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 ٢٨من  ٣الصفحة 
 

  دـــيـــهـــمــت

تاريخ و  ٢٤٤تمشيًا مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلبه األمر من التزام  ،ه٢١/٩/١٤٢٦

المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العالقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة؛ خاصة اتفاقية العوائق الفنية 
انسياب السلع بين الدول األعضاء،  أمام م وضع اشتراطات فنية غير ضرورية) التي تقضي بعدTBTللتجارة (

وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث االشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من 
  خالل إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات األساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل. 

يم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار ) من تنظ١ -وبناًء على المادة الثالثة ( فقرة 
" إصدار  وذلك بأن تتولى الهيئة ،م ٣١/٥/٢٠١٠الموافق  ،هـ ١٧/٦/١٤٣١بتاريخ  ٢١٦مجلس الوزراء رقم 

مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية واألدلة الدولية، 
  ومتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ومحققة لمصالح المملكة". WTOحقق متطلبات وت

) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار ٢ -لى المادة الرابعة ( فقرة استنادا إو 
إصدار " وذلك بأن تتولى الهيئة ،م ٣١/٥/٢٠١٠الموافق ، ه ١٧/٦/١٤٣١بتاريخ  ٢١٦مجلس الوزراء رقم 

 ."لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها

) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار ١٤ -وبناًء على المادة الرابعة ( فقرة 
"مراجعة  وذلك بأن تتولى الهيئة ،م ٣١/٥/٢٠١٠الموافق  ،هـ ١٧/٦/١٤٣١بتاريخ  ٢١٦مجلس الوزراء رقم 

األنظمة واللوائح الرقابية ذات العالقة بمجاالت عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديالت الالزمة عليها، لتواكب 
 .النظامية"وٕاحالتها إلى الجهات المختصة لدراستها وٕاصدارها وفقًا للطرق  متطلبات الجودة والسالمة،

) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار ١-وبناًء على المادة السادسة ( فقرة 
"مع مراعاة وذلك بأن تتولى الهيئة  ،م ٣١/٥/٢٠١٠الموافق  ،هـ ١٧/٦/١٤٣١بتاريخ  ٢١٦مجلس الوزراء رقم 

الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات عد ما ورد في المادة الرابعة من هذا التنظيم تُ 
القياسية، وٕاجراءات تقويم المطابقة، ومنح عالمة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية 

 والخاصة االلتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".

المشــــــــمولة في إحدى اللوائح تعتبر أســــــــاســــــــا لمطابقة تلك المنتجات وحيث أن المواصــــــــفات القياســــــــية للمنتجات 
  للمتطلبات األساسية للسالمة في الالئحة المحددة. 

  فقد قامت الهيئة بإعداد هذه الالئحة الفنية. 
  هذا التمهيد وجميع المالحق لهذه الالئحة جزء ال يتجزأ منها. مالحظة:
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 ٢٨من  ٤الصفحة 
 

  والتعاريفالمصطلحات     )١المادة (

لمبينة ا الدالالت والمعاني -الالَّئحة  هعند تطبيق بنود هذ -تكون للمسميات والعبارات أدناه  ١/١
  : سياق النص خالف ذلك مالم يقتضِ  أمامها،

   : المملكة العربية السعوديةالمملكة

  الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. :الهيئة

  مجلس إدارة الهيئة. :المجلس

هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ  :الرقابيةالجهات 
  أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو األسواق أو المصانع.

ئق ا: وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطر الالئحة الفنية
إنتاجها، بما في ذلك األحكام اإلدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب االلتزام بها. وقد تشمل أو تبحث 
بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات على المنتجات 

  أو الخدمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج. 

