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 تمهيد

1.  
ً
  انطالقا

ً
من أهداف مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية الرامية إ�� تحقيق الت�امل وال��ابط ب�ن الدول األعضاء �� جميع امليادين وصوال

 مع أهداف " االتفاقية االقتصادية املوحدة " ب�ن دول ا�جلس، لوحد��ا
ً
وال�ي وضعت أسس السوق ا�خليجية املش��كة لتطو�ر  ،وتمشيا

 ش��ك ب�ن دول ا�جلس، كما حددت خطوات الت�امل االقتصادي بدءأسلوب العمل امل
ً
بإقامة منطقة التجارة ا�حرة، ثم االتحاد  ا

ا�جمر�ي، ثم استكمال السوق ا�خليجية املش��كة، وان��اًء باالتحاد النقدي واالقتصادي، وكذلك توحيد �شريعا��ا التجار�ة والصناعية 

 وا�جمركية.

2.  
ً
 )GSO(ألهداف مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية من إ�شاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية  وتحقيقا

لتعز�ز مس��ة الت�امل االقتصادي ومواكبة ما يتطلبھ قيام االتحاد ا�جمر�ي من توحيد املواصفات واملقاييس بالدول األعضاء وضمان 

وتوحيد أ�شطة التقييس ا�ختلفة ومتا�عة تطبيقها  مواطن��ا.ملا فيھ صا�ح ، �� أسواق دول ا�جلسال�ي تدخل إ وجودة السلعسالمة 

 واالل��ام ��ا للمساهمة �� تطو�ر قطاعا��ا اإلنتاجية وا�خدمية وتنمية التجارة بي��ا وحماية املس��لك والبيئة وال�حة العامة و��جيع

ا�خلي�� وا�حافظة ع�� مكتسبات دول ا�جلس ويساهم �� تقليص العوائق الفنية بما يحقق دعم االقتصاد ا�خليجية الصناعات 

 .)WTOمنظمة التجارة العاملية ( الدول تجاه اتفاقيات ال��اماتللتجارة بما يتما�ىى مع أهداف االتحاد ا�جمر�ي ومع 

3.  
ً
م) بــــــ "حث هيئة التقييس لدول مجلس  2006نوفم��  5-4لقرار �جنة التعاون املا�� واالقتصادي �� اجتماعها الثا�ي والسبع�ن ( وتنفيذا

التعاون ع�� اســــــــــتكمال جهودها بوضــــــــــع إجراءات موحدة لتطبيق املواصــــــــــفات القياســــــــــية بدول ا�جلس ليتم تنفيذها �شــــــــــ�ل موحد �� 

  األو��منافذ الدخول 
ً
 لتطبيق متطلبات االتحاد ا�جمر�ي �� الوقت ا�حدد و�سهيل حركة ا�سياب السلع". دعما

4.  
ً
البدء �� تنفيذ توصــــــــــــــيات مشــــــــــــــروع تطو�ر  باعتماد )م2007يونيو  5( لقرار مجلس إدارة هيئة التقييس �� اجتماعھ الســــــــــــــادس وتنفيذا

  اعتماد مفهوم أْن  ، وم��ا�شــــــاط التحقق من املطابقة �� دول مجلس التعاون 
ً
ع�� املتطلبات األســــــاســــــية للمنتجات  ي�ون اإللزام معتمدا

 (األمان وال�حة والبيئة) �أساس لوضع املن�ج ا�خلي�� ا�جديد لإللزام التشري��.

5.  
ً
م) بـــاإلعالن الرســــــــــــــ�ي النضــــــــــــــمـــام 2009نوفم��  22لقرار مجلس إدارة هيئـــة التقييس �� اجتمـــاعـــھ ا�حـــادي عشــــــــــــــر (الـــدوحـــة،  وتنفيـــذا

 
ً
 2010 ينـــاير 01من  ا�جمهور�ـــة اليمنيـــة إ�� هيئـــة التقييس لـــدول مجلس التعـــاون لـــدول ا�خليج العر�يـــة اعتبـــارا

ً
لقرار ا�جلس  م تنفيـــذا

م) القا�ــــــــــــــىي باعتماد هذا 2008د�ســــــــــــــم��  30العر�ية �� دورتھ التاســــــــــــــعة والعشــــــــــــــر�ن (مســــــــــــــقط،  األع�� �جلس التعاون لدول ا�خليج

 االنضمام.

أدوات ترشيد اس��الك املياه  �� الدول األعضاء وا�خاصة بخصائصالقوان�ن والتشريعات وأساليب اإلشراف املعمول ��ا  وحيث أّن  .6

ات إ�� عوائق للتجارة واختالف �� شروط املنافسة �� السوق الداخ�� املوحد تختلف �� النطاق وا�حتوى. و�ذلك قد تؤدي هذه االختالف

 عن هذه املنتجات. ينشأقد  الذي ون لهذا االختالف عائد ملموس ع�� ترشيد اس��الك املياهي� املنشود لدول مجلس التعاون دون أْن 
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7.  
ّ
 املنشود ب�ن دول مجلس التعاون يتم فيھ بيع منتجات ذات املوحدالداخ�� ھ يجب إزالة العوائق ال�ي تحول دون قيام السوق وحيث أن

 �افية.وفعالية سالمة 

8.  
ّ
وحدة ب�ن الدول األعضـــــاء فيما يختص املھ يجب تحقيق اال��ـــــجام واملوائمة من خالل تحديد املتطلبات األســـــاســـــية والقواعد وحيث أن

�� األســــــــواق بوضــــــــعها الوفاء ��ا للســــــــماح  اســــــــ��الك املياهأدوات ترشــــــــيد ال�ي يجب ع�� �افة وحماية البيئة ب�ــــــــحة وســــــــالمة املســــــــ��لك 

 .وا�حركة ا�حرة لها �� منطقة االتحاد ا�جمر�ي

 البيئةب�� السوق املوحد املنشود �� اإلضرار باملستخدم مباشرة أو وضعها ال�ي يتم  أدوات ترشيد اس��الك املياهوحيث يجب أال تتسبب  .9

 .ا�حيطة

  يجب أْن  اس��الك املياه أدوات ترشيدمواصفات  وحيث أّن  .10
ُ
ولكنھ يجب السماح بحدود  ،د �� حدود معاي�� االستخدام املقصود ��احدَّ ت

 ظروف غ�� مرئية مأخوذ أيأع�� لتغطية 
ً
 .�ع�ن االعتبار تصرفات املس��لك�ن ا

11.  
ّ
��  أدوات ترشــــــيد اســــــ��الك املياهباالعتبار عندما يتم وضــــــع  ألدوات ترشــــــيد اســــــ��الك املياهھ يجب أخذ املواصــــــفات القياســــــية وحيث أن

 .األسواق، مع ضرورة اح��ام االل��ام ��ا خالل ف��ة االستخدام ا�حددة والعادية

  وحيث أّن  .12
ٌ
��ا وضع واعتماد وتحديث و�شر اللوائح الفنية واملواصفات  هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية منوط

القياســــــــية ا�خليجية وإجراءات تقو�م املطابقة ا�خليجية للســــــــلع واملنتجات وأجهزة القياس واملعايرة والتعار�ف والرموز واملصــــــــط�حات 

 التنفيذية الصادرة بذلك. الفنية واش��اطات تنفيذ وأساليب �حب العينات والفحص واالختبار واملعايرة طبقا للوائح

 
ّ
من قبل  سواءً استيفا��ا ال�ي تو�ح املتطلبات األساسية الواجب و  ألدوات ترشيد اس��الك املياها�خليجية الفنية ھ تم إصدار هذه الالئحة فإن

  أدوات ترشيد اس��الك املياه
ُ
  نتجةامل

ً
  األعضاء،الدول من  أو تلك ال�ي يتم است��ادها من ا�خارج إ�� أّيٍ  محليا

ً
من هذه املنتجات يتم السماح  وأيا

 إذا �انت مستوفية ملتطلبات هذه الالئحة.بتداولها ا�حر �� أسواق الدول األعضاء دون إعاقة �� املنافذ ا�جمركية 

  .م��ا يتجزأ ال جزء الالئحة ��ذه املالحق و�افة التمهيد هذا :مالحظة
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 األول الفصل 

 العامة املتطلبات

 ."ألدوات ترشيد اس��الك املياه"الالئحة الفنية ا�خليجية  ؛لالئحةالوثيقة �� اإلصدار األول هذه إّن  :مقدمة

 ): التعر�فات1املادة (

 يقتض سياق النص خالف ذلك: لم ما�� تطبيق أح�ام هذه الالئحة، ت�ون لل�لمات والعبارات التالية املعا�ي املبينة قر�ن �ل م��ا، 

 التعاون لدول ا�خليج العر�ية.مجلس  مجلس التعاون: .1

 هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية. الهيئة: .2

(دولة اإلمارات العر�ية املتحدة، مملكة البحر�ن، اململكة العر�ية السعودية، سلطنة عمان، هيئة الالدول األعضاء �� الدول األعضاء:  .3

 دولة قطر، دولة ال�و�ت، ا�جمهور�ة اليمنية).

 مجلس إدارة الهيئة.مجلس اإلدارة:  .4

 : ا�جلس الف�ي للهيئة.ا�جلس الف�ي .5

ال�جنة املشرفة ع�� عملية إصدار اللوائح الفنية ا�خليجية، وتضم �� عضو���ا ممثل�ن عن  ال�جنة ا�خليجية للتحقق من املطابقة: .6

 .القياسية تطبيق املواصفات ون املطابقة أوؤ �� الدول األعضاء من ا�ختص�ن �� ش أجهزة التقييس الوطنية

أ�شطة ال�جان الفنية للمواصفات بالهيئة، عملية إصدار املواصفات القياسية و ع�� ال�جنة املشرفة  ال�جنة العامة للمواصفات: .7

 وتضم �� عضو���ا مدراء املواصفات بأجهزة التقييس الوطنية.

األدوات ال�حية ال�ي تتحكم بتدفق املياه وتوج��ها، و�شمل الصناب�� ب�افة أنواعها وأش�الها،  أدوات ترشيد اس��الك املياه (املنتج): .8

زة واملراحيض ال�ي �عمل بنظام تدفق املياه بجميع أنواعها وأش�الها، أو ا�خزانات أو مقاعد االغتسال املي�انيكية أو اإللك��ونية أو أجه

 عند ستشعار أو أنظمة املباول ب�افة أنواعهاال 
ً
 أو يدو�ا

ً
 .ستخداماال ا وأش�الها �عمل آليا

ومن ضم��ا ع�� سبيل املثال الرمز ا�خلي�� لتتبع املطابقة وشعارات  بطاقة تتضمن البيانات ال�ي تحددها الهيئة البطاقة ا�خضراء: .9

، تب�ن مستوى اس��الك املياه �� أدوات ترشيد اس��الك املياه، و�تم إلصاقها أو وضعها ع�� املنتجات املعدة الهيئات الوطنية للتقييس

و�تم إصدار هذه البطاقة ا�خضراء ع�� نظام إلك��و�ي هو "النظام ا�خلي��  .الدول األعضاءلالست��اد أو التصنيع أو االستخدام داخل 

 لتتبع املطابقة".



ھیئة التقییس لدول مجلس 
 التعاون لدول الخلیج العربیة

GSO 

 ألدوات ترشید استھالك المیاه الخلیجیة الفنیةئحة اللا
)CDT_180026( 

  
 

 38 من 7 صفحة رقم

 �حاجتھ ال�خصية أو حاجات اآلخر�ن.�ل من  املس��لك: .10
ً
 يحصل ع�� سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل، إشباعا

  أدوات ترشيد اس��الك املياه�ل املراحل ال�ي تمر ��ا  سلسلة اإلمداد: .11
ً
ال��ائي (و�شمل عمليات االست��اد للمستخدم �عد إنتاجها وصوال

 إ�خ).، صيلوالتخز�ن والبيع با�جملة واملفرق والتو 

��دف التوزيع أو االستعمال أو االس��الك �� الدول األعضاء �� إطار �شاط أدوات ترشيد اس��الك املياه أي إمداد ب العرض �� السوق: .12

 تجاري، سواء �ان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدو��ا.

