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 تــمـــهـــيـــد

 مع انضمام اململكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العاملية وفًقا لقرار مجلس الوزراء رقم 
ً
وبتاريخ  244تماشيا

ملنظمة التجارة العاملية، وما يتطلب األمر من التزام اململكة بمواءمة ه بشأن املوافقة على وثائق انضمام اململكة 21/9/1426

( التي تقض ي بعدم TBTأنظمتها ذات العالقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات املنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة )

مييز بين املنتجات ذات املنشأ املختلف من وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول األعضاء، وعدم الت

حيث االشتراطات الفنية وطرائق تقويم املطابقة، وذلك من خالل إصدار لوائح فنية تشمل املتطلبات األساسية املشروعة وتوحيد 

 إجراءات العمل.

 

جودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس وال1 -وبناًء على املادة الثالثة )فقرة 

"إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة م، وذلك بأن تتولى الهيئة  31/5/2010هـ، املوافق  17/6/1431بتاريخ  216

افق مع املواصفات القياسية واألدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العاملو الجودة وتق ية يم املطابقة، تتو

افقة مع الشريعة اإلسالمية ومحققة ملصالح اململكة".  في هذا املجال، وتكون متو

 

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء 2 -واستنادا إلى املادة الرابعة )فقرة 

"إصدار لوائح إجراءات تقويم املطابقة للسلع تولى الهيئة م، وذلك بأن ت 31/5/2010ه، املوافق  17/6/1431بتاريخ  216رقم 

 .واملنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها"

 

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 14 -وبناًء على املادة الرابعة )فقرة 

"مراجعة األنظمة واللوائح الرقابية ذات العالقة م، وذلك بأن تتولى الهيئة  31/5/2010ـ، املوافق ه 17/6/1431بتاريخ  216

اقتراح التعديالت الالزمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسالمة، وإحالتها إلى الجهات  بمجاالت عمل الهيئة، وتطويرها، و

 للطرق النظامية"
ً
 .املختصة، لدراستها وإصدارها وفقا

 

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 1-وبناًء على املادة السادسة )فقرة 

" مع مراعاة ما ورد في املادة )الرابعة( من هذا التنظيم، م، التي تنص على  31/5/2010هـ، املوافق  17/6/1431بتاريخ  216

في اململكة في كل ما يتعلق باملواصفات القياسية، وإجراءات تقويم املطابقة، ومنح عالمة الجودة تعد الهيئة هي املرجع 

والقياس واملعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة االلتزام باملواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها 

 وأعمالها".

في إحدى اللوائح تعتبر أساًسا ملطابقة تلك املنتجات للمتطلبات األساسية  وحيث إن املواصفات القياسية للمنتجات املشمولة

 للسالمة في الالئحة املحددة، أعدت الهيئة هذه الالئحة الفنية. 

 

 ملحوظة: هذا التمهيد وجميع املالحق لهذه الالئحة جزء ال يتجزأ منها.
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 املصطلحات والتعاريف (1املادة )

الدالالت واملعاني املبينة -عند تطبيق بنودها -أدناه والعبارات األخرى الواردة في هذه الالئحة تكون للمسميات والعبارات  1/1

 أمامها، أو الواردة في األنظمة واللوائح والقرارات املعمول بها في الهيئة مالم يقتضِّ سياق النص خالف ذلك.

 اململكة العربية السعودية.اململكة: 

 مجلس إدارة الهيئة.املجلس: 

 الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة.الهيئة: 

هي الجهة/الجهات الحكومية ذات املهام الرقابية حسب اختصاصها، املسؤولة عن تنفيذ أو متابعة  الجهات الرقابية:

 تنفيذ اللوائح الفنية سواًء في املنافذ الجمركية أو األسواق أو املصانع.

مية املختصة بمراقبة األسواق واإلجراءات املتخذة للتأكد من مطابقة املنتجات الجهات الحكو سلطات مسح السوق: 

  ملتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس اإلدارة.

وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص املنتجات والعمليات املرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في الالئحة الفنية: 

ذلك األحكام اإلدارية سارية املفعول املطبقة، التي يجب االلتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في املصطلحات 

 املنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج.  والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات على

وثيقة تحدد صفات السلعة أو املادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها املواصفة القياسية: 

رائق أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السالمة واألمان فيها، كما تشمل املصطلحات والرموز وط

 االختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعالمات.

 في السالمة والصحة والبيئة، التي يجب االلتزام بها. املتطلبات الخاصة باملنتجات، التي قد تؤثراملتطلبات األساسية: 

 .مصدر محتمل للضرر  (:Hazards الخطر )أخطار 

 للضرر احتمال ظهور خطر مسبب : Risk(s)املخاطر
ً
 .بدرجة شدة الضرر  ؛ مرتبطا

املتطلبات  تستوفي املنتجات أن من للتحقق السوق  مسح سلطات تتخذها التي والتدابير األنشطة :السوق  مسح

 على تشكل ال وأنها العالقة، ذات الفنية اللوائح في عليها املنصوص
ً
 آخر أي جانب أو والبيئة، والسالمة الصحة خطرا

  العامة. املصلحة بحماية يتعلق

ِّد: 
 وُيقصد به ما يلي:املور 

صانع املنَتج، في حالة إقامته في اململكة، أو كل شخص يقدم ُهويته على أنه صانع للمنَتج وذلك من خالل تسميته  (أ

 .املنَتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد املنَتج

الصانع خارج اململكة، أو املستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في وكيل الصانع في اململكة في حالة إقامة  (ب

 اململكة.



 00-00-00-000-م.إ       
      

       
 

 
 هيئة المواصفات السعودية         
         www.saso.gov.sa 

 44من  5الصفحة 
 

 .خصائص املنَتج فيكل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر  (ج

وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة توضح اإلجراء املستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  إجراءات تقويم املطابقة:

 ة.لتقويم املطابق

 .لالئحة قبول جهات تقويم املطابقة الهيئة وفق تقبلهاهي جهات تقويم مطابقة الجهات املقبولة: 

تؤكد مطابقة املنتج أو أي دفعة منه  ، التيصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات املقبولةالشهادة الشهادة املطابقة: 

 .ملتطلبات املواصفات القياسية ذات العالقة

ِّد باملطابقة: 
إقرار من املورد نفسه بأن منتجه مطابق ملتطلبات التشريعات املعمول بها، وذلك دون أي تدخل إقرار املور 

وقد يعتمد اإلقرار على اختبارات على املنتج وفقا  -في كافة املراحل الخاصة بعملية التصنيع -إلزامي من طرف ثالث 

 للتشريعات ذات العالقة.

هي عالمة اعتمدتها الهيئة تدل على أن املنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة لسعودية: عالمة الجودة ا

 لالئحة وإجراء املنح واملواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

 هو وضع املنَتج ألول مرة في سوق اململكة، واملسؤول عنه إما الصانع أو املستورد.الوضع في السوق: 

تعني أي إمداد باملنتج بهدف التوزيع أو االستهالك أو االستخدام في اململكة في إطار نشاط تجاري سواء  :في السوق العرض 

 كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

 .هو أي إجراء يهدف إلى منع عرض املنتجات في السوق وفي سلسلة التوريد :السحب

 .جاع املنتجات املعروضة التي سبق توفيرها للمستخدم النهائيهو أي إجراء يهدف إلى استر  :االستدعاء

الجهات املختصة بتطبيق أحكام هذه الالئحة الفنية وترخيص املنشأة ونشاطها )البلديات والدفاع  :الجهة املختصة

 وغيرها(. الترفيهاملدني وهيئة 

 بعد موافقة أو تفتيش ناجح.يتم إصدارها من الجهة املختصة املائية  املراكبإجازة بتشغيل  :ترخيص

 .والدراجات املائيةالترفيهية املائية  املراكبجميع  ئية:املا املراكب

إلى  2.5يتراوح من  هيكلألغراض الرياضية او الترفيهية بطول لالستخدام معد  مركب مائيأي  املائية الترفيهية: املراكب

 .الدفعمتًرا بغض النظر عن وسيلة  24

ستخدم محرك يأمتار و  4عن  هيكلهمخصصة لألغراض الرياضية او الترفيهية يقل طول  مركب مائي :الدراجات املائية

كمصدر أساس ي للدفع ومصممة ليتم تشغيلها بواسطة شخص أو أشخاص ( Jet pump)دفع به مضخة نفاثة مائية 

 .جزء من بدن املركبة او منحنيين على جالسين أو واقفين

تقوم و  لى وسادة هوائية أسفل جسمهاطفو عي مركب مائي (:Air cushion vehicles / Hovercraftالحوامات املائية )

 (.لألماماملركبة في خلفها بالتحكم بسرعتها االفقية )دفعها الهواء دفع محركات 
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  فع هيكلهمزود بزعانف معدنية او صفائح لر مركب مائي : (Hydrofoilsاالجنحة املائية )
ً
عند زيادة  عن سطح املاء جزئيا

 السرعة.

حتوي في الغالب يو  تجاريةبكميات  ألغراض الصيد مخصص مركب مائي: لصيدغراض ااملائية املخصصة أل  املراكب

 .ورافعات تبريدلل على ثالجات

 .باشر أو غير مباشر ألغراض الدفعيستخدم بشكل م كمحر أي  محرك الدفع:

املنصوص  اتيمكن أن يتسبب في تجاوز املحرك لحدود االنبعاثتعديل محرك الدفع الذي  :لمحركل جوهري التعديل ال

 .٪15بأكثر من او زيادة قدرة املحرك  (2) امللحقعليها في 

جوهري التعديل ال بما في ذلكيؤدي إلى تغيير وسيلة دفع املركب  ائياملركب املفي تحويل أي  للمركبة:جوهري التحويل ال

ة املنصوص عليها في والبيئتطلبات السالمة مل هاستيفائيؤثر على قد  الذيللحد املائي تعديل على املركب العلى املحرك او 

  .هذه الالئحة

 .ائياملركب امللطريقة التي يتم بها دفع ا: وسائل الدفع

 .مجموعة املحركات التي تنتجها الشركة املصنعة والتي لها نفس خصائص انبعاث العادم أو الضوضاء :املحرك فئة

 .من قبل املستخدم النهائي لهه الالئحة الفنية ول ملنتج مشمول بهذاأل االستخدام  :الدخول في الخدمة

يكون للكلمات والعبارات األخرى الواردة في هذه الالئحة الفنية املعاني الواردة في األنظمة واللوائح والقرارات املعمول بها في  1/2

 اململكة.

 املجال (2املادة )

 املنتجات املشمولة في هذه الالئحة: 2/1

 الترفيهية. املائية املراكب 2/1/1

 .الدراجات املائية 2/1/2

 التالية عند وضعها في السوق: املائية املراكبمكونات  2/1/3

خزانات ب الخاصة ساحاتاملو  والخلفيمعدات الحماية من االشتعال ملحركات البنزين ذات الدفع الداخلي  (أ

 .الوقود

 أجهزة حماية  (ب
ً
 .للمحركات الخارجيةتشغيل املحرك في وضع التعشيق مباشرة

 وتجميعات الكيابل. وآليات التوجيه)املقود( عجالت التوجيه  (ج

 .خزانات الوقود املخصصة للتركيبات الثابتة وخراطيم الوقود (د

 .املالحة وأضواء( Hatchesاملراكب املائية ) بوابات (ه

 او بداخلها. املراكب املائيةللتركيب على خصيًصا محركات الدفع املركبة او معدة  2/1/4

 .في املحرك جوهري والتي تخضع لتعديل  ااملركبة على املراكب املائية أو داخلهمحركات الدفع  2/1/5

 .جوهريةالتي تخضع لعمليات تعديل  املائية املراكب 2/1/6
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 :من هذه الالئحة املستثناةاملنتجات  2/2

أو املعدة محركات الدفع املثبتة و على انها معدة للسباقات  من قبل الشركة املصنعة تم تصنيفهاالتي  املائية املراكب 1/2/2

 التدريبية.التجديف املخصصة للسباقات و  بما في ذلك قواربيها خصيًصا للتثبيت عل

 .بشريةاملصممة ليتم دفعها بشكل منفرد بواسطة القوة ال املراكب املائية 2/2/2

 .بواسطة الرياح وتشغل بواسطة شخص أو أشخاص واقفين ليتم دفعهامصممة ، وإن كانت ألواح التزلج على املاء 3/2/2

 ،يهابتة أو املعدة خصيًصا للتثبيت علمحركات الدفع املثو  (Replicas) والنسخ املقلدة لهااالصلية املائية التاريخية  املراكب 4/2/2

قبل الشركة من ، والتي تم بناؤها في الغالب باملواد األصلية وتم تصنيفها م1950والتي تستند إلى تصميم ما قبل عام 

 .املصنعة

 .السوق في ، شريطة أال تكون مطروحة يهابتة أو املعدة خصيًصا للتثبيت علمحركات الدفع املثو  تجريبيةالاملائية  املراكب 5/2/2

بتة محركات الدفع املثو  بغض النظر عن عدد الركاب لألغراض التجاريةاملعدة خصيًصا املزودة بطاقم و املائية  املراكب 6/2/2

 ، مثل:يهاأو املعدة خصيًصا للتثبيت عل

  األشخاص.نقل 

  البضائعنقل. 