 قواعدَ ال -لالستخدام االعتيادي والمتكرر -تضع  ؛قة معتمدة من مجلس اإلدارةوثي: المواصفة القياسية
، ختياريا؛ التي يكون تطبيقها اق اإلنتاج ذات العالقةائوالتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطر 

لعالمات اوقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو 
  .ق اإلنتاجائالتي تنطبق على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طر 

 التيوالبيئة؛  والصحة السالمة على تؤثر قد التي بالمنتجات الخاصة المتطلبات: المتطلبات األساسية
  .يجب االلتزام بها

   .السوقالجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح /هي الجهة سلطات مسح السوق:

 تستوفي المنتجات أن من للتحقق السوق مسح سلطات تتخذها التي والتدابير األنشطة السوق: مسح
 والسالمة الصحة خطرًا على لتشكِّ  ال وأنها العالقة، ذات الفنية اللوائح في عليها المتطلبات المنصوص

  العامة. المصلحة بحماية يتعلق آخر أي جانب أو والبيئة،

 مصدر محتمل للضرر) Hazard(s): الخطر (أخطار

  الضرر. شدة بدرجة مرتبطاً  للضرر؛ مسبب خطر ظهور احتمال: Risk(s) المخاطر
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 ٢٨من  ٥الصفحة 
 

 : وُيقصد به ما يلي:المورِّد

ذلك و أو كل شخص يقدم ُهويته على أنه صانع للمنَتج  المملكة،في حالة إقامته في  المنَتج،صانع  -
د شخص يقدم على تجدي وكذلك كل صلة،خالل تسميته المنَتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي  من

  .المنَتج

أو المستورد في حالة عدم وجود  المملكة،وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج  -
 .المملكةوكيل للصانع في 

  .المنَتجكل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص  -

: وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة توضح اإلجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير إجراءات تقويم المطابقة
 مباشرة لتقويم المطابقة.

 جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق الئحة قبول جهات تقويم المطابقة.هي  :الجهات المقبولة

عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة؛ التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي : الشهادة الصادرة شهادة المطابقة
 دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العالقة.

ها، و التشريعات المعمول ب لمتطلباتل مطابق بأن منتجه نفسه إقرار من المورد إقرار المورِّد بالمطابقة:
ية الخاصة بعمل في مرحلة اإلنتاج وال مرحلة التصميم ال في - ذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث

 .العالقة ذات وفقا للتشريعات على المنتج اختباراتٍ إجراء  و قد يعتمد اإلقرار على - التصنيع

ن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن أهي عالمة اعتمدتها الهيئة تدل على  :عالمة الجودة السعودية
 جراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.إلسلعة مطابقة لالئحة و  إنتاج

 .المسؤول عنه إما الصانع أو المستورديكون في سوق المملكة، و  هو وضع المنَتج الوضع في السوق:

أي إمداد بالمنَتج بهدف التوزيع أو االستهالك أو االستخدام في المملكة في إطار  العرض في السوق:
 .سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل ،نشاط تجاري

 .أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد السحب:

وفقا  ،أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي االستدعاء:
  .لالئحة لالستدعاء
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 ٢٨من  ٦الصفحة 
 

  

  (السيارات). المركبات غيار قطع ج:المنتَ 

 قضبان على حركتها تعتمد في وال والمقطورات، النارية الدراجات عدا، محرك بواسطة لشغَّ تُ  مركبة: سيارةال
  ذلك. شابه ما أو كابالت أو

  عن تصنيعها. السيارات ومسؤولة غيار قطع تصنيع عن الفنية المسؤولية لها التي المنشأة: الصانع

دما عن ة، وذلكالنهائي الدولة التي ُتجمَّع فيها قطعة الغيار، أو األجزاء ُتصنَّع فيها التي الدولة: المنشأ بلد
  .تكون بعض أجزاء قطع الغيار مصنَّعة في أكثر من دولة

وفقا لمواصفات صانع المركبة ألداء وظيفة  وتصنيعها الستبدالها تصميمها تم عقط :األصلية غيارالقطع 
صانع المركبة أو الصانع الذي يقوم بتصنيع القطع وفقا لنفس مواصفة ونظام مراقبة الجودة  محددة من

   .لصانع المركبة

 للسيارات كأجزاء إحاللية المصنعة )األصليةقطع الغيار قطع (غير ال : هيالتجارية (العادية) الغيار قطع

 ،تصنيع قطع الغيار شركة مواصفات المنشأ أو بلد مواصفات أو أوربية أو دولية قياسية مواصفات ألي وفقا
 لخليجيةاوفقا للمعايير المحددة في المواصفة القياسية  للسيارةالصانعة  لشركةبحيث تحقق متطلبات األداء ل

SASO GSO 1712.  

