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الالئحة الفنية ألدوات ترشيد استهالك المياه المحدثة1.

أنواع أدوات ترشيد استهالك المياه2.

لمياهالمنتجات المستثناة خارج مجال الالئحة ألدوات ترشيد استهالك ا3.

منتجآلية الحصول على الترخيص الستعمال البطاقة ووضعها على ال4.

رشيد متطلبات التسجيل للحصول على الترخيص الستعمال بطاقة ت5.

استهالك المياه للطراز

التكاليف المالية لتقديم الطلب6.

برانمج العرض

إلىالرجوعيرجى.عامةنظرةعنعبارةهيالورشةهذهفيالواردةالمعلومات:مسؤوليةإخالء

والمقاييسلمواصفاتلالسعوديةللهيئةاإللكترونيالموقععلىالفنيةاللوائحعرفتهاالتيالتحديثاتآخر

.المياهاستهالكترشيدبطاقةالستعمالالترخيصعلىالحصولطلبتقديمعندوالجودة
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بنجاح إلى المملكة العربية السعوديةمن أجل ضمان التصدير

مة المنتجات تُدير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة البرنامج السعودي لسال

".  سليم"

انت تتطلب شهادة مطابقة لإلرسالية من أجل التخليص الجمركي سواء كجميع المنتجات

.خاضعة للوائح الفنية أم ال

مارك أي شحنة ال تتوفر على شهادة مطابقة اإلرسالية سيتم إعادة تصديرها من قبل الج

.السعودية

مقاييس المطابقة الُمعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والتقويمقيمة هي إحدى جهات 

:والجودة ومصّرح لها بإصدار شهادات المطابقة للمنتجات المصّدرة من

آسيا وأستراليا، •

أوروبا،•

،(الشمالية والجنوبية)األميركتان •

.دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا•
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الالئحة الفنية ألدوات ترشيد استهالك المياه 

 M.A.-156-16-04-06:رقم الالئحة الفنية

أدوات ترشيد استهالك المياه : الالئحة الفنيةإسم

:الهدف

ستهالك ترشيد استهالك المياه في المنتجات المشمولة في مجال هذه الالئحة وفقا لمعدالت ا

المياه 

الحفاظ على الموارد واالقتصاد الوطني ومكتسباته

تخفيض التكاليف على المستهلك

:المتطلبات

:يجب على جميع المنتوجات أن تستوفي مواصفات

(ب)أو مستوى ( أ)مستوى معدل كفاءة استهالك المياه•

معدل الحد األقصى  واألدنى للتدفق•

يفائه لمتطلبات يجب أن يكون المنتج مستكمال لجميع إجراءات تقويم المطابقة التي تبرهن على است

اللوائح الفنية
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الالئحة الفنية ألدوات ترشيد استهالك المياه 

:  الخطة الزمنية للتطبيق و التحديثات األخيرة

، 2016تم إصدار الالئحة ألول مرة في سنة 

ة الفنية أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تحديثًا لالئح

:ألدوات ترشيد المياه

و  SASO EN 246تم نشر تحديث المواصفة القياسية السعودية 

2655SASO

فبراير 7
2020

المنافذ التطبيق اإللزامي لمواصفة منظمات معدل التدفق المياه على
الجمركية و المصانع الوطنية

شتنبر 28

2020
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الالئحة الفنية ألدوات ترشيد استهالك المياه 

: (M.A-156-16-04-06)الالئحة الفنية ألدوات ترشيد استهالك المياه المحدثة

أغسطس 28تم نشر تحديث الالئحة الفنية بالجريدة الرسمية

2020

تطلبات التطبيق  اإللزامي على جهات تقويم المطابقة بعدم إصدار أي شهادة مطابقة للمنتجات الغير متوافقة مع م
الالئحة الجديدة

2021فبراير 14

2021فبراير 27التطبيق اإللزامي على متطلبات الالئحة الجديدة على المنافذ الجمركية و المصانع الوطنية

التطبيق اإللزامي لمتطلبات الالئحة الجديدة على األسواق
أغسطس 27

2021
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أنواع أدوات ترشيد استهالك المياه

المطابخ/ العامة الخاصة / الخالطات 

المراوشرؤوس 

اليدويالشطافو الشطافخالط 

الصنابير•
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أنواع أدوات ترشيد استهالك المياه

الصنابير•

Qnom معدل التدفق االسمي =

المنتجات المواصفات الرمز الجمركي

معدل كفاءة استهالك المياه معدل التدفق 
األقصى

معدل التدفق 
األدنى

أفئة  فئة ب (Liter / Min.) (Liter / Min.)