 أغراض الصيد. 

 يها.محركات الدفع املثبتة أو املعدة خصيًصا للتثبيت علالغواصات و  7/2/2

 يها.محركات الدفع املثبتة أو املعدة خصيًصا للتثبيت عل( و Air cushion vehicles / Hovercraftالحوامات املائية ) 8/2/2

 يها.خصيًصا للتثبيت علمحركات الدفع املثبتة أو املعدة و  (Hydrofoils)االجنحة املائية  9/2/2

التي تكون قادرة و يها محركات الدفع املثبتة أو املعدة خصيًصا للتثبيت علو الجنازير ذات العجالت أو البرمائية  املراكب 10/2/2

 .املاء وعلى األرض الصلبة فوق سطحعلى العمل 

  .يهااملعدة خصيًصا للتثبيت علمحركات الدفع املثبتة أو و  واألمنية املائية التي تستخدم لألغراض العسكرية املراكب 11/2/2

محركات الدفع و  الغاز ، منتجات النفط أوالخشب، املائية التي تعمل ببخار االحتراق الخارجي الذي يغذيها الفحم املراكب 12/2/2

 .يهااملثبتة أو املعدة خصيًصا للتثبيت عل

 األهداف (3املادة )

املشمولة في مجال هذه الالئحة الفنية، املائية الترفيهية  املراكبنتجات ملتهدف هذه الالئحة الفنية إلى تحديد املتطلبات األساسية 

ِّدين االلتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه املنتجات للمتطلبات األساسية 
وتحديد إجراءات تقويم املطابقة التي يجب على املور 

 .ات مسح األسواقالتي تهدف إلى املحافظة على البيئة وصحة وسالمة مستخدميها وتسهيل إجراء

ِّد (4املادة )
 التزامات املور 

ِّديجب على 
 ، االلتزام باملتطلبات التالية:املور 

 .(2امللحق )املتطلبات األساسية املنصوص عليها في  4/1

 .(6املادة ) املشار اليها في الوثائق الفنيةتوفير و  تقويم املطابقة املطلوب اتإجراء 4/2
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 .(1) امللحق استيفاء املنتجات للمتطلبات الفنية الواردة في املواصفات القياسية ذات العالقة املبينة في 4/3

اثناء الالئحة  املشمولة في مجال هذه( او مضاعفاتها او اجزائها، للمنتجات SI Unitsالنظام الدولي ) استخدام وحدات 4/4

 لنظام القياس  التصميم، التصنيع، او التداول 
ً
 .السعودي واملعاييروذلك فقا

 البيانات اإليضاحية (5املادة )

ة لوضعها وعرضها في السوق ما يلي: ،الترفيهية املائية املراكببيجب أن تستوفي البيانات اإليضاحية الخاصة  عدَّ
ُ
 امل

امللحق  من 2/1 البند كما هو موضح في (Watercraft Identification) ائياملمركب لل رقم التعريفب مركب مائيكل  تمييز 5/1

(2). 

 .(2امللحق ) من 2/2البند  كما هو موضح في ائياملركب امللوحة صانع تثبيت  5/2

 .املعلومات والتحذيرات وإرشادات التشغيل 5/3

ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، ، بخط واضح وطريقة َيصُعب إزالتهاأن تكون البيانات باللغة العربية  5/4

ن وتكون   .باللغة العربيةالعبرة بما ُدو 

 تكون الصور والعبارات املستخدمة على املنتج، مخالفة للنظام العام واآلداب العامة والقيم اإلسالمية السائدة في  5/5
 

أال

 اململكة.

 إجراءات تقويم املطابقة (6املادة )

 ملتطلبات هذه الالئحة واملواصفات  6/1
ً
ِّد الحصول على شهادة مطابقة وفقا

القياسية السعودية ذات العالقة؛ يجب على املور 

 لنماذجوو ، (3ق )امللح فيفئات املنتج املوضحة  على الجهات املقبولة، بناءً  صادرة من إحدى
ً
 ةتقويم املطابقة املوضح فقا

 .(5امللحق )و  (4امللحق ) في

 للنموذج املحدد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه الالئحة  6/2
ً
ذ الجهة املقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا ِّ

نف 
ُ
يجب ان ت

 (.1مللحق )االفنية واملواصفات القياسية السعودية ذات العالقة: املبينة في 

ستيفاء متطلبات هذه الالئحة ااملطابقة للمنتجات الخاضعة لعمليات تعديل جوهرية إجراءات تقويم يجب ان تضمن  6/3

 .املتعلقة بعمليات التعديل اإلضافيةمتطلبات إجراءات تقويم املطابقة و 

 يحتوي على: يجب أن ُيرفق مع املنَتج ملف فني 6/4

د( باملطابقة وفقا للنموذج املرفق في امللحق ) (أ ِّد )الصانع/املور 
 (.6إقرار املور 

 املخاطر. تقييموثيقة  (ب

 (.5)و( 4حق )في املال  نماذج تقويم املطابقة (ج

 ه الالئحة.دية مستوفية ملتطلبات هذاملائية الحاصلة على عالمة الجودة السعو  املراكبتعتبر  6/5
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 مسؤوليات الجهات الرقابية (7املادة )

 :جال اختصاصها وصالحياتها بما يليتقوم الجهات الرقابية ضمن م

رفقة مع اإلرساليات املنتجاتالتحقق من استيفاء  7/1
ُ
دة، والوثائق الفنية امل  .ذات العالقة إلجراءات تقويم املطابقة املحدَّ

ذات العالقة، وإحالتها إلى املختبرات املختصة للتأكد من  املنتجاتسحب عينات من  –عشوائيا  –للجهات الرقابية يحق  7/2

 .مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه الالئحة الفنية

من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه  والتفتيش عليها للتأكداملائية  املراكبجهات الرقابية القيام بفحص يحق لل 7/3

 الالئحة.

ِّدين )صانعين ومستوردين( تكاليف إجراء االختبارات وما يتعلق بذلك 7/4
 .يحق للجهات الرقابية تحميل املور 

ة من املستودعات واتخاذ عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنَتج، فإن الجهة  7/5 الرقابية تقوم بسحب املنتجات املعنيَّ

 .اإلجراءات النظامية في حقها

 مسؤوليات سلطات مسح السوق  (8املادة )

 تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:

نة في مستودعات التجار  8/1 تطبيق إجراءات مسح السوق على املنتجات املعروضة في األسواق، وكذلك املنتجات املخزَّ

نة في هذه الالئحة الفنية واملواصفات  واملصنعين للتحقق من سالمة املنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات األساسية املبيَّ

 القياسية ذات العالقة. 

نات من املنتَ  8/2 ِّدين )صانعين ومستوردين(، وذلك إلجراء االختبارات الالزمة سحب عي 
ج، سواًء من السوق أو مستودعات املور 

 .الالئحة الفنيةوالتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات املنصوص عليها في هذه 

مسح السوق تتخذ  ملتطلبات هذه الالئحة الفنية، فإن سلطات -املعروض واملخزَّن  -عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنَتج  8/3

ق اإلجراءات والعقوبات الواردة في  طبَّ
ُ
، وذلك  (9املادة )جميع اإلجراءات اإلدارية من سحٍب واستدعاء للمنتج املعني، وت

 بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة. 

 املخالفات والعقوبات (9املادة )

ر صناعة واستيراد املنتجات غير املطابقة لبنود هذه الالئحة الفنية، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى  9/1
َ
ُيحظ

 .عنهااإلعالن 

لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن  الالئحة الفنية سببا كافياُيعتبر عدم استيفاء املنَتج ملتطلبات هذه  9/2

  :هذا املنَتج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسالمة املستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحاالت التالية

 ت املطابقة أو عالمة الجودة السعودية أو ما يكافئها.عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارا (أ
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ِّد باملطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة. (ب
 عدم إصدار شهادة املطابقة أو إقرار املور 

 عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية. (ج

 .عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات اإليضاحية أو إرشادات االستخدام (د

اتخاذ جميع اإلجراءات  -حسب الحالة  -ألحكام هذه الالئحة الفنية، فعلى سلطات مسح السوق عند ضبط أي مخالفة  9/3

 الالزمة إلزالة املخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:

بسحبه من املستودعات أو السوق بهدف -املسؤولة عن وضع وعرض املنتج املخالف  -تكليف الجهة املخالفة  (أ

كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتالفه )حسب طبيعة املنتج( وذلك خالل املدة الزمنية التي  تصحيح املخالفة، إن

 تحددها سلطات مسح السوق.

القيام بسحب املنتجات أو حجزها أو إتالفها، أو اتخاذ أي إجراء آخر الستدعائها من األسواق. ولسلطات مسح  (ب

ل الجهة املخالفة جميع التكاليف اإلعالن عن استدعاء املنَتج م-حسب الحالة  -السوق  ن األسواق، مع تحم 

 املترتبة على ذلك.

بما في املخالفة ملتطلبات هذه الالئحة الفنية، املنتجات عند ضبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ اإلجراءات الالزمة بحق هذه  9/4

رة الشهادة وفقا لالئحة قبول إلغاء شهادة املطابقة ذات العالقة، واتخاذ التدابير الالزمة مع الجهة املقبو ذلك  لة ُمصدِّ

 جهات تقويم املطابقة.

دون اإلخالل بأي عقوبة أشد في األنظمة املعمول بها، فإنه ُيعاقب كل من يخالف متطلبات املواصفات القياسية املعتمدة  9/5

 تجاري.للمنتجات املشمولة بمجال هذه الالئحة الفنية بالعقوبات املنصوص عليها في نظام مكافحة الغش ال

 أحكام عامة (10املادة )

ق عليه العقوبات التي ينص عليها  10/1 ِّد كامل املسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه الالئحة الفنية، وُيطبَّ
ل املور  يتحمَّ

 ألي مادة من مواد هذه الالئحة الفنية. خالفتهنظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمة ذات عالقة، متى ما ثبت م

ِّد بجميع األنظمة/اللوائح األخرى املعمول بها في اململكة؛ املتعلقة بتداول املنَتج ال  10/2
تحول هذه الالئحة الفنية دون التزام املور 

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

ِّدي يجب على جميع  10/3
ألحكام هذه الالئحة الفنية، أن ُيقدموا ملفتش ي الجهات الرقابية وسلطات  الخاضعة املنتجاتمور 

 .مسح السوق جميع التسهيالت واملعلومات التي يطلبونها لتنفيذ املهام املوكلة لهم

 في تطبيقها، فُيرفع األمر إلى الالئحة الفنية، أو نشأ أي خالف إذا نشأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه 10/4

 لجنة مختصة في الهيئة إلصدار القرار املناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخالف، وبما يحقق املصلحة العامة.

ِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات الالزمة لألسباب التي أدت إلى  10/5
يجوز للمور 

دها الهيئة. ِّ
حد 

ُ
 الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية ت

م الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن املنتجات الحاصلة على شهادة املطابقة أو عالمة الجودة، والتحقق من تقو  10/6

 صحة هذه الشكاوى، واتخاذ اإلجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات. 
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ِّد بنود هذه الالئحة الفنية، أو إ 10/7
لغاء الترخيص باستعمال عالمة الجودة يحق للهيئة إلغاء شهادة املطابقة إذا خالف املور 

 وفقا لالئحة الفنية العامة لعالمة الجودة السعودية، واتخاذ اإلجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

عند حصول أي تعديالت على املنتج خالل فترة صالحية شهادة املطابقة أو الترخيص باستعمال عالمة الجودة )ما عدا  10/8

م بطلب جديد. التعديال   ت الشكلية( فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا املنتج، والبد من التقدُّ

للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه الالئحة الفنية، وعلى جميع املستفيدين من تطبيق هذه الالئحة الفنية االلتزام بما  10/9

 يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

 أحكام انتقالية (11املادة )

 من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 180أحكام هذه الالئحة خالل مدة ال تزيد عن تطبق  11/1
ً
 .يوما

ِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا ملتطلبات هذه 1مع مراعاة أحكام الفقرة ) 11/2
( من هذه املادة، ُيعطى مهلة للمور 

 من تاريخ نشرها في  365الالئحة الفنية خالل مدة ال تزيد عن 
ً
 .الجريدة الرسميةيوما

 .كل اللوائح السابقة في مجال هذه الالئحة الفنية-بعد اعتمادها -تلغي هذه الالئحة الفنية  11/3

 النشر (12املادة )

 .تنشر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية
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 (1) امللحق