 في ذلك بما للمستهلك، حتى وصوله تصنيعه بعد المنتج بها يمر التي المراحل جميع: اإلمداد سلسلة
 أخرى عملية وأية ،بالتجزئة أو بالجملة بيعه أو، توصيله أو تخزينه أو نقله أو أو توريده، وتغليفه تعبئته
  .صلة ذات

قرارات الاللوائح ويكون للكلمات والعبارات األخرى الواردة في هذه الالئحة المعاني الواردة في األنظمة و ١/٢
  الهيئة.المعمول بها في 

  المجال )٢المادة  (

 عةالمصنَّ  ، سواءً )١المحددة في الملحق ( (المركبات)؛ لسياراتل الجديدةغيار القطع  علىالالئحة هذه  قُتطبَّ 
   .)١وذلك وفقا للتعريفات والمصطلحات ذات العالقة الواردة في المادة ( ،الخارج من دةأو المستورَ  المملكة داخل

في مولة مش ، حيث أنهاالسيارات وحواجز السالمة رياتامن منتجات اإلطارات، وبط يستثنى من هذه الالئحة كلُّ 
   .أخرىلوائح فنية 
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 ٢٨من  ٧الصفحة 
 

، )لدفرنساعلبة التروس الفرقية ((الهيكل) والمحرِّك(المكينة) و  األجزاء الرئيسة مثل: األبدان عدُّ : ال تُ مالحظة
  من قطع الغيار. وصندوق التروس

  األهداف )٣( المادة

حة، وٕاجراءات الالئ ههذالمشمولة في مجال  قطع غيار السياراتلالمتطلبات األساسية  تحديدإلى  تهدف هذه الالئحة
األساسية  لباتللمتط اتالمنتج ههذ استيفاءلضمان ، وذلك دين االلتزام بهاالتي يجب على المورِّ  ؛تقويم المطابقة

  .األسواق مسحوتسهيل إجراءات  المحافظة على البيئة وصحة وسالمة المستهلكالتي تهدف إلى 

  المورِّدلتزامات ا  ) ٤المادة (

  التالية: المتطلباتبااللتزام  ،المورِّديجب على 

  الفنيةلمتطلبات ا   ٤/١

، وذلك على قطع غيار السياراتل يجب على المورِّد استيفاء الخصائص األساسيةف، هذه الالئحةمتطلبات  لتحقيق
 النحو التالي:

ية المبنية المواصــفات القياســ في المحددة لمتطلبات الفنيةالتي يوردها ل الســياراتقطع غيار  أن تســتوفي  ٤/١/١
 ،أو الســـــعودية الخليجية القياســـــية المواصـــــفات توافر عدم حالة في، و الالئحة ) من هذه١الملحق ( في
 أو اإلقليمية أو الدولية القياســـــية المواصـــــفات من أكثر أو لواحدة مطابقة الغيار قطع تكون أن يجبف
 ةلشـــركبحيث تحقق متطلبات األداء ل ،شـــركة تصـــنيع قطع الغيار مواصـــفات أو (الوطنية) المنشـــأ بلد

  .SASO GSO 1712 الخليجيةالصانعة للسيارة وفقا للمعايير المحددة في المواصفة القياسية 

 .  أو المجددة المستعملة غيارالاستيراد قطع  رُيحظَ    ٤/١/٢

(ُيعتبر المصـــنع الحاصـــٍل على شـــهادة نظام إدارة وفقا لـ نظام إدارة جودة فعال  لدى المصـــنع أن يتوفر   ٤/١/٣
ISO/TS 16949 " خاصة لتطبيقالمتطلبات ال ISO 9001 وقطع الغيار  نتاج السياراتفي مجال إ

 مستوفيًا لمتطلبات هذا البند). -أو ما يكافئها  -ذات العالقة" 

ي تقديم وثائق الملف الفنمثل  ،لجهات الرقابية وسلطات مسح السوقالتعاون مع االمورِّد يجب على   ٤/١/٤
 مطابقة المنَتج لمتطلبات هذه الالئحة، متى ما ُطِلب وأي معلومات أخرى موثّقة تُثِبتُ  وشهادات المطابقة

 .منه ذلك

 بشكل التعاون على المورِّد يجب، ففيه فنية عيوب وجود عند أو جلمنتَ ل مطابقة عدم حاالت عند حدوث  ٤/١/٥
قد ُعرضت وبيعت،  لمنتجات أخرى حاالت أي عن اإلبالغو  السوق لسحبه من الرقابية الجهات مع كامل
 .المركبة أو المستخدم على خطورة لشكِّ تُ  قدمما 



