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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 و توحيد 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 ،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 وجميع المالحق لهذه الالئحة جزء ال يتج أز منها.
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المادة ()1

المصطلحات و التعاريف

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

المملكة :المملكة العربية السعودية
الهيئة :الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المجلس :مجلس إدارة 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.
جهة المنح :هي الجهة المختصة في الهيئة أو أي جهة تقويم مطابقة مقبولة من قبل الهيئة يتم تفويضها
من قبل اإلدارة المختصة في الهيئة.
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 ومقاييسها 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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ويقصد به ما يلي:
ِّ
الموردُ :
-

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
المنتَج.

-

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.

وكيل للصانع في المملكة.

إجراءات تقويم المطابقة :وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة توضح اإلجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة لتقويم المطابقة.
عالمة الجودة السعودية :هي عالمة اعتمدتها الهيئة تدل على ان المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن
إنتاج 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.
المنتجات :هي المنتجات و المعدات الصحية؛ التي تتحكم بتدفق (شطف) المياه و توجيهها ،و تشمل
الصنابير بجميع أنواعها و أشكالها ،و المراحيض التي تعمل بنظام تدفق (شطف) المياه بجميع أنواعها
وأشكالها ،بما في ذلك خزانات الشطف (السيفون) و مقاعد االستنجاء (البديه)؛ و ذلك لجميع األصناف

الميكانيكية أو اإللكترونية أو التي تعمل بأجهزة االستشعار ،المصممة لترشيد استهالك المياه.

البطاقة :بطاقة ترشيد استهالك المياه ،تملكها الهيئة تتضمن البيانات التي تحددها الهيئة؛ و تُ ّبين مستوط
الم َّ
عدة لالستيراد أو التصنيع أو االستخدام
استهالك المياه في المنتجات ،حيث تُثبَّت أو تُ َ
لصق على المنتجات ُ
داخل المملكة في حال استيفائها لمتطلبات هذه الالئحة.
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شهادة ترشيد استهالك المياه للطراز :شهادة صادرة عن الهيئة أو من جهة مخولة تفيد أن المنتج المعني
يستوفي متطلبات هذه الالئحة .
الترخيص باستعمال البطاقة :ترخيص صادر عن الهيئة (أو من جهة مقبولة تخولها الهيئة) باستخدام
وتثبيت البطاقة على المنتجات التي تستوفي متطلبات هذه الالئحة.
اء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل ،إشباعاً لحاجته
المستهلك  :كل من يحصل على سلعة أو خدمة ،سو ً
الشخصية أو حاجات اآلخرين.
المختبر المسجل :هو مختبر معتمد وفقا لأليزو  37165من جهة اعتماد معترف بها في مجال ترشيد
استهالك المياه ،يسجل من الهيئة من أجل قبول التقارير الصادرة عنه في إجراءات ترخيص استعمال

البطاقة.

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

المادة ( )2المجال
الم َّ
لمبينة في الملحق
صنعة محليا التي تُ َ
الم َ
عرض في أسواق المملكة؛ ا ُ
ستوردة أو ُ
تُطبق هذه الالئحة على المنتجات ُ

رقم ( )3من هذه الالئحة.

وذلك وفقا للتعريفات والمصطلحات ذات العالقة الواردة في المادة ( )3والمواصفات القياسية ذات العالقة الواردة

في الملحق (.)3

المادة ( )3األهداف
تهدف هذه الالئحة إلى ترشيد استهالك المياه في المنتجات المشمولة في مجال هذه الالئحة وفقا لمعدالت استهالك
المياه المحدد في الملحق ( ،)3وذلك حفاظا على الموارد واالقتصاد الوطني ومكتسباته ،باإلضافة إلى تخفيض

التكاليف على المستهلك.

علما أن استيفاء متطلبات هذه الالئحة ال ُيغني عن االلتزام بمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العالقة بالسالمة،

ويجب على الموردين االلتزام بتلك اللوائح لضمان سالمة هذه المنتجات للمحافظة على البيئة وصحة وسالمة

المستهلك ،وتسهيل إجراءات مسح السوق

.
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المادة ( )4متطلبات الحصول على شهادة ترشيد استهالك المياه للطراز
تمنح الهيئة شهادة ترشيد استهالك المياه للطراز ،عند توفر الشروط التالية:
أ)

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

ب)

أن يكون المنتج مستكمال لجميع إجراءات تقويم المطابقة التي تبرهن على استيفائه لمتطلبات اللوائح الفنية
الخاصة بالسالمة للمنتج.