 قائمة املواصفات القياسية الخاضعة لهذه الالئحة (أ

 رقم املواصفة املواصفة باللغة اإلنجليزيةعنوان  عنوان املواصفة باللغة العربية #

1  

الجزء  --القوارب القابلة للنفخ 

االول : الزوارق بمعدل قدرة 

 كيلو واط 4,5املحرك القصوى 

Inflatable boats -- Part 1: Boats with a 

maximum motor power rating of 4,5 kW 

SASO GSO ISO 6185-1 

2  

الجزء  --القوارب القابلة للنفخ 

الثاني : الزوارق بمعدل قدرة 

كيلو واط   4,5املحرك القصوى 

 كليو واط 15الى 

Inflatable boats -- Part 2: Boats with a 

maximum motor power rating of 4,5 kW 

to 15 kW inclusive 

SASO GSO ISO 6185-2 

3  

الجزء  –الزوراق القابلة للنفخ 

الثالث : الزوارق بمعدل قدرة 

كيلو واط و  15ملحرك القصوى ا

 اعلى

Inflatable boats -- Part 3: Boats with a 

maximum motor power rating of 15 kW 

and greater 

SASO GSO ISO 6185-3 

4  

الجزء  --القوارب القابلة للنفخ 

الرابع : الزوارق بطول بدن يتراوح 

متر ومعدل قدرة  24متر و 8بين 

 اعلى و كيلو واط 15املحرك 

Inflatable boats -- Part 4: Boats with a 

hull length of between 8 m and 24 m 

with a motor power rating of 15 kW and 

greater 

SASO GSO ISO 6185-4 

5  
 --القوارب )املراكب ( الصغيرة 

 خراطيم الوقود املقاومة للحريق

Small craft -- Fire-resistant fuel hoses SASO GSO ISO 7840 

6  

 –القوارب )املراكب( الصغيرة 

: 1الجزء  –أنظمة النفايات 

أنظمة احتجاز مياه الصرف 

 الصحي

Small craft – Waste systems – Part 1: 

Waste water retention 

EN ISO 8099-1 

7  

 –القوارب )املراكب( الصغيرة 

: 2الجزء  –أنظمة النفايات 

أنظمة معالجة مياه الصرف 

 الصحي 

Small craft – Waste systems – Part 2: 

Sewage treatment systems 

EN ISO 8099-2 

8  

 –القوارب )املراكب ( الصغيرة 

خراطيم الوقود الغير مقاومة 

 للحريق

Small craft -- Non-fire-resistant fuel 

hoses 

SASO ISO 8469 
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9  

 --القوارب )املراكب ( الصغيرة 

الدفع البحري بمحركات االحتراق 

قياسات  --الداخلي الترددية 

 واالعالن القدرة

Small craft -- Marine propulsion 

reciprocating internal combustion 

engines -- Power measurements and 

declarations 

SASO GSO ISO 8665 

10  
 –القوارب )املراكب ( الصغيرة 

 البيانات األساسية

Small craft -- Principal data SASO GSO ISO 8666 

11  

 --القوارب )املراكب ( الصغيرة 

الحماية من  --األجهزة الكهربائية 

االشتعال من الغازات املحيطة 

 القابلة لالشتعال

Small craft -- Electrical devices -- 

Protection against ignition of 

surrounding flammable gases 

SASO GSO ISO 8846 

12  
تروس التوجيه  --املراكب الصغيرة 

 أنظمة الكابالت والبكرات –

Small craft -- Steering gear -- Cable and 

pulley systems 

SASO GSO ISO 8847 

13  
 --القوارب )املراكب ( الصغيرة 

 التوجيه عن بعدأنظمة 

Small craft – Remote steering systems SASO GSO ISO 8848 

14  

 --القوارب )املراكب ( الصغيرة 

مضخات النزح الكهربائية املشغلة 

 بالتيار املستمر

Small craft -- Electrically operated direct-

current bilge pumps 

SASO GSO ISO 8849 

15  

محابس البحر  –الزوارق الصغيرة 

 –التركيبات امللحقة بالهيكل  -

 : املعدنية1الجزء 

Small craft - Seacocks and through-hull 

fittings – Part 1: Metallic 

SASO-ISO-9093-1 

16  

محابس البحر  –الزوارق الصغيرة 

 –التركيبات امللحقة بالهيكل  -

 : غير املعدنية2الجزء 

Small craft - Seacocks and through-hull 

fittings – Part 2: Non-metallic 

SASO-ISO-9093-2 

17  
 –القوارب )املراكب( الصغيرة 

 الحماية من الحريق

Small craft — Fire protection GSO ISO 9094 

18  
 --القوارب )املراكب ( الصغيرة 

 نظام الترميز --تمييز القارب 

Small craft -- Craft identification -- 

Coding system 

SASO GSO ISO 10087 

19  

 –القوارب )املراكب ( الصغيرة 

 أنظمة الوقود املثبتة بشكل دائم

Small craft -- Permanently installed fuel 

systems 

SASO ISO 10088 
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20  

األنظمة  –الزوارق الصغيرة 

تركيبات التيار  –الكهربائية 

املستمر ذات الجهد شديد 

 اإلنخفاض

Small craft - Electrical systems - Extra-

low-voltage d.c. installations 

SASO ISO 10133 

21  
 - القوارب )املراكب( الصغيرة

 أنظمة الغاز البترولي املسال

Small craft -- Liquefied petroleum gas 

(LPG) systems 

SASO ISO 10239 

22  
 -القوارب )املراكب( الصغيرة 

 الهيدروليكيأنظمة التوجيه 

Small craft -- Hydraulic steering systems SASO GSO ISO 10592 

23  

 --القوارب )املراكب ( الصغيرة 

تهوية محركات البنزين و/ أو 

 حجرات خزان البنزين

Small craft -- Ventilation of petrol engine 

and/or petrol tank compartments 

SASO GSO ISO 11105 

24  
 --)املراكب ( الصغيرة القوارب 

 الرموز التخطيطية

Small craft -- Graphical symbols SASO GSO ISO 11192 

25  
 --القوارب )املراكب ( الصغيرة 

 حماية معدات البدء

Small craft -- Start-in-gear protection SASO GSO ISO 11547 

26  

 --القوارب )املراكب ( الصغيرة 

مجال الرؤية من موضع دفة 

 القيادة

Small craft, engine-driven -- Field of 

vision from helm position 

SASO GSO ISO 11591 

27  

تحديد الحد  --القوارب الصغيرة 

األقص ى لقدرة الدفع باستخدام 

: الزورق 1الجزء  --سرعة املناورة 

 8البالغ طول جسمه أقل من 

 أمتار

Small craft — Determination of 

maximum propulsion power rating using 

manoeuvring speed — Part 1: Craft with 

a length of hull less than 8 m 

GSO ISO 11592-1 

28  

 –القوارب/املراكب الصغيرة 

تحديد الحد األقص ى لقدرة الدفع 

الجزء  –باستخدام سرعة املناورة 

: الزورق البالغ طول جسمه بين 2

 متر 24أمتار و  8

Small craft — Determination of 

maximum propulsion power rating using 

manoeuvring speed — Part 2: Craft with 

a length of hull between 8 m and 24 m 

GSO ISO 11592-2 

29  

 --القوارب )املراكب ( الصغيرة 

قمرات القيادة املحكمة وسريعة 

 التجفيف

Small craft -- Watertight cockpits and 

quick-draining cockpits 

SASO GSO ISO 11812 
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30  

 --القوارب )املراكب( الصغيرة 

تشييد الهيكل وأبعاد قطع 

الجزء االول  --الخشب املستعملة 

: املواد : راتينجات تصلد 

بالتسخين وااللياف الزجاجية 

 املدعمة وصفائح رقيقة اإلسناد

Small craft -- Hull construction and 

scantlings -- Part 1: Materials: 

Thermosetting resins, glass-fibre 

reinforcement, reference laminate 

SASO GSO ISO 12215-1 

31  

 --القوارب )املراكب( الصغيرة 

تشييد الهيكل وأبعاد قطع 

الجزء الثاني  --الخشب املستعملة 

لتشييد األساسية : املواد : املواد 

 لبينية و املواد املضمنةالطبقة ا

Small craft -- Hull construction and 

scantlings -- Part 2: Materials: Core 

materials for sandwich construction, 

embedded materials 

SASO GSO ISO 12215-2 

32  

 --القوارب )املراكب( الصغيرة 

تشييد الهيكل وأبعاد قطع 

الجزء  --الخشب املستعملة 

الثالث : املواد :الفوالذ وسبائك 

 االلومنيوم والخشب ومواد اخرى 

Small craft -- Hull construction and 

scantlings -- Part 3: Materials: Steel, 

aluminium alloys, wood, other materials 

SASO GSO ISO 12215-3 

33  

 --القوارب )املراكب( الصغيرة 

تشييد الهيكل وأبعاد قطع 

الجزء الرابع  --الخشب املستعملة 

 : ورشة العمل و التصنيع

Small craft -- Hull construction and 

scantlings -- Part 4: Workshop and 

manufacturing 

SASO GSO ISO 12215-4 

34  

 --القوارب )املراكب( الصغيرة 

تشييد الهيكل وأبعاد قطع 

الجزء  --الخشب املستعملة 

التصميم الخامس : ضغوط 

الحادي االبدان وإجهادات 

التصميم وتحديد ابعاد قطع 

 الخشب املستعلة

Small craft -- Hull construction and 

scantlings -- Part 5: Design pressures for 

mono hulls, design stresses, scantlings 

determination 

SASO GSO ISO 12215-5 

35  

 --القوارب )املراكب( الصغيرة 

تشييد الهيكل وأبعاد قطع 

الجزء  --الخشب املستعملة 

السادس : الترتيبات الهيكلية 

 والتفاصيل

Small craft -- Hull construction and 

scantlings -- Part 6: Structural 

arrangements and details 

SASO GSO ISO 12215-6 
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36  

 --القوارب )املراكب( الصغيرة 

قطع تشييد الهيكل وأبعاد 

الجزء  --الخشب املستعملة 

 الثامن : الدفات

Small craft -- Hull construction and 

scantlings -- Part 8: Rudders 

SASO GSO ISO 12215-8 

37  

 –القوارب )املراكب( الصغيرة 

تشييد البدن )الهيكل( وقطع 

: زوائد 9الجزء  –الخشب 

 القوارب الشراعية

Small craft - Hull construction and 

scantlings – Part 9: Sailing craft 

appendages 

SASO-ISO-12215-9 

38  

 --القوارب )املراكب ( الصغيرة

النوافذ و فتحات اإلضاءة 

وفتحات السقف واملناور واألبواب 

 متطلبات املتانة وإحكام الغلق --

Small craft -- Windows, portlights, 

hatches, deadlights and doors -- Strength 

and watertightness requirements 

SASO ISO 12216 

39  

–القوارب )املراكب ( الصغيرة 

تقييم وتصنيف أنظمة االستقرار 

الجزء االول : القوارب  –والطفو 

الغير الشراعية بطول بدن أكبر 

 م 6من أو تساوي 

Small craft -- Stability and buoyancy 

assessment and categorization -- Part 1: 

Non-sailing boats of hull length greater 

than or equal to 6 m 

SASO ISO 12217-1 

40  

تقييم و  –املراكب الصغيرة 

تصنيف أنظمة االستقرار والطفو 

الجزء الثاني : القوارب الشراعية --

 م 6بطول بدن أكبر من أو تساوي 

Small craft -- Stability and buoyancy 

assessment and categorization -- Part 2: 

Sailing boats of hull length greater than 

or equal to 6 m 

SASO ISO 12217-2 

41  

تقييم و  –املراكب الصغيرة 

تصنيف أنظمة االستقرار والطفو 

الجزء الثالث : قوارب بطول  –

 م 6بدن أقل من 

Small craft -- Stability and buoyancy 

assessment and categorization -- Part 3: 

Boats of hull length less than 6 m 

SASO ISO 12217-3 

42  

 –القوارب )املراكب( الصغيرة 

تركيبات  –األنظمة الكهربائية 

 التيار املتردد

Small craft -- Electrical systems -- 

Alternating current installations 

SASO ISO 13297 

43  

 --القوارب )املراكب( الصغيرة 

التشييد  --قوارب املاء الشخصية 

 و متطلبات تثبيت النظام

Small craft -- Personal watercraft -- 

Construction and system installation 

requirements 

SASO GSO ISO 13590 
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44  

 --القوارب )املراكب( الصغيرة 

أنظمة الربط  --ترس التوجيه 

 املوجهة

Small craft -- Steering gear -- Geared link 

systems 

SASO GSO ISO 13929 

45  

 --القوارب )املراكب( الصغيرة 

 املنبعث من 
ً
الصوت املنقول جوا

الجزء  --املركب الترفيهي اآللي 

االول: إجراءات القياس بواسطة 

 التمرير

Small craft -- Airborne sound emitted by 

powered recreational craft -- Part 1: Pass-

by measurement procedures 

SASO GSO ISO 14509-1 

46  

 -القوارب )املراكب( الصغيرة 

 املنبعث من 
ً
الصوت املنقول جوا

: 3الجزء  -املركب الترفيهي اآللي 

تقييم الصوت باستخدام 

 إجراءات الحساب والقياس

Small craft -- Airborne sound emitted by 

powered recreational craft -- Part 3: 

