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املادة ( )1املصطلحات والتعاريف :
 - 1/1تكون للمسميات والعبارات أدناه  -عند تطبيق بنود امللحق ( )1لالئحة التنفيذية -الدالالت واملعاني
يقتض سياق النص خالف ذلك :
املبينة أمامها ،ما لم
ِ
ّ
Importer
ُ :ويقصد به ما يلي:
املورد
 صااان مضااخات الوقود ي حالة إقامته ي اململ،ة ،أو لش ا ا ا ااخص ُي ّ
قدم ُهويته على أنه ص ا ا ا ااان ملض ا ا ا ااخات الوقود،
وذلك من خالل تس ا ا ا ااميته هذه املض ا ا ا ااخات باس ا ا ا اامه أو أي
يقدم على
وص ا ا ااف تجاري ذي ص ا ا االة ،وىذلك ل ش ا ا ااخص ِ
تجديد مضخات الوقود.
 وىيل الص ا ا ا ااان ي اململ،ة ي حالة إقامة الص ا ا ا ااان خاراململ،ة ،أو املس ااتورد ي حالة عدم وجود وىيل للص ااان ي
اململ،ة.
 ل شا ااخص ي سا االسا االة التوريد ممن قد يكون لنشا ااا هأثر على خصائص مضخات الوقود.
االشتراطات
املترولوجية

 :تعني املتطلبات املترولوجية والفنية واإلدارية التي يجب
توفرها ي مضخات الوقود املستخدمة ي مجاالت
املترولوجيا القانونية قبل استخدامها وأثناء االستخدام.

Metrological
requirements

العداد

 :جهاز مص ا اامم للقيار املس ا ااتمر وحفع وعر ال،مية عند
ظروف قيااار الس ا ا ا ااائاال املتاادفق خالل ناااقاال القياااس ا ا ا ااات ي
مجرى (قناة توصيل) مغلق ومشحون بالكامل.

Meter

الحاسب

 :جزء من العااداد تس ا ا ا ااتقباال اإلنا ا ا ا ااارات الخااارجااة من ناااقاال
القي اااس ا ا ا ا ااات أو ق ااد يكون جزء من أجهزة القي ااار املرافق ااة
ويقوم بحساب وعر نتيجة القيار.

Calculator

جهاز القياس  :جهاز موصااول م الحاسااب تسااتخدم لحساااب ىمية معينة
تكون خاصية للسائل بهدف عمل تصحيح و/أو تحويل.
املرافق

Associated
measuring
instrument

 :جزء من الحاااسا ا ا ا ااب يقوم بتحوياال ال،ميااة املقاااسا ا ا ا ااة عنااد
الظروف الفعلي ااة( ،درج ااة الحرارة ،ال،خ اااف ااة ،ال ) والتي تم

Conversion device

أداة التحويل

الصفحة  3من 18

قياس ا ا ااها باس ا ا ااتخدام جهاز القيار املرافق أو ال،مية املخزنة
ي الذاىرة إلى واحدة مما يلي :
أ حجم عند الظروف األساسية و/أو إلى ال،تلة.
ب حجم عند ظروف القيار.
مالحظة :تحتوي أداة التحويل على أجهزة القيار املرافقة.
 :الظروف املحااددة والتي يتم عناادهااا تحوياال ىميااة الس ا ا ا ااائاال
املقار عند ظروف القيار.
-

-

الظروف
األساسية
نظام القياس

 :نظام تشمل العداد نفسه وجمي األدوات املستخدمة
للتأىد من صحة القيار أو التي تهدف لتسهيل عمليات
القيار ويسمى ي النص الباقي من هذا امللحق مضخات
الوقود.

موزع الوقود

 :نظام قيار يهدف إلى إعادة تعبئة الوقود للمرىبات
والقوارب الصغيرة والطائرات الصغيرة.

ترتيب الخدمة  :ترتيب تسمح لعمالء محطات الوقود باستخدام مضخة
الوقود بهدف الحصول على السائل الستخدامه الخاص،
الذاتية
بدون مساعدة رف آخر.

Base condition
Measuring system

Fuel dispenser
Self-service
Arrangement

الكمية الدنيا  :أصغر ىمية للسائل تكون عندها القياسات مقبولة Minimum Measured
ًّ
Quantity (MMQ).
مترولوجيا ملضخة الوقود.
املقاسة
ٔ
Direct indication
القراءة املباشرة  :القيمة املبينة على مضخة الوقود ،سواء انت حجما او
ىتلة ،واملناظرة لل،مية املقاسة والتي يكون العداد قادرا على
قياسها.
ٔ
مالحظة  :من املم،ن تحويل القراءة املبانرة ل،مية اخرى
ٔ
باستخدام اداة التحويل.
قابل للتوقف  : /تعتبر مضخة الوقود قابلة للتوقف عندما يكون من املم،ن
غير قابل للتوقف وقف تدفق السائل بسهولة وسرعة ،والع،س صحيح.
ٔ
معدل  :املدى بين معدل التدفق االدنى  Qminومعدل التدفق
مدى
ٔ
االقص ى .Qmax
التدفق