 املش��كة.ألول مرة �� السوق ا�خليجية أدوات ترشيد اس��الك املياه  عرض الوضع �� السوق: .13

 .�� سلسلة اإلمداد من العرض �� السوق  أدوات ترشيد اس��الك املياههو أي إجراء ��دف إ�� منع  ال�حب: .14

  أدوات ترشيد اس��الك املياهإجراء ��دف إ�� اس��جاع  االستدعاء: .15
ً
 .ال��ائيللمستخدم عرضها  ال�ي تم فعال

 .الصا�ع أو املمثل الرس�ي أو املستورد أو املوزع الفاعل االقتصادي: .16

إ�� �خص طبي��  اأو تصنيعه ا، أو يو�ل تصميمه ��شيد اس��الك املياهما لأداة أي �خص طبي�� أو اعتباري يقوم بتصنيع  الصا�ع: .17

 تحت اسمھ ال�خ�ىي أو تحت العالمة التجار�ة ا�خاصة بھ. اأو اعتباري آخر، ثم يقوم بتسو�قه

��  أي �خص طبي�� أو اعتباري ي�ون مقره داخل إحدى الدول األعضاء وحاصل ع�� توكيل موثق من الصا�ع لتمثيلھ الرس�ي:املمثل  .18

 .أداء مهام محددة

من  ألدوات ترشيد اس��الك املياه�� السوق وضع الأي �خص طبي�� أو اعتباري مقره داخل إحدى الدول األعضاء، و�قوم ب املستورد: .19

 .عضاءخارج الدول األ 

 .أدوات ترشيد اس��الك املياه�� السوق املستورد، �عرض  وأأي �خص طبي�� أو اعتباري �� سلسلة اإلمداد، غ�� الصا�ع  املوزع: .20

): و�ع�ي استيفاء السلعة أو ا�خدمة أو العملية أو النظام أو ا�جهة أو ال�خص للمتطلبات ا�خاصة ب�ٍل ملتطلباتااستيفاء (املطابقة  .21

 مواصفات قياسية أو شروط عقد أو مطلبلوائح فنية خليجية أو م��ا، وقد ت�ون هذه املتطلبات 
ً
 إ�خ.، ملس��لك ا

 أو عملية أو نظام أو �خص أو جهة قد تم استيفاءها. ��الك املياهبأداة ل��شيد اسمتطلبات محددة خاصة  إثبات أّن  تقو�م املطابقة: .22

 ا�جهات ال�ي تقوم بإجراءات تقو�م املطابقة، شاملة املعايرة واالختبار ومنح الشهادات والتفتيش. جهات تقو�م املطابقة: .23

املطابقة لتقو�م كجهة مقبولة  الهيئةتم �عيي��ا من قبل ال�ي  طابقةاملتقو�م  : جهةا�جهة املقبولة (ا�جهة املقبولة لتقو�م املطابقة) .24

 �� نطاق مع�ن
ً
 .للوائح الفنية ا�خليجية السار�ة ، وفقا

وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تو�ح اإلجراءات املستخدمة بطر�قة مباشرة أو غ�� مباشرة  إجراءات تقو�م املطابقة ا�خليجية: .25

 لتقو�م املطابقة.
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 هو جزء من إجراء تقو�م املطابقة تقوم بمقتضاه جهة مقبولة بمراجعة التصميم الف�ي للُم  فحص الطراز: .26
ُ
 ر بأّن ِـ قنَتج، وتتأكد ثم ت

 نَتج يفي بمتطلبات اللوائح الفنية ا�خليجية ا�خاصة بھ.التصميم الف�ي للُم 

  شهادة فحص الطراز: .27
ُ
التصميم الف�ي للطراز ا�خاضع  بموج��ا بأّن  رِـ ق�� شهادة تصدرها جهة مقبولة �عد القيام بفحص الطراز وت

 للفحص يفي بمتطلبات اللوائح الفنية ا�خليجية ا�خاصة بھ.

الذي يمنح الدول األعضاء ا�حق �� اتخاذ تداب�� حمائية ووقائية مؤقتة، بناء ع�� املعلومات املتوفرة و�� غياب املبدأ  املبدأ الوقائي: .28

  اإلثباتات العلمية ال�افية ع�� عدم
ُ
ج، شر�طة س�� تلك الدولة ل�حصول ع�� املعلومات اإلضافية الالزمة للتقييم املوضو�� نتَ سالمة امل

 ملصدر ا�خطر �� املنتج.

 أي من وثيقة إلزامية صادرة عن ا�جهات ا�ختصة �� التشريعات الوطنية:  .29
ُ
ج أو لفئة نتَ الدول األعضاء تحدد املتطلبات األساسية مل

 
ُ
 جات.نتَ محددة من امل

  االعتماد: .30
ُ
 للقيام بمهام تقو�م مطابقة محددة.  جهة تقو�م مطابقة معينة مؤهلةثبت بصفة رسمية أّن شهادة من طرف ثالث ت

 .مركز االعتماد للدول األعضاء بالهيئة وهمركز االعتماد ا�خلي��:  .31

وضع للدول األعضاء بالهيئة�� شارة املطابقة  :ا�خليجية شارة املطابقة .32
ُ
 ، ذات ش�ل خاص، ت

ً
لوائح الفنية ا�خليجية الملتطلبات وفقا

 .ا�خليجية املعنية �شارة املطابقة

 .لتتبع مطابقة املنتجات ا�خاضعة للوائح الفنية ا�خليجيةإلك��و�ي للهيئة نظام  ملطابقة:لتتبع انظام ا�خلي�� ال .33

 �وَّ رمز تمنحھ الهيئة وُم ): QR Codeرمز االستجابة السريعة ( .34
ُ
ِ ن من وحدات سوداء مرتبة �� شبكة مر�عة ع�� خلفية بيضاء، ت

ّ
ن مك

من تخز�ن كمية كب��ة من املعلومات وال�ي يمكن قراء��ا عن طر�ق جهاز مزود بتطبيق معلوما�ي لقراءة هذا النوع من الرموز (مثل 

 األجهزة الذكية، ال�ام��ات، إ�خ).

ن من شارة املطابقة �وَّ رمز تمنحھ الهيئة ومُ  ):GSO Conformity Tracking Symbol (GCTS)الرمز ا�خلي�� لتتبع املطابقة ( .35

 ."ملطابقةاالنظام ا�خلي�� لتتبع " هو نظام إلك��و�يللتتبعية، و�تم إصدار هذا الرمز ع��  ةا�خليجية، ورمز االستجابة السريع

والتعليمات أو  القواعد، االعتيادي واملتكرر  لالستخدام، تضعوثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة  املواصفة القياسية ا�خليجية: .36

 ،
ً
خاص املصط�حات  و�شمل �ش�لا�خصائص للمنتجات أو العمليات وطرق اإلنتاج ذات العالقة، وال�ي ال ي�ون التقيد ��ا إلزاميا

 
ُ
 أو العمليات أو طرق اإلنتاج. جات أو ا�خدماتنتَ والتعار�ف والتعبئة ومتطلبات وضع العالمات أو امللصقات ال�ي تنطبق ع�� امل

وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص املنتجات والعمليات املرتبطة ��ا وطرق إنتاجها، بما �� ذلك  الالئحة الفنية ا�خليجية: .37

لتعبئة، ومتطلبات ��ا. وقد �شمل أو تبحث �ش�ل خاص �� املصط�حات والتعار�ف وا االل��اماألح�ام اإلدار�ة سار�ة املفعول وال�ي يجب 

 
ُ
 جات أو ا�خدمات أو العمليات أو طرق اإلنتاج.نتَ وضع العالمات أو امللصقات ال�ي تنطبق ع�� امل
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  املتطلبات األساسية: .38
ُ
 نتَ املتطلبات ا�خاصة بامل

ُ
 ؤثر ع�� السالمة وال�حة والبيئة، وال�ي يتوجب االل��ام ��ا.جات وال�ي قد ت

جهات مخولة من قبل ا�ح�ومات الوطنية لدى الدول األعضاء من أجل تطبيق �عض أو �ل أح�ام �� السلطات الوطنية ا�ختصة:  .39

 هذه الالئحة.

  األ�شطة والتداب�� ال�ي تتخذها سلطات م�ح السوق، للتحقق من أّن  م�ح السوق: .40
ُ
جات تل�ي املتطلبات املنصوص عل��ا �� اللوائح نتَ امل

 الفنية ا�خليجية ذات الصلة، وأ�ّ 
ُ
ِ �ا ال �

ّ
 ش�

ً
 ع�� ال�حة والسالمة والبيئة أو أي جانب آخر يتعلق بحماية املص�حة العامة. ل خطرا

ولة عن تنفيذ عمليات م�ح السوق ع�� ؤ ا�جهة ال�ي تحددها �ل دولة من الدول األعضاء كجهة مؤهلة مس سلطة م�ح السوق: .41

  أراض��ا، وللدول األعضاء أْن 
ُ
 ن أك�� من جهة واحدة لهذا الغرض.ع�ِّ �

 مصدر محتمل للضرر. Hazard(s):خطر (أخطار)  .42

 بدرجة شدة الضرر. :Risk(s)مخاطر  .43
ً
 احتمال ظهور خطر مسبب للضرر مرتبطا
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 التطبيق ): مجال2املادة (

طبق هذه الالئحة ع�� جميع األدوات املرشدة الس��الك املياه 
ُ
 ) 1ا�حددة �� امل�حق (ت

ً
عرض �� سواء م��ا املستوردة أو املصنعة محليا

ُ
وال�ي �

 .أسواق الدول األعضاء

 األهداف): 3املادة (

 ملعدالت اس��الك املياه ا�حددة �� امل�حق (1ترشيد اس��الك املياه �� املنتجات املشمولة �� امل�حق (�� إ��دف هذه الالئحة 
ً
)، وذلك 2) وفقا

 ع�� موارد واقتصاد الدول األعضاء ومكتسبا��ا، باإلضافة 
ً
 تخفيض الت�اليف ع�� املس��لك.�� إحفاظا

 السوق ��  عرضال ):4املادة (

فقط عندما �ستو�� سي�ون عرضها �� السوق  أدوات ترشيد اس��الك املياهأّن تقوم الدول األعضاء باتخاذ �افة اإلجراءات الضرور�ة لضمان 

 وذلك  ،متطلبات هذه الالئحة
ً
 .أجلهاال�ي صنعت من لألغراض عندما يتم تركي��ا وصيان��ا واستخدامها بطر�قة �حيحة ووفقا

 ا�حركةحر�ة  :)5املادة (

  يجب ع�� الدول األعضاء أْن  .1
ُ
املستوفية ملتطلبات هذه الالئحة �� أسواق املياه  ألدوات ترشيد اس��الكعيق، العرض �� السوق ال �

 .الدول األعضاء

 املتطلبات األساسية :)6املادة (

 ).2املتطلبات األساسية الواردة �� امل�حق ( أدوات ترشيد اس��الك املياهيجب أْن �ستو�� 

 الفصل الثا�ي

 االقتصادي�ن الفاعل�ن مسؤوليات

 الصا�ع مسؤوليات): 7املادة (
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 املطابقة ملتطلبات هذه الالئحة. أدوات ترشيد اس��الك املياهيجب ع�� الصا�ع أال يضع �� السوق إال  .1

  قد األدوات تلكوتصنيع تصميم  يضمن أّن  أْن الصا�ع �� السوق، يجب ع��  أدوات ترشيد اس��الك املياهعند وضع  .2
َ
طبقا للمتطلبات  مَّ ـت

 ).2( �حقاملالواردة �� األساسية 

  املطابقةتقو�م بإجراء  يقوم أْن  الصا�عيجب ع��  .3
ً
 .حولھالالزمة وأن يوفر اإلثباتات  )20(للمادة  وفقا

 مع املتطلبات  أدوات ترشيد اس��الك املياهمطابقة  إثباتعندما يتم  .4
ُ
 دة حّد ا�

ً
إصدار ع�� الصا�ع ، يجب ) من هذه املادة2للفقرة ( وفقا

 .من هذه الالئحة) 16(املادة  ) من1الفقرة ( املشار إليھ �� إقرار الصا�ع باملطابقة

 �� السوق. أدوات ترشيد اس��الك املياه) سنوات �عد وضع 10لف��ة عشر ( إقرار الصا�ع باملطابقةب االحتفاظيجب  .5