ج)

أن يكون المنتَج المدرج تحت مجال هذه الالئحة مستوفيا لمتطلباتها ،وللمواصفات القياسية ذات العالقة.

د)

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

ه)

يجب على المورد تقديم إقرار بالمطابقة الوارد في الملحق ( )1وتقرير اختبار وفقا لمتطلبات هذه الالئحة

متطلب هذا البند.

والمواصفات القياسية ذات العالقة.
و)

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

ز)

يجب أن يتم تثبيت البطاقة على المنتَج و/أو عبوته بالطريقة التي تحددها الهيئة من حيث النوع والدرجة،
وذلك وفقا لما يرد في الفقرة ( )1/2من المادة ( )2من هذه الالئحة والمواصفات القياسية ذات العالقة.

ح)

ومثَْبتة.
أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في وضع البطاقة صحيحة ُ

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

المادة ( )5خطوات الحصول على شهادة ترشيد استهالك المياه للطراز
 1/5تقديم الطلب
للحصول على شهادة ترشيد استهالك المياه للطراز ،يجب على المورد اتباع الخطوات التالية:
أ)

التقدم للهيئة بطلب مستقل لكل طراز من المنتجات المطلوب الحصول على شهادة ترشيد استهالك المياه

ب)

المعد والمعتمد من الهيئة؛
تعبئة النماذج المحددة في إجراء منح شهادة ترشيد استهالك المياه للطراز؛ ُ
الخاص بالمنتج المعني ،وتزويد الهيئة بأي وثائق إضافية أخرط عند الطلب.

ج)

إرفاق الملف الفني متضمناً تقارير االختبار التي تُثبت مطابقة المنتَج لهذه الالئحة والمواصفات القياسية
ذات العالقة من مختبر مسجل ،مع إرفاق نسخة من شهادة االعتماد سارية المفعول.

لها.
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د)

إرفاق وثائق تقويم المطابقة التي تبرهن على استيفاء المنتج لالئحة الفنية السعودية لمتطلبات السالمة ذات

ه)

أن يقوم المورد  -عند تقدمه بطلب الحصول على شهادة ترشيد استهالك المياه للطراز – بتزويد الهيئة

العالقة.

بأي بيانات تتعلق بالمنتج المحدد في الطلب ،و أن يسهل مهمة الحصول على عينة ممثلة للطراز عند

الحاجة ،لغرض التحقق من مدط مطابقتها لمواصفات ترشيد استهالك المياه ذات العالقة بالمنتج  ،و ذلك
على نفقته.
و)

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

ز)

أن يدفع المورد للهيئة التكاليف المترتبة عن عملية منح شهادة ترشيد استهالك المياه للطراز.

 2/5منح شهادة ترشيد استهالك المياه للطراز
تقوم الهيئة باإلجراءات أدناه لمنح شهادة ترشيد استهالك المياه للطراز:
أ)

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

ب)

تقوم الهيئة بالتحقق من مدط استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه الالئحة ،وفقا لنموذج تقويم المطابقة ()1a
"اعتماد الطراز" المبين في الملحق ( ،)5باإلضافة إلى التحقق من استيفاء المنتَج للمتطلبات األساسية

ج)

تُصدر الهيئة شهادة ترشيد استهالك المياه للطراز بعد استيفاء المنتَج لجميع المتطلبات الواردة في هذه
الالئحة.

د)

إبالغ المورد كتابياً في حالة رفض طلبه مع توضيح األسباب.

ه)

عندما يستوفي المورد جميع المتطلبات ويستكمل جميع التصحيحات المنصوص عليها في إجراء المنح

وفقا لالئحة الفنية ذات العالقة.