  
  ٠٢-٠٤-١٧-١٦٢-م.إ

 ٢٨من  ٨الصفحة 
 

  والتغليف متطلبات التعبئة    ٤/٢

 الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة. أو األسبستوسمن مادة قطع الغيار التأكد من خُلو مواد تغليف   ٤/٢/١

ذا كانت ج تحمل بطاقة البالستيك القابل للتحلُّل إالتأكد من أن عبوات أو مواد التغليف البالستيكية للمنتَ   ٤/٢/٢
هذه المواد مشــــمولة في مجال الئحة البالســــتيك القابل للتحلُّل، أو رمز إعادة التدوير في حال اســــتخدام 

 .البالستيكية القابلة للتدويرالعبوات 

 .متى ما كان ذلك ممكنافي عبوة محكمة يجب أن توضع كل قطعة    ٤/٢/٣

اسم  كونيعلى أن أدناه،  البيانات، أو اللغة اإلنجليزيةالعربية و/باللغة يجب أن يوضح على كل عبوة    ٤/٢/٤
 :الصنف ومواصفاته وبلد المنشأ باللغة العربية

  العالمة التجارية.اسم الصانع أو   )أ

  بلد الصنع.  )ب

  .أو رقمها حسب تصنيف الصانع في كتالوج الصانع اسم القطعة  )ج

 الكمية في العبوة.  )د

  .مالم يكن محدَّدا في كتالوج الصانع قطع الغيار تالئمهاالسيارات التي طرازات   )ه

ى إذا اقتضـــ ن طريقة التركيب)بيِّ (كوضـــع ســـهم يُ  ) التشـــغيل اآلمنParameters( محدِّدات  )و
  .األمر ذلك

  .إن ُوجدت –مطابقة أي عالمة   )ز

 .نامتى ما كان ذلك ممكاإلنجليزية باللغة العربية و  تعليمات التركيب باللغة العربية أو  )ح

  ظروف التخزين   ٤/٣

  :متى ما كان ذلك مناسبا، مثل -زين تتعلق بالتخ ات خاصةيمكن للصانع أن يقترح أي متطلب

  رفوف أو وسائل تخزين خاصة.التخزين على    ٤/٣/١

  ترتيبات رص خاصة.وفقا لوضع قطع الغيار فوق بعضها البعض أو    ٤/٣/٢

  ومدى أهمية ضبطها.درجة الحرارة ذكر    ٤/٣/٣

  .ن ُوجدتإ – التفاصيلمع  ومدى أهمية ضبطها الرطوبة ذكر نسبة   ٤/٣/٤

  .، ومدى الحاجة إلى ذلكالتحكم في الغبار   ٤/٣/٥

 .)أماكن مفتوحة معرضة للشمس أو غرف مبنية خاصة(التخزين حديد أماكن ت   ٤/٣/٦



  
  ٠٢-٠٤-١٧-١٦٢-م.إ

 ٢٨من  ٩الصفحة 
 

   المترولوجية المتطلبات     ٤/٤

أثناء التصــــــــميم أو التصــــــــنيع أو  ) أو مضــــــــاعفاتها أو أجزائهاSI Unitsيجب اســــــــتخدام وحدات النظام الدولي (
  .التداول

  البيانات اإليضاحية  ) ٥المادة (

بطريقة ة قطعح على كل أن يوضـــــَّ و  قطع الغيار غير مفصـــــولة عن عبواتها/تغليفها،يجب أن ُتســـــتوّرد      ٥/١
لواردة في االبيانات  - اإلنجليزية باللغة العربية و أو ،باللغة العربية ، وذلكصـــــــــــعب إزالتهايواضـــــــــــحة 

تكون جميع المعلومات المســـــــــتخدمة في البيانات اإليضـــــــــاحية صـــــــــحيحة )، على أن ٤ – ٤/٢(المادة
  .وُمْثَبتة

فقا للمادة ، و قطعةح على كل يجب أن يوضــــَّ ف ،أو غيره بســــبب الحجمر تغليف قطع الغيار عندما يتعذَّ      ٥/٢
   أعاله.  ١ –) ٥(