6.  
ُ
جات واملزودين نتَ يجب ع�� الصا�ع التقيد بالنظام ا�خلي�� لتتبع املطابقة لدى هيئة التقييس، وتوف�� �ل املعلومات الالزمة حول امل

 
ً
 للمتطلبات يفاء متطلبات البطاقة ا�خضراء تكما يجب ع�� الصا�ع اس ).17(للمادة  وإجراءات تقو�م املطابقة املصاحبة وفقا

ً
وفقا

 ).19() و18ت�ن (املاد الواردة ��

ألدوات ترشيد اس��الك يجب ع�� الصا�ع أْن يضمن تطبيق اإلجراءات الالزمة لضمان استمرار�ة املطابقة بالنسبة لإلنتاج التسلس��  .7

أو �� املواصفات القياسية ا�خليجية  أدوات ترشيد اس��الك املياه، و�جب عليھ األخذ �� االعتبار �ل �غي�� �� تصميم أو خصائص املياه

 .أدوات ترشيد اس��الك املياهال�ي تم ع�� أساسها اإلقرار بمطابقة  أو املواصفات الفنية

"  (ISO) للتقييساملنظمة الدولية "أو املواصفات القياسية الصادرة عن  اإلدارة املطابقة للمواصفات القياسية ا�خليجية نظم�عت�� و 

 .لهذا املتطلبا�خاصة بنظم اإلدارة ذات الصلة مستوفية 

ومن أجل حماية �حة وسالمة ، أدوات ترشيد اس��الك املياهدعت الضرورة بالنظر إ�� ا�خاطر املتمثلة ��  �لما، الصا�ع يجب ع�� .8

، اقت�ىى ا�حال وإْن ، والتحري عن الش�اوى  ،املسوقة أدوات ترشيد اس��الك املياه، إجراء اختبارات ع�� عينات من والبيئة املس��لك�ن

 إبالغغ�� املطابقة واالستدعاءات ال�ي تمت، كما يجب عليھ  أدوات ترشيد اس��الك املياه ��جالت للش�اوى فيما يخص االحتفاظ

 التتبعات. املوزع�ن عن هذه

رقم الدفعة أو الرقم : أحد التاليةكذلك وتحمل تحمل رقم الطراز،  أدوات ترشيد اس��الك املياه�ل  يضمن أّن  يجب ع�� الصا�ع أْن   .9

 األدواتاملتسلسل أو أي مؤشر آخر من مؤشرات �عر�ف هذه 
ً
 ، إال �� حالة استحالة وضع املعلومات املطلو�ة ع�� املنتجات نظرا

 أو �� الكتيبات املرفقة ��ا. أدوات ترشيد اس��الك املياها يجب توف�� تلك املعلومات ع�� عبوات �حجمها أو طبيع��ا. كم

العالمة التجار�ة امل�جلة. و�جب عليھ تبي�ن اسمھ أو االسم التجاري  أدوات ترشيد اس��الك املياهب�ن ع�� يُ  يجب ع�� الصا�ع أْن  .10

، إال �� حالة االستحالة. كما يجب أدوات ترشيد اس��الك املياهامل�جل، والعنوان املعتمد الذي يمكن من خاللھ التواصل معھ ع�� 

اللغة العر�ية أو و��ون ذلك باللغة ، لكتيبات املرفقة ��اأو �� ا أدوات ترشيد اس��الك املياهع�� عبوات املطلو�ة توف�� �ل املعلومات 

 �ما.ل�� أونجل��ية اإل 
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السالمة باللغة العر�ية، كما يجب توف�� �عليمات االستعمال إرشادات ب أدوات ترشيد اس��الك املياهمصاحبة  الصا�ع ضمانيجب ع��  .11

 باللغة العر�ية.

بوضعها �� السوق غ�� مطابقة للوائح الفنية  قام ال�ي أدوات ترشيد اس��الك املياه أّن �� أدلة للشك  توفرت لھأو  ،الصا�ع اعت��إذا  .12

  أْن  فيجب عليھ، السار�ةا�خليجية 
ً
��ح��ا أو  يقوم ، أو أْن مطابقة األدوات تلك �جعلباألفعال الت�حيحية الالزمة  يقوم فورا

  ،استدعا��ا إذا اقت�ىى ا�حال. باإلضافة إ�� ذلك
ّ
املوضوعة �� السوق،  أدوات ترشيد اس��الك املياهإذا ما نجمت أي مخاطر عن ھ فإن

 يقوم  الصا�ع أْن  �ع� فيجب
ً
�ذه � أسواقها ��األدوات  تلكالدول األعضاء ال�ي تم عرض  ��إخطار السلطات الوطنية ا�ختصة ب فورا

 .�شأ��ا واألفعال الت�حيحية ال�ي تمت، خاصة التفاصيل املتعلقة �عدم املطابقة هاتفاصيل وتحديدا�خاطر 

يوفر، بناًء ع�� طلب السلطات الوطنية ا�ختصة �� الدول األعضاء، جميع املعلومات والوثائق الالزمة لتأكيد  يجب ع�� الصا�ع أْن  .13

 .وإذا �عذر ذلك فيمكن توف��ها باللغة اإلنجل��يةالعر�ية، اللغة ب أدوات ترشيد اس��الك املياهمطابقة 

ع�� الصا�ع التعاون مع السلطات الوطنية ا�ختصة �� الدول األعضاء �لما طلبت هذه السلطات تزو�دها باإلجراءات املتخذة  يجب .14

 ال�ي قام بوضعها �� السوق. أدوات ترشيد اس��الك املياهمن  إلزالة ا�خاطر

 املمثل الرس�ي مسؤوليات): 8املادة (

 ع�ّ �ُ  ن للصا�ع أْن مِك يُ  .1
ً
  ن ممثال

ً
 عن طر�ق توكيل مكتوب. رسميا

 من ضمن التوكيل.وإعداد الوثائق الفنية ) 7() من املادة 2الفقرة (ا�حددة ��  سؤولياتال يجوز جعل امل .2

�سمح التوكيل للممثل الرس�ي  ينجز املهام ا�حددة لھ �� التوكيل الذي يتسلمھ من الصا�ع. و�جب أْن  يجب ع�� املمثل الرس�ي أْن  .3

 ع�� األقل:باملهام التالية بالقيام 

تار�خ وضع ) سنوات من 10لف��ة عشر ( الوطنية ا�ختصةسلطات التصرف  تحتوالوثائق الفنية  إقرار الصا�ع باملطابقةيجعل  أْن  -أ

 
ُ
 ؛ق ج �� السو نتَ امل

 ؛أدوات ترشيد اس��الك املياه، بطلب م��ر م��ا، جميع املعلومات والوثائق الالزمة لتأكيد مطابقة ا�ختصةيوفر للسلطات الوطنية  أْن  -ب

 أدوات ترشيد اس��الك املياه�افة التداب�� املتخذة إلزالة ا�خاطر من  ��، منھعند طل��ا ، ا�ختصةيتعاون مع السلطات الوطنية  أْن  -ج

 .املشمولة بالتوكيل

 املستورد مسؤوليات): 9املادة (

 .ملتطلبات هذه الالئحة املطابقة أدوات ترشيد اس��الك املياهيضع �� السوق إال  أال املستورد يجب ع�� .1
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) بما �� ذلك القيام باإلجراء املناسب لتقو�م املطابقة 7يتأكد من أّن الصا�ع قد قام بمسؤولياتھ وفقا للمادة ( يجب ع�� املستورد أْن   .2

 .ذلك الالزمة حول وأْن يوفر اإلثباتات 

 للمتطلبات الواردة �� تحمل  أدوات ترشيد اس��الك املياه يتأكد من أّن  أْن يجب ع�� املستورد  .3
ً
�ا ، وأ�ّ )18ة (املادالبطاقة ا�خضراء وفقا

 ).7) من املادة (11) و(10الصا�ع قد قام باستيفاء املتطلبات املذ�ورة �� الفقرت�ن ( م�حو�ة بالوثائق املطلو�ة، وأّن 

  أدوات ترشيد اس��الك املياهإصدار إقرار املستورد بمطابقة يجب ع�� املستورد   .4
ً
 ).16) من املادة (2للفقرة ( وفقا

امل�حق األساسية الواردة �� لمتطلبات لغ�� مطابقة  أدوات ترشيد اس��الك املياه بأنَّ  لالعتقاداألسباب  لديھ املستورد أو توفرت إذا رأى .5

أدوات ترشيد إذا ما نجمت أي مخاطر عن  ،مطابقة. ومن جهة أخرى  تصبح�� السوق ح�ى األدوات  تلكعدم وضع  عليھ يجب، ف)2(

 الصا�ع وسلطات م�ح السوق بذلك. املستورد إبالغجب ع�� ي اس��الك املياه

أدوات ترشيد اسمھ أو االسم التجاري امل�جل، والعنوان املعتمد الذي يمكن من خاللھ التواصل معھ ع�� ب�ن ي يجب ع�� املستورد أْن  .6

 .أو �ل��مانجل��ية اإل و��ون ذلك باللغة العر�ية أو اللغة ، ع�� عبوا��ا أو �� الكتيبات أو الوثائق امل�حقة ��ا أو اس��الك املياه

بإرشادات السالمة باللغة العر�ية، كما يجب توف�� �عليمات  ترشيد اس��الك املياهأدوات ضمان مصاحبة  املستورد يجب ع�� .7

 االستعمال باللغة العر�ية.

النقل مع  وأيتأكد من عدم �عارض عمليات التخز�ن  أْن ، وليتھؤ مس تحت أدوات ترشيد اس��الك املياهطاملا �انت ، املستورد يجب ع�� .8

 .)2امل�حق (للمتطلبات األساسية الواردة ��  األدواتهذه مطابقة 

ومن أجل حماية �حة وسالمة ، أدوات ترشيد اس��الك املياه��  بالنظر إ�� ا�خاطر املتمثلةدعت الضرورة  �لما، يجب ع�� املستورد .9

 ،اقت�ىى ا�حال وإْن  ،الش�اوى عن  ي والتحر ، املسوقة أدوات ترشيد اس��الك املياهاختبارات ع�� عينات من  إجراء، والبيئة املس��لك�ن

 إبالغغ�� املطابقة واالستدعاءات ال�ي تمت، كما يجب عليھ  أدوات ترشيد اس��الك املياه فيما يخص��جالت للش�اوى  االحتفاظ

 التتبعات.املوزع�ن عن هذه 

ال�ي قام بوضعها �� السوق غ�� مطابقة للوائح الفنية  أدوات ترشيد اس��الك املياه األدلة للشك �� أّن  توفرت لديھأو  املستورد إذا رأى .10

  فيجب عليھ أْن ، ا�خليجية السار�ة
ً
يقوم ��ح��ا أو  أو أْن  ،مطابقة األدواتتلك �جعل باألفعال الت�حيحية الالزمة  يقوم فورا

  ،استدعا��ا إذا اقت�ىى ا�حال. باإلضافة إ�� ذلك
ّ
 املوضوعة �� السوق، اس��الك املياهأدوات ترشيد ھ إذا ما نجمت أيمخاطر عن فإن

 يقوم  أْن ع�� املستورد فيجب 
ً
 �� أسواقها ��ذهاألدوات تلك الدول األعضاء ال�ي تم عرض �� إخطار السلطات الوطنية ا�ختصة ب فورا

 .�شأ��ا التفاصيل املتعلقة �عدم املطابقة واألفعال الت�حيحية ال�ي تمتخاصة  ،وتحديد تفاصيلهاا�خاطر 

أدوات ترشيد ) سنوات �عد وضع 10لف��ة عشر ( بإقرار الصا�ع باملطابقة وإقرار املستورد باملطابقة االحتفاظ ع�� املستورد يجب .11

يضمن توف�� الوثائق الفنية  و�جب ع�� املستورد أْن  .السلطات الوطنية ا�ختصةاملعنية �� السوق، وجعلھ تحت تصرف  اس��الك املياه