ذي العالقة ،وذلك خالل المدة المحددة ،تقوم الهيئة بإصدار شهادة ترشيد استهالك المياه للطراز.
و)

يحق للهيئة – عند الضرورة  -سحب عينات من إرساليات عشوائية من المنتجات المستوردة ،أو المصنعة
محليا و اختبارها في مختبر مسجل ،على أن يتحمل المورد تكاليف سحب العينة واختبارها وما يتعلق

بذلك.
ز)

مدة صالحية شهادة ترشيد استهالك المياه للطراز سنة قابلة للتجديد ،على أن ُيقدم المورد طلب تجديد
الشهادة قبل شهر على األقل من تاريخ انتهاء صالحيتها.
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المادة ( )6الترخيص باستخدام البطاقة
 1/6متطلبات الترخيص باستخدام البطاقة
تمنح الهيئة ترخيصا للمورد باستخدام بطاقة ترشيد استهالك المياه ،عند توفر الشروط التالية:
أ)

أن يكون المنتَج حاصال على شهادة ترشيد استهالك المياه للطراز.

ب)

التقدم للهيئة بطلب مستقل لكل طراز من المنتجات المراد الحصول على ترخيص باستخدام البطاقة.

ج)

تعبئة النماذج المطلوبة ،وتزويد الهيئة بأي وثائق إضافية أخرط عند الطلب.

د)

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

ه)

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

والمواصفات القياسية ذات العالقة.

 2/6منح الترخيص باستخدام البطاقة
أ)

تقوم الهيئة بالتحقق من حصول المنتج على شهادة ترشيد استهالك المياه للطراز ،ومن صحة كل الوثائق

ب)

تُحدد الهيئة تكاليف استخدام الترخيص باستخدام البطاقة بشكل تفضيلي ،بحيث يكون الترخيص باستخدام

والمعلومات المقدمة من المورد.

البطاقة مجانيا لطراز المنتج األكثر ترشيدا في استهالك المياه وتتصاعد التكلفة بانخفاض مستوط ترشيد

استهالك المياه لكل طراز من المنتج المعني.
ج)

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

د)

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

 3/6شروط تثبيت البطاقة
أ)

يجب أن تُثبَّت البطاقة على المنتجات الحاصـلة على الترخيص أو عبواتها فقط ،وتُثبَّت في مكان واضح
بطريقة يصـ ـ ــعب إزالتها ،وفق المتطلبات المحددة في متطلبات هذه الالئحة والمواصـ ـ ــفات القياس ـ ـ ــية ذات
العالقة.

ب)

أن تكون مصــنوعة من مادة تضــمن بقاء البطاقة على المنتَج أو عبوته ،وذلك من مرحلة تصــنيعه حتى
تعمد.
وصوله إلى المستهلك ،ما لم تَُزل أو تُتلَف بشكل ُم َّ
8
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ج)

أن تكون مطابقة تماما للتصميم الم ّبين في الملحق رقم ( )6المرفق بهذه الالئحة.

د)

أن تُثبَّت على كل منتَج في مكان واضح أثناء تعبئته أو تغليفه ،وذلك على النحو المبين في الملحق رقم
( )6المرفق بهذه الالئحة.

ه)

أن تُثبـَّت البطـاقـة على المنتَج/عبوتـه كمـا حددتها الهيئة من حيث النوع والدرجة ،وذلك وفقا للملحق رقم
( )6من هذه الالئحة.

و)

الم َّ
حددة وفقا لهذه
المثبتة على المنتَج مطابقة تماما للبطاقة التي أقرتها الهيئة وبالطريقة ُ
أن تكون البطاقة ُ
الالئحة.

ز)

ُيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمح للمورد اإلعالن عن الترخيص باسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام البطاقة في معامالته التجارية إلثبات أن المنتجات

ح)

َّ
ويحظَر على المورد اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام
يجب أالَّ ُيسـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـتخدم الترخيص والبطاقة إال للمنتجات المرخص لها فقطُ ،
البطاقة بشكل ُمضلل أو خاطئ أو بأي طريقة أخرط تعتبرها الهيئة والجهات الرقابية تضليال.

ط)

التأكد من أن عبوة ومواد تغليف المنتجات تحمل البطاقة.

مرخصة وتخضع للمتابعة من الهيئة.

المادة ( )7المتطلبات المترولوجية
يجب اس ـ ـ ــتخدام وحدات النظام الدولي ( )SI Unitsأو مض ـ ـ ــاعفاتها أو أجزائها أثناء التص ـ ـ ــميم أو التص ـ ـ ــنيع أو
التداول.

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

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

ب)

سـ ـ ــحب عينات من المنتجات الخاضـ ـ ــعة لهذه الالئحة – عش ـ ـ ـوائيا  -واحالتها إلى المختبرات المختص ـ ـ ـة

ج)

يحق للجهات الرقابية تحميل الموردين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء االختبارات وما يتعلق بذلك.