Sound assessment using calculation and 

measurement procedures 

SASO GSO ISO 14509-3 

47  

 --القوارب )املراكب( الصغيرة 

مواقد مطبخ السفينة التي تعمل 

 بالوقود السائل

Small craft -- Liquid-fuelled galley stoves SASO ISO 14895 

48  
 --القوارب )املراكب ( الصغيرة 

 لوحة اإلنشاء

Small craft -- Builder's plate SASO GSO ISO 14945 

49  
 --القوارب )املراكب ( الصغيرة 

 سعة الحمولة القصوى 

Small craft -- Maximum load capacity SASO GSO ISO 14946 

50  
 -القوارب )املراكب( الصغيرة 

 لنزح املاءأنظمة الضخ 

Small craft - Bilge-pumping systems SASO ISO 15083 

51  

--القوارب )املراكب( الصغيرة 

نقاط  --االرساء والربط والسحب 

 القوة

Small craft -- Anchoring, mooring and 

towing -- Strong points 

SASO GSO ISO 15084 

52  

 --القوارب )املراكب( الصغيرة 

السقوط في  وقاية االشخاص من

 البحر وإنقاذهم

Small craft -- Man-overboard prevention 

and recovery 

SASO GSO ISO 15085 

53  

 --القوارب )املراكب( الصغيرة 

وقود  --محركات البنزين الداخلية 

املحرك املحمول واملكونات 

 الكهربائية

Small craft -- Inboard petrol engines -- 

Engine-mounted fuel and electrical 

components 

SASO GSO ISO 15584 
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54  

معدات وملحقات غاز البترول 

أنظمة دفع غاز البترول  -املسال 

املسال للقوارب واليخوت 

متطلبات  -واملراكب األخرى 

 التركيب

LPG equipment and accessories –LPG 

propulsion systems for boats, yachts and 

other watercraft – Installation 

requirements 

EN 15609 

55  

 --القوارب )املراكب( الصغيرة 

وقود  --محركات الديزل الداخلية 

املحرك املحمول واملكونات 

 الكهربائية

Small craft -- Inboard diesel engines -- 

Engine-mounted fuel and electrical 

components 

SASO GSO ISO 16147 

56  

 –)املراكب( الصغيرة القوارب 

التركيب و تعيين  –أنوار املالحة 

 املكان املالئم و الوضوح

Small craft -- Navigation lights -- 

Installation, placement and visibility 

SASO GSO ISO 16180  

57  
نظام الدفع  -القوارب الصغيرة 

 الكهربائي

Small craft — Electric propulsion system GSO ISO 16315 

58  

 –القوارب )املراكب( الصغيرة 

قياس انبعاثات العادم ملحركات 

 –االحتراق الداخلي الترددي 

اختبار قياس انبعاثات الغازات و 

 الجسيمات من العادم

Small craft -- Reciprocating internal 

combustion engines exhaust emission 

measurement -- Test-bed measurement 

of gaseous and particulate exhaust 

emissions 

SASO ISO 18854 

59  

مصابيح  --الزوارق الصغيرة 

أداء مصابيح  --املالحة الكهربائية 

الصمامات الثنائية الباعثة 

 (LED)للضوء 

Small craft — Electric navigation lights 

— Performance of LED lights 

SASO GSO ISO 19009 

60  

 --القوارب )املراكب( الصغيرة 

خزانات وقود الديزل والبنزين 

 املثبتة بشكل دائم

Small craft -- Permanently installed 

petrol and diesel fuel tanks 

SASO GSO ISO 21487 

61  
 –القوارب )املراكب( الصغيرة 

 عجالت القيادة

Small craft – Steering wheels EN ISO 23411 

62  

 –)املراكب( الصغيرة  القوارب

أنظمة التحكم 

الكهربائية/االلكترونية للتوجيه 

 والناقل والصمام الخانق

Small craft -- Electrical/electronic control 

systems for steering, shift and throttle 

SASO ISO 25197 
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63  
 –التركيبات الكهربائية في السفن 

 : الزوارق الصغيرة. 507الجزء 

Electrical installations in ships - Part 507: 

Small vessels 

SASO IEC 60092-507 

64  

مبادلة محركات اإلحتراق الداخلي 

الجزء  --قياس إنبعاثات العادم  --

: دراسة إختبار حالة الدورة 4

 للتطبيقات املختلفة للمحرك

Reciprocating internal combustion 

engines - Exhaust emission measurement 

– Part 4: Steady-state test cycles for 

different engine applications 

SASO ISO 8178-4 

65  

القوارب )املراكب( الصغيرة مع 

نهايات عمود  -محرك داخلي 

ة مع استدقاق  املروحة والُصرًّ

10:1 

Small craft with inboard engine -- 

Propeller shaft ends and bosses with 

1:10 taper 

SASO GSO ISO 4566 

66  

القوارب )املراكب( الصغيرة مع 

نهايات عمود  -محرك داخلي

ة مع استدقاق  املروحة والُصرًّ

16:1 

Small craft with inboard engine -- 

Propeller shaft ends and bosses with 

1:16 taper 

SASO GSO ISO 8845 

67  

 --الصغيرة القوارب )املراكب ( 

 --قوارب النجاة القابلة للنفخ 

 Iالجزء األول : النوع

Small craft -- Inflatable liferafts -- Part 1: 

Type I 

SASO GSO ISO 9650-1 

68  

 -القوارب )املراكب ( الصغيرة 

 --قوارب النجاة القابلة للنفخ 

 الجزء الثالث: املواد

Small craft -- Inflatable liferafts -- Part 3: 

Materials 

SASO GSO ISO 9650-3 

69  

 - القوارب )املراكب( الصغيرة

أنظمة  –األجهزة الكهربائية 

 الحماية من الصواعق

Small craft -- Electrical devices -- 

Lightning-protection systems 

SASO GSO ISO 10134 

70  
 --القوارب )املراكب( الصغيرة 

 دليل )كتيب( املالك

Small craft -- Owner's manual GSO ISO 10240 

71  

 --القوارب )املراكب ( الصغيرة 

عن أول اوكسيد  أنظمة الكشف

 الكربون 

Small craft -- Carbon monoxide (CO) 

detection systems 

SASO GSO ISO 12133 

72  

 --القوارب )املراكب( الصغيرة 

قياس قوة الدفع الساكن 

 للمحركات الداخلية

Small craft -- Static thrust measurement 

for outboard motors 

SASO GSO ISO 13342 
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73  

 --القوارب )املراكب( الصغيرة 

أنظمة الوقود املحمولة للمركبات 

 الخارجية

Small craft -- Portable fuel systems for 

outboard motors 

SASO GSO ISO 13591 

74  

 --القوارب )املراكب( الصغيرة 

الخلفية ملحركات  النار لهبضبط 

 البنزين

Small craft -- Backfire flame control for 

petrol engines 

SASO GSO ISO 13592 

75  
 --القوارب )املراكب ( الصغيرة 

 الوصالت املغناطيسية

Small craft -- Magnetic compasses SASO ISO 14227 

ِّدون مسؤولية التأكد من موقع الهيئة  : قائمة املواصفات القياسية املذكورة فيملحوظة
هذا امللحق خاضعة للمراجعة، ويتولى املور 

 بأنهم يستخدمون أحدث املواصفات القياسية.
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 (1امللحق )

 (HS Codesقائمة التراميز الجمركية ) (ب

 (HS Code)البند الجمركي  فئة املنتج

 8406 عنفات لتسيير املراكب املائية 

متناوبة أو دوارة يتم اإلحتراق الداخلي فيها بالشرر )محركات محركات ذات مكابس 

 إنفجارية(

8407 

 8408 محـركات احتراق داخلي ذات مكابس تعمل بالضغط )محركات ديزل او نصف ديزل(

سفن رحالت قوارب نزهه وسفن مماثلة معدة بصفة رئيسية لنقل األشخاص؛ معديات 

 )فيري بوت( من جميع األنواع

8901 

خر للمتعة أو الرياضة يخو 
ُ
 8903 مزودة أو معدة لتزويدها بمحرك؛ غيرها -ت وزوارق أ

 : املنتجات والرموز الجمركية املوجودة في منصة سابر اإللكترونية هي النسخة املحدثة واملعتمدة.ملحوظة
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 (2امللحق )

 املتطلبات األساسية

 املائية املراكباملتطلبات األساسية لتصميم وبناء منتجات  (أ

 املائية املراكبفئات تصميم  (1

 (Significant wave height, meters) متر، االعلىارتفاع املوج  (Beaufort scale) مقياس بوفرت، حاالريقوة  فئةال

 4 < 8 < أ

 4 ≥ 8 ≥ ب

 2 ≥ 6 ≥ ج

 0،3 ≥ 4 ≥ د

 :مالحظات توضيحية

  متر، 4 <مقياس بوفرت وارتفاع موج  8 < ملقاومة قوة الرياحمصممة  (أ)فئة التصميم  منالترفيهية  املائية املراكبتعتبر 

 .العاتية األمواجو لبحر ل القاسيةظروف ة، الر الشديديصاعمثل العواصف واأل  باستثناء الظروف غير الطبيعية ذلكو 

 اعلىبوفرت وارتفاع موج مقياس  8 ≥ قوة الرياح( مصممة ملقاومة بمن فئة التصميم )الترفيهية  املائية املراكب تعتبر ≤ 

 .متر 4

  اعلىمقياس بوفرت وارتفاع موج  6 ≥ قوة الرياح( مصممة ملقاومة جمن فئة التصميم ) الترفيهية املائية املراكبتعتبر ≤ 

 .متر 2

  اعلى مقياس بوفرت وارتفاع موج 4 ≥ قوة الرياح( مصممة ملقاومة دمن فئة التصميم ) الترفيهية املائية املراكبتعتبر ≤ 

 .بحد اقص ى متر 0.5موجات عرضية يبلغ ارتفاعها و  متر 0.3

املدرجة  معايير االستقرار والطفو واملتطلبات األساسية األخرى  بحيث تتحمل لكل فئة الترفيهية املائية املراكبيجب تصميم وبناء 

 بخصائص مناولة الجيدة.املراكب تتمتع  مع االخذ في االعتبار امللحق،في هذا 

 العامةتطلبات امل (2

 (Watercraft Identification) املركب املائيتعريف رقم  2/1

  ذات العالقة، على ان  يتوافق مع املواصفة القياسيةبما برقم تعريف  مركب مائييجب تمييز كل

 :يتضمن املعلومات التالية

 .للمركب املائيرمز التعريف لبلد الشركة املصنعة  (أ

 .لشركة املصنعةلرمز تعريف  (ب



 00-00-00-000-م.إ       
      

       
 

 
 هيئة المواصفات السعودية         
         www.saso.gov.sa 

 44من  23الصفحة 
 

 .تسلسليرقم  (ج

 التصنيع.شهر وسنة  (د

 .الطرازسنة  (ه

 املركبة املائيةلوحة صانع  2/2

  حتوي ي "املركب املائيتعريف رقم "منفصل عن و لوحة مثبتة بشكل دائم مركب مائي حمل كل ييجب أن

 بحد أدنى على املعلومات التالية:

 .عنوان االتصالو  املسجلة، العالمة التجارية االسم التجاري املسجل أو، اسم الشركة املصنعة (أ

 .(2امللحق )( من البند )أ( من 1للنقطة )بالرجوع  املركب املائيفئة تصميم  (ب

من الشركة املصنعة باستثناء وزن محتويات الخزانات الثابتة عند به املصرح الوزن األقص ى  (ج

 ملئها.

 .للمركب املائيمن قبل الشركة املصنعة ا بهاملصرح عدد األشخاص الحمولة القصوى ل (د

 للمركب املائي السقوط في البحر ووسائل إعادة الصعودالحماية من  2/3

  في ل إعادة الصعود على متنهسهيقلل مخاطر السقوط في البحر و بشكل ي املركب املائييجب أن تصمم 

 .حال السقوط في البحر

 من قبل أي  لالستخدامقابلة و متاحة  املركب املائيعلى متن  يجب أن تكون وسائل إعادة الصعود

 شخص في املاء دون مساعدة.

 .(املركب املائي قائدموقع املقود )الرؤية من  2/4

  في ظل ظروف االستخدام  الزوايارؤية جيدة من جميع ترفيهي ال املركب املائيقائد يجب أن يمنح

 .العادية

 دليل املالك 2/5

 جميع املعلومات الالزمة لالستخدام اآلمن للمنتج حيث يحتوي على  ،يجب تزويد كل منتج بدليل املالك

 .وإدارة املخاطر، الوقاية من املخاطر، التشغيل املنتظم، الصيانةاإلعداد،  التركيز علىمع 

 لهيكلالسالمة لمتطلبات  (3

 الهيكل 3/1

 فئة مع االخذ في عين االعتبار  قوًيا بدرجة كافية. للمراكب املائية وبنائهااملواد  بيجب اختيار وتركي

 .من الشركة املصنعةبه املصرح والوزن األقص ى  (2امللحق )املذكورة في  التصميم

 االستقرار 3/2
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  امللحق كاٍف مع األخذ في االعتبار فئة التصميم الخاصة به وفًقا بشكل ت باملائي ثملركب اايجب أن يكون

 .من الشركة املصنعةبه املصرح قص ى والحمل األ (2)

 الطفو والتعويم 3/3

  يتمتع بخصائص طفو مناسبة لفئة التصميم الخاصة بشكل يضمن انه املركب املائي  بناءيجب أن يتم

 .من الشركة املصنعةبه املصرح قص ى األ والحمل (2امللحق )به وفًقا 

  ملقاومة االنقالب بقدرة كافية  الغرف(متعددة )يجب أن تتمتع جميع املراكب الترفيهية الصالحة للسكن

 .حال انقالبها والبقاء طافية

  الغرق  في حالبوسائل التعويم املناسبة ر مت 6التي يقل طولها عن الترفيهية املائية  املراكبيجب أن تزود. 