 .) سنوات10، لف��ة عشر (عند طل��ا ،ا�ختصة للسلطات الوطنيھ
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يوفر، بناًء ع�� طلب السلطات الوطنية ا�ختصة �� الدول األعضاء، جميع املعلومات والوثائق الالزمة لتأكيد  يجب ع�� املستورد أْن  .12

 .��يةوإذا �عذر ذلك فيمكن توف��ها باللغة اإلنجلباللغة العر�ية،  أدوات ترشيد اس��الك املياهمطابقة 

اإلجراءات املتخذة ب الوطنية ا�ختصة �� الدول األعضاء، �لما طلبت هذه السلطات تزو�دها مع السلطاتالتعاون  ع�� املستورديجب  .13

 بوضعها �� السوق. قام ال�ي أدوات ترشيد اس��الك املياها�خاطر من إلزالة 

 املوزع ولياتؤ مس): 10املادة (

 يجب ع�� املوزع  .1
ّ

  أال
ّ

 الالئحة.املطابقة ملتطلبات هذه  أدوات ترشيد اس��الك املياه �عرض �� السوق إال

  البطاقة ا�خضراءتحمل  األدواتتلك  يتحقق من أّن  �� السوق يجب ع�� املوزع أْن  أدوات ترشيد اس��الك املياهقبل عرض  .2
ً
وفقا

  املطلو�ة و�إرشادات السالمة باللغة العر�ية�ا م�حو�ة بالوثائق وأ�ّ  )،18ة (املادللمتطلبات الواردة �� 
ّ
توف�� �عليمات  ھ تمو�أن

�� ) و7املادة () من 11) و(10الفقرت�ن (املستورد قد قاما باستيفاء املتطلبات املذ�ورة �� و الصا�ع  ، و�أّن االستعمال باللغة العر�ية

 من هذه الالئحة. )9(املادة ) من 6الفقرة (

امل�حق األساسية الواردة �� لمتطلبات ل ةغ�� مطابق ��شيد اس��الك املياهما لأداة  بأّن  لالعتقاداألسباب  لديھ توفرتلموزع أو تب�ن لإذا  .3

 ع�� يجب، أدوات ترشيد اس��الك املياهما نجمت أي مخاطر عن  مطابقة، وإذا بح�� السوق ح�ى تص عرضهاعدم  يجب عليھف، )2(

 الصا�ع أو املستورد وسلطات م�ح السوق بذلك. يبلغ أْن  املوزع

يتأكد من عدم �عارض عمليات التخز�ن والنقل مع  ، أْن وليتھؤ مستحت  أدوات ترشيد اس��الك املياهطاملا �انت ، املوزعيجب ع��  .4

 .)2امل�حق (األساسية الواردة �� لمتطلبات لاألدوات هذه مطابقة 

�عرضها �� السوق غ�� مطابقة للوائح الفنية  قام ال�ي أدوات ترشيد اس��الك املياه أّن ��  للشكأدلة لھ توفرت أو  املوزعاعت�� إذا  .5

 السار�ة، ا�خليجية 
ّ
 التأكد من أن

ً
 ، األدوات تلك مطابقة لضمانھ تم اتخاذ األفعال الت�حيحية الالزمة فيجب عليھ فورا

ّ
تم  ھأو أن

  ،إ�� ذلكضافة باإل اقت�ىى ا�حال.  إذا�ح��ا أو استدعا��ا 
ّ
عليھ  فيجب أدوات ترشيد اس��الك املياهإذا ما نجمت أي مخاطر عن  ھفإن

 يقوم  أْن 
ً
، هاتفاصيلا�خاطر وتحديد �ذه �ف��ا  األدواتهذه الدول األعضاء ال�ي تم عرض �� إخطار السلطات الوطنية ا�ختصة ب فورا

 .�شأ��ا التفاصيل املتعلقة �عدم املطابقة واألفعال الت�حيحية ال�ي تمت و�األخص

ِ يُ  يجب ع�� املوزع أْن  .6
ّ
ر، بناًء ع�� طلب السلطات الوطنية ا�ختصة �� الدول األعضاء، جميع املعلومات والوثائق الالزمة لتأكيد وف

طات �لما طلبت تزو�دها باإلجراءات املتخذة إلزالة ا�خاطر ، و�جب عليھ التعاون مع تلك السلأدوات ترشيد اس��الك املياهمطابقة 

 ال�ي قام �عرضها �� السوق. أدوات ترشيد اس��الك املياهمن 

 أو املوزع إ�� املستورد الصا�ع مسؤوليات): ا�حاالت ال�ي تتحول ف��ا 11املادة (
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الصا�ع الواردة  سؤوليات�� حكم الصا�ع، من حيث ا�خضوع مل املياهألدوات ترشيد اس��الك املوزع  وأألغراض هذه الالئحة، �عت�� املستورد 

�� السوق باسمھ أو تحت عالمتھ ترشيد اس��الك املياه  اةأد من املستورد أو املوزع بوضع أْي  ) من هذه الالئحة، وذلك إذا قام أيٌّ 7�� املادة (

 للمتطلبات املعمول ��ا. اتؤثر ع�� مطابق�� مكن أْن �� السوق بطر�قة يُ  من قبل اتم وضعه أداة ترشيد اس��الك املياهالتجار�ة، أو قام بتغي�� أي 

 االقتصادي�ن الفاعل�ن): تحديد هو�ة 12املادة (

بأدوات ترشيد  قتصادي قام بإمدادهمافاعل �ل  السوق يحددوا لسلطات م�ح  ، عند الطلب، أْن االقتصادي�ن الفاعل�نيجب ع��  .1

 .بأدوات ترشيد اس��الك املياه، وكذلك �ل فاعل اقتصادي قاموا هم بإمداده اس��الك املياه

) من 1النظم واإلجراءات املناسبة ال�ي �سمح لهم بتوف�� املعلومات، املشار إل��ا �� الفقرة (االقتصادي�ن  الفاعل�ني�ون لدى  يجب أْن  .2

 .بأدوات ترشيد اس��الك املياهسنوات من تار�خ اإلمداد  )10( لف��ة عشرع�� طل��ا، وذلك  هذه املادة، لسلطات م�ح السوق بناءً 

 الفصل الثالث

 أدوات ترشيد اس��الك املياهمطابقة 

 ا�خليجيةالقياسية لمواصفات لاملطابقة فرضية ): 13املادة (

الواردة ��  األساسيةلمتطلبات لاملطابقة للمواصفات القياسية ا�خليجية أو ألجزاء م��ا مستوفية  أدوات ترشيد اس��الك املياهعتبار ايجب 

 حيثما تمت �غطية هذه املتطلبات �� تلك املواصفات القياسية أو �� األجزاء املعنية م��ا.، )2(امل�حق 

 السار�ة.ا�خليجية املواصفات القياسية  قائمةهيئة ل�حصول ع�� لل اإللك��و�ييلزم الرجوع إ�� املوقع 

 الدولية القياسية لمواصفاتلاملطابقة فرضية  ):14املادة (

املطابقة  أدوات ترشيد اس��الك املياهاعتبار يجب  )،13حيثما لم يتم إصدار أو �شر املواصفات القياسية ا�خليجية املشار إل��ا �� املادة (

حيثما تمت �غطية هذه ) 2(امل�حق الواردة �� لمتطلبات األساسية لأو ألجزاء معنية م��ا مستوفية ) IECأو  ISOلمواصفات القياسية الدولية (ل

 أو �� األجزاء املعنية م��ا.الدولية املتطلبات �� تلك املواصفات القياسية 

 الرسمية ع�� املواصفات القياسية ا�خليجية االع��اضات): 15املادة (



ھیئة التقییس لدول مجلس 
 التعاون لدول الخلیج العربیة

GSO 

 ألدوات ترشید استھالك المیاه الخلیجیة الفنیةئحة اللا
)CDT_180026( 

  
 

 38 من 16 صفحة رقم

)، فإنھ 2(امل�حق والواردة ��  ال�ي �غط��ااألساسية تطلبات املال تل�ي �ل  مواصفة قياسية خليجية أّن  هيئةالدولة عضو أو ترى عندما  .1

 
ً
 .حول ذلك ال�جنة بإبداء الرأيهذه وتقوم  ،بالت��يرات الالزمة يتم عرض هذا األمر ع�� ال�جنة ا�خليجية للتحقق من املطابقة، مرفقا

 ضوء رأي ال�جنة ا�خليجية للتحقق من املطابقة، باتخاذ القرار �شأن �عديل املواصفة القياسية ا�خليجية املعنية.هيئة ع�� التقوم  .2

مراجعة و�عديل املواصفة القياسية ا�خليجية بال�جنة العامة للمواصفات  تقوم عند اقتضاء التعديل �� املواصفة القياسية ا�خليجية .3

 املعنية.

 الصا�ع باملطابقة/إقرار املستورد باملطابقةإقرار ): 16املادة (

 إقرار الصا�ع باملطابقة .1

  إقرار الصا�ع باملطابقة ��التصر�ح  يجب -أ
ّ
 ؛)2(امل�حق الواردة �� األساسية  تطلباتامل �ل ستيفاءا تمقد  ھبأن

 واإلنجل��ية  العر�ية باللغت�ن إقرار الصا�ع باملطابقة ي�ون  أْن  يجب -ب
ً
 ي�ون  ، وأْن )4(امل�حق  �� املرفق للنموذج وفقا

ً
 للعناصر شامال

  أدوات ترشيد اس��الك املياه ع�� املطبق املطابقة تقو�م إجراء دحّدِ يُ  وأْن ، فيھ الواردة
ً
 اإلقرار تحديث يجب كما ،)20(للمادة  وفقا

 ؛لذلك �لما �انت هناك ضرورة

 ؛أدوات ترشيد اس��الك املياه مطابقة وليةؤ مس الصا�ع يتو�� ،إقرار الصا�ع باملطابقة بإصدار قيامال عند -ج

لتلك  أدوات ترشيد اس��الك املياهتخضع  من الئحة فنية خليجية حيثما باملطابقة الواحد بأك��مكن التصر�ح �� إقرار الصا�ع يُ  -د

د �� أْن عندها اللوائح، و�جب  �ل اللوائح الفنية ا�خليجية مع إصدارا��ا وجميع ما يرتبط ��ا من  إقرار الصا�ع باملطابقة ُيحدَّ

 معلومات �� نموذج إقرار الصا�ع باملطابقة.

 إقرار املستورد باملطابقة .2

 للمادة (يجب ع�� املستورد إصدار إقرار املستورد باملطابقة �عد  -أ
ً
 و  ،)9استيفائھ ملسؤولياتھ وفقا

ُ
مسؤولياتھ بالصا�ع قيام من ده تأك

  ،)7الواردة �� املادة (
َ
 ؛املش��كة وضعھ املنتجات موضوع اإلقرار �� السوق ا�خليجيةبسؤولياتھ القانونية مل املستورد لحمُّ وت

الواردة األساسية  تطلباتامل �ل ستيفاءاقام بقد  الصا�ع  املستورد قد تحقق من أّن بأّن إقرار املستورد باملطابقة  �� التصر�ح يجب -ب

 ؛)2(امل�حق �� 

 واإلنجل��ية  العر�ية باللغت�ن ي�ون إقرار املستورد باملطابقة أْن  يجب -ج
ً
  ي�ون  ، وأْن )5(امل�حق  �� املرفق للنموذج وفقا

ً
 للعناصر شامال

  وأْن ، فيھ الواردة
ُ

  أدوات ترشيد اس��الك املياه ع��الذي قام بھ الصا�ع إجراء تقو�م املطابقة ر يذك
ً
، كما يجب )20للمادة ( وفقا

 ؛اإلقرار �لما �انت هناك ضرورة لذلكتحديث 
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ال�ي  أدوات ترشيد اس��الك املياه�ل القانونية لولية ؤ س�امل املاملستورد يتحمل القيام بإصدار إقرار املستورد باملطابقة،  عند -د

 ؛املش��كة وضعها �� السوق ا�خليجية

لتلك  أدوات ترشيد اس��الك املياهمن الئحة فنية خليجية حيثما تخضع  باملطابقة الواحد بأك��ُيمكن التصر�ح �� إقرار املستورد  -ه

د �� إقرار املستورد باملطابقة �ل اللوائح الفنية ا�خليجية مع إصدارا��ا وجميع ما يرتبط ��ا من  اللوائح، و�جب عندها أْن ُيحدَّ

 معلومات �� نموذج إقرار املستورد باملطابقة.