د)

عند ضبط حالة عدم صحة البطاقة  ،فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات

للتأكد من مدط مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه الالئحة.

واتخاذ اإلجراءات النظامية في حقها.
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المادة ( )9مسؤوليات سلطات مسح السوق
تقوم سلطات مسح السوق كجزء من مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:
أ)

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

المنتجات المخزنة في مستودعات التجار والمصنعين ،وذلك للتحقق من صحة إجراءات تثبيت البطاقة

على المنتَجات الخاضعة لهذه الالئحة وصحة البيانات.
ب)

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

المادة ( )11المخالفات و العقوبات
أ)

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

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.

)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 الم َّثبتة على المنتجات أو العبث بها أو إخفائها عن المستهلك أثناء عرضها للبيع.

عند ض ــبط أي مخالفة ألحكام هذه الالئحة ،تقوم س ــلطات مس ــح الس ــوق  -حس ــب الحالة  -باتخاذ جميع
اإلجراءات الالزمة إلزالة المخالفة و آثارها من السوق  ،ولها في سبيل ذلك :
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)3

تكليف الجهة المخالفة  -المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف  -بسحبه من المستودعات

أو الســوق بهدف تصــحيح المخالفة  -إن كان ذلك ممكنا  ،أو تصــديره  ،أو إتالفه (حســب طبيعة
المنتج) و ذلك خالل المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق .

)6

د)

القيام بسـ ــحب المنتجات أو حجزها أو إتالفها ،أو اتخاذ أي إجراء آخر السـ ــتدعائها من األس ـ ـواق.
ولسـلطات مسح السوق  -حسب الحالة  -اإلعالن عن استدعاء المنتَج من األسواق ،مع تحميل
الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

عند ض ـ ـ ـ ــبط مخالفة للمنتجات ،فإن الهيئة تتخذ اإلجراءات الالزمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات
هذه الالئحة ،بما في ذلك إلغاء الترخيص ،واتخاذ التدابير الالزمة مع المختبر المس ــجَّل إذا اقتض ــى األمر

ذلك.

دون اإلخالل بأي عقوبة أشد تنص عليها األنظمة السارية ،فإنه ُيعاقب كل من يخالف أحكام هذه الالئحة
بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الغش التجاري ساري المفعول ،أو أي نظام آخر يحل محله.

ه)

مادة ( : )11التكاليف المالية
(تُحتسب جميع التكاليف بالريـال السعودي)

م

البند

التكاليف

3

تكاليف تقديم الطلب

511

6

تكاليف دراسة الوثائق

 /6511لكل يوم عمل

الفنية االبتدائية
1

تكاليف منح شهادة

 /511لكل طراز

ترشيد استهالك المياه
للطراز
3

تكاليف الترخيص

باستخدام البطاقة.

 -3تُحتسب التكلفة لكل بطاقة لكل طراز من المنتج.
 -6تكون تكلفة إصدار البطاقة للطراز األكثر ترشيدا (أ) من المنتج المعني مجاناً.

 -1تكون تكلفة إصدار البطاقة لكل الطراز األدنى ترشيداً (ب) من المنتج المعني  511لاير

المادة ( )12أحكام 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 عالقة ،إذا ثبت مخالفتها ألي مادة من مواد هذه الالئحة.

)6

ال تحول هذه الالئحة دون التزام المورد بجميع األنظمة/اللوائح األخرط المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة
بتداول المنتَج ونقله وتخزينه ،وكذلك األنظمة/اللوائح ذات العالقة بالبيئة واألمن والسالمة.
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)1

يجب على جميع موردي أدوات ومعدات ترش ــيد اس ــتهالك المياه الخاض ــعة ألحكام هذه الالئحة ،أن يقدموا

لمفتشــي الجهات الرقابية وســلطات مســح الســوق جميع التســهيالت والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام
الموكلة لهم.

)3

إذا نشــأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتضــى أحكام هذه الالئحة ،أو نشــأ أي خالف في تطبيقها ،ف ُيرفع

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

)5

يجوز للمورد تقديم طلب جديد بعد زوال أس ــباب رفض الطلب ،وبعد إجراء التص ــحيحات الالزمة لألس ــباب
التي أدت إلى الرفض ،ودفع أي تكاليف إضافية تُحددها الهيئة.