Interruptible / non
interruptible
Flowrate range
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ٔ
ٔ
الخطا املسموح  :القيمة املطلقة للخطا املسموح به الدنى ىمية مقاسة ،ويرمز The permissible error
for the minimum
به الدنى كمية لها بالرمز .Emin
measured quantity
مقاسة
 - 2/1تعتبر املصطلحات والتعاريف الواردة ي نظام القيار واملعايرة و ي الالئحة التنفيذية و ي املواصفات
القياسية َّ
املبينة ي املرفق ( ،)1جزءا ال يتجزأ من هذا امللحق.
املادة ( )2املجال :
 - 1/2تخض مضخات الوقود الجديدة املصنعة داخل اململ،ة ،وىذلك مضخات الوقود املستعملة أو الجديدة
املستوردة من خار اململ،ة ومضخات الوقود املستخدمة ي املجاالت املحددة ي الباب ( )4من الالئحة
التنفيذية ألحكام النظام والالئحة التنفيذية واالنترا ات الواردة بهذا امللحق.
 -2/2تشمل مضخات الوقود جمي أنظمة القيار الدينامي،ية للسوائل البترولية ومشتقاتها ،سواء انت
مطروحة ي األسواق أو معدة لالستخدام أو قيد االستخدام.
 - 3/2تستخنى من هذا امللحق مضخات الوقود املستخدمة لألغرا املحددة ي الفقرة ( )2/4من املادة )(4
من ال الئحة التنفيذية ويجب أن تحمل ىتابة بأحرف واضحة ومحاذية لنتائج القيار ،تشير بوضوح إلى من
استخدامها ي هذه املجاالت وىذلك يم،ن وض عالمة مميزة تتمخل ي ملصق ذات لون بني.
املادة ( )3األهداف :
يهدف هذا امللحق إلى تحديد الشروط ومتطلبات استخدام مضخات الوقود وتحديد أنواع الرقابة املترولوجية
التي تخض لها هذه املضخات.
املادة ( )4املسؤوليات:
 - 1/4تكون الهيئة هي الجهة الوحيدة املسؤولة عن تطبيق بنود هذا امللحق ويعتبر ّ
املورد ملضخات الوقود
مسؤوال عن مطابقتها لكافة املتطلبات الواردة ي هذا امللحق عند استيرادها و/أو رحها ي األسواق.
 - 2/4تعتبر املستخدم ملضخات الوقود مسؤوال عن عدم استخدامها ما لم تحمل عالمة تحقق سارية املفعول
صادرة عن جهة تحقق معتمدة أو عن الهيئة م مراعاة الفقرة ( )3/2من املادة ( )2من هذا امللحق .ىما تعتبر
املستخدم ملضخات الوقود التي هي قيد االستخدام قبل صدور الالئحة التنفيذية مسؤوال عن مطابقتها
للمتطلبات الواردة ي هذا امللحق وخاصة املتطلبات الواردة باملادة ( )7من هذا امللحق.
 - 3/4تفقد مضخات الوقود صالحية فترة التحقق إذا انت عملية صيانتها تؤثر على نتيجة القيار ويعتبر
املستخدم مسؤوال عن تقديمها لغر إعادة إجراء التحقق عليها من قبل الهيئة أو من قبل جهات التحقق.
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 -4/4يجب على مستخدم مضخات الوقود التأىد من سالمة املضخات وملحقاتها ،التي تؤثر على صحة القراءة،
وجاهزيتها للعمل بشكل امل وصحيح.
 -5/4يجب على مستخدم مضخات الوقود التأىد من نظافة نانة القراءة ووضوحها للمشتري.
 -6/4يجب على صاحب محطة ّ
التزود بالوقود اتباع إجراءات السالمة املتخذة من قبل مفتش ي الهيئة أو جهات
التحقق املقبولة أثناء إجراء فحوصات التحقق األولي أو التحقق الدوري أو التحقق بعد الصيانة أو التحقق
املفاجئ.
 -7/4يجب على صاحب محطة ّ
التزود بالوقود إظهار نهادة التحقق الدوري سارية الصالحية ي حال تم لب
ذلك من قبل عمالء املحطة.
املادة ( )5املتطلبات الفنية:
يجب أن تستو ي مضخات الوقود املستخدمة ي املجاالت الواردة ي املادة ( )2من هذا امللحق ،املتطلبات الفنية