 املائية للمراكب الفتحات املوجودة في الهيكل والسطح والهيكل الفوقي 3/4

  
ُ
 عِّ ض  يجب أال ت

 
املركب الهيكل العلوي من ، او السطح )األسطح(، املوجودة في الهيكل -الفتحات  ف

أو سالمتها ضد عوامل يجب ان ال تضعف هيكل املركب املائي ، كما للمركب املائي سالمة الهيكل -املائي

 الطقس عند إغالقها.

 حتمل مواجهته في وأغطية الفتحات ضغط املاء امل، األبواب، أضواء املالحة، يجب أن تتحمل النوافذ

املركب سطح  املتواجدين علىاألشخاص اوزان  الناشئة من واالجهادات االحمال، وكذلك املواضعجميع 

 .املائي

  يجب تزويد( تركيبات تصريف املياه من الهيكلHull fittings )-  وإلى ملياه منااملصممة للسماح بمرور 

 .بسهولةبوسائل إغالق يمكن الوصول إليها  مستوى املياهالهيكل والواقعة تحت 

 االنغمار 3/5

  مع االخذ بعين االعتبار ما يلي:مخاطر الغرق  لتقلبحيث املائية  املراكبيجب تصميم جميع ، 

 منها. املياهإلخراج أو بها وسائل أخرى ذاتية التصريف  غرف التخزينو حجرة القيادة أن تكون  (أ

 .تجهيزات التهوية (ب

 .إزالة املياه باملضخات أو بوسائل أخرى  (ج

 من الشركة املصنعةبه املصرح الحد األقص ى للحمل  3/6

  من قبل الشركة املركب املائي على أساسها  التي صممو  بها املصرح يجب تحديد الحمولة القصوى

، وفًقا واألشخاص )بالكيلوغرام(، املعدات املتنوعة، اإلمدادات، املاء، الوقودذلك:  بما في الصانعة

 .(2امللحق )املشار اليها في  الطفو والتعويمو  االستقرار متطلباتو لفئة التصميم 

 قوارب النجاةمكان  3/7
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  التي  الترفيهية املائيةاملراكب و من فئتي التصميم )أ( و)ب(،  الترفيهية املائية املراكبيجب تزويد جميع

 نجاة لقاربمخصصة  على االقلواحدة  بمنطقة (،من فئتي التصميم )ج( و )د أمتار 6يزيد طولها عن 

تصميم بما يتوافق مع الترفيهي  املركب املائيفي الستيعاب عدد األشخاص  واحد على األقل بحيث يتسع

سهلة الوصول في جميع  نجاةقارب ال نطقةمأن تكون ، على الشركة املصنعةبه من قبل املصرح  املركب

 األوقات.

 اإلخالء 3/8

  مناسبةواملعرضة لالنقالب بوسائل التي تحتوي على غرف  الترفيهية املائية املراكبيجب تزويد جميع 

 إلخالء.ل

 او االستقرار، او ، بالهيكلاملقلوب خصصة لالستخدام في الوضع امل وسيلة االخالء يجب أال تضر

 .أو مقلوب مستوي  الترفيهي املركب املائي سواء كان الطفو والتعويم

  في حالة  لإلخالء ةمناسببوسائل التي تحتوي على غرف الترفيهية املائية  املراكبيجب أن يتم تزويد

 نشوب حريق.

 السحب، و الرسو رساء،اإل  3/9

  حمل اإلرساءواحدة على األقل بحيث تكون قادرة على ت قوةة نقطباملائية مزودة  املراكبيجب أن تكون ،

 .مع مراعاة فئة تصميمها وخصائصها بأمان ، والسحبالرسو

 خصائص املناولة (4

  مع أقوى محرك دفع تم  تتناسب للمركب املائييجب على الشركة املصنعة التأكد من أن خصائص املناولة

لجميع  تحديد الحد األقص ى لطاقة املحرك في دليل املالك كما يجب ان يتم، ركب من أجلهتصميم وبناء امل

 .الدفعمحركات 

 التركيبمتطلبات  (5

 هااملحركات ومقصورات 5/1

 ةداخليات الحرك امل 5/1/1

  تواجد بداخل حاوية منفصلة عن أماكن  للمركب املائيالداخلية يجب أن توضع جميع املحركات

مخاطر األبخرة تقلل وكذلك ها ل مخاطر نشوب حرائق أو انتشار تقلبحيث ويتم تركيبها  االشخاص

 .، واالهتزازاتالضوضاء، الحرارة، السامة

  متكررةأو صيانة /تتطلب فحًصا والوصول إلى أجزاء املحرك وملحقاته التي  تسهيليجب. 

  او االشتعال غير قابلة لالحتراقاملحرك  مقصورةاملواد العازلة داخل  ان تكون يجب. 

 وسائل التهوية 5/1/2
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 إلى حجرة املحركالداخل من الفتحات املاء تقليل ، و يجب تهوية حجرة املحرك. 

 األجزاء املكشوفة 5/1/3

 في  شخصيةات نة من املحرك التي قد تسبب إصابيجب حماية األجزاء املتحركة املكشوفة أو الساخ

 .يكن املحرك محمًيا بغطاء أو حاوية خاصة به حال لم

 بدء تشغيل محرك الدفع الخارجي 5/1/4

  تشغيل املحرك في وضع جهاز يمنع  على أي مركب مائي مثبتمحرك دفع خارجي يجب أن يكون لكل

 
ً
 :الحاالت التالية باستثناء ،التعشيق مباشرة

 .من الدفع الساكننيوتن  500ا ينتج املحرك أقل من عندم (أ

 بدء تشغيل املحرك. عندنيوتن  500قوة الدفع عند للحد من عندما يكون املحرك مزوًدا بجهاز  (ب

 الدراجة املائيةمتطلبات االمان عند سقوط قائد  5/1/5

  وفير على ت يعملأو بجهاز آلي محرك الدفع إليقاف  تلقائيبنظام إما  الدراجات املائيةتصمم يجب

في  عند سقوطهعن عمد أو قائد املركبة ل و نز  حال في أماميةاو  دائرية،حركة او  منخفضة،سرعة 

 املياه.

 )يجب أن تكون محركات الدفع الخارجية التي يتم التحكم فيها  5/1/6
ً
ة( عن طريق يدويا

 
مجهزة بجهاز دف

 .املركبإيقاف طارئ يمكن ربطه بقائد 

 نظام الوقود 5/2

 عام 5/2/1

  حريق المخاطر نشوب بشكل يقلل الوقود وامداد وتهوية  تخزينو  تعبئة معداتيجب تصميم وتركيب

 نفجار.ال وا

 خزانات الوقود 5/2/2

 تها من أي مصدر للحرارة الشديدةيجب تأمين وفصل خزانات الوقود والخطوط والخراطيم أو حماي ،

 .بنائها مع سعتها ونوع الوقوديجب أن تتناسب املواد التي صنعت منها الخزانات وطريقة كما 

  خزانات الوقودالخاصة بساحات امليجب تهوية. 

  تشكل خزانات وقود البنزين جزًءا من الهيكل ويجب أن تكون: ان اليجب 

 ضد الحريق من أي محرك ومن جميع مصادر االشتعال األخرى  ةمحمي (أ

 .تواجد االشخاصمنفصلة عن  (ب

 تكون خزانات وقود الديزل جزًءا ال يتجزأ من الهيكل من املمكن ان. 
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 ةكهربائيال األنظمة 5/3

 ية في ظل ظروف املائ للمراكبن التشغيل السليم ضمبشكل ي يجب تصميم وتركيب األنظمة الكهربائية

 كهربائية.الصدمة الحريق و المن مخاطر نشوب تحد األنظمة  ، وأناالستخدام العادية

  باستثناء دائرة بدء تشغيل  الزائد آمنة عند تعرضها للحمل الكهربائيةيجب أن تظل جميع الدوائر

 .التشغيل بطارياتاملوصولة ب املحرك

  تعيق خرى بطريقة الكهربائية األ  دوائرالمع  املخصصة للدفع الكهربائيةدوائر ال تتداخل ان اليجب

 .الدوائري من هذه أعمل 

  فجرة التي قد تنبعث من البطارياتملنع تراكم الغازات املتيجب توفير تهوية. 

 .يجب تأمين البطاريات بإحكام وحمايتها من دخول املاء 

 نظام التوجيه 5/4

 عام 5/4/1

  بنقل أحمال التوجيه ح سمبطريقة تيجب تصميم أنظمة التحكم في التوجيه والدفع وإنشائها وتركيبها

 في ظل ظروف التشغيل املتوقعة.

 الطوارئ  تجهيزات 5/4/2

  ةزودامل الواحدحرك املذات الشراعية واملراكب املائية الترفيهية  ةترفيهيال ةائيامل املراكبيجب تزويد 

 .ةنخفضامل اتسرععند الجيه املركب الترفيهي بوسائل لتو  يتم التحكم فيها عن بعدبأنظمة توجيه 

 املائية اكبداخل املر  املستخدمة الغازة نظمأ 5/5

 علوي إلمداد بالغازصمام املستخدمة مجهزة بأسطوانات الغاز تكون ان  يجب (vapour-

withdrawal.) 

  لالختبار للتأكد من عدم وخطر االنفجار وتكون قابلة  يبتسر يجب تصميمها وتركيبها بحيث تتجنب

 . بوجود تسر 

 وظروف تحمل ضغوط وتاملستخدم لغاز لطبيعة امناسبة  أنظمة الغاز يجب أن تكون املواد واملكونات

 البيئة البحرية.

 للغرضيتم استخدامه و  وفًقا لتعليمات الشركة املصنعة غازلبا يعمل يجب أن يتم تركيب كل جهاز 

 .اجلهمن  الذي صمم

  الغازنظام توزيع متفرع من حده خاص لكل جهاز يعمل بالغاز على خط امداد يجب توفير. 

  خاصة به ةإغالق منفصل اداةبواسطة لغاز با يعملل جهاز يجب التحكم في ك. 
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 التسربات ونواتج االحتراق.خطار أملنع  لغازالتي تعمل بالألجهزة  يجب توفير تهوية مناسبة 

  حتوي على جميع ت مقصورةمجهزة ب ،ثابتاملائية املزودة بنظام غاز  املراكبيجب أن تكون جميع

 أسطوانات الغاز.

  لوصول إليها إال ، بحيث ال يمكن اتواجد االشخاصعن أماكن  أسطوانات الغاز مقصورةيجب فصل

 .املركب خارجإلى يتم تصريف أي غاز متسرب ل تهامن الخارج وتهوي

 تثبيتهبعد ثابت أي نظام غاز  وفحص يجب اختبار. 

 الحماية من الحرائق 5/6

 عام 5/6/1

  هيكل  مع تصميمو  مخاطر انتشار الحريق مع ثبتة على املركبامل األجهزة واملعدات تتناسبيجب أن

 .املركب املائي

 اآلالت و ، املحركاتو ، واملناطق الساخنة ،ةاملكشوفجهزة اللهب أبطة ملحياألجهزة ا من أنالتأكد  يجب

مصممة  األسالك الكهربائيةومسارات  مغطاة،غير الوالوقود الزيت أنابيب و تدفقات و  املساعدة،

 .الساخنةعن مصادر الحرارة واملناطق ة بعيدبطريقة تجعلها 

 معدات مكافحة الحريق 5/6/2

  أو توضيح  الحريق، ألخطاربمعدات مكافحة الحريق املناسبة  الترفيهية املائية املراكبيجب أن تزود

 الحريق. ألخطارموقع وسعة معدات مكافحة الحرائق املناسبة 

  معدات مكافحة الحرائق املناسبة. إال بعد توفر الترفيهي املركب املائي تشغيليجب عدم 

  املقصورة في محرك البنزين بواسطة نظام إطفاء حريق يمنع الحاجة إلى فتح  مقصوراتيجب حماية

 حالة نشوب حريق.