)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،

)7

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

)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

والتحقق من صحة هذه الشكاوط ،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 ( )13أحكام انتقالية
)3

يجب على المورد تصـ ــحيح أوضـ ــاعه وفقاً ألحكام هذه الالئحة ،خالل مدة ال تزيد على (سـ ــتة أشـ ــهر) من

)6

مع مراعاة أحكام الفقرة ( )3من هذه المادة ،ف ُيسـمح بتداول المنتجات غير المستوفية للمتطلبات الواردة في
هذه الالئحة ،لمدة ال تزيد على سنة من تاريخ العمل بها.

)1

تلغي هذه الالئحة  -بعد اعتمادها  -كل ما يتعارض معها من لوائح في مجال ترش ـ ـ ـ ــيد اس ـ ـ ـ ــتهالك المياه

تاريخ العمل بها.

وذلك قبل وضعها و بعد عرضها في األسواق.

المادة ( )14النشر

تُنشر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية.
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الملحق رقم ( )1متطلبات معدل استهالك المياه
أ)

جدول بشأن معدل الحد األقصى للتدفق في أدوات ترشيد استهالك المياه:
الرمز الجمركي

معدل الحد األقص ى للتدفق
(لتر  /دقيقة)

848180700000

1.9

848180700000

6.0

خالطات املطبخ

848180700000

6.0

خالطات مقاعد
االستنجاء (البديه)

848180700000

6.0

املراوش( الدش)

732490000000

9.5

الشطاف اليدوي

848090000000

6.0

األصناف

املنتجات

HS Code

خالطات دورات املياه
العامة
خالطات دورات املياه
الخاصة

خالطات
الصنابير

Single flush

S trap
P trap

3.0+0.5

691010000005
4.0+0.5

S trap

)(dual flush

Max. of The average is

املراحيض

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

ذات التدفق
الثنائي/األحادي

Dual flush

691010000005

P 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

مبولة بنظام التدفق

691090000000

1.0
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يقصد بالحد األقصى للتدفق بأنه الحد األعلى لتدفق السائل المحدد في المنتج ،مقيسا ً باللتر في الدقيقة
الواحدة (لتر /دقيقة).
ب) جدول التدفق االسمي ( 𝒎𝒐𝒏𝑸) ألدوات ترشيد استهالك المياه:
معدل كفاءة

معدل التدفق االسمي

استهالك المياه

(لتر /دقيقة)

ب

9.5 ≥ 𝑄𝑛𝑜𝑚 > 8.0

أ

𝑄𝑛𝑜𝑚 ≤ 8.0

ب

1.9 ≥ 𝑄𝑛𝑜𝑚 > 1.7

أ

𝑄𝑛𝑜𝑚 ≤ 1.7

ب

6.0 ≥ 𝑄𝑛𝑜𝑚 > 5.0

أ

𝑄𝑛𝑜𝑚 ≤ 5.0

أ

) 3.0+0.5 ( S trap
) 4.0+0.5 ( P trap

نوع المنتج
رؤوس الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـراوش (ال ـ ـ ـ ــدش)
وصنابير /خالطات المراوش
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ــابير /خالطـ ــات دورات

المياه العامة

ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ــابير /خالطـ ــات دورات
المياه الخاصة
)(single flush

Max. of The average is 3.0+0.5 as

أ

)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

ال ـ ـم ـ ـ ارح ـ ـي ـ ــض ذات ال ـ ـت ـ ـ ــدف ـ ــق
)(dual flush

الثنائي/األحادي

full flush value shall not exceed 4.8
liters

ب

1.0

أ

0.5 or Waterless

ب

6.0 ≥ 𝑄𝑛𝑜𝑚 > 5.0

أ

𝑄𝑛𝑜𝑚 ≤ 5.0

ب

6.0 ≥ 𝑄𝑛𝑜𝑚 > 5.0

أ

𝑄𝑛𝑜𝑚 ≤ 5.0

ب

6.0 ≥ 𝑄𝑛𝑜𝑚 > 5.0

أ

𝑄𝑛𝑜𝑚 ≤ 5.0

بولة بنظام الدفق.
َم َ
صنابير المطبخ.
ص ـ ـ ـ ـ ـ ــنابير مقاعد االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتنجاء

(البديه)

صنابير /خالطات الشطاف
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)3

ُيقص ــد بمعدل التدفق االس ــمي حجم الس ــائل الذي يمر من خالل المنتج ،مقيس ــا باللتر في الدقيقة الواحدة

)6

ُيجرط االختبار عند ض ـ ـ ــغط ( )3.5و( )1.1و ( )3.5بار ( 1.6 ±بار) على أدوات و معدات ترش ـ ـ ــيد
اسـتهالك المياه المناسبة لمنشآت الضغط العالي (عادة  5.1-3.1بار) ،أو عند ضغط ( )1.6و ()1.1

)1

يجب أال تتجاوز قيمة متوسـ ــط ثالثة قياسـ ــات للمنتَج قيمة معدل الحد األقصـ ــى لتدفقه ،وذلك فقاً لما هو
مبين في الجدول (أ) المشار إليه أعاله.

(لتر /دقيقة).

و ( )1.5بار ( 1.16 ±بار).
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الملحق رقم ()2
تصميم البطاقة ترشيد استهالك المياه وتثبيتها على عبوات المنتج
(أ) تصميم البطاقة ترشيد استهالك المياه

61
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ب) تثبيت بطاقة ترشيد استهالك المياه على عبوات المنتج

67

م.إ01-04-61-651-

الملحق ()3
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

معدل استالك المياه
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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الملحق رقم ()4

المواصفات القياسية
م عنوان المواصفة
عام  -دورات المياه

General – water 1

المواصفة السعودية
األدوات الصحية

الخزفية – المراحيض

closets

الغربية

األداء المائي(الهيدرولي)

األدوات الصحية الخزفية –

لدورات المياه

المراحيض الغربية

Hydraulic 2

SASO 1473

SASO 1473

مواصفات قياسية أخرى
ANSI Z124.4

ASME A112.19.6

performance of water
closets
صناديق الطرد في دورات

3

المياه
Water closet tanks

 األدوات الصحية -صناديق الطرد
 -األدوات الصحية الخزفية

SASO 1257
SASO 1477

ANSI Z124.4

 أجهزة الطردالمضغوطة

دورات المياه الكهروهيدرولية
Electro-hydraulic 4

األدوات الصحية الخزفية –
المراحيض الغربية

SASO 1473

ASME A112.19.13

water closets

5

مواد التركيبات
Fixture materials
عناصر شبكة مياه الشرب

Drinking water 6
systems components

األدوات الصحية:

المتطلبات العامة لقطع

SASO 2655

ASME A112.18.1

التركيبات الصحية
عناصر شبكة مياه الشرب

NSF 61
مواصفة مرجعية في
كود البناء السعودي
وغير معتمدة سعوديا
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الملحق ()5
نموذج تقويم المطابقة ( )Type 1aوفقا للمواصفة ISO/IEC 17067
اعتماد الطراز ()Type Approval

1/1

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 ُممثال 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 ُ

1/2

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 تُمكن 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...

20
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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
ج)

االتفاق مع الصانع على مكان إجراء االختبارات.

بالنسبة لق اررات الجهة المقبولة
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)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 الط ارز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني ،فيجب
على الجهة المقبولة أالَّ تُصدر شهادة اعتماد الطراز ،وأن تُبلغ 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 تؤثر على مطابقة المنتَج
بكل التغييرات ُلمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ،أو لشروط سريان شهادة اعتماد الطراز ،حيث أن مثل هذه
التغييرات تتطلب مصادقة إضافية على شهادة اعتماد الطراز األولية.

)7

)1

)9

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 ُعلقت أو قُيدت بأي شكل.
يجب على كل جهة مقبولة أن تُبلَّغ الجهات المقبولة األخرط عن شهادات اعتماد الطراز و أي
إضافات قد ُرفض إصدارها أو تلك التي قد ُعلقت أو قُيدت بأي شكل ،و أن تُبلَّغ كذلك  -عند
الطلب  -عن شهادات اعتماد الطراز و أي إضافة قد أُصدرت.
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
22
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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 .

 )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.

 )33يمكن للمورد تقديم الطلب المشار إليه في البند( )3/3/6أعاله ،والقيام بالواجبات المشار إليها سلفا
باسم الصانع  ،بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.
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