الواردة ي املواصفات القياسية َّ
املبينة ي املرفق ( )1واملتطلبات األساسية الواردة ي املرفق ( )2وذلك باإلضافة
إلى التقيد بالشروط التالية :
أ -يجب أن تتم فحوصات التحقق الدوري على مضخات الوقود ي موق االستخدام ،وتفقد
نهادة التحقق الدوري أو عالمة التحقق الدوري صالحيتها عند نقل هذه املضخات وتخبيتها
ي أي مكان آخر.
ب -يجب أن ال يتجاوز الخطأ األقص ى املسموح به ملعايير السعة القياسية املستخدمة ي
فحوصات التحقق األولي أو التحقق الدوري على مضخات الوقود ثلث قيمة الخطأ األقص ى
املسموح به بالنسبة لهذه املضخات .
ج -يجب إجراء فحوصات التحقق األولي والتحقق الدوري باستخدام معايير سعة قياسية
مطابقة ملتطلبات املواصفات القياسية ذات العالقةَّ ،
واملبينة ي املرفق ( )1وتمت معايرتها
من قبل مختبرات معتمدة من قبل جهة االعتماد ويجب أن تكون مرفقة بشهادة معايرة
ُ
سارية املفعول تبين بوضوح قيم االرتياب أو عند االقتضاء نهادة تحقق دوري سارية
الصالحية.
د -يجب أن ال تتأثر الخصائص املترولوجية ملضخة الوقود ،أو نتائج القيار ،عند وصلها بأي
أداة أخرى.
ه -يجب أن تكون جمي أجزاء مضخة الوقود التي لها تأثير على نتيجة القيار مصممة بطريقة
آمنة ومحمية.
و -يجب أن تكون البرمجيات ذات التأثير على الخصائص املترولوجية محددة ومصممة بطريقة
آمنة ومحمية.
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املادة ( )6املتطلبات املترولوجية :
 – 1/6يجب أن تستو ي مضخات الوقود املتطلبات املترولوجية الواردة ي املواصفات القياسية َّ
املبينة ي
املرفق (.)1
 -2/6يجب استخدام وحدات النظام الدولي ( )SI Unitsأو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء تصميم أو تصني أو
عند استخدام مضخات الوقود ي املجاالت املحددة باملادة ( )2من هذا امللحق.
ٔ
ٔ
 - 3/6يجب ان تقار ىميات البنزين والديزل وال،يروسين والغاز بوحدة اللتر او املتر امل،عب.
ٔ
ٔ
 - 4/6يجب ان تقار ىميات الغاز البترولي املسال ) (LPGبوحدة ىغ او ن ،و ي حال قياسها بوحدة اللتر،
ٔ
ٔ ُ
فيجب ان تضرب ب،خافة الغاز البترولي املسال الفعلية او املقرة من قبل الهيئة أو من قبل جهة رسمية وبعد
موافقة الهيئة على ذلك مسبقا.
املادة ( )7البيانات اإليضاحية :
 -1/7يجب أن تكون البيانات اإليضاحية على مضخات الوقود مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة ي هذا امللحق
واملواصفات القياسية ذات العالقة؛ ّ
املبينة ي املرفق ( )1ويجب أن تتضمن هذه البيانات بالنسبة لكل مضخة
خاصة ما يلي :
أ -اسم أو نعار الصان بشكل امل.
ب -النوع والعالمة.
ج -فئة الدقة.
د -رقم نهادة اعتماد الطراز .
ٔ
ه -التدفق االدنى .Qmin
ٔ
و -التدفق االقص ى .Qmax
ز -ال،مية الدنيا املقاسة.
ح -حدود حرارة االستخدام ( °C ..... )+و (°C..... )-
ط -جهد االمداد بالطاقة ،V .......
ي -التردد .HZ .............
ك -الرقم التسلسلي لصن مضخة الوقود.
ل -سنة الصن .
م -الوصف الواضح لكل مفاتيح التشغيل عند االقتضاء.
ن -اسم أو نعار املستورد أو الوىيل ي حالة استيراد املضخة.
 – 2/7يجب أن تكون اإلنارة إلى السعر بالريال السعودي بالنسبة ملضخات الوقود ذات نانة عر
السعر الفردي وبيان السعر اإلجمالي.