  على ها واحدة من تكون يها على أن يسهل الوصول إلفي منطقة  املحمولةطفايات الحريق توضع يجب أن

 قائد املركب الترفيهي.مكان في مكان يسهل الوصول إليه من األقل 

 أضواء املالحة واألشكال واإلشارات الصوتية 5/7

  أضواء املالحة بأنظمة  املتعلقة اللوائح األخرى املعمول بها في اململكةو  بجميع األنظمة االلتزاميجب

 .ها في املراكب املائيةعند تركيب واألشكال واإلشارات الصوتية

 تصريف النفايات 5/8

  الزيت مثل  في البحر لملوثاتالغير مقصود لاملائية بطريقة تمنع التصريف  املراكبيجب أن يتم إنشاء

 .والوقود وما إلى ذلك
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  الترفيهي  مائي ركباملفي  مثبتيجب أن يكون أي مرحاض 
ً
ملياه  نيخز تبنظام  مستقلبشكل موصال

 أو نظام معالجة املياه. الصرف الصحي

  أنابيب  توصيللبوصلة تفريغ ، صرف الصحيلل بخزانات املزودة الترفيهية املائية املراكبتجهز يجب أن

 التصريف.مرافق املركب ب

  إلغالقبصمامات يمكن تأمينها في وضع ا هيكل املركبتمر عبر التي  لصرف الصحيايجب تزويد أنابيب. 
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 (2) امللحق

 املتطلبات األساسية النبعاثات العادم من محركات الدفع (ب

 من امللحق. عادم املنصوص عليها في هذا الجزءاملتطلبات األساسية النبعاثات ال يجب أن تتوافق محركات الدفع مع

 محرك الدفع تمييز (1

 :كل محرك بشكل واضح باملعلومات التالية تمييزيجب  1/1

اسم الشركة املصنعة للمحرك واالسم التجاري املسجل أو العالمة التجارية املسجلة وعنوان  (أ

 .االتصال

 .إن أمكن املحرك، وفئة املحركنوع  (ب

 .للمحرك مميزرقم تسلسلي  (ج

 .)ان وجدت( شارات املطابقة (د

طوال العمر االفتراض ي للمحرك ويجب أن تكون مقروءة بوضوح  متينةاملحرك  تمييزعالمات يجب أن تكون  1/2

 . غير قابلة لإلزالةو 

بطريقة تجعل التثبيت متيًنا طوال العمر االفتراض ي  اللوحاتامللصقات أو  يجب إرفاقها، في حالة استخدام 1/3

 وال يمكن إزالة امللصقات / اللوحات دون إتالفها أو تشويهها. للمحرك

العمر  اثناءذلك الجزء  ستبداليتطلب اال بحيث املحرك من جزء  علىاملحرك  تمييزعالمات يجب تثبيت  1/4

 .االفتراض ي للمحرك

ع املكونات الالزمة جميمع املحرك  تركيببحيث يمكن رؤيتها بسهولة بعد  املحرك تمييزعالمات يجب وضع  1/5

 ه.لتشغيل

 متطلبات انبعاثات العادم (2

عند تركيبها بشكل صحيح وفي  االنبعاثاتيجب تصميم محركات الدفع وتركيبها وتجميعها بحيث ال تتجاوز  2/1

 التالية:ول داالج املشار اليها فيالقيم  العادي،االستخدام 

 (1)الجدول 

 م2016املصنعة قبل حركات الدفع حدود االنبعاثات مل

 نوع املحرك

 Carbonأول أكسيد الكربون )

monoxide “CO”) 
n

NCO = A + B/P 

 الهيدروكربونات

(Hydrocarbons “HC”) 
n

N= A + B/PHC  

أكاسيد 

 النيتروجين

(Nitrogen

 oxides 

”xNO“) 

 الجسيمات

(PT) 
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 A B n A B n   

اشتعال شراري 

 ثنائي األشواط

(Two-stroke 

spark ignition) 

 ال ينطبق 10.0 0.75 100.0 30.0 1.0 600.0 150.0

اشتعال شراري 

 األشواط رباعي

(Four-stroke 

spark ignition) 

 ال ينطبق 15.0 0.75 50.0 6.0 1.0 600.0 150.0

 اشتعال بالضغط

(Compression 

ignition) 

5.0 0 0 1.5 2.0 0.5 9.8 1.0 

 (.kWاملحرك املقدرة بالكيلوواط ) قدرةهي  (NPثوابت حسب الجدول، و ) (n(، و)A( ،)Bحيث )

 (2الجدول )

 (**)( Compression ignition)حدود انبعاثات العادم ملحركات االشتعال بالضغط 

 Swept)الحجم اإلزاحي 

volume)، 

 (L/cyl) اسطوانةلتر /

 ،(NP)املحرك املقدرة  قدرة

 (kW) كيلوواط

 ،(PT) الجسيمات

ساعة  كيلوواط/جرام

(g/kWh) 

الهيدروكربونات + أكاسيد 

 ،(HC + NOx) النيتروجين

 كيلوواط ساعةجرام/

(g/kWh) 

 (1)القيم املشار إليها في الجدول  قدرة املحرك املقدرة<  37 الحجم اإلزاحي<  0.9

 4.7 0.30 )*( 37 ≤ قدرة املحرك املقدرة<  75

 5.8 0.15  75 ≤ املحرك املقدرة قدرة<  3700

 5.8 0.14 قدرة املحرك املقدرة<  3700 0.9 ≤ الحجم اإلزاحي<  1.2

 5.8 0.12 1.2 ≤ الحجم اإلزاحي<  2.5

 5.8 0.12 2.5 ≤ الحجم اإلزاحي<  3.5

 5.8 0.11 3.5 ≤ الحجم اإلزاحي<  7.0

دروكربونات + أكاسيد الهي ومركب ،كيلوواط ساعة/رامج 0،20 قيمة (PTالجسيمات )حد انبعاثات في حال لم يتجاوز  )*(

ر التي محركات لل ،جرام لكل كيلوواط ساعة 5.8( قيمة HC + NOxن )النيتروجي  75 - 37 تتراوح بين بقيمةقدرتها تقد 

 .أسطوانة/لتر 0.9أقل من  إزاحيوبحجم  ،كيلوواط

حركات االشتعال لجميع م ،يلوواط ساعةم/كراج 5،0( قيمةCO) الكربون حد انبعاثات أول أكسيد تجاوز ت ن اليجب أ )**(

 .بالضغط
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 (3الجدول )

 (Spark ignitionبالشرار )عادم ملحركات االشتعال حدود انبعاثات ال

 ،(NP)املحرك املقدرة  قدرة نوع املحرك

 (kW)كيلوواط 

 ،(COاول أكسيد الكربون )

جرام/كيلوواط ساعة 

(g/kWh) 

الهيدروكربونات + أكاسيد 

 ،(HC + NOx) النيتروجين

 كيلوواط ساعةجرام/

(g/kWh) 

 املحركات الداخلية

 وشبة الداخلية

(Inboard and stern 

drive engines) 

 5 75 قدرة املحرك املقدرة ≤ 373

 16 350 373 < قدرة املحرك املقدرة ≤ 485

 22 350 485<  قدرة املحرك املقدرة

 الخارجية املحركات

(Outboard engines 

and PWC engines) 

قدرة املحرك  × 5.0) – 500 قدرة املحرك املقدرة ≤ 4.3

 (املقدرة

30 

قدرة املحرك  × 5.0) – 500 4.3<  قدرة املحرك املقدرة ≤ 40

 (املقدرة

 15.7  +
50

0.9 (املقدرة املحرك قدرة)
 

+  15.7 300 40<  قدرة املحرك املقدرة
50

0.9 (املقدرة املحرك قدرة)
 

 اتاالختبار  2/2

 رقم املواصفة القياسية استخدام يجب (SASO-ISO-8178-4)املوجود مراعاة القيم املوضحة في الجدول  ، مع

 .املشار الية في املواصفة "تطبيقات البحريةللدورات االختبار في بند "

 .الرئيس يمحركات الدفع واختيار محرك الدفع  فئة 2/3

  املحركات. فئةتصنيفها ضمن و املحركات  تعريفتتحمل الشركة املصنعة للمحرك مسؤولية 

  ممثلة. لفئةاالنبعاثات بطريقة تجعل خصائص  اتحرك امل لفئة الرئيس ييجب اختيار املحرك 

  معبًرا  تكون لها قيمة االعلىمن املتوقع أن انبعاثات  خصائصعلى  يحتوي  املحرك الذي يجب أن يتم اختيار(

 املحركات. لفئةرئيس ي محرك ك، االختبارعند قياسه في  (،ساعة طواكيلو رام/عنها بالج

  يكون املحرك 
ً
 (،جرام/كيلوواط ساعةبوحدة )معبًرا عنها ، انبعاثاتخصائص يشتمل هو الذي  الرئيس يعادة

 .االختبار املعمول بهاعند قياسها في دورة  علىاأل تكون املتوقع أن  نم

 الوقوداختبار  2/4
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  لخصائص التاليةمع اانبعاثات العادم االختبار املستخدم وقود ال تتوافق خصائصيجب أن: 

 البنزينوقود 

 RF-02-99 الخاصية

Unleaded 

RF-02-03 

Unleaded 

 الحد االقص ى الحد االدنى الحد االقص ى الحد االدنى 

 – RON)) 95 – 95 رقم األوكتان البحثي

 – 85 – 85 (MON) رقم األوكتان للمحرك

 ،درجة مئوية 15الكثافة عند 

 مكعب ترم / مراجيلو ك

748 762 740 754 

 40 24 40 24 درجة مئوية، نقطة الغليان األولية

، جزء الكتلة من الكبريت

 مليجرام/كيلو جرام

– 100 – 10 

 5 – 5 – لتر/مليجرام، محتوى الرصاص

 Reid) ضغط البخار بمقياس رايد

vapour pressureكيلو باسكال ،) 

56 60 – – 

كيلو ، مكافئ ضغط البخار الجاف

 باسكال

– – 56 60 

 وقود الديزل 

 RF-06-99 الخاصية

Unleaded 

RF-06-03 

Unleaded 

 الحد االقص ى الحد االدنى الحد االقص ى الحد االدنى 

 52 54 52 54 (Cetane number) الرقم السيتاني

، مئويةدرجة  15الكثافة عند 

 مكعب ترم / مراجيلو ك

833 837 833 837 

 370 – 370 – درجة مئوية، طة الغليان النهائيةنق

درجة (، Flashpoint) نقطة الوميض

 مئوية

55 – 55 – 

، جزء الكتلة من الكبريت

 مليجرام/كيلو جرام

To be 

reported 

300 (50) – 10 

 To be ٪، جزء الكتلة من الرماد

reported 

0.01 – 0.01 

 .تستثنى محركات الدفع الكهربائية من متطلبات انبعاثات العادم 2/5
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 (Durability) االستدامة (3

 املحرك سيستمر في أداء أن  تؤكد، والتي والصيانةتركيب الير تعليمات يجب على الشركة املصنعة للمحرك توف

للمحرك  االفتراض يطوال العمر هذا الجزء من املحلق من ( 2/1النقطة )حدود املنصوص عليها في االمتثال لل

 العادية.االستخدام وفي ظل الظروف 

  اتك باستخدام اختبار من قبل الشركة املصنعة للمحر التركيب والصيانة يجب الحصول على معلومات 

بحيث يمكن إعداد تعليمات  االجهاد حساب مكوناتبو  العاديةبناًء على دورات التشغيل اثناء التشغيل  التحمل

 الصيانة الالزمة من قبل الشركة املصنعة وإصدارها مع جميع املحركات الجديدة عند وضعها ألول مرة السوق.

  للمحرك كالتالي: االفتراض يالعمر 

 10ساعة من التشغيل أو  480(:Compression ignition) بالنسبة ملحركات االشتعال بالضغط (أ

  يحدثأيهما  سنوات،
ً
 .أوال

 Inboard and stern)لية وشبه الداخة الداخلي( Spark ignitionبالشرار )ملحركات االشتعال بالنسبة  (ب

drive engines ):مع أو بدون عادم متكامل 

 ساعة من  480)كيلوواط(:  373 اقل من او يساوي  محرك املقدرةالتي لها قدرة  لفئة املحرك

. يحدث سنوات، أيهما 10التشغيل أو 
ً
 أوال

  480واقل من او يساوي  )كيلوواط( و 373 أكبر منلفئة املحرك التي لها قدرة محرك املقدرة 

. يحدث أيهماسنوات،  3ساعة من التشغيل أو  150: )كيلوواط(
ً
 أوال

  ساعة من التشغيل أو  50 )كيلوواط(: و 480 أكبر منلفئة املحرك التي لها قدرة محرك املقدرة

. يحدث ، أيهماسنة واحدة
ً
 أوال

. يحدث أيهما سنوات،ساعة تشغيل أو خمس  350: الدراجات املائيةمحركات  (ج
ً
 أوال

  يحدث أيهما سنوات، 10ساعة تشغيل أو  350 (:Outboard engines) املحركات الخارجية (د
ً
 .أوال

 دليل املالك (4

  في  واملستخدمين النهائيينيمكن للمستهلكين  العربية، وبمفردات غةاللالك بيد كل محرك بدليل امليجب تزو

 .فهمها بسهولة اململكة

 التالي يحتوي على يجب أن: 

 بحيث تلبيزمة لضمان األداء السليم للمحرك التعليمات الخاصة بالتركيب واالستخدام والصيانة الال  (أ

 .(Durability) االستدامةمتطلبات 

 .العالقةللمواصفات القياسية ذات املحرك عند القياس وفًقا  قدرةتحديد  (ب
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 (2) امللحق

 املتطلبات األساسية النبعاثات الضوضاء (ج

للمتطلبات األساسية النبعاثات الضوضاء  الالئحةهذه ومحركات الدفع املشمولة في مجال  املائيةاملراكب يجب أن تمتثل 

 .من امللحق املنصوص عليها في هذا الجزء

 مستويات انبعاث الضوضاء (1

ال تتجاوز انبعاثات  بحيث ومحركات الدفع املشمولة في مجال الالئحة املائيةاملراكب وتجميع يجب تصميم وبناء  1/1

 الجدول التالي:املذكورة في  حدود القيمالضوضاء 

 ديسيبل(، pASmaxL) الحد األقص ى ملستوى ضغط الصوت )محرك واحد(، كيلوواط املحرك املقدرة قدرة

 67 املقدرة املحرك قدرة ≤ 10

 72 10<  املحرك املقدرة قدرة ≤ 40

 75 40<  املحرك املقدرة قدرة

  يمكن تطبيق (محركات الدفعجميع أنواع )ذات املحركين ومتعددة املحركات  للمراكب املائيةبالنسبة ،

 .ديسيبل 3قدره بما  حد األقص ى ملستوى ضغط الصوتزيادة لل

 وشبه الداخلي الداخلي محرك الدفعذات الترفيهية  املائية املراكبيجب اعتبار  الصوتكبديل الختبارات قياس  1/2

(Inboard and stern drive engines) الضوضاء املنصوص عليها في  متوافقة مع متطلبات بدون عادم متكامل

إلى املحرك  قدرةنسبة و  1.1من او يساوي  أصغر( Froude number) رقم فرودإذا كان لديها  1/1النقطة 

تركيب املحرك ونظام العادم وفًقا ملواصفات الشركة املصنعة  يتم بحيث. 40 او يساوي  من اقلاإلزاحة 

 للمحرك.