 للنظام ا�خلي�� لتتبع املطابقة): املبادئ العامة 17املادة (

ال�ي �عرض �� السوق متطلبات النظام ا�خلي�� لتتبع املطابقة الذي يأخذ باالعتبار  أدوات ترشيد اس��الك املياه�ستو��  يجب أْن  .1

 متطلبات شارة املطابقة ا�خليجية.

 البطاقة ا�خضراء  ق ال�ي �عرض �� السو  أدوات ترشيد اس��الك املياهتحمل  يجب أْن  .2
ً
من  )19() و18ت�ن (املاد للمتطلبات الواردة �� وفقا

 .هذه الالئحة

  للبطاقة ا�خضراءا�حاملة  أدوات ترشيد اس��الك املياهيجب ع�� الدول األعضاء اعتبار  .3
ً
ملقتضيات هذه الالئحة، مستوفية  طبقا

 ).2للمتطلبات األساسية الواردة �� امل�حق (

ستخدم ��  أو ال�ي ال تل��م بمتطلبات هذه الالئحة أْن  البطاقة ا�خضراءال�ي ال تحمل  اس��الك املياه ألدوات ترشيد�سمح  .4
ُ
عرض أو �

ُ
�

 ت�ون عل��ا إشارة وا�حة وال يمكن إزال��ا �سهولة تب�ن عدم ال��امها بمتطلبات هذه الالئحة، وأّن  املعارض التسو�قية فقط، شرط أْن 

 تصبح مطابقة. � السوق إال �عد أْن لن يتم عرضها � األدواتهذه 

 البطاقة ا�خضراء): 18املادة (

 يتوفر �� البطاقة ا�خضراء ألدوات ترشيد اس��الك املياه، ما يأ�ي:يجب أْن  

 ؛أن ت�ون قابلة للتثبيت ع�� املنتج .1

تصنيعھ وح�ى وصولھ إ�� املس��لك، أن ت�ون مصنوعة من مادة تضمن بقاء البطاقة ا�خضراء ع�� املنتج أو ا�حاو�ة ا�خاصة بھ، منذ  .2

 ؛ما لم يتم التعمد �� إزال��ا أو إتالفها

3.  
ً
 ومخ��يا

ً
 ؛أن ت�ون �افة املعلومات املبينة ف��ا �حيحة، ومثبتة علميا

 ؛) من هذه الالئحة6أن ت�ون مطابقة للتصميم املب�ن �� امل�حق ( .4

 .أن توضع �� م�ان وا�ح ع�� �ل منتج أثناء �عبئتھ أو �غليفھ .5
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 ا�حصول ع�� البطاقة ا�خضراء): 19املادة (

 �ش��ط �حصول الفاعل االقتصادي ع�� البطاقة ا�خضراء، االل��ام باآل�ي:

 استيفاء أدوات ترشيد اس��الك املياه ملتطلبات هذه الالئحة؛ .1

 يفاء الفاعل االقتصادي الل��اماتھ الواردة �� هذه الالئحة؛تاس .2

فاء أدوات ترشيد اس��الك املياه والفاعل االقتصادي ملتطلبات هذه يتوالشهادات واملعلومات ال�ي تثبت استقديم �افة الوثائق الفنية  .3

 .الالئحة

 الفصل الرا�ع

 تقو�م املطابقة

 أدوات ترشيد اس��الك املياه): إجراءات تقو�م املطابقة ال�ي �سري ع�� 20املادة (

) من 3�� امل�حق ( املنصوص عليھقبل وضع أي أداة ترشيد اس��الك املياه �� السوق، يجب ع�� الصا�ع القيام بإجراء تقو�م املطابقة  

 .هذه الالئحة

 ): تقار�ر االختبارات21املادة (

 :التاليةمخت�� يحقق أحد املتطلبات  ) صادرة عن3ضمن إجراءات تقو�م املطابقة �� امل�حق (املذ�ورة  اتتقار�ر اإلختبار  أْن ت�ون يجب  .1

أو أي جهة اعتماد موقعة ع�� اتفاقيات االع��اف املتبادل ملنظمة التعاون الدو��  "مركز االعتماد ا�خلي��"مخت�� معتمد من قبل   .أ

 ؛(ILAC)العتماد ا�خت��ات 

 ؛�جهة مقبولةتا�ع مخت��  .ب

 للمتطلبات  .ج
ً
 ) من هذه املادة.2( فقرةالالواردة �� مخت�� داخ�� تا�ع للصا�ع وفقا

 م��م إلصدار تقار�ر االختبارات، يجب أْن  .2
ً
ت�ون هذه ا�خت��ات مستقلة  عند استخدام مخت��ات داخلية تا�عة للصا�ع�ن أو �ش�ل جزءا

شيد اس��الك أدوات تر عن جهة التصنيع وأال �ش��ك �� التصميم أو اإلنتاج أو اإلمداد أو ال��كيب أو االستخدام أو الصيانة ألي من 

 ال�ي تضطلع باختبارها. املياه

 استيفاء املتطلبات التالية:التا�عة للصا�ع�ن �جب ع�� ا�خت��ات الداخلية و 
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موقعة ع�� اتفاقيات االع��اف املتبادل ملنظمة التعاون أو أية جهة اعتماد  "مركز االعتماد ا�خلي��"ت�ون معتمدة من قبل  أْن  .أ

 ؛ILAC)( عتماد ا�خت��اتالدو�� ال 

ملركز االعتماد ا�خلي�� أو �جهة االعتماد  تضمن حيادية إصدار التقار�ر وإثبا��ا دة، وأْن حّد ت�ون �� ش�ل كيانات تنظيمية ُم  أْن  .ب

 ؛املعنية

يتعارض مع استقاللي��ا ونزاه��ا فيما يتعلق بنشاطات االختبار، ويسري هذا االل��ام ع��  �� أي �شاط يمكن أْن  مشاركةت�ون  أال .ج

 ؛موظف��ا

 م�� أْن  .د
ً
 للصا�ع�ن ال�ي �ش�ل جزءا

ً
 .مت�ون خدما��ا مقدمة حصرا

 جهة التعي�نإ�� ملتطلبات هذه املادة ختبارات اال ا�خت��ات ال�ي أصدرت تقار�ر باستيفاء يجب ع�� الصا�ع�ن تقديم املعلومات ا�خاصة  .3

 وسلطات م�ح السوق عند الطلب.

 املتطلبات القياسية (امل��ولوجية) ):22املادة (

 أو مضاعفا��ا أو أجزا��ا أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول. (SI Units) وحدات النظام الدو�� لوحدات القياسيجب استخدام 

 ا�خامسالفصل 

 الدول األعضاء ال��امات وسلطات

 ): املبدأ الوقائي23املادة (

 
ُ

 تأخ
ُ

ع�� النحو املنصوص  ألدوات ترشيد اس��الك املياهبالنسبة الوقائي  املبدأ�ع�ن االعتبار  األعضاء ا�ختصة �� الدول الوطنية السلطات  ذ

 لتنظيم م�ح عند الوفاء باالل��ام العام بهذه الالئحة، و�خاصة ) من 1املادة (عليھ �� 
ً
 ) من هذه الالئحة.24لمادة (السوق وفقا

 ): االل��ام العام بتنظيم م�ح السوق 24املادة (

  ألدوات ترشيد اس��الك املياهلسوق اتنظيم وإجراء م�ح بالدول األعضاء تقوم 
ً
ملتطلبات اللوائح الفنية  ال�ي تم وضعها �� السوق وفقا

 عن ذلك يجب تطبيق مقتضيات سار�ةا�خليجية ال
ً
 هذه الالئحة. من) 25( ةاملاد، وفضال

 ل�جهات املقبولة لتقو�م املطابقةسلطات م�ح السوق ): �عليمات 25املادة (
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ا�جهات قامت تلك شهادة تزو�دها بمعلومات متعلقة بأي لتقو�م املطابقة املقبولة ا�جهات يمكن لسلطات م�ح السوق الطلب من  .1

 االختباراتبما �� ذلك تقار�ر  ،الشهادة ثل تلكملأو باملعلومات ال�ي تتعلق بأي رفض إصدار  نطاق عملهاضمن  �ح��ابإصدارها أو 

 .والوثائق الفنية

إصدار تقوم ب ،)2(�حق املالواردة �� األساسية تطلبات املتل�ي ال  أدوات ترشيد اس��الك املياه أّن  م�ح السوق  اتإذا وجدت سلط .2

 .إذا اقت�ىى األمر األدواتاملتعلقة بتلك شهادات الاملقبولة لتقو�م املطابقة ل�حب  اتا�جه�عليمات إ�� 

�لما �ان ذلك  ال�ي قامت بإصدارها اتشهادال�� املقبولة إلعادة النظر  اتإصدار �عليمات إ�� ا�جهب م�ح السوق  اتسلط تقوم .3

 
ً
 .من هذه الالئحة )3امل�حق (ا�جزء األول من ، وخاصة �� حاالت مخالفة الضوابط املنصوص عل��ا �� ضرور�ا

 غ�� املطابقة أدوات ترشيد اس��الك املياه): إجراءات التعامل مع 26املادة (

املتعلقة باملنتجات  سار�ةمن الدول األعضاء إجراءات بموجب اللوائح الفنية ا�خليجية ال م�ح السوق �� أّيٍ سلطة �� حال اتخذت  .1

ال�ي �شملها هذه الالئحة  أدوات ترشيد اس��الك املياهإحدى  لالعتقاد بأّن  �� حال �ان لد��ا سبب �اٍف  ، أومهمةر مخاطال�ي تمثل 

  ،�س��لك بكمية كب��ة املوارد املائية
ُ
 جري تلك السلطة ت

ً
ع��  �جبو �غطي جميع املتطلبات الواردة �� هذه الالئحة.  املع�ي للمنتج تقييما

 م�ح السوق.سلطة أ�حاب العالقة التعاون وفق الضرورة مع االقتصادي�ن  الفاعل�ن

 أّن  ) من هذه املادة،1املشار إل��ا �� الفقرة (�� سياق عملية التقييم من الدول األعضاء،  �� أّيٍ م�ح السوق سلطة �� حال وجدت  .2

صاحب العالقة  االقتصادي الفاعلمن تأخ�� تطلب دون  ،للمتطلبات الواردة �� هذه الالئحة ةغ�� مطابق أدوات ترشيد اس��الك املياه

  اإلجراءاتيتخذ  أْن 
ُ
لهذه املتطلبات أو ة مطابق أدوات ترشيد اس��الك املياه صبحلتالسلطة تلك دها حّدِ الت�حيحية الالزمة ال�ي ت

 .وتحددها السلطات املعنية عدم املطابقةمع طبيعة  ف��ة تتناسبخالل  امن السوق أو استدعا�� ا�ل�ح�

 ،الدولةهذه تجاوز حدود ت أدوات ترشيد اس��الك املياهعدم مطابقة  أّن  من الدول األعضاء �� أّيٍ م�ح السوق سلطة �� حال اعت��ت  .3

لبال�ي  واإلجراءات الت�حيحيةالدول األعضاء بنتيجة التقييم �قية هيئة و الإخطار ب تقوم
ُ
صاحب العالقة  االقتصادي الفاعلمن  ط

 يتخذها. أْن 

  االقتصادي الفاعليجب ع��  .4
ّ
أدوات ترشيد الت�حيحية الالزمة بخصوص  اإلجراءاتتم اتخاذ  قد ھصاحب العالقة التأكد من أن

 سوق.الال�ي عرضها ��  اس��الك املياه

د��ا سلطة م�ح السوق ال�ي حدَّ صاحب العالقة اإلجراء الت�حي�� املناسب وال�ا�� خالل الف��ة  االقتصادي الفاعل�� حال لم يتخذ  .5

 بالفقرة (
ً
أدوات ترشيد عرض  تقييدأو ملنع تداب�� مؤقتة مناسبة اتخاذ ب ةسلطال تلك تقوم) من هذه املادة، 2�� الدولة العضو عمال
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 تقوم و ، هذه الدولةمن سوق  أدوات ترشيد اس��الك املياهأو استدعاء املعنية أو ل�حب العضو �� سوق الدولة  اس��الك املياه
ً
 أيضا