للمراحيض العامة SASO 2655 848180900002 1.7 ≥ Qnom
1.9 ≥ Qnom > 

1.7
1.9 -

/  للمراحيض الخاصة 
المطابخ 

SASO 2655 848180900002
4.5 ≥ Qnom > 

3.0
5.7 ≥ Qnom > 

4.5
5.7 3.0

المراوشرؤوس  SASO 2655 732490000001
7.6 ≥ Qnom > 

1.9
9.5 ≥ Qnom > 

7.6
9.5 1.9

خالطات / اليدويالشطاف
الشطاف

SASO 2655 848180900001 7 ≥ Qnom > 5.7 8.0 ≥ Qnom > 7 8.0 5.7
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أنواع أدوات ترشيد استهالك المياه

)الغربيةالمراحيض (األحادي/المراحيض ذات التدفق الثنائي

استثناء المراحيض الشرقية

المنتجات المواصفات الرمز الجمركي

معدل كفاءة استهالك المياه معدل التدفق 

األقصى

معدل التدفق 

األدنى

أفئة  فئة ب (Liter/Min.) (Liter/Min.)

المراحيض 

ذات التدفق 
األحادي 

P Trap

SASO 1473 691010000000

3 ≥ Qnom
4.5 ≥ Qnom > 

3
3.5 -

S Trap 3 ≥ Qnom
3.5 ≥ Qnom > 

3 
4.5 -

المراحيض 
ذات التدفق 

الثنائي

P Trap 3* ≥ Qnom
4.5* ≥ Qnom

>3*
3.5*^ -

S Trap 3* ≥ Qnom
3.5*  ≥ Qnom

>3*
4.5*^ -
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أنواع أدوات ترشيد استهالك المياه

صناديق الطرد

المنتجات المواصفات الرمز الجمركي

معدل كفاءة استهالك المياه معدل التدفق 
األقصى

معدل التدفق 
األدنى

أفئة  فئة ب (Liter/Min.) (Liter/Min.)

خزانات المياه  SASO 1257

392290000002 5 ≥ Qnom
6 ≥ Qnom > 

5
6.0 -

خزانات ضغط الماء بالسيراميك SASO 1477
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أنواع أدوات ترشيد استهالك المياه

منظمات معدل تدفق المياه

المنتجات المواصفات الرمز الجمركي

معدل كفاءة استهالك المياه معدل التدفق 
األقصى

معدل التدفق 
األدنى

أفئة  فئة ب (Liter/Min.) (Liter/Min.)

منظمات معدل التدفق
المياه

SASO EN 246 848190000001 2.7 ≥ Qnom 6 ≥ Qnom > 2.7 6.0 -
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أنواع أدوات ترشيد استهالك المياه

مبولة بنظام التدفق

المنتجات المواصفات الرمز الجمركي

معدل  كفاءة استهالك المياه معدل التدفق 
األقصى

معدل التدفق 
األدنى

أفئة  فئة ب (Liter/Min.) (Liter/Min.)

مبولة بنظام التدفق SASO EN 14528 691010000000 0.5 or Waterless 1.0 1.0 -
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المنتجات المستثناة

ألدوات ترشيد استهالك المياهالفنية مجال الالئحة منالمنتجات المستثناة 
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استهالك المياهألدوات لحصول على شهادة ترشيد التسجيل لآلية 

ترشيدبطاقةعمالالستالترخيصعلىللحصولالمطلوبةللمستنداتمفصلشرحبتقديمقيمةبشركةالشهاداتإصدارفريقسيقوم
1.(االقتضاءحسب)األوليةبالفاتورةعمالئنابتزويدكذلكفريقناسيقوم.للطرازالمياهاستهالك

.المتطلباتوشروطاللجميعتستوفينهاأمنللتحققاستالمهابمجردللوثائقدقيقبفحصقيمةبشركةالشهاداتإصدارفريقسيقوم
الشهاداتصدارإفريقيقومعندهاقيمة،شركةلالفاتورةمستحقاتدفعقدالعميلنإوالشروط،جميعتستوفيالوثائقأنتبينإذا

SL&S:باسمالمعروفالرسميساسونظامعلىالطلبوتقديمبتحميل
2

شركةطرفمنالماديةالمستحقاتسدادفورمنهاالتحققوالوثائقبفحصوالجودةوالمقاييسللمواصفاتالسعوديةالهيئةقومتس
هذهتستغرق.للطرازالمياهاستهالكترشيدبطاقةوالترخيصبإصدارالهيئةتقومالمتطلباتجميعتستوفيالوثائقأنتبينإذا.قيمة