، (V) املائيالترفيهي بقسمة الحد األقص ى لسرعة املركب  (”Froude number “Fn) رقم فروديتم حساب  1/3

متر/ثانية  9.8 (g) مضروًبا في ثابت تسارع الجاذبية ، متر،(|w|) على الجذر التربيعي لطول خط املاءمتر/ثانية، 

 تربيع.

𝐹𝑛 =  
𝑉

√(𝑔 ∙ |𝑤|
 

إزاحة  حجم على ،بالكيلوواط(، PN) زاحة" بقسمة قدرة املحرك املقدرةيجب حساب "نسبة القدرة إلى اإل  1/4

 بالطن، (D) (Engine displacementاملحرك )

نسبة القدرة إلى االزاحة = 
𝑃𝑁

𝐷
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 دليل املالك (2

لقيم  ضمن االمتثالت حالةونظام العادم في  املائي لومات الالزمة للحفاظ على املركباملع أن يتضمن دليل املالكيجب 

املشمولة في مجال هذه  املائية مراكبللعند االستخدام العادي املوضحة في هذا الجزء من امللحق الضوضاء من حد 

 الالئحة.

 (Durability) االستدامة (3

جزء "املتطلبات األساسية النبعاثات العادم من محركات  املشار اليها في (Durability)باالستدامة تطبق األحكام الخاصة 

 هذا الجزء من امللحق. متثال ملتطلبات انبعاثات الضوضاء املنصوص عليها فيال ا مراعاتمع  ،الدفع" من هذا املحلق
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 (3ق )امللح

 لفئات املنتج إجراءات تقويم املطابقة
ً
 وفقا

 كما هو موضح بالجدول ادناه.املائية  والطول للمركباتفئة التصميمية الحسب يجب اإللتزام بإجراء تقويم املطابقة املطلوب 

 املطلوب تقويم املطابقة إجراء فئة التصميم

 24و  12طول بين و )ب(:  فئة التصميم )أ(املراكب املائية الترفيهية من 

 متر

ِّد الحصول على شهادة مطابقة ي
جب على املور 

 ملتطلبات هذه الالئحة واملواصفات 
ً
وفقا

القياسية السعودية ذات العالقة؛ صادرة من 

 لنماذج تقويم 
ً
إحدى الجهات املقبولة، وفقا

 (Type3)املطابقة 

 12 و 2.5 بينطول : و)ب( فئة التصميم )أ(املراكب املائية الترفيهية من 

ِّد الحصول على شهادة مطابقة  جب علىي متر
املور 

 ملتطلبات هذه الالئحة واملواصفات 
ً
وفقا

القياسية السعودية ذات العالقة؛ صادرة من 

 لنماذج تقويم 
ً
إحدى الجهات املقبولة، وفقا

 (Type 1a) املطابقة

 24و  2.5طول بين و)د(:  فئة التصميم )ج(املراكب املائية الترفيهية من 

 متر

 الدراجات املائيةجميع 

 الالئحة مجالاملشمولة ب املائية املراكبمكونات 

 محركات الدفع

 .(SASO-GSO-ISO-8666مالحظة: يتم حساب طول هيكل املركبة املائية بالرجوع للمواصفة القياسية رقم )
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 (4امللحق )

 ISO/IEC 17067( وفقا للمواصفة Type 1aنموذج تقويم املطابقة )

 (Type Approvalالطراز )اعتماد 

 اعتماد الطراز  (1

ف اعتماد الطراز بأنه أحد إجراءات تقويم املطابقة، حيث تقوم الجهة املقبولة بمقتضـــــــــــاه بمراجعة التصـــــــــــميم الفني للمنَتج،  ُيعرَّ

 العالقة.والتأكد من صحته ثم اإلقرار بأن التصميم الفني للمنَتج يستوفي متطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات 

 ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:

ال لإلنتاج املرتقب، )نموذج اإلنتاج(. (أ ِّ
 
 فحص عينة نموذجية من املنَتج كامال، بحيث يكون ُممث

تقويم مدى مطابقة التصـميم الفني للمنَتج من خالل مراجعة الوثائق الفنية واألدلة )نموذج التصـميم(، مع فحص عينة  (ب

زمع، لواحد
ُ
لة لإلنتاج امل ِّ

 
 أو أكثر من األجزاء ذات املخاطر للمنَتج )جمع بين نموذج اإلنتاج ونموذج التصميم(. ُممث

 إجراءات اعتماد الطراز  (2

 تقديم طلب العتماد الطراز عند إحدى الجهات املقبولة  2/1

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

 اسم وعنوان الصانع.  2/1/1

 إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى. 2/1/2

ن من تقويم مـــدى مطـــابقـــة املنتج ملتطلبـــات اللوائح الفنيـــة الســــــــــــــعوديـــة، وأن تحتوي على تحليـــل وتقييم  2/1/3 ِّ
 
مك

ُ
وثـــائق فنيـــة ت

 مناسبين للمخاطر. 

د الوثائق الفنية املتطلبات التي تنطبق على املنَتج؛ على أن تشـــــمل  2/1/4 ِّ
التصـــــميم  -حســـــب ما يقتضـــــيه التقويم  -يجب أن تحد 

 والتصنيع وتشغيل )استخدام( املنَتج. 

 العناصر التالية: -على األقل  -يجب أن تشمل الوثائق الفنية  2/1/5

 وصف (أ
ً
 عام ا

ً
 للمنَتج. ا

األفقية )الرســـوم البيانية( العناصـــر والوحدات والتقســـيمات الجزئية،  رســـومات التصـــميم والتصـــنيع واملســـاقط (ب

 إلخ...

 التوصيف والشروح الالزمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل)استخدام( املنَتج املشار إليها. (ج

مطبقة  قائمة باملواصــفات القياســية الســعودية أو أي مواصــفات فنية أخرى مالئمة تعتمدها الهيئة، ســواًء كانت (د

اة الستيفاء املتطلبات األساسية للوائح الفنية السعودية، وذلك في حالة عدم  كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول املتبنَّ



 00-00-00-000-م.إ       
      

       
 

 
 هيئة المواصفات السعودية         
         www.saso.gov.sa 

 44من  39الصفحة 
 

تطبيق املواصـفات القياسـية املشـار إليها، وفي حالة االسـتعمال الجزئي للمواصـفات القياسـية السـعودية، فيجب 

ح في الوثائق الفنية البنود املطبق  ة.أن ُيوضَّ

جراة، إلخ...  (ه
ُ
 نتائج التقارير )الحسابات البيانية( الخاصة بالتصميم، وعمليات املراقبة واالختبارات امل

 تقارير االختبارات. (و

زمع، ويمكن أن تطلب الجهة املقبولة املزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك. (ز
ُ
لة عن اإلنتاج امل ِّ

 
 عينات ُممث

الحلول الفنية املتخذة في التصــــــــميم، حيث يجب أن تشــــــــير هذه األدلة إلى كل  مةمالءاألدلة )البراهين( التي تدعم  (ح

تَبعة، خاصـــــــة في حالة عدم تطبيق املواصـــــــفات القياســـــــية الســـــــعودية و/أو املواصـــــــفات الفنية املالئمة 
ُ
الوثائق امل

ـــمل األدلة الداعمة  ــ ــ ــ ــ ـــار إليها، ويجب أن تشــ ــ ــ ــ ــ ـــ ى األمر ذلك  -املشــ ــ ــ ــ ــ جراة في املختبر نتائج االختبارا -متى ما اقتضــ
ُ
ت امل

 املناسب لدى الصانع، أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.

 مهام الجهة املقبولة  2/2

ج  2/2/1
َ
 بالنسبة للمنت

 مة التصميم الفني للمنَتج.ءعمة بغرض تقويم مالدراسة الوثائق الفنية واألدلة )البراهين( الدا

 بالنسبة للعينات 2/2/2

ـــــنيع العينات مطابق للوثائق  (أ  للمواصــــــفات القياســــــية التأكد من أن تصـ
ً
مة وفقا صــــــمَّ

ُ
الفنية، وتحديد العناصــــــر امل

 للمواصفات األخرى.
ً
مة وفقا صمَّ

ُ
 السعودية، والعناصر امل

إجراء الفحوصـــــــــــــــــات واالختبــــارات املنــــاســــــــــــــبــــة، أو توكيــــل من يقوم بهــــا بــــالنيــــابــــة، للتــــأكــــد من أن الحلول الفنيــــة  (ب

(technical solutionالتي تبناها الصـــــانع تفي بامل ) تطلبات الرئيســـــة املحددة في املواصـــــفات القياســـــية، وذلك في

 حالة عدم تطبيق املواصفات ذات العالقة.

ـــية  -إجراء االختبارات املناســــــــبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد  (ج ــ ــ ــــفات القياسـ ــ في حالة عدم تطبيق املواصــ

التي تبناها الصــانع تســتوفي املتطلبات األســاســية بأن الحلول الفنية  -الســعودية و/أو املواصــفات األخرى املالئمة 

 للوائح الفنية السعودية.

 االتفاق مع الصانع على مكان إجراء االختبارات. (د

 بالنسبة لقرارات الجهة املقبولة  2/2/3

  (أ
َّ
يجب على الجهة املقبولة إصــــــــــــــدار تقرير تقويم عن اإلجراءات التي قامت بها ومخرجاتها، وعلى الجهة املقبولة أال

 هذا التقرير ال كليا وال جزئيا إال بعد موافقة الصانع.تنشر 

ر  (ب صـــــدِّ
ُ
إذا كان الطراز مطابقا ملتطلبات اللوائح الفنية الســـــعودية املنطبقة على املنَتج املعني، فإن الجهة املقبولة ت

وط شـــهادة اعتماد طراز للصـــانع، ويجب أن تحتوي الشـــهادة على اســـم وعنوان الصـــانع، ونتائج االختبارات، وشـــر 

ـــــريانها  دت، واملعلومات الالزمة لتحديد الطراز املصـــــــاَدق عليه، ويمكن أن تحتوي الشـــــــهادة كذلك على  -ســ إن ُوجِّ

 مرفقات. 

عة  (ج يجب أن تحتوي الشــــــــــــهادة مع مرفقاتها على جميع املعلومات املناســــــــــــبة لتقويم مدى مطابقة املنتجات املصــــــــــــنَّ

ختَبر وللمراقبة أثناء التشغي
ُ
 للطراز امل

ً
 ل.وفقا
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إذا ـكــان الطراز غير مطـــابق ملتطلبـــات اللوائح الفنيـــة الســــــــــــــعوديـــة املنطبقـــة على املنَتج املعني، فيجـــب على الجهــة  (د

لة حيال  غ صـــاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مســـوغات مفصـــَّ ِّ
 
بل
ُ
ر شـــهادة اعتماد الطراز، وأن ت صـــدِّ

ُ
 ت
َّ
املقبولة أال

 عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز.

بع كــل التطورات التقنيــة املعروفــة، ومتى مــا أشـــــــــــــــارت هــذه التطورات إلى إمكــانيــة  يجــب على الجهــة (ه
َّ
املقبولــة أن تت

ظهور عدم مطابقة الطراز املصــــــــــــــاَدق عليه ملتطلبات اللوائح الفنية الســــــــــــــعودية، فيجب على الجهة املقبولة أن 

د مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية، وعليها في هذه الحالة إبال  ِّ
 غ الصانع بذلك.تحد 

ـــــانع إبالغ الجهة املقبولة  (و ــ ــ ــ ــ ـــهادة اعتماد الطراز  -يجب على الصـ ــ ــ ــ ــ ـــــة بشـــ ــ ــ ــ ــ بكل  -التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصـ

ر  ِّ
 
ؤث

ُ
دخلة على الطراز املصـــــــــــادق عليه؛ التي من شـــــــــــأنها أن ت

ُ
مطابقة املنَتج ملتطلبات اللوائح الفنية  فيالتغييرات امل

مثل هذه التغييرات تتطلب مصادقة إضافية على  إناعتماد الطراز، حيث  السعودية، أو لشروط سريان شهادة

 شهادة اعتماد الطراز األولية.