  إجراءات تقويم المطابقة  ) ٦المادة (

ردت متطلبات و يجب االلتزام بمتطلبات إجراءات تقويم المطابقة الواردة في هذه الالئحة الفنية فقط، وٕاذا      ٦/١
  .أخرى بهذا الخصوص في أي مواصفة قياسية فال يؤخذ به

اردة في الو  -في السوق  – (الوكيل الرسمي)األصلية المورِّد المسؤول عن وضع قطع الغيار  يجب على     ٦/٢
 Typeاعتماد النموذج ) (1aالحصول على شهادة مطابقة وفقا لنموذج تقويم المطابقة ( )١الملحق (

Approval(  َّكما هو ُموض) إحدى جهات تقويم المطابقة المقبولةمن صادر  ،)٢ح في الملحق.  

د المسؤول عن وضع     ٦/٣ ) ١الواردة في الملحق ( -في السوق  - التجاريةقطع الغيار يجب على المورِّ
) كما هو Type 3الحصول على شهادة مطابقة صادرة عن جهة مقبولة وفقًا لنموذج تقويم المطابقة (

 .)٣موضح في الملحق (

 Declarationد بالمطابقة (إجراء إقرار المورَّ على ) ١قطع الغيار غير المدرجة في الملحق ( تقتصر     ٦/٤
of Conformity( كما هو موضح في الم) وموردو  األصليةغيار ال، ويلتزم بذلك موردو قطع )٤لحق

 .التجاريةقطع الغيار 

المواصفات بمتطلبات هذه الالئحة و ضمن الوفاء بما يذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة نفَّ يجب أن تُ       ٦/٥
  ).١المبّينة في الملحق (القياسية السعودية ذات العالقة؛ 

  :ما يلي فني يتضمن يجب أن ُيرفق مع المنَتج ملفٌ      ٦/٦

 ) ٤المرفق في الملحق (إقرار المورِّد(الصانع/المستورد) بالمطابقة وفقا للنموذج   )أ



  
  ٠٢-٠٤-١٧-١٦٢-م.إ

 ٢٨من  ١٠الصفحة 
 

 .وثيقة تقييم المخاطر  )ب

 بلد المنشأ.  )ج

 يكافئها ماأو  السعوديةعلى عالمة الجودة  ةالحاصلالخاضعة لهذه الالئحة؛  قطع غيار السياراتعتبر تُ      ٦/٧
 .ه الالئحةفي هذ المنصوص عليهاللمتطلبات  ةمطابق

 -ة المعلومات اإلضافي ،د بالمطابقةالمطابقة وٕاقرار المورِّ ن تتضمن تقارير االختبار وشهادات أيجب     ٦/٨
 التالية: - بقطع غيار السيارات المشمولة بهذه الالئحة ذات العالقة

  اسم الصانع.  )أ

  اسم القطعة ورقمها.  )ب

  بلد التصنيع.  )ج

  شهر وسنة التصنيع.  )د

الشركة لخاص ببالكتالوج ا االكتفاءيمكن و ( للقطعة ذات العالقة نوع وطراز السيارة المناسبة  )ه
  المصّنعة).

 ، بما في ذلك مواصفاتالخليجية أو المواصفات األخرىالسعودية/المواصفات القياسية  رقم  )و
  .الصانع

  متى ما كان ذلك ممكنا. ،العمر االفتراضي للقطع  )ز

  (المنافذ والمصانع) ات الرقابيةمسؤوليات الجه  ) ٧المادة (

  اختصاصها وصالحياتها بما يلي:تقوم الجهات الرقابية كجزء من مجال 

الخاضـــــــــــعة لهذه الالئحة ؛ راتاقطع غيار الســـــــــــيمنتجات  بالتحقق من اســـــــــــتيفاء ات الرقابيةالجه تقوم    ٧/١
   المصانع.في المنافذ و  اإلرساليات، رفقة معالمُ  الوثائق الفنيةتوفر دة و تقويم المطابقة المحدَّ إلجراءات 

  ،الخاضــــعة لهذه الالئحة ع غيار الســــياراتقطســــحب عينات من  -عشــــوائيا  – ات الرقابيةلجهل يحق     ٧/٢
 .الواردة في هذه الالئحة للمتطلباتللتأكد من مدى مطابقتها  المختصة المختبرات ٕاحالتها إلىو 

  ا يتعلقومإجراء االختبارات  تكاليف) ومســــــــتوردين(صــــــــانعين  دينالمورِّ الرقابية تحميل  للجهات يحق     ٧/٣
 بذلك.

