَّلة حيال عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز .

المصادق عليه لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ،فيجب
إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز
َ
على الجهة المقبولة أن ِّ
تحدد مدط الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية ،وعليها في هذه الحالة
إبالغ الصانع بذلك.

)2

يجب على الصانع إبالغ الجهة المقبولة -التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة اعتماد الط ارز
المدخلة على الطراز المصادق عليه ،التي من شأنها أن تؤثِّر على مطابقة المنتَج
بكل التغييرات ُلمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ،أو لشروط سريان شهادة اعتماد الطراز ،حيث أن مثل هذه

)7

يجب على كل جهة مقبولة أن تُبلَّغ الهيئة عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة أُصدرت أو
ُسحبت ،و عليها أن تقوم بشكل دوري  -أو عند الطلب  -بتقديم قائمة بشهادات اعتماد الطراز و
أي إضافات قد ُرفض إصدارها أو تلك التي قد ُعلِّقت أو قُيِّدت بأي شكل.
يجب على كل جهة مقبولة أن تُبلَّغ الجهات المقبولة األخرط عن شهادات اعتماد الطراز و أي

التغييرات تتطلب مصادقة إضافية على شهادة اعتماد الطراز األولية.

)1

إضافات قد ُرفض إصدارها أو تلك التي قد ُعلِّقت أو قُيِّدت بأي شكل ،و أن تُبلَّغ كذلك  -عند
الطلب  -عن شهادات اعتماد الطراز و أي إضافة قد أُصدرت.
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)9

يمكن للهيئة و للجهات المقبولة األخرط – عند الطلب  -أن تحصل على نسخ من شهادات اعتماد

الطراز و/أو اإلضافات المدخلة عليها ،و يمكن للهيئة – عند الطلب  -أن تحصل على نسخ من

الوثائق الفنية ،و من نتائج االختبارات التي قامت بها الجهة المقبولة ،و يجب على الجهة المقبولة
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 .

 )31يجب على الصانع االحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها واإلضافات المدخلة عليها

مع الوثائق الفنية ،واتاحتها للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة عشر سنوات بعد وضع

المنتَج في السوق.
للمورد تقديم الطلب المشار إليه في البند( )3/3/6أعاله ،والقيام بالواجبات المشار إليها سلفا
 )33يمكن ِّ
باسم الصانع  ،بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.
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الملحق ()1
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 (
والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.

)

الشخص المسؤول:

اسم الشركة:

التوقيع:
التاريخ:
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