بها بيان
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 - 3/7يجب أن تظهر هذه البيانات بحجم وخط وموق واضح يم،ن قراءتها بسهولة وتخبت على لوحة تكون غير
قابلة لإلزالة بسهولة.
املادة ( )8أنواع الرقابة املترولوجية القانونية:
تخض مضخات الوقود ألنواع الرقابة املترولوجية القانونية التالية:
أ -اعتماد الطراز ،وتقوم به الهيئة.
ب -التحقق األولي ،وتقوم به الهيئة أو من تخوله.
ج -التحقق الدوري و/أو التحقق بعد الصيانة وتقوم به جهات التحقق املقبولة من قبل الهيئة.
دُ -يم،ن للهيئة إجراء التحقق الدوري و/أو التحقق بعد الصيانة.
ه -التحقق املفاجئ ،وتقوم به الهيئة أو من تخوله.
املادة ( )9إجراءات إعتماد الطراز:
 - 1/9يتم اعتماد راز مضخات الوقود وىيفية إجراء االختبارات املطلوبة وفق املتطلبات الواردة باملواصفات
القياسية َّ
املبينة ي املرفق ( )1وذلك بعد تقديم ّ
املورد لطلب لدى الهيئة للغر وإرفاقه بالوثائق املحددة
باملادة ( )15من الالئحة التنفيذية.
 - 2/9يم،ن للهيئة أن تطلب تقديم عينة من مضخات الوقود املصنوعة أو التي سيق استيرادها إلجراء
االختبارات الواردة باملواصفات القياسية ذات العالقةَّ ،
املبينة ي املرفق (.)1
 - 3/9عندما تكون مضخة الوقود مكونة من مجموعة قط  ،فإنه يتم تخبيت رقم اعتماد الطراز على القطعة
الرئيسية.
املادة ( )10إجراءات التحقق األولي:
ُ
 -1/10ال تقبل للتحقق األولي إال مضخات الوقود التي يكون رازها قد تم إعتماده مسبقا من قبل الهيئة بقا
لإلجراءات واملتطلبات الواردة بالالئحة التنفيذية وبهذا امللحق.
 - 2/10يتضمن التحقق األولي بالنسبة لكل مضخة وقود ،فحصا إدارًّيا وفحوصات فنية ومترولوجية ُتجرى
وفق دليل إرنادي وإجراءات عمل صادرة عن الهيئة.
 – 3/10توض األختام على مضخات الوقود املطابقة بعد إجراء فحوصات التحقق األولي ي األماىن املخصصة
لذلك باملضخة وعالمة التحقق األولي املحددة بالفقرة ( )2/1/39من املادة ( )39من الالئحة التنفيذية.
 - 4/10يم،ن إجراء التحقق األولي على عينة من املضخات التي تكون ممخلة لدفعة املضخات وذلك بشرط
موافقة الهيئة على إجراءات عمل تحدد نروط قبول ورفض العينة بقا ملتطلبات مواصفات قياسية سعودية
أو مواصفات دولية مقبولة من الهيئة ي مجال أخذ العينات.
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املادة ( )11إجراءات التحقق الدوري:
ُ - 1/11يجرى التحقق الدوري على ل مضخات الوقود بمكان استخدامها بصفة فردية ،ويشمل هذا التحقق
ُ
بالنسبة لكل مضخة فحصا إدارًّيا وفحوصات فنية ومترولوجية تجرى وفق إجراءات عمل صادرة عن الهيئة
ويجب على جهات تحقق معتمدة إلجراء التحقق الدوري تطبيقها وتتولى على مسؤوليتها التأىد من أنها تستخدم
أحدث نس من هذه اإلجراءات.
 - 2/11ي حالة مطابقة فحوصات التحقق الدوري ،تض جهة التحقق املقبولة عالمة التحقق الدوري املحددة
بالفقرة ( )3/1/39من املادة ( )39من الالئحة التنفيذية ويجب أن توض بمكان يكون واضح للمشترين على
املضخة املخصصة للبي للعموم .وتوض على املضخات غير املطابقة عالمة الرفض املحددة بالفقرة ()5/1/39
ّ
من املادة ( )39من الالئحة التنفيذية ُويسلم مستخدم املضخة بطاقة صيانة لتقديمها إلى جهات الصيانة
املقبولة.
 - 3/11يمن استخدام مضخة وقود تحمل عالمة الرفض ي املجاالت املحددة باملادة ( )2من هذا امللحق ويعتبر
ل استخدام لها مخالفة تعاقب عليها بقا ألحكام نظام القيار واملعايرة .وال تستخدم هذه املضخة من جديد
إال بعد تقديمها للتحقق بعد الصيانة .
 - 4/11تحدد صالحية التحقق الدوري على املضخات بسنة ميالدية.
املادة ( )12إجراءات التحقق بعد الصيانة :
يتم تطبيق األخطاء القصوى املسموح بها بالنسبة للتحقق األولي على مضخات الوقود التي يتم صيانتها وتقديمها
للتحقق بعد الصيانة وتوض عالمة التحقق الدوري بالنسبة للمضخات املطابقة بعد إجراء فحوصات التحقق
األولي.
املادة ( )13التحقق املفاجئ:
ي ح ااال إجراء التحقق املف اااجئ على مض ا ا ا اخ ااات الوقود ،يم،ن إجراء البعض أو اال الفحوص ا ا ا ا ااات املح ااددة
باملواصفات القياسية ّ
املبينة ي املرفق ( )1ذات العالقة بالتحقق الدوري.
املادة ( )14الوسائل الفنية واملعايير املستعملة :
 - 1/14يجب أن تكون الوسائل الفنية واملعايير ،املستعملة إلجراء فحوصات التحقق األولي أو التحقق الدوري
أو التحقق بعد الصيانة أو التحقق املفاجئ على مضخات الوقود ،معايرة من قبل مختبرات معايرة معتمدة من
قبل جهة االعتماد ومرفقة بشهادة معايرة سارية املفعول تبين بوضوح قيم االرتياب وذلك باإلضافة إلى تلبية
الشروط الواردة باملادة ( )6من هذا امللحق واملتطلبات والنترا ات املحددة باملواصفات القياسية ّ
املبينة ي
املرفق (.)1
 -2/14يم،ن أن تحل محل نهادة املعايرة الواردة بالفقرة ( )1/14نهادة تحقق دوري سارية الصالحية وذلك
بشرط قبولها من الهيئة.
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 -3/14يجب معايرة املعايير املستعملة أو إجراء التحقق الدوري على هذه املعايير وفقا للشروط الواردة بالفقرة
( ،)1/14ل سنة ميالدية و ي حال حددت الهيئة دورية للمعايرة أو التحقق على هذه املعايير تختلف عن سنة