  سحب المنتجات المعنية من المستودعاتب تقوم ة الرقابيةالجهفإن  للمنَتج،عدم مطابقة  ةحال ضبط عند    ٧/٤
 .في حقها النظامية واتخاذ اإلجراءات



  
  ٠٢-٠٤-١٧-١٦٢-م.إ

 ٢٨من  ١١الصفحة 
 

  سلطات مسح السوقمسؤوليات   ) ٨المادة (

  تقوم سلطات مسح السوق كجزء من مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:

ي نة فمسح السوق على المنتجات المعروضة في األسواق، وكذلك المنتجات المخزَّ  إجراءاتتطبيق     ٨/١
ة نتحقق من سالمة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات األساسية المبيَّ للمستودعات التجار والمصنعين 

  في هذه الالئحة والمواصفات القياسية ذات العالقة. 

 (صانعين ومستوردين)، وذلك إلجراء من السوق أو مستودعات المورِّدينسحب عّينات من المنَتج، سواًء       ٨/٢
  .االختبارات الالزمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه الالئحة

سح مسلطات لمتطلبات هذه الالئحة، فإن  -مخزَّن  وأ معروض - جمنتَ ل حالة عدم مطابقة ضبط عند     ٨/٣
 العقوباتو  اإلجراءاتق طبِّ تُ للمنتج المعني، و واستدعاء  اإلجراءات اإلدارية من سحبٍ  جميع السوق تتخذ
 . الالزمة اتجراءاإل اتخاذ بعدوذلك  ،)٩ا في المادة (المشار إليه

  المخالفات والعقوبات)   ٩المادة (

ن أو حتى اإلعال الالئحة،المطابقة لبنود هذه المنتجات غير  واســـتيراد ووضـــع وعرضر صـــناعة ُيحظَ      ٩/١
 .عنها

للحكم الرقابية  هاتالجمتطلبات هذه الالئحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق و لالمنَتج  استيفاءعتبر عدم يُ      ٩/٢
لك في وذ البيئة،على و على صحة وسالمة المستهلك  قد يشكل خطرا مطابق، مماغير  منَتجهذا ال بأن

   :الحاالت التالية

ها بيتأو تث ،أو ما يكافئها -إن ُوجدت  – ة الجودة السعوديةعالم المطابقة أوعدم تثبيت شارات   )أ
 .ةغير صحيح بطريقة

 صحيحة. بطريقة غير هماأو إصدار  بالمطابقة، المورِّد أو إقرار مطابقةال ةعدم إصدار شهاد  )ب

احتوائهما  ، أو(الملف الفني للمنّتج، إقرار المطابقة ...) الفنيةعدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق   )ج
 .على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة

 .(إذا كان ذلك ممكنًا) االستخدام إرشاداتأو  البيانات اإليضاحيةعدم توفر أو عدم اكتمال   )د

  يعجمتخاذ اب -الحالة حسب  - سلطات مسح السوق تقوم، هذه الالئحةمخالفة ألحكام  ضبط أي عند     ٩/٣
  :ولها في سبيل ذلك، آثارها من السوق اإلجراءات الالزمة إلزالة المخالفة و



  
  ٠٢-٠٤-١٧-١٦٢-م.إ

 ٢٨من  ١٢الصفحة 
 

 بســــــــــــحبه من  - المنتج المخالف عرضوضــــــــــــع و المســــــــــــؤولة عن  - تكليف الجهة المخالفة  )أ
 هإتالف أو، تصــــديرهأو  إن كان ذلك ممكنا، ،تصــــحيح المخالفةالســــوق بهدف  المســــتودعات أو

 .سلطات مسح السوقتحددها التي زمنية المدة الخالل  (حسب طبيعة المنتج) وذلك

  ،من األسواق الستدعائهاخر آأي إجراء اتخاذ أو  ،أو إتالفها حجزهاسحب المنتجات أو القيام ب  )ب
مع ، األســــواقج من المنتَ  اســــتدعاءاإلعالن عن   -الحالة حســــب  - ولســــلطات مســــح الســــوق

  جميع التكاليف المترتبة على ذلك. ل الجهة المخالفةيتحم

التعامل مع المنتجات المخالفة المشمولة في هذه الالئحة وفقا لما ُتحدده األنظمة واللوائح المطبَّقة   )ج
 لدى الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق.