 .مؤقتةتداب�� ا اتخذتھ من باملعلومات عّم هيئة والدول األعضاء األخرى ال بإخطار

خاصة البيانات املهمة للتعرف  ،�ل التفاصيل املتوفرةمن هذه املادة ) 5املشار إل��ا �� الفقرة (عن التداب�� املؤقتة تتضمن املعلومات  .6

وطبيعة ومدة التداب�� املتخذة  ،ومصدرها وطبيعة عدم املطابقة املف��ضة وخطور��اغ�� املطابقة  أدوات ترشيد اس��الك املياهع�� 

 و  ،االقتصادي صاحب العالقة الفاعلجج املقدمة من والردود وا�ُح  الدولة العضو املعنية،�� قبل سلطة م�ح السوق من 
ُ
د �ش�ل حّدِ ت

 :�عود إ��عدم املطابقة حالة  تخاص ما إذا �ان

 أو ؛) من هذه الالئحة2ا�حددة �� امل�حق (�� تحقيق املتطلبات  اس��الك املياهأدوات ترشيد فشل  -أ

 وال�ي ينتج عن تطبيقها اف��اض املطابقة.من هذه الالئحة  )14) و(13( ت�ناملادوجود قصور �� املواصفات القياسية املشار إل��ا ��  -ب

�قية هيئة و ال بإبالغ )) من هذه املادة6) و(5التداب�� املذ�ورة �� الفقرت�ن (غ�� الدولة ال�ي قامت باتخاذ الدول األعضاء األخرى ( تقوم .7

 أدوات ترشيد اس��الك املياهمعلومات إضافية �� متناولها بخصوص عدم مطابقة  و�أّي  قامت باتخاذها،تداب��  بأّي  الدول األعضاء

 .) من هذه املادة6) و(5الدولة العضو من التداب�� املذ�ورة �� الفقرت�ن (مع ما اتخذتھ تفاقها ااع��اضات لد��ا �� حال عدم  و�أّي  ،ةاملعني

خالل  ،الدول األعضاء من إحدى ةب�� املتخذابخصوص التد ،هيئةالالدول األعضاء أو  إحدى�� حال لم يتم إبداء أي اع��اض من قبل  .8

 .ةر�ّ� صبح ُم تب�� االتد تلك فإّن هذه املادة  من) 7(�� الفقرة إل��ا املعلومات املشار ب تار�خ إبالغهاثالثة أشهر من 

 بالدول األعضاء تقوم  .9
ُ
من أسواقها  �ا، مثل �ح�ةغ�� املطابق ةاملعني أدوات ترشيد اس��الك املياهالالزمة �شأن دة قيِّ اتخاذ التداب�� امل

 .تأخ��دون أي 

 ): إجراءات ا�حماية لدى الدول األعضاء27املادة (

) من املادة 5) و(4من قبل إحدى الدول األعضاء �عد اكتمال اإلجراء املتخذ وفق الفقرت�ن ( ةب�� املتخذاع�� التد�� حال إبداء اع��اض  .1

  السار�ةللوائح الفنية ا�خليجية  ة�� دولة معينة مخالف ةب�� املتخذاالتد أّن  هيئةال، أو �� حال اعت��ت من هذه الالئحة )26(
ُ
الهيئة جري ت

�� ضوء وع ب��.اك التدتلتقوم بتقييم و أ�حاب العالقة االقتصادي�ن  الفاعل�نأو  الفاعلمشاورات مع الدول األعضاء ومع  بدون تأخ��

 التقييمهذا نتائج 
ُ
رة، وترسل الهيئة قرارها مباشرة إ�� جميع الدول �ّ� ر ما إذا �انت التداب�� املتخذة من الدولة املعنية م��رة أو غ�� مُ قرِّ ، ت

 أ�حاب العالقة.االقتصادي�ن  الفاعل�نأو  الفاعلوإ��  األعضاء
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رة، تقوم الدول األعضاء باتخاذ التداب�� الضرور�ة للتأكد من �ّ� �� حال اعت��ت الهيئة التداب�� املتخذة من قبل الدولة العضو املعنية مُ   .2

أما �� حال قررت الهيئة أن التداب�� املتخذة من قبل  .غ�� املطابقة من أسواقها وإبالغ الهيئة بذلك أدوات ترشيد اس��الك املياه�حب 

 لدولة ع��ا.تلك ارة، ت��اجع �ّ� الدولة العضو املعنية غ�� مُ 

ُ�عزى إ�� وجود  أدوات ترشيد اس��الك املياهعدم مطابقة  وأّن  ةر�ّ� املعنية ُم العضو من قبل الدولة  ةب�� املتخذاالتد أّن  تب�ن للهيئة�� حال  .3

 ، من هذه الالئحة )26املادة (ب) من -6الفقرة (قصور �� املواصفات القياسية املشار إل��ا �� 
ُ
ِ بَ ت

ّ
 من ال�جنة ا�خليجية باألمر هيئة ال غل

ً
كال

 .تأخ��للتحقق من املطابقة وال�جنة العامة للمواصفات وتدعوهما للتشاور وإبداء الرأي، ثم تقوم بإصدار قرارها ال��ائي ��ذا الشأن دون 

 )عاجل( النظام ا�خلي�� للتبادل السريع للمعلومات –): تبادل املعلومات 28املادة (

) من خالل النظام ا�خلي�� السريع لتبادل املعلومات (عاجل)، و�تم اإلشارة 26) من املادة (5) و(3الفقرات ( يتم اإلخطار املنصوص عليھ ��

 
ّ
 املعلومات و ھ مطلوب بموجب هذه الالئحة والالئحة العامة لسالمة املنتجات، و�تم إرفاق �ل فيھ إ�� أن

ً
لهذه الالئحة  اإلثباتات الداعمة لھ وفقا

 .)عاجل(ونظام 

 دار�ةللمتطلبات اإل ): عدم املطابقة 29( املادة

املذ�ورة املطابقة  حالة من حاالت عدموجدت إحدى الدول األعضاء أي إذا ما ، �� حال من هذه الالئحة )26مع عدم اإلخالل باملادة ( .1

 عدم املطابقة املعنية:حالة صاحب العالقة وضع حد � االقتصادي الفاعلمن  ، تطلُب فيما ي��

 من هذه الالئحة؛ )19() و18ت�ن (املادألح�ام  با�خالفة البطاقة ا�خضراءتثبيت  -أ

 ؛البطاقة ا�خضراءعدم تثبيت  -ب

 باملطابقة؛ أي إقرارعدم وجود  -ج

 ؛املتوفر عدم �حة اإلقرار باملطابقة -د

 .الوثائق الفنيةكتمال اعدم وجود أو عدم  -ه

الدولة العضو املعنية التداب��  تتخذ) من هذه املادة، 1�� حال استمرار وجود أي حالة من حاالت عدم املطابقة املذ�ورة �� الفقرة ( .2

 من السوق.أو استدعا��ا �� السوق، أو ضمان �ح��ا  أدوات ترشيد اس��الك املياه الالزمة لتقييد أو منع عرض

 السادسالفصل 

 هيئةالإجراءات 
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 ): التعديالت وتداب�� التطبيق30ادة (امل

 تقوم، عن طر�ق ال�جنة ا�خليجية للتحقق من املطابقة، بما ي��: يجوز للهيئة، من أجل مواكبة التطورات الفنية والعلمية، أْن  .1

 هذه الالئحة؛من ) 6وامل�حق () 2وامل�حق () 1امل�حق (تحديث  -أ

 لهذه املادة، سار�ة املفعول �عد موافقة  .2
ً
 .عل��ا ا�جلس الف�ي�عت�� التعديالت ال�ي تجر��ا ال�جنة ا�خليجية للتحقق من املطابقة وفقا

 ): إجراءات ال�جنة31املادة (

إحالة أي �� ستعانة بال�جنة العامة للمواصفات فيما يتعلق ��ذه الالئحة و�عديال��ا، ولها ا�حق ل�جنة ا�خليجية للتحقق من املطابقة اال  يجوز 

بخ��اء �� أداء أعمالها ل�جان االستعانة لهذه امنبثقة ع��ا، و�جوز  فرعية أو مجموعات عملموضوع ف�ي إ�� �جان قطاعية أو متخصصة أو 

 .هيئةالومستشار�ن من خارج 

 السا�عالفصل 

 أح�ام إدار�ة

 ): اإلبالغ32املادة (

 �عد تقر�ر تقوم الدول األعضاء بإرسال  .1
ً
إ�� الهيئة حول تطبيق هذه الالئحة �عد الستة أشهر األو�� من تار�خ سر�ا��ا، ثم �ل سنة تباعا

 ذلك.

 للوضع فيما يتعلق  ) من هذه املادة1املذ�ور �� الفقرة (يتضمن التقر�ر  .2
ً
ومدى فعالية هذه  ترشيد اس��الك املياهأدوات بمطابقة تقييما

 عن أ�شطة م�ح السوق ال�ي قامت ��ا الدولة العضو و�يان العوائق وإعطاء بيانات إحصائية مع ال��ك�� 
ً
الالئحة، و يتضمن كذلك عرضا

 
ُ
 جات غ�� املطابقة.نتَ ع�� امل

3.  
ُ
 ت

ُ
 حرر الهيئة وتنش

ً
 .عن التقار�ر ا�خاصة ب�ل دولة عضو ر م�خصا

 ): الشفافية والسر�ة33املادة (

بمتطلبات الشفافية من حيث تل��م تداب�� بموجب هذه الالئحة،  �� حال قامت السلطات الوطنية ا�ختصة �� الدول األعضاء والهيئة بتب�ي أّي 

ات ترشيد اس��الك أدو  يتعرضوا لها من جراء استخدام ال�ي يمكن أْن والبيئة ضرورة إطالع عامة املس��لك�ن ع�� مخاطر ال�حة والسالمة 
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ال�ي تطلع عل��ا والبيئة كما يجب عل��ا مراعاة متطلبات السر�ة من حيث ضرورة عدم إفشاء املعلومات غ�� املتعلقة بال�حة والسالمة ، املياه

دوات والبيئة أل  سالمةاملتعلقة بالخصائص ا��� سياق تطبيق الالئحة وم�ح األسواق وال�ي �غط��ا "السر�ة املهنية" بموجب طبيع��ا، باستثناء 

 ال�ي تقت�ىي الضرورة إطالع عامة املس��لك�ن عل��ا. ترشيد اس��الك املياه

 إبداء أسباب التداب�� املتخذة): 34املادة (

1.  
ُ
أدوات ترشيد تداب�� تتصل بتقييد أو منع عرض  إل��ا، بموجب هذه الالئحة، �� اتخاذ أّي  االستنادسس الدقيقة ال�ي تم يجب بيان األ

 .�ا�استدعا�� السوق أو �ح��ا أو  اس��الك املياه

وسائل املعا�جة املتاحة لھ وإبالغھ كذلك ب، تأخ��) من هذه املادة دون 1يجب إبالغ الطرف املع�ي بأي تدب�� من النوع املذ�ور �� الفقرة ( .2

 
ُ
 بموجب التشريعات الوطنية املعمول ��ا �� الدولة املعنية وامل

ُ
 إلجراء تلك املعا�جة. دةحدَّ هل الزمنية ا�

 ): العقو�ات35املادة (

 العقو�ات ال�ي تنطبق ع�� ا�خالفات ألح�ام هذه الالئحة. –من خالل �شريعا��ا الوطنية  –تحدد الدول األعضاء 

 الثامنالفصل 

 األح�ام ا�ختامية

 خرى ذات العالقةاأل لوائح ال): 36املادة (

طبق جميع اللوائح الفنية ا�خليجية األفقية  .1
ُ
فيما لم يرد �شأنھ نص ��  أدوات ترشيد اس��الك املياهإ�� جانب هذه الالئحة ع�� السار�ة ت

 هذه الالئحة.