ميالدية ،فيتم اعتماد الدورية التي حددتها الهيئة.
املادة ( )15التزامات جهات التحقق:
 – 1/15تلتزم جهات التحقق املقبولة بما هو آتي:
أ -الحصول على نهادة اعتماد من جهة االعتماد ،وذلك بقا للمواصفة الدولية  ،ISO 17020أو أي
مواصفة أخرى تحددها الهيئة.
ب -التقيد باالنترا ات واملتطلبات الواردة بالنظام والالئحة التنفيذية وهذا امللحق واملواصفات
والتوصيات ذات العالقة.
ج -امتالك وسائل فنية ومعايير مطابقة ملا نصت عليه املادة ( )14من هذا امللحق وتوثيق جمي نتائج
معايرة هذه الوسائل واملعايير ،واملحافظة على إسنادها املرجعي م املعايير الو نية أو املعايير التي
تحددها الهيئة.
د -إرسال بينات فحوصات التحقق إلى الهيئة أوال بأول.
ه -إعداد ملخصات سنوية لفحوصات التحقق التي قامت بإجرائها وإرسالها إلى الهيئة.
و -استخدام البرمجيات املعلوماتية التي تحددها الهيئة ملتابعة عمليات التحقق ،دون غيرها.
ز -إخطار الهيئة بكل مخالفة يتم معاينتها أثناء إجراء التحقق ي مدة أقصاها أسبوع من تاريخ املعاينة،
ويشمل هذا اإلخطار أي مخالفات قامت بها جهات الصيانة.
 - 2/15أثناء إجراء الهيئة لعمليات تدقيق على جهات التحقق املقبولة ،فإنه يم،ن للهيئة أن تطلب من هذه
الجهات أن تض تجهيزاتها ومعاييرها ومواردها البشرية تحت تصرف مفتش ي الهيئة بصفة مجانية وذلك
للمساعدة ي إجراء الفحوصات التي سيقوم بها مفتش ي الهيئة.
 - 3/15تخض جهات التحقق املقبولة لكل ما يصدر عن الهيئة من انترا ات أو تعليمات أو اتفاقيات تنظم
عالقة الطرفين فيما يخص إجراءات التحقق.
املادة ( )16التزامات جهات الصيانة:
 -1/16تحدد نهادة قبول الجهات الراغبة للقيام بصيانة مضخات الوقود الخصائص املترولوجية للمضخات
التي ستقوم بصيانتها ويجب على جهات الصيانة املقبولة ما يلي:
أ -تعديل مضخة الوقود أثناء صيانتها بصفة تقلل من أخطاء القيار إلى الحد األدنى املم،ن وأن تكون
أقل من األخطاء القصوى املسموح بها ،واملعمول بها بالنسبة للتحقق األولي.
ب -وض عالمتهم املميزة على ل األختام املوضوعة على املضخات ويجب أن تكون هذه العالمة املميزة
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مطابقة لنموذ العالمة املودع لدى الهيئة.
ج -إعالم الهيئة بكل عمليات الصيانة التي أجرتها على مضخات الوقود.
 -2/16ي حالة استحالة صيانة مضخة الوقود ،فإنه يجب على مستخدم هذه املضخة وضعها ي غير مكان
استخدامها.
املادة ( )17أحكام عامة:
 - 1/17تعتبر مرفقات هذا امللحق ،بما ي ذلك املصا ا ا ااطلحات والتعاريف املبينة ي املواصا ا ا اافات القياسا ا ا ااية
جزءا ال يتجزأ من أحكامها ،وللهيئة تعديل أي من هذه املرفقات لما اقتض ى األمر ذلك.
ّ
املورد ومس ااتخدم مض ااخات الوقود امل املس اائولية القانونية عن تنفيذ املتطلبات الواردة
 - 2/17يتحمل ِ
ي هااذا امللحقُ ،وت َّ
طبق عليااه العقوبااات التي ينص عليهااا نظااام القيااار واملعااايرة و/أي أنظمااة أخرى تتعلق
بذلك ،إذا ثبت مخالفتها ألي مادة من مواد هذا امللحق.
 - 3/17وباااإلض ا ا ا ااافااة إلى ذلااك ،فااإن االلتزام باااملتطلبااات الواردة بهااذا امللحق ال ُتغني عن االلتزام بمتطلبااات
نظام القيار واملعايرة والالئحة التنفيذية.
ّ
املوردين واملس ا ااتخدمين ملض ا ااخات الوقود الخاض ا ااعة لألحكام الواردة بهذا امللحق،
 -4/17يجب على جمي
أن يقدموا لجهة التفتيش جمي التسهيالت واملعلومات التي يطلبونها لتنفيذ املهام املو لة لهم.
 - 5/17إذا نشا ااأت أي حالة ال يم،ن معالجتها بمقتض ا ا ى األحكام الواردة بهذا امللحق ،أو نشا ااأ أي خالف ي
تطبيقهاُ ،فيرف األمر إلى لجنة مختصة ي الهيئة إلصدار القرار املناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخالف،
وبما يحقق املصلحة العامة.
ّ
 - 6/17يجوز
للمورد أو املس ا ا ا ااتخاادم تقااديم لااب جااديااد بعااد زوال أس ا ا ا اباااب رفض الطلااب ،وبعااد إجراء
التصحيحات الال مة لألسباب التي أدت إلى الرفض ،ودف أي تكاليف إضافية ُت ّ
حددها الهيئة.
ز
 - 7/17تقوم الهيئة بدراس ااة الش ااكاوى التي ترد إليها بش ااأن مض ااخات الوقود الحاص االة على ن ااهادة اعتماد
الطراز ،والتحقق من صحة هذه الشكاوى ،واتخاذ اإلجراءات النظامية ي حالة ثبوت أي مخالفات.
 - 8/17يحق للهيئااة إلغاااء ن ا ا ا اهااادة اعتماااد الطراز إذا خ االف ّ
املورد بنود هااذا امللحق ،واتخاااذ اإلجراءات
النظامية التي ت،فل حقوق الهيئة.
 - 9/17عند إدخال أي تعديالت على مضا ااخات الوقود خالل فترة صا ااالحية نا ااهادة اعتماد الطراز (ما عدا
ُ
التعديالت الشكلية غير املؤثرة) ،فإن نهادة اعتماد الطراز تعتبر ملغية ،ويلزم التقدم بطلب جديد.
 - 10/17للهيئااة فقط حق تفس ا ا ا ااير مواد هااذا امللحق ،وعلى جمي املس ا ا ا ااتفياادين من تطبيق هااذا امللحق
االلتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.
املادة ( )18النشر:
ُينشر هذا امللحق ي املوق اإلل،تروني للهيئة ُويعمل به من تاريخ نشره.
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املرفق ()1
قائمة املواصفات القياسية السعودية الخاصة بمضخات الوقود ومعايير السعة القياسية وأنابيب معايرة هذه
املضخات
م