  المنتجاتهذه  بحق الالزمةاإلجراءات  تتخذلهيئة ، فإن اطع غيار الســـــــــــياراتقلعند ضـــــــــــبط مخالفة      ٩/٤
 واتخاذ التدابير ،ذات العالقةإلغاء شــــــــــــــهادة المطابقة بما في ذلك  ،ه الالئحةهذمتطلبات ل المخالفة

 .جهات تقويم المطابقةالئحة قبول وفقا لالالزمة مع الجهة المقبولة ُمصِدرة الشهادة 

 همن يخالف أحكام هذ عاقب كليُ فإنه ، الســــــــارية األنظمةدون اإلخالل بأي عقوبة أشــــــــد تنص عليها      ٩/٥
آخر  امنظأو أي  ،ساري المفعول الغش التجاريمكافحة نظام بالعقوبات المنصوص عليها في  الالئحة

 .، أو التشريعات الخاصة بحماية المستهلكيحل محله

 عامةأحكام )   ١٠المادة (

ات التي الالئحة، وُيطبَّق عليه العقوبيتحمل المورِّد كامل المســــــــئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه     ١٠/١
إذا ثبت مخالفتها ألي مادة من مواد وذلك ، ةذات عالق ةينص عليها نظام الغش التجاري و/أي أنظم

  هذه الالئحة.

 مرخصة في بلد المنشأ.مصانع  من أن تكون قطع الغيار التي يوردهايتحمل المورِّد المسئولية     ١٠/٢

الغيار تتكون من أكثر من جزء ُمصنَّع في أكثر من دولة، وُيجمَّع في دولة أخرى، إذا كانت قطع    ١٠/٣
فيكون بلد المنشأ الذي ُجمِّعت فيه هذه القطعة هو بلد المنشأ المعتَبر، مع مراعاة األنظمة التي تحكم 

 ذلك.

دًا لقطع  المورِّد إذا كان   ١٠/٤ فيجب أن يورِّد من الشركات الصانعة للسيارات فقط، وال يحق  األصليةغيار المورِّ
 .أصلية وتوريد قطع غيار تجاريةله أن يجمع بين نشاط توريد قطع غيار 

 المعمول بهـــا في المملكـــة؛األخرى األنظمـــة/اللوائح  بجميع المورِّددون التزام  هـــذه الالئحـــة حولتال    ١٠/٥
 .والسالمة واألمنكذلك األنظمة/اللوائح ذات العالقة بالبيئة و  وتخزينه،المنَتج ونقله المتعلقة بتداول 



  
  ٠٢-٠٤-١٧-١٦٢-م.إ

 ٢٨من  ١٣الصفحة 
 

ي لمفتشـــ يقدمواأن  - ه الالئحةألحكام هذ الخاضـــعة - قطع غيار الســـياراتمورِّدي يجب على جميع     ١٠/٦
لمهام لتنفيذ اوالمعلومات التي يطلبونها  الرقابية وســـــــــلطات مســـــــــح الســـــــــوق جميع التســـــــــهيالتالجهات 

 الموكلة لهم.

 في تطبيقها، ، أو نشـــــأ أي خالفٍ ه الالئحةال يمكن معالجتها بمقتضـــــى أحكام هذإذا نشـــــأت أي حالة     ١٠/٧
 ،بشــــأن هذه الحالة أو هذا الخالف مناســــبالر القرار اصــــدإل إلى لجنة مختصــــة في الهيئةفُيرفع األمر 

 .وبما يحقق المصلحة العامة

طلب الحصــــــول على إجراءات تقويم المطابقة ب جديد بعد زوال أســــــباب رفض لمورِّد تقديم طلليجوز     ١٠/٨
 ، ودفع أي تكاليف إضــــــــافيةالرفض، وبعد إجراء التصــــــــحيحات الالزمة لألســــــــباب التي أدت إلى األول
 الهيئة. ُتحدِّدها

المة المطابقة أو عشــــهادة تقوم الهيئة بدراســــة الشــــكاوى التي ترد إليها بشــــأن المنتجات الحاصــــلة على    ١٠/٩
اإلجراءات النظامية في حالة ثبوت  اتخاذوالتحقق من صـــــــحة هذه الشـــــــكاوى، و  -إن ُوجدت  – الجودة

 أي مخالفات. 