بت، وعليها أن  (ز حِّ
رت أو ســـُ صـــدِّ

ُ
غ الهيئة عن شـــهادات اعتماد الطراز وأي إضـــافة أ

َّ
بل
ُ
يجب على كل جهة مقبولة أن ت

ض إصــــدارها أو  بتقديم قائمة بشــــهادات اعتماد -أو عند الطلب  -تقوم بشــــكل دوري  الطراز وأي إضــــافات قد ُرفِّ

دت بأي شكل. ِّ
ي 
ُ
قت أو ق ِّ

 
 تلك التي قد ُعل

ض  (ح غ الجهات املقبولة األخرى عن شـــــــــــهادات اعتماد الطراز وأي إضـــــــــــافات قد ُرفِّ
َّ
بل
ُ
يجب على كل جهة مقبولة أن ت

غ كذلك 
َّ
بل
ُ
دت بأي شـــــكل، وأن ت ِّ

ي 
ُ
قت أو ق ِّ

 
ـــهادات اعتماد الطراز  -لب عند الط -إصـــــدارها أو تلك التي قد ُعل عن شــ

رت. صدِّ
ُ
 وأي إضافة قد أ

ـــهادات اعتماد الطراز و/أو  -عند الطلب  –يمكن للهيئة وللجهات املقبولة األخرى  (ط ــ ــ ــ ــ ـــخ من شـ ــ ــ ــ ــ ـــــل على نسـ ــ ــ ــ أن تحصـ

ـــــافات املدخلة عليها، ويمكن للهيئة  ــ ــ ــ ــ ـــخ من الوثائق الفنية، ومن نتائج  -عند الطلب  –اإلضـ ــ ــ ــ ــ ـــل على نســـ ــ ــ ــ ــ ــ أن تحصـ

ـــهادة اعتماد الطراز االختبارات الت ي قامت بها الجهة املقبولة، ويجب على الجهة املقبولة االحتفاظ بنســــخة من شـ

ومرفقاتها واإلضافات املدخلة عليها، فضال عن الوثائق الفنية، بما في ذلك املستندات املرفقة من الصانع، وذلك 

 حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.

ـــــخة م (ي ــ ــــانع االحتفاظ بنسـ ــ ـــــافات املدخلة عليها مع الوثائق يجب على الصــ ــ ـــهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها واإلضـ ــ ــ ن شـ

 الفنية، وإتاحتها للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق ملدة عشر سنوات بعد وضع املنَتج في السوق.

ِّد تقديم الطلب املشار إليه في البند ) (ك
سم الصانع، ( أعاله، والقيام بالواجبات املشار إليها سلفا با2/1يمكن للمور 

 بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.
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 (5امللحق )

 ISO/IEC 17067( وفقا للمواصفة Type 3نموذج تقويم املطابقة )

 املطابقة للطراز املبنية على تقويم عملية اإلنتاج

ة على تقويم عملية اإلنتاج  (1  املطابقة للطراز املبنيَّ

ِّد هو نموذج إجراء لتقويم املطابقة الذي 
ذ املور  ِّ

تحت كامل -االلتزامات الواردة في البنود املبينة أدناه، ثم يؤكد ويقر -من خالله -ُينف 

نتجات املعنية متطابقة مع الطراز املحدد في شهادة اعتماد الطراز ) -مسؤوليته 
ُ
( وتتقيد بمتطلبات اللوائح Type Approvalبأن امل

 .الفنية ذات العالقة

 التصنيع (2

نتج، شامال خط اإلنتاج والفحص النهائي، 
ُ
نتج، مصادق عليه لضمان سالمة امل

ُ
ِّد تشغيل نظام إدارة سالمة امل

يجب على املور 

نتجات املعــنية وفــقا للبند )
ُ
 (.4ملا ورد في البند )( وفقا Surveillanceدورية )(، ويجب أن يخضـع النـظام إلى مراقبة 3واختبار امل

 ة املنتجنظام إدارة سالم (3

نتجات املعنية، ويجب  3/1
ُ
ِّد تقديم طلب إلى الجهة املقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سالمة امل

يجب على املور 

 :أن يشمل الطلب ما يلي

ل الرسمي للصانع  (أ ِّ
 
د، واسم وعنوان املمث  .عند تقديم الطلب من املمثل الرسمي -اسم وعنوان املورَّ

 .مرخصا رسميا من الُسلطات املعنية في بلد الصنعيجب أن يكون الصانع  (ب

 بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى  (ج
ً
 مكتوبا

ً
 .إقرارا

نتجات املقصودة (د
ُ
 .كل املعلومات ذات العالقة بشأن فئة امل

نتج (ه
ُ
 .الوثائق الخاصة بنظام إدارة سالمة امل

 .شهادة اعتماد الطراز الوثائق الفنية الخاصة بالطراز املصاَدق عليه، ونسخة من (و

نتجات املصنعة مع الطراز املحدد في شهادة اعتماد الطراز، ومع  3/2
ُ
نتج تطابق امل

ُ
يجب أن يضمن نظام إدارة سالمة امل

 متطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة.

ِّد  -يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته  3/3
سياسات مكتوبة  بطريقة منهجية ومنظمة، على شكل –املعتمدة من املور 

 لبرامج وخطط وأدلة وسجالت السالمة، 
ً
قا سِّ

َّ
نتج فهما مت

ُ
تيح وثائق نظام إدارة سالمة امل

ُ
وإجراءات وتعليمات، ويجب أن ت

 وصفا كافيا ملا يلي: -على وجه الخصوص  -ويجب أن تشمل وثائق النظام 

نتجأهداف الجودة، والهيكل التنظيمي واملسؤوليات وصالحيات اإلدارة، وذ (أ
ُ
 .لك فيما يتعلق بسالمة امل

بعة (ب نتج، والعمليات واإلجراءات املتَّ
ُ
 .تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة جودة وسالمة امل

ذة، قبل وأثناء وبعد التصنيع، وتكرارها (ج ِّ
 .الفحوصات واالختبارات املنف 

 يين..إلخ.السجالت: مثل تقارير الفحص واالختبار واملعايرة، ووثائق تأهيل املوظفين املعن (د
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نتج (ه
ُ
نتج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سالمة امل

ُ
 .وسائل ضبط تحقيق السالمة املطلوبة في امل

نتج -يجب على الجهة املقبولة  3/4
ُ
قة على نظام إدارة سالمة امل  للمتطلبات -املصادِّ

ً
تقويم النظام لتحديد ما إذا كان مستوفيا

 املصاَدقة على النظام، وذلك ملدة ثالث سنوات.(، خالل فترة سريان 3/3املشار إليها في البند )

نتج ملتطلبات اللوائح الفنية  3/5
ُ
نتج -يجب افتراض مطابقة امل

ُ
كلما كان مطابقا -فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سالمة امل

 .للمواصفات القياسية

 وا 3/6
ً
نتج املعني، وأن يضم الفريق عضوا

ُ
 يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في سالمة امل

ً
ذا خبرة في تقويم  -على األقل -حدا

 باملتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العالقة.
ً
نتج، وإملاما

ُ
 مجال وتقنيات صناعة امل

يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويٍم للمصنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية املشار إليها في البند  3/7

ن قدرة الصانع على تحديد املتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات واالختبارات الالزمة (، للتأكد م3/3)

نتج لتلك املتطلبات.
ُ
 لضمان مطابقة امل

 .يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن اإلشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع مسوغات ذلك 3/8

نتج، كما هو ُمصاَدق عليه، والحفاظ عليه بحيث يظل مالئما وفعاال.يتعهد الصانع  3/9
ُ
 بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سالمة امل

نتج  -يجب على الصانع إشعار جهة تقويم املطابقة  3/10
ُ
بأي تعديل ُمقتَرٍح في نظام إدارة  -التي صادقت على نظام إدارة سالمة امل

نتج
ُ
 .سالمة امل

 في  يجب على الجهة املقبولة 3/11
ً
ل مستمرا عدَّ

ُ
نتج امل

ُ
تقويم أي تعديالت مقترحة، ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة سالمة امل

( أو يحتاج إلى إعادة التقويم، ويجب على الجهة املقبولة إشعار الصانع 3/3مطابقته للمتطلبات املشار إليها في البند )

 قرار التقويم مع مسوغات ذلك.بقرارها، على أن يتضمن اإلشعار نتائج الفحص واالختبار و 

اقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة املقبولة (4  املر

نتج املصاَدق عليه. 4/1
ُ
ِّد اللتزامات نظام إدارة سالمة امل

 الغرض من املراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء املور 

ِّد السماح للجهة املقبولة  4/2
مواقع التصنيع والتفتيش واالختبار بدخول  -خالل فترة سريان املصادقة  -يجب على املور 

نتج، وسجالت السالمة، مثل: 
ُ
ر جميع املعلومات الالزمة للتقويم، خاصة وثائق نظام إدارة سالمة امل ِّ

 
والتخزين، وأن ُيوف

 تقارير الفحص واالختبار واملعايرة، ووثائق تأهيل املوظفين املعنيين ... إلخ.

نتج ويحافظ عليه،  يجب على الجهة املقبولة القيام بزيارات 4/3
ُ
تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع ُيطبق نظام إدارة سالمة امل

ِّد.
قدم الجهة املقبولة تقرير التقويم للمور 

ُ
 على أن ت

نتج  4/4
ُ
أو توكيلها لجهة  -إذا اقتض ى األمر ذلك  –يحق للجهة املقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع إلجراء اختبارات على امل

ِّد،  أخرى للتأكد
قدم الجهة املقبولة تقرير التقويم للمور 

ُ
نتج يعمل بشكل صحيح، على أن ت

ُ
من أن نظام إدارة سالمة امل

 في حالة إجراء االختبارات. -وتقارير االختبارات 

 شهادة املطابقة واإلقرار باملطابقة (5
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 ع 5/1
ً
ِّد حاصال

نتج مصاَدق عليه يجب على الجهة املقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنَتج إذا كان املور 
ُ
لى نظام إدارة سالمة امل

ِّد طلبا لذلك، خالل فترة سريان مفعول املصادقة.
 وساري املفعول، وذلك كلما قدم املور 

نتج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة املطابقة الصادرة، وتسجيلها في البوابة  5/2
ُ
يجب على الجهة املقبولة تحديد بيانات امل

 الهيئة(. اإللكترونية للمطابقة )في

نتج )اعتماد الطراز(، وأن يجعله ُمتاحا للجهات  5/3
ُ
 باملطابقة لكل طراٍز ُمعتمد من امل

ً
 مكتوبا

ً
ِّد أن ُيصدر إقرارا

يجب على املور 

عتَمد للمنَتج في 10املختصة والرقابية وُسلطات مسح السوق ملدة ال تقل عن عشر )
ُ
د الطراز امل ( سنوات، على أن ُيحدَّ

ِّد 
باملطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة املطابقة واإلقرار باملطابقة للجهات املختصة والرقابية وُسلطات إقرار املور 

 مسح السوق عند الطلب.

 للجهات املختصة والرقابية وُسلطات مسح السو  5/4
ً
ِّد أن يجعل الوثائق أدناه ُمتاحة

ق ملدة ال تقل عن عشر يجب على املور 

 .( سنوات10)

 (.3/3يها في البند )الوثائق املشار إل (أ

 ، كما هو مصاَدٌق عليه.3/9التعديالت املشار إليها في البند  (ب

 (.3/7قرارات وتقارير الجهة املقبولة املشار إليها في البند ) (ج

نتج التي  5/5
ُ
يجب على كل جهة مقبولة إبالغ الجهات املختصة والرقابية وُسلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة سالمة امل

نتج التي صادقت عليها، أو التي قامت برفضها أو  صادقت عليها أو
ُ
سحبتها، ويجب عليها وضع قوائم ألنظمة إدارة سالمة امل

تعليقها أو تقييدها أو سحبها، وذلك بأي وسيلة، إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الجهات 

نتج التي قامت برفضها أو تعليقها أو سحبها أو تقييدها، املقبولة األخرى عن املصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سالم
ُ
ة امل

 عن مصادقات األنظمة التي أصدرتها. -عند الطلب  -وإشعار تلك الجهات 

  



 00-00-00-000-م.إ       
      

       
 

 
 هيئة المواصفات السعودية         
         www.saso.gov.sa 

 44من  44الصفحة 
 

 (6امللحق )

ِّدإقرار  نموذج
 Supplier Declaration of Conformityباملطابقة  املور 

أ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة عبَّ  يُ

ِّد  (1
 بيانات املور 

ــــــم:  -  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------االســ

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------العنوان:  -

 ----------------------------------------------------------------------------------------------الشخص الذي يمكن االتصال به:  -

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------البريد اإللكتروني:  -

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

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

 تفاصيل املنتج: (2

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------العالمة التجارية للمنتج:  -

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الطراز:  -

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------الدفعة أو )الرقم التسلسلي(:   -

 ---------------------------------------------------------------------------املواصفات القياسية املرجعية/املواصفات الفنية:  -

 -------------------------------------------------------------------------------------------الجهة املقبولة /رقم تسجيل القبول:  -

قرُّ بأن املنتج املذكور في هذا اإلقرار هو منَتج مطاب
ُ
 (                                                                    ) ق لالئحة الفنية السعودية ن

 واملواصفات القياسية السعودية امللحقة بها.           

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الشخص املسؤول: 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اسم الشركة: 

 -----/--/-- التاريخ: -----------------------------------------------------------------------------التوقيع: 