1

2

3

عنوان املواصفة
القياسية
ُ
نظم القيار الدينامي،ية
للسوائل غير املاء
(الجزء األول :املتطلبات
القياسية والفنية)
ُ
نظم القيار الدينامي،ية
للسوائل غير املاء
(الجزء الخاني :الرقابة
القياسية واختبارات
األداء)
ُ
نظم القيار الدينامي،ية
للسوائل غير املاء
(الجزء الخالث :نكل
تقرير االختبار)

عنوان املواصفة باللغة
اإلنجليزية
Dynamic measuring systems
for liquids other than water.
(Part 1: Metrological and
)technical requirements
Dynamic measuring systems
for liquids other than water.
(Part 2: Metrological controls
)and performance tests

رقم املواصفة
القياسية (رقم
التوصية الدولية)
SASO OIML R 117-1:
2016
()OIML R 117-1: 2007
SASO OIML R 1172:2016
)(OIML R 117-2: 2014

Dynamic measuring systems
SASO OIML R 117for liquids other than water.
3:2016
(Part 3: Test report format).
(OIML R 117-3:
)2014
Pipe provers for testing of
SASO OIML R119
measuring systems for liquids
(OIML R119 : 1996) other than water.
Standard capacity measures
SASO OIML R120
for testing measuring systems
(OIML R 120 : 2010) for liquids other than water

أنابيب املعايرة الختبار
ُ
 4نظم قيار السوائل غير
املاء.
معايير السعة القياسية
 5الختبار نظم
قيار السوائل غير املاء.
مالحظة:
ُ
تعد قائمة املواصفات القياسية السعودية املذ ورة ي هذا املرفق – فيما يتعلق باملضخات ضمن هذا امللحق
– خاض ا ا ااعة للمراجعة وال يجوز العمل إال بالقوائم املتاحة وقت نش ا ا اار هذا امللحق .ويتولى املوردون مس ا ا ااؤولية
التأىد من أنهم تستخدمون أحدث نس من تلك املواصفات القياسية املذ ورة ي القوائم.
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املرفق ()2
املتطلبات األساسية ()Essential Requirements
 -1خطأ القياسMeasurement error :
يجب أال تتجاوز قيمة خطأ القيار ملضخة الوقود قيم األخطاء القصوى املسموح بها املحددة
باملواصفات القياسية املبينة باملرفق ( ،)1وذلك تحت ظروف التشغيل االعتيادية ،م عدم وجود
تشويش.
 -2ظروف التشغيل االعتياديةRated operating conditions :
ي حال وجود التشويش وتحت ظروف التشغيل االعتيادية ملضخة الوقود ،فإن متطلبات األداء
للمضخة يجب أن تكون وفقا ملا هو مبين ي املواصفات القياسية املبينة باملرفق ( .)1أما بالنسبة
للمضخة املراد استخدامها بوجود مجال ىهرومغنا يس ي محدد وبشكل مستمر فيجب أن تحافع
املضخة على صفاتها املترولوجية ضمن حدود األخطاء القصوى املسموح بها.
 - 3الظروف املناخية وامليكانيكية والكهرومغناطيسية :
يجب على الصان أن يحدد الظروف املناخية وامليكاني،ية وال،هرومغنا يسية للمضخات؛ للعمل
ضمنها ،باإلضافة إلى مصدر الطاقة وال،ميات األخرى املؤثرة ،والتي من املحتمل أن تؤثر على دقة
القيار ،م األخذ بعين االعتبار املتطلبات الخاصة باملضخات.
 1-3الظروف املناخية ):(Climatic environment
يجااب على الصا ا ا ا ااان أن يحا ّادد قيم درجااات الحرارة العليااا والاادنيااا من إحاادى القيم
ّ
املحدده باملواصا ا ا اافات
املبينة ي الجدول التالي ،ما لم يذىر خالف ذلك ي املتطلبات
القياس ا ااية املبينة باملرفق ( ،)1ويجب على الص ا ااان أن يبين فيما إذا انت مض ا ااخات
الوقود مص ا ا ا اامم ااة للعم اال ي أجواء ر ب ااة أو ج اااف ااة ،أو ي ظروف جوي اة مفتوحااة أو
مغلقة:
الحدود العليا

30

40

55

70

الحدود الدنيا

5

10-

25-

40-
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 2-3الظروف امليكاني،ية املحيطة ):(Mechanical Environment
 : 1-2-3تصنف الظروف امليكاني،ية املحيطة إلى األصناف التالية:
  M1ينطبق هذا الصا ا ا اانف على املضا ا ا ااخات املسا ا ا ااتخدمة ي األماىن ذاتاالهتزازات والص ا ا ا اادمااات الخفيفااة ،مخاال املض ا ا ا اخااات املخبتااة باااألبنيااة
ال ااداعم ااة الخفيف ااة التي تتعر إلى ىمي ااة ص ا ا ا ااغيرة من االهتزازات
والصدمات.
  M2ينطبق هذا الصا ا ا اانف على املضا ا ا ااخات املسا ا ا ااتخدمة ي األماىن ذاتاالهتزازات والص ا اادمات املتوس ا ااطة والعالية نس ا ا ّابيا ،مخل التي تنتقل
من اآلالت والعرب ا ااات امل ا ااارة ب ا ااالقرب من اآلالت الخقيل ا ااة واألحزم ا ااة
الناقلة.
  : M3ينطبق هذا الصا ا اانف على املضا ا ااخات املسا ا ااتخدمة ي األماىن ذاتاالهتزازات والصدمات املرتفعة أو املرتفعة ًّ
جدا ،مخل املضخات التي
تربط مبانرة باآلالت واألحزمة الناقلة.
 :2-2-3يج ااب أن تؤخ ااذ ال،مي ااات املؤثرة الت ااالي ااة على أنه ااا ذات عالق ااة م الظروف
امليكاني،ية املحيطة (االهتزازات والصدمات امليكاني،ية).
 3-3الظروف ال،هرومغنا يسية املحيطة ):(Electromagnetic environment
 : 1-3-3تصا ا اانف الظروف ال،هرومغنا يسا ا ااية املحيطة إلى األصا ا ااناف التالية ،ما لم
تنص املتطلبات املحددة باملواص ا ا افات القياسا ا ااية املبينة بامللحق ( ،)1على غير
ذلك:
  : E1يطبق هذا التص ا اانيف على املض ا ااخات املس ا ااتخدمة ي األماىن ذاتاالض ا ا ااطراب ال،هرومغنا يس ا ا ا ي املماثل ملا هو موجود ي األبنية ذات
االستعماالت الس،نية أو التجارية أو الصناعات الخفيفة.
  : E2يطبق هذا التص ا اانيف على املض ا ااخات املس ا ااتخدمة ي األماىن ذاتاالض ا ا ا ااطراب ال،هرومغن ااا يس ا ا ا ا ي املم اااث اال مل ااا هو مم اااث اال ي املب اااني
الصناعية األخرى.
  E3يطبق هذا التص ا ا اانيف على املض ا ا ااخات التي تزود بالطاقة عن ريقبط اااري ااات الس ا ا ا اي ااارات ،حي ااث يج ااب أن تتالءم ه ااذه املض ا ا ا اخ ااات م
املتطلبات الخاصا ا ااة بالصا ا اانف  E2إضا ا ااافة إلى املتطلبات اإلضا ا ااافية
التالية:
أ -هبوط فرق الجهد الذي يحص ا ا ا اال نتيجة تزويد دائرة محرك بدء
الحرىة ملحرك االحتراق الداخلي.
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ب -انخفا الحمل االنتقالي نتيجة انفص ا ا ا ااال البطارية عن الدائرة
أثناء دوران املحرك.
 : 2-3-3يجااب أن تؤخااذ ال،ميااات املؤثرة التاااليااة على أنهااا ذات عالقااة م الظروف
ال،هرومغنا يسية املحيطة:
أ -انقطاع التيار،
ب -انخفا