.عملأيام10حواليالعملية
3

طرفمنإصدارهافورللموردين،للطرازالمياهاستهالكترشيدبطاقةوالترخيصبإرسالقيمةبشركةالشهاداتإصدارفريقسيقوم
.والجودةوالمقاييسللمواصفاتالسعوديةالهيئة

4

استهالك المياهألدواتللحصول على الترخيص الستعمال بطاقة ترشيدتسجيل المنتج إلزامي 
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استهالك المياهألدوات متطلبات الحصول على شهادة ترشيد 

استمارة  طلب التسجيل

ات وفقا لمتطلبات هذه الالئحة والمواصفاختبارتقرير

من مختبر معتمدالقياسية ذات العالقة

سنة واحدة : مدة الصالحية•

ومجال اعتمادهاتعرف على المختبرات المعتمدة•

عبر هذا الرابط 
https://water.saso.gov.sa/Pages/Applic

ant/Labs/Default

عبئة ملصقات الت/ بيانات اإليضاحية /صور المنتج

والتغليف

يجب أن تكون الملصقات واضحة، و تشمل  معدل•

التدفق ورقم الطراز وبلد المنشأ واسم العالمة 

.العالمات وما إلى ذلك/ التجارية 

الصانعترخيص 

شهادة نظام إدارة الجودة

(  إن وجد)تصريح هوية المنتج 

السجل التجاري للمستورد

إقرار المورد بالمطابقة 

عودية لمستورد بالمملكة العربية السالجغرافي لموقع

(يمكن االستعانة بغوغل ماب)
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ك استهالألدوات ترشيد وبطاقة الشهادة نموذج عن 
المياه

شهادة وبطاقة الترشيد ألدوات استهالك المياه 

الهيئة السعودية للمواصفات تصدر من قبل 

والمقاييس والجودة 

ثبت البطاقة عىل
ُ
:يجب أن ت

خيص أو عبو • اتها المنتجات الحاصـلة عىل التر
فقط

أن تكون مصــنوعة من مادة تضــمن بقاء •
ج أو عبوته

َ
وله إىل حتر وصالبطاقة عىل المنت

المستهلك

ي مكان واض•
 
ج ف

َ
ثبت عىل كل منت

ُ
ح أثناء أن ت

تعبئته أو تغليفه

ي مكان واضح بطريقة يص•
 
ثبت ف

ُ
ــــــعب أن ت
إزالتها
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بطاقة ترشيد استهالك المياه بشكل صحيحآلية تثبيت وضع البطاقة على الكرتون الخارجي

وضع البطاقة على عبوة المنتج
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تصميم بطاقة ترشيد استهالك المياه وتثبيتها على عبوات المنتج

ن ان بالنسبة لتوسيم المنتج، فيجب فيجب التأكد م

ي كل من عبوة المنتج وملصقالمعلومات متطابقة
 
ات ف
:التغليف الخارجية

:اسم العالمة التجارية

رقم الطراز•

معدل التدفق•

خالط مطبخ: اسم المنتج على سبيل المثال•

بلد المنشأ•

توسيم المنتج

اسم العالمة التجارية•

معدل التدفق•

بلد المنشأ•
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وضع بطاقة ترشيد استهالك المياه بشكل مخالف
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استهالك المياهألدواتالترخيص الستعمال بطاقة ترشيد: مثال

:معلومات الترخيص

الشركةإسم

نوع المنتج

المنتج الفرعي

الطراز

العالمة التجارية

معدل تدفق المياه

"ب"لمستوى اوأ"أ"المستوى   :تصنيف

رقم الترخيص

سنة واحدة: مدة الصالحية

رقم الشهادة
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التكاليف المالية لتقديم الطلب

ترشيد استهالك المياهألدوات بطاقة والالتكاليف المالية للحصول على الترخيص

certification@qima.comالمرجو التواصل عبر البريد اإللكتروني :الحجز عبر اإلنترنت

يوما15و 10بين ما: المدة

سنة واحدة: صالحية الترخيص

مراجعة الوثائق و التسجيل
تكاليف الهيئة

(لاير سعودي)

تكاليف الهيئة 
(دوالر أمريكي)

رسوم االستمارة 500 133

مراجعة الملف 2500 667

رسوم الشهادة رقم الطراز / 500 133

رسوم البطاقة - Class A مجاني مجاني

رسوم البطاقة - Class B رقم الطراز / 500 133
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certification@qima.com: الربيد اإللكرتوين
www.qima.com: املوقع اإللكرتوين