 فيما لم يرد �شأنھ نص �� هذه الالئحة. أدوات ترشيد اس��الك املياهع��  السار�ةتطبق الالئحة العامة لسالمة املنتجات  .2

 ): تحو�ل الالئحة إ�� �شريعات وطنية �� الدول األعضاء37املادة (

ف��ا �سن تلك املفعول  سار�ةتصبح  وطنية قبل أْن  �شريعاتتحو�ل اللوائح ا�خليجية إ��  ةش��ط نظمها القانوني�الدول األعضاء ال�ي  تقوم

 و هذه الالئحة  سر�انقبل تار�خ التشريعات الوطنية 
ُ
 بأول.هيئة بذلك ال رخِط ت

ً
 أوال
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 لالئحةاإلصدار األول ): 38املادة (

 ، و ألدوات ترشيد اس��الك املياه�عت�� هذه الوثيقة اإلصدار األول لالئحة الفنية ا�خليجية 
ُ
ِحُل َمَحَل ل�ت

َ
أي الئحة فنية خليجية � هذه الوثيقة وت

 من تار�خ سر�انأدوات ترشيد اس��الك املياهأو وطنية خاصة ب
ً
 .هذه الالئحة الفنية ، وذلك اعتبارا

 النفاذ): تار�خ 39املادة (

 من التار�خ الذي يقرره 
ً
، ع�� أن تقوم الدول األعضاء باستكمال اإلجراءات الالزمة مجلس اإلدارةتدخل هذه الالئحة ح�� النفاذ اعتبارا

 للتطبيق.
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 )1( �حقامل

 الالئحةاألدوات املرشدة الس��الك املياه ال�ي تخضع ملتطلبات هذه 

املنتجسم ا  الرقم 

 رؤوس املراوش (الدش) وصناب��/خالطات املراوش (الدش)

Showerheads or Telephonic Shower Mixers/Taps 
1 

 خالطات (دورات املياه العامة)/صناب��

Water Taps or Wash Basin Mixer/Taps (Public) 
2 

 )دورات املياه ا�خاصة(خالطات /صناب��

Water Taps or Wash Basin Mixers/Taps (Private) 
3 

 خالطات الرذاذ للوضوء/صناب��

Ablution Taps/Mixers 
4 

 خالطات املطبخ/صناب��

Sink Basin/bib taps or Kitchen taps/Mixers 
5 

 صناب��/خالطات الشطاف

WC hose-tap or Shattaf Sprayer 
6 

 املراحيض ذات التدفق األحادي/الثنائي

WC Toilets or Flush Tanks (Single and Dual Flushing) 
7 

 صناب��/خالطات مقاعد االغتسال

Bidet Taps/Mixers 
8 

 أنظمة املباول 

Urinal systems 
9 
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 )2امل�حق (

 متطلبات معدل اس��الك املياه

 :معدل ا�حد األق�ىى للتدفق �� أدوات ترشيد اس��الك املياه ا�جدول (أ)أ) 
ل�� / (معدل ا�حد األق�ىى للتدفق  األصناف املنتجات

 )دقيقة
وا�خالطات  الصناب��

 واملراوش والشطاف
دورات  خالطات/صناب�� خالطات/صناب��

 املياه العامة
1.9 

دورات  خالطات/صناب��

 املياه ا�خاصة
6.0 

 6.0 املطبخ خالطات/صناب��
 مقاعد خالطات/صناب��

 االغتسال
6.0 

 الرذاذ خالطات/صناب��

 للوضوء

6.0 

 9.5 )الدش(املراوش  رؤوس
 6.0 الشطاف خالطات/صناب��

املراحيض ذات التدفق 

 الثنائي /األحادي 
ابتداًء من تار�خ دخول الالئحة ح�� النفاذ، يتم توحيد املتطلب التا�� داخل جميع الدول 

 األعضاء باستثناء اململكة العر�ية السعودية:

• dual flush 6.0  /4.0  

• single flush 4.8 

 ال�جنة قبل من الدور�ة املراجعة جراءإو�عد سنت�ن من تار�خ دخول الالئحة ح�� النفاذ، يتم 

 .الالزمة جراءاتاإل  واتخاذ

 1.0 املباول  أنظمة

 

 بالل�� �� 
ً
الدقيقة الواحدة (ل��/ يقصد با�حد األق�ىى للتدفق بأنھ ا�حد األع�� لتدفق السائل ا�حدد �� املنتج، مقيسا

 دقيقة)

 ) ألدوات ترشيد اس��الك املياه:𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸التدفق االس�ي (ا�جدول (ب) ب) 
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 معدل التدفق االس�ي معدل كفاءة اس��الك املياه

 )دقيقة / ل�� (
 نوع املنتج

**** > 8.0 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑄𝑄9.5 ≥  رؤوس املراوش (الدش( 

 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑄𝑄 8.0 ≥ ***** وصناب��/خالطات املراوش

**** > 1.7 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑄𝑄1.9 ≥   صناب��/خالطات دورات املياه

 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑄𝑄 1.7 ≥ ***** العامة

**** > 5.0 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑄𝑄6.0 ≥   صناب��/خالطات دورات املياه

 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑄𝑄 5.0 ≥ ***** ا�خاصة
الدول األعضاء ابتداًء من تار�خ دخول الالئحة ح�� النفاذ، يتم توحيد املتطلب التا�� داخل جميع 

 باستثناء اململكة العر�ية السعودية:

األحادي املراحيض ذات التدفق 

 الثنائي/

**** • dual flush 6.0  /4.0  

• single flush 4.8 

***** • dual flush3.0/4.5  

• single flush 4.2 

 واتخاذ ال�جنة قبل من الدور�ة املراجعة إجراء يتمو�عد سنت�ن من تار�خ دخول الالئحة ح�� النفاذ، 

 .الالزمة جراءاتاإل 

 املباول  أنظمة 1.0 ****

***** 0.5 or Waterless 

**** > 5.0 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑄𝑄6.0 ≥  ��املطبخ خالطات/صناب 

***** ≤ 5.0 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑄𝑄 

**** 6.0 ≥ 𝑄𝑄𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 > 5.0 ��للوضوء الرذاذ خالطات/صناب 

***** 𝑄𝑄𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 ≤ 5.0 

**** 5.0>  𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑄𝑄6.0 ≥  ��مقاعد خالطات/صناب 

 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑄𝑄 5.0 ≥ ***** االغتسال

**** > 5.0 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑄𝑄6.0 ≥  صناب��/خالطات الشطاف 

***** ≤ 5.0 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑄𝑄 



ھیئة التقییس لدول مجلس 
 التعاون لدول الخلیج العربیة

GSO 

 ألدوات ترشید استھالك المیاه الخلیجیة الفنیةئحة اللا
)CDT_180026( 

  
 

 38 من 29 صفحة رقم

 
ً
 .)ل��/دقيقة(بالل�� �� الدقيقة الواحدة  ُيقصد بمعدل التدفق االس�ي حجم السائل الذي يمر من خالل املنتج، مقيسا

بار) ع�� أدوات ومعدات ترشيد اس��الك املياه املناسبة ملنشآت الضغط العا��  ± 0.2) بار (4.5) و(3.0) و(1.5ضغط (يجرى االختبار عند 

 بار). ±0.02) بار (0.5) و(0.3) و(0.2بار)، أو عند ضغط ( 1.0-5.0(عادة 

 ملا هوو  لتدفق، وذلكليجب أال تتجاوز قيمة متوسط ثالثة قياسات للمنَتج قيمة معدل ا�حد األق�ىى 
ً
املشار إليھ  )أ(مب�ن �� ا�جدول  فقا

 .أعاله
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 )3امل�حق (

 بحسب "فحص الطراز"إجراء تقو�م املطابقة 

 ) Type 1a( املطابقة تقو�م نموذج
ً
 ISO/IEC 17067 القياسية للمواصفة وفقا

الف�ي للمنَتج، وتتأكد ثم تقر بأن فحص الطراز هو جزء من إجراء تقو�م املطابقة تقوم بمقتضاه جهة مقبولة بمراجعة التصميم  .1

 التصميم الف�ي للمنَتج �ستو�� متطلبات اللوائح الفنية ا�خليجية ا�خاصة بھ.

، مع 3تقييم توافق التصميم الف�ي للمنَتج من خالل مراجعة الوثائق الفنية واألدلة املشار إل��ا �� البند رقم بالقيام بفحص الطراز يتم  .2

 .أو أك�� من األجزاء ا�حرجة للمنَتج (جمع ب�ن نموذج اإلنتاج ونموذج التصميم) ألحدج املرتقب، فحص عينات، ممثلة لإلنتا

3.  
ً
 لفحص الطراز عند جهة مقبولة واحدة من اختياره. يجب ع�� الصا�ع أن يقدم طلبا

 يجب أن يحتوي الطلب ع��: 

 الطلب من قبل املمثل الرس�ي؛اسم وعنوان الصا�ع، واسم وعنوان املمثل الرس�ي للصا�ع إذا تم تقديم  -

 إقرار مكتوب �عدم تقديم نفس الطلب إ�� أي جهة مقبولة أخرى؛ -

يجب أن تمكن الوثائق من تقييم مدى مطابقة املنتج ملتطلبات اللوائح الفنية ا�خليجية املعتمدة، كما يجب أن تحتوي  :الوثائق الفنية -

مل، بحسب مقتضيات التقييم، ع��: توثائق الفنية املتطلبات املطبقة وأن �شع�� تحليل وتقييم مناسب�ن للمخاطر. يجب أن تحدد ال

 التصميم والتصنيع و�شغيل املنَتج. و�جب أن تحوي الوثائق الفنية العناصر اآلتية ع�� األقل حيثما لزم األمر:

 وصف عام للمنَتج؛ -

 إ�خ...؛رسوم التصميم والتصنيع ومخططات امل�ونات واملركبات ا�جزئية والدوائر،  -

 األوصاف والشروح الالزمة لفهم الرسوم وا�خططات املشار إل��ا و�شغيل املنَتج؛ -

-  
ً
  قائمة للمواصفات القياسية ا�خليجية أو أي مواصفات فنية أخرى ذات عالقة �عتمدها الهيئة، املطبقة �ليا

ً
 ، ووصفأو جزئيا

ً
ل�حلول  ا

املتخذة الستيفاء املتطلبات األساسية للوائح الفنية ا�خليجية حيثما ال يتم تطبيق املواصفات القياسية املشار إل��ا. �� حالة 

 االستعمال ا�جزئي للمواصفات القياسية ا�خليجية يجب أن تب�ن الوثائق الفنية الفقرات ال�ي تم تطبيقها؛

 ؛ليات املراقبة املنجزة، إ�خ...نتائج حسابات التصميم القائمة وعم -

 تقار�ر االختبارات؛ -

 برنامج االختبارات؛ الستكمالو�مكن ل�جهة املقبولة طلب املز�د من العينات إن دعت الضرورة  ،عينات ممثلة عن اإلنتاج املرتقب -

وثائق ال�ي يتم استعمالها، ع�� وجھ األدلة الداعمة لتوافق ا�حلول الفنية املتخذة �� التصميم. يجب أن �ش�� هذه األدلة إ�� �ل ال -

ا�خصوص ح�ن ال يتم تطبيق املواصفات القياسية ا�خليجية و/أو املواصفات الفنية ذات العالقة املشار إل��ا بأكملها. يجب أن �شمل 

آخر باسم الصا�ع وتحت األدلة الداعمة، �لما اقت�ىى ا�حال، نتائج االختبارات املنجزة �� ا�خت�� املناسب لدى الصا�ع، أو �� مخت�� 

 مسؤوليتھ.