الجهد ال،هربائي،

ج -الجهود ال،هرب ا ااائي ا ااة االنتق ا ااالي ا ااة ( ي الخطوط املغ ا ااذي ا ااة و/أو خطوط
اإلنارة)،
د -تفريغ ال،هرباء الساىنة،
ه -املجاالت ال،هرومغنا يسية للترددات الراديوية،
و -املجاااالت ال،هرومغنااا يس ا ا ا ايااة للترددات الراديويااة املطبقااة على خطوط
املغذي أو خطوط اإلنارة،
ز -التغيرات املفاجئة ي خطوط املغذي أو خطوط اإلنارة.
 : 1-3-3ىمااا يجااب أن تؤخااذ ال،ميااات املؤثرة التاااليااة بااالحس ا ا ا ابااان حيخمااا ااان ذلااك
مالئما:
أ -التغير ي فرق الجهد.
ب -التغير ي التردد.
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ج -املجاالت املغنا يسية لتردد الطاقة.
د -أي قيمة أخرى من املحتمل أن تؤثر بشكل ملحوظ على دقة األداة.
عند إجراء الفحوصات املبينة في هذا امللحق ،يجب تطبيق ما يلي:
 :1-4القواعد األساسية للفحوصات وتحديد الخطأ:
أ يج ا ااب أن تجرى الفحوص املترولوجي ا ااة خالل أو بع ا ااد تطبيق ال،مي ا ااة املؤثرة
اعتمادا على احتمال ظهور التأثير لهذه ال،مية.
 :2-4الر وبة املحيطية ):(Ambient humidity
ب أ -يتم إجراء الفحوص ا ا ا ااات إمااا ي ظروف ر وبااة عاااليااة تس ا ا ا ابااب التكاااثف ،أو ي
ظروف ر وب ا ااة منخفض ا ا ا ا ا ااة ال تس ا ا ا اب ا ااب التك ا اااثف ،وذل ا ااك وفق ا ااا للظروف التي
ستستخدم بها املضخات.
ت يتم إجراء الفحوص ااات ي ظروف ر وبة عالية تس اابب التكاثف عندما يكون من
املحتمل دخول الر وبة إلى مض ا ا ا ااخة الوقود إما من الجو مبان ا ا ا اارة أو من خالل
التنفس الذي قد ّ
تسرع عملية الت،خف ي املضخات.
-

-

-
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 - 5املالئمة ):(Suitability
 :1-5يجب أن تكون املضخات مصممة ومصنعة بطريقة تضمن عدم التالعب بها ،وبالحد
الذي تكون فيه إمكانية سوء االستخدام عند حدودها الدنيا.
 :2-5يجب أن تكون املضخات متناسبة م الهدف املصنعة من أجله ،ي ظروف التشغيل
االعتيادية ،ىما يجب أال تحتا إلى أي متطلبات غير مبررة من املس ا ا ااتخدم للحص ا ا ااول على
نتائج قيار صحيحة.
 :3-5يجاب أال تكون األخطااء النااتجاة عن اس ا ا ا ااتخادام املض ا ا ا اخاات عناد العمال خاار مجاال
السيطرة ) (controlled rangeىبيرة بشكل مفرط.
 : 4-5يجب أن تكون املضا ا ااخات قوية ويجب أن تصا ا اان من مواد مناسا ا اابة للظروف املعدة
لالستخدام.
 : 5-5يجب أن تس ا اامح تص ا ااميم املض ا ااخات بالرقابة عليها بعد أن يتم رحها ي الس ا ااوق أو
وضااعها ي االسااتخدام ،ىما يجب أن تشاامل املضااخات على برمجيات خاصااة للرقابة عليها،
إذا ان ذلك ضروريا ،إضافة إلى ضرورة أن يتضمن ىتيب العمل نرحا لطريقة فحصها.
وعندما يرفق باملض ا ا ا ااخات برمجيات ( ،)softwareلتم،ين املض ا ا ا ااخات من أداء مهام أخرى
إض ا ا ا ااافة إلى مهام قيار الحجم ،فيجب أن تكون البرمجية ،ذات التأثير على الخص ا ا ا ااائص
املترولوجية ،معرفة بشكل واضح وغير قابلة للتأثر بالبرامج األخرى املرافقة لها.
 :6-5يجب أن تكون املضخات صالحة لالستخدام وآمنة ضمن املجال والغاية التي صممت
من أجلها.
 -6لحماية املضخات من التالعب ):(Protection against corruption
 :1-6يجب أن ال تتأثر الخصا ااائص املترولوجية للمضا ااخات ،أو نتائج قيار الحجم ،عند وصا االها
بأي جهاز أو أداة أخرى ،أو بأي جهاز تح،م عن بعد يم،نها أن تتصل به بأي وسيلة انت.
 :2-6يج ااب أن تكون جمي األجزاء اله ااام ااة ي املض ا ا ا اخ ااات والتي تؤثر على نتيج ااة قي ااار الحجم
مص ا ا ااممة بطريقة آمنة ومحمية من العبث من أي تالعب أو س ا ا ااوء اس ا ا ااتخدام متوق  ،ىما
يجب أن تصاامم بطريقة تم،ن املفتشااين من الحصااول على دليل مادي عند حدوث تالعب
أو عبث بها.
 :3-6يجااب أن تكون البرمجي اات ذات التااأثير على الخصا ا ا ا ااائص املترولوجيااة محااددة ومص ا ا ا ااممااة
بطريقااة آمنااة وس ا ا ا ااهلااة التحااديااد ومحميااة من العبااث ،ىمااا يجااب أن تزود البرمجيااات بطرق
ّ
تم،ن املفتشين من تحديد حدوث تدخل باملضخات ولفترة معقولة.
 :4-6يجب حماية بيانات القياسات والبرمجيات التي تؤثر على خصائص قيار الحجم والعوامل
واملتغيرات املترولوجي ااة اله ااام ااة املخزن ااة ي النظ ااام ،بش ا ا ا اك اال من اااس ا ا ا ا ااب من جراء الحوادث
املتعمدة أو غير املتعمدة.
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 :5-6يجب أن يرفق م املض ا ااخات معلومات عن ريقة التش ا ااغيل ما لم ت،ن املض ا ااخات س ا ااهلة
االسااتعمال بحيث ال يوجد ضاارورة ملخل هذه املعلومات .ىما يجب أن تكون هذه املعلومات
سهلة االستيعاب وأن تشتمل على ما يلي ،حيخما ان ذلك مم،نا:
أ -الظروف التشغيلية االعتيادية.
ب -تص ا اانيف الظروف امليكاني،ية وال،هرومغنا يس ا ااية املحيطية التي يم،ن للمض ا ااخات
أن تعمل بها.
ج -حدود درجة الحرارة القصوى والدنيا.
د -إمكانية حدوث التكاثف للبخار داخل املضخات.
ه -استخدام املضخات من حيث ونها داخلية أم خارجية.
و -تعليمات الترىيب والصيانة املسموح بها.
ز -تعليمات االستخدام األمخل وأي نروط خاصة لالستخدام.
ح -نروط التوافق م األجهزة واألدوات وامللحقات األخرى املم،ن ربطها م املضخات.
 :6-6عند وجود مجموعة من املض ا ا ا ااخات املتماثلة والتي يكون لها نفس االس ا ا ا ااتخدام العام أو ي
نفس املوق فليس من الضروري وجود ىتيبات استعمال منفصلة لكل منها.
 :7-6يجب استخدام وحدات القيار القانونية دون غيرها.
 :8-6يجااب أن تكون جمي العالمااات والبيااانااات املطلوبااة واض ا ا ا احااة وغير قااابلااة لإلزالااة أو املحو أو
النقل.
 : 7عرض نتائج القياس ):(Indication of results
 :1-7يجب أن يتم عر النتائج من خالل نانة عر أو نسخة ورقية.
 :2-7يجب أن يكون عر نتيجة قيار الحجم بش ا ا ا ااكل واض ا ا ا ااح ،بدون أي لبس ،تحت ظروف
العمل االعتيادية ،وان تكون هنالك عالمات وبيانات واضحة تدل املستخدم على معنى ل
نتيجة قيار .ىما يم،ن لش ا ا ااان ا ا ااة عر نتيجة القيار أو النس ا ا ااخة الورقية أن تتض ا ا اامن
بيانات إضافية نريطة أال تؤثر على نتيجة القيار أو تشكل لبسا لها.
 :3-7ي حال باعة النتائج على نسخة ورقية ،فيجب أن تكون النتائج واضحة وغير قابلة لإلزالة.
 : 4-7بالنسا اابة للمضا ااخات املعدة للبي املبانا اار فيجب أن تكون مصا ااممة بحيث تتيح إظهار نتائج
قيار الحجم والسااعر ل،ال اإل راف املشااترىة ي عملية التبادل التجاري وذلك عند ترىي ها
لغاية االسا ا ا ااتخدام .و ي حال اسا ا ا ااتخدام ملحقات غير متطابقة م هذه التعليمات ،فيجب
ُ
أن تظهر البطاقات الصادرة عن هذه امللحقات معلومات محدده وواضحة.
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 :8معالجة البيانات اإلضافية إلقرار التبادل التجاري:
 :1-8يجب أن تسجل املضخات غير املعدة لالستخدام العام نتيجة القيار بطريقة جيده مترافقة
م املعلومااات التي تحاادد عمليااه التبااادل ي حااال ون عمليااة القيااار غير مت،ررة (non-
) repeatableوأن املضخات معدة لالستخدام ي غياب أحد أ راف العملية التجارية.
 :2-8باإلضا ا ااافة إلى ذلك ،يجب توفير دليل واضا ا ااح لنتائج القيار النهائية واملعلومات املرافقة لها،
وذلك عند لب الطرف اآلخر.

الصفحة  18من 18