 يجب ع�� ا�جهة املقبول أن تقوم بما ي��: .4

 بالنسبة للمنَتج:
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 فحص الوثائق الفنية واألدلة الداعمة من أجل تقييم مالئمة التصميم الف�ي للمنَتج؛ .1.4

 بالنسبة للعينات:

تصميمها بالتوافق مع املقتضيات املطبقة من التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصر ال�ي تم  .2.4

املواصفات القياسية ا�خليجية و/أو املواصفات الفنية ذات العالقة، والعناصر ال�ي تم تصميمها دون التوافق مع املقتضيات املطبقة 

 من تلك املواصفات القياسية؛

ة، للتأكد �� حالة اختيار الصا�ع تطبيق ا�حلول الفنية ا�حددة القيام بالفحوصات واالختبارات املناسبة، أو توكيل من يقوم ��ا بالنياب .3.4

 
ً
  �� املواصفات القياسية ا�خليجيةو/أو املواصفات الفنية ذات العالقة، بأنھ تم تطبيقها تطبيقا

ً
 ؛�حيحا

ول الفنية ا�حددة �� القيام بالفحوصات واالختبارات املناسبة، أو توكيل من يقوم ��ا بالنيابة، للتأكد �� حالة عدم تطبيق ا�حل .4.4

املواصفات القياسية ا�خليجيةو/أو املواصفات الفنية ذات العالقة، بأن ا�حلول الفنية املتخذة من قبل الصا�ع �ستو�� املتطلبات 

 األساسية للوائح الفنية ا�خليجية املعتمدة؛

 االتفاق مع الصا�ع ع�� م�ان إجراء الفحوصات واالختبارات. .5.4

 يجب ع�� ا�جهة املقب .5
ً
ومخرجا��ا. بدون املس بمسؤوليا��ا تجاه  4للبند رقم  ولة إصدار تقر�ر تقييم عن اإلجراءات ال�ي قامت ��ا طبقا

 
ً
  سلطات التعي�ن، يتع�ن ع�� ا�جهة املقبولة أن ال تنشر هذا التقر�ر �ليا

ً
 إال �عد مصادقة الصا�ع. وال جزئيا

 إذا �ان الطراز مطابق .6
ً
�خليجية املطبقة ع�� املنَتج املع�ي فإن ا�جهة املقبولة تصدر للصا�ع شهادة فحص الطراز. ملتطلبات اللوائح الفنية ا ا

يجب أن تحتوي الشهادة ع�� اسم وعنوان الصا�ع، ونتائج الفحوصات، وشروط سر�ا��ا (إن وِجدت)، واملعطيات الالزمة لتحديد الطراز 

 املصادق عليھ. و�مكن أن تحتوي الشهادة ع�� مرفقات.

عة مع الطراز املفحوص يجب   أن تحتوي الشهادة مع مرفقا��ا ع�� �ل املعلومات املناسبة للتمك�ن من تقييم مطابقة املنتجات املصنَّ

 والتمك�ن من املراقبة أثناء التشغيل.

املقبولة أن ترفض إصدار شهادة إذا �ان الطراز غ�� مطابق ملتطلبات اللوائح الفنية ا�خليجية املطبقة ع�� املنَتج املع�ي، يجب ع�� ا�جهة  

 فحص الطراز وأن تخ�� صاحب الطلب بقرارها مع توف�� امل��رات املفصلة حول رفضها.

7.  
ً
، وحيثما أشارت هذه التطورات إ�� إم�انية ظهور عدم يجب ع�� ا�جهة املقبولة أن تتبع �ل التطورات �� حالة التقنية املعروفة عموما

تطلبات اللوائح الفنية ا�خليجية املعتمدة، فيجب أن تحدد ا�جهة املقبولة ا�حاجة إ�� فحوصات إضافية، مطابقة الطراز املصادق عليھ مل

 و�� حالة ا�حاجة إ�� الفحوصات اإلضافية، تخ�� الصا�ع بذلك.

� الطراز املصادق يجب ع�� الصا�ع إخبار ا�جهة املقبولة ال�ي تحتفظ بالوثائق الفنية ا�خاصة �شهادة فحص الطراز ب�ل التغي��ات � 

عليھ، وال�ي من شأ��ا املس باملطابقة مع متطلبات اللوائح الفنية ا�خليجية املعتمدة، أو مع شروط سر�ان شهادة فحص الطراز. مثل هذه 

 التغي��ات �ستد�� مصادقة إضافية ع�� ش�ل إضافة لشهادة فحص الطراز األولية.

عن شهادات فحص الطراز وأي إضافة تم إصدارها أو �ح��ا، كما يجب عل��ا أن تقوم  يجب ع�� �ل جهة مقبولة أن تخ�� سلطات �عيي��ا .8

�ش�ل دوري، أو عند الطلب، بوضع رهن إشارة سلطات التعي�ن قائمة شهادات فحص الطراز وأي إضافات تم رفض إصدارها أو تلك 

 ال�ي تم �عليقها أو تقييدها بأي ش�ل.
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ات املقبولة األخرى عن شهادات فحص الطراز وأي إضافات تم رفض إصدارها أو تلك ال�ي تم يجب ع�� �ل جهة مقبولة أن تخ�� ا�جه 

 �عليقها أو تقييدها بأي ش�ل، وعند الطلب عن شهادات فحص الطراز وأي إضافة تم إصدارها.

الطراز و/أو إضافا��ا. يمكن لهيئة التقييس وللدول األعضاء ول�جهات املقبولة األخرى أن تحصل بطلب ع�� ��خ من شهادات فحص  

و�مكن لهيئة التقييس وللدول األعضاء أن تحصل بطلب ع�� ��خ من الوثائق الفنية ومن نتائج الفحوصات ال�ي قامت ��ا ا�جهة املقبولة. 

ذلك املستندات يجب ع�� ا�جهة املقبولة االحتفاظ بن�خة من شهادة فحص الطراز ومرفقا��ا وإضافا��ا، عالوة ع�� الوثائق الفنية بما �� 

 املرفقة من قبل الصا�ع، ح�ى تار�خ ان��اء سر�ان الشهادة.

يجب ع�� الصا�ع االحتفاظ بن�خة من شهادة فحص الطراز ومرفقا��ا وإضافا��ا مع الوثائق الفنية، وإتاح��ا للسلطات الوطنية ملدة  .9

 سنوات �عد وضع املنَتج �� السوق. )10( عشر

باسم الصا�ع،  9و 7والقيام بالواجبات املشار إل��ا �� البندين أرقام  3قديم الطلب املشار إليھ �� البند رقم يمكن للممثل الرس�ي للصا�ع ت .10

� 
ً
 �� التوكيل. شرط أن ي�ون ذلك مو�حا
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 )4امل�حق (

 1إقرار الصا�ع باملطابقة

 Manufacturer Declaration of Conformity2  إقرار الصا�ع باملطابقة

: ( للمنتجالرقم التعر�في الوحيد  .1
ً
رقم مثال

 الطراز)
---------------------- 1. Unique identification No of the product (e.g. product 

type) 

 Ar/En------ 2. Name of the manufacturer or his authorizedع--------- اسم الصا�ع أو ممثلھ الرس�ي .2

representative 

 Ar/En------ 3. Address of the manufacturer or his authorizedع--------- ممثلھ الرس�ي الصا�ع أو عنوان .3

representative 

مع توف��  املنتجموضوع اإلقرار (�عر�ف  .4

 معطيات التتبعية)
 Ar/En------ 4. Object of the declaration (identification of the productع---------

allowing traceability) 

قر نحن الصا�ع بأّن موضوع اإلقرار املب�ن �� الفقرة  .5
ُ
 4ن

 مطابق ملتطلبات اللوائح الفنية ا�خليجية

 5. I, The Manufacturer, Declare hereby that the object of the declaration 

described in point 4 is in conformity with the Gulf Technical Regulations 

واملواصفات اإلشارة إ�� فرضيات املطابقة  .6

 ع�� أساسها ال�ي تم الفنية املستخدمة

 اإلقرار باملطابقة

 Ar/En------ 6. References to the relevant Presumption of Conformityع---------

and technical specifications used, in relation to which 

conformity is declared 

 3(إذا لزم) املقبولة ا�جهة اسم .7

 املقبولة رقم ا�جهة .8

 املقبولة ا�جهة نطاق تدخل .9

 ------Ar/Enع---------

---------------------- 

---------------------- 

7. The notified body name (if any) 

8. Number of the notified body 

9. Notified body scope 

 Ar/En------ 10. Additional informationع--------- معطيات إضافية .10

  

 تم إصدار هذا اإلقرار

 تحت املسؤولية ال�املة للصا�ع

 
 

This declaration of conformity is issued 

under the sole responsibility of the manufacturer 

ع من طرف و�تفو�ض عن
ّ
 :Ar/En------ Signed for and on behalf ofع--------- :موق

 Ar/En------ (place and date of issue)ع--------- وتار�خ اإلصدار)(م�ان 

 Ar/En------ (name, function)ع--------- (االسم، الوظيفة)

 (signature) ---------------------- (التوقيع)

 

 :Documents to be annexed with this declaration الوثائق الواجب إرفاقها مع هذا اإلقرار:

                                                           
 یعد إقرار الصانع بالمطابقة على الورق الرسمي للصانع. 1
 یمكن اختیاریاً إضافة رقم مرجعي/تسلسلي من قبل الصانع لكل إقرار یصدره. 2
 الفنیة الخلیجیة إجراءات تقویم مطابقة تتطلب تدخل جھة مقبولة.في حال تحدید الالئحة  3
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تقو�م املطابقة تحديد إجراء يتم �� حالة ال�جوء إ�� جهة مقبولة  -

 .املستخدم و��خة من الشهادة الصادرة عنھ

- In case of the intervention of a Notified body the Conformity Assessment Procedure 

used & certificate issued 
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 )5امل�حق (

 4إقرار املستورد باملطابقة

 Importer Declaration of Conformity5  املستورد باملطابقةإقرار 
: رقم ( للمنتجالرقم التعر�في الوحيد  .1

ً
مثال

 )الطراز
---------------------- 1. Unique identification No of the product (e.g. product 

type) 

 Ar/En------ 2. Name of the importerع--------- اسم املستورد .2

 Ar/En------ 3. Address of the importerع--------- املستوردعنوان  .3

مع توف��  املنتج�عر�ف موضوع اإلقرار ( .4

 )معطيات التتبعية
 Ar/En------ 4. Object of the declaration (identification of the productع---------

allowing traceability) 

قر نحن املستورد  .5
ُ
 4موضوع اإلقرار املب�ن �� الفقرة حول ن

 بالتّ 
ُ

د من أّن الصا�ع قد قام باستيفاء متطلبات اللوائح الفنية أك

ونتحمل �امل املسؤولية لوضعھ �� السوق ا�خليجية  ا�خليجية

 املش��كة

 5. I, The Importer, Declare hereby regarding the object of the declaration 

described in point 4 that we insure of the manufacturer did in the conformity with 

the Gulf Technical Regulations and we bare all the legal responsibility to put the 

product in the Gulf Market. 

واملواصفات  اإلشارة إ�� فرضيات املطابقة .6

الفنية املستخدمة ال�ي تم ع�� أساسها 

 باملطابقة اإلقرار

---------------------- 

---------------------- 

6. References to the relevant Presumption of Conformity and 

technical specifications used,in relation to which 

conformity is declared 

 6(إذا لزم) املقبولة ا�جهة اسم .7

 املقبولة رقم ا�جهة .8

 املقبولة ا�جهة نطاق تدخل .9

--------------Ar/Enع---------

-------------- 

---------------------- 

7. The notified body name (if any) 

8. Number of the notified body 

9. Notified body scope 

 معطيات إضافية .10

 
 Ar/En------ 10. Additional informationع---------

 تم إصدار هذا اإلقرار

 ال�املة للمستوردتحت املسؤولية 
 This declaration of conformity is issued 

under the sole responsibility of the importer 

ع من طرف و�تفو�ض عن
ّ
 :Signed for and on behalf of ---------------------- :موق

 (place and date of issue) ---------------------- (م�ان وتار�خ اإلصدار)

 (name, function) ---------------------- (االسم، الوظيفة)

 (signature) ---------------------- (التوقيع)

                                                           
 یعد إقرار المستورد بالمطابقة على الورق الرسمي للمستورد. 4
 یمكن اختیاریاً إضافة رقم مرجعي/تسلسلي من قبل المستورد لكل إقرار یصدره. 5
 تدخل جھة مقبولة. في حال تحدید الالئحة الفنیة الخلیجیة إجراءات تقویم مطابقة تتطلب 6
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 38 من 36 صفحة رقم

 

 الوثائق الواجب إرفاقها مع هذا اإلقرار:

تحديد إجراء تقو�م املطابقة يتم �� حالة ال�جوء إ�� جهة مقبولة  -

 .املستخدم و��خة من الشهادة الصادرة عنھ

Documents to be annexed with this declaration: 

- In case of the intervention of a Notified body the Conformity Assessment Procedure 

used & certificate issued 
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 تصميم البطاقة ا�خضراء
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