إذا خالف  -إن ُوجدت  – عالمة الجودةالترخيص باســـــــــتعمال  شـــــــــهادة المطابقة أو يحق للهيئة إلغاء  ١٠/١٠
 النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.إلجراءات ا اتخاذهذه الالئحة، و  بنودلمورِّد ا

ال باســـــتعم الترخيصأو  المطابقة صـــــالحية شـــــهادةعند حصـــــول أي تعديالت على المنتج خالل فترة   ١٠/١١
د الترخيصالشــــــهادة أو عدا التعديالت الشــــــكلية) فإن ما ( -إن ُوجدت  – عالمة الجودة  أو إقرار المورِّ
وأن يقوم المورِّد أو الوكيل الحاصــــــــــــــل على   ،لهذا المنتج، والبد من التقدم بطلب جديد ىلغيصــــــــــــــبح مُ 

  .الترخيص بإشعار الهيئة "الجهة المصدرة للشهادة" عند إدخال أي تعديالت علي المنتج

بما  اللتزاماوعلى جميع المســـــتفيدين من تطبيق هذه الالئحة  ،للهيئة فقط حق تفســـــير مواد هذه الالئحة  ١٠/١٢
  يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

 انتقاليةأحكام )   ١١المادة (

) من رستة أشه، خالل مدة ال تزيد على (ذه الالئحةأوضاعه وفقًا ألحكام ه تصحيح المورِّديجب على     ١١/١
  .نشرها في الجريدة الرسميةتاريخ 

المنتجات غير المسـتوفية للمتطلبات الواردة ُيسـمح بتداول ف) من هذه المادة، ١مع مراعاة أحكام الفقرة (    ١١/٢
  .في الجريدة الرسميةمن تاريخ  ثمانية عشر شهراً لمدة ال تزيد على  ،ه الالئحةفي هذ

قطع غيار  كل اللوائح الســــــــــــــابقة في مجال مطابقة منتجات - اعتمادهابعد  - تلغي هذه الالئحة    ١١/٣
 .باألسواق عرضهاوضعها و بعد لمتطلبات السالمة قبل  السيارات



  
  ٠٢-٠٤-١٧-١٦٢-م.إ

 ٢٨من  ١٤الصفحة 
 

 النشر)   ١٢المادة (

  .الجريدة الرسميةفي ه الالئحة نشر هذتُ 
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  )١الملحق (
  قائمة منتجات قطع غيار السيارات والمواصفات القياسية ذات العالقة 

 HSالترميز الجمركي (  المنتج  الرقم
Code(  

  رقم المواصفة القياسية  عنوان المواصفة القياسية

 SASO GSO 42 المتطلبات العامة -السيارات  _  _١
 SASO 2278  المتطلبات العامة -قطع الغيار –السيارات  _  _٢
 SASO 526  األمان أحزمة – السيارات 8708.21.00.00.00 حزام األمان٣
٤

بطانات 
  الفرامل/المكابح

87083000.00.00  

مجموعة بطانات الفرامل وبطانات الطبلة 
  والمقطوراتالمستخدمة كقطع تبديل للسيارات 

SASO GSO ECE 90 

نظام مكابح سيارات الركوب والسيارات  -السيارات
  متعددة األغراض

SASO GSO ECE 13H 

٥

الجنوط 
  (األطواق)

  
8708.70.00.00.00 

 

 :الثاني الجزء –إطارات وجنوط ســـــــــيارات الركوب 
  الجنوط

SASO GSO ISO 
4000-2 

إطارات وأطواق الشـــــاحنات والحافالت (التســـــلســـــل 
  الثاني: األطواقالجزء  –المتري) 

SASO GSO ISO 
4209-2 

المفردات  -عجالت وأطواق اإلطـــــارات الهوائيـــــة 
  والتمييز والبيانات اإليضاحية

SASO GSO ISO 3911 

العجالت المصـــــــــنوعة من الســـــــــبائك  –الســـــــــيارات 
  اختبار الصدم –الخفيفة 

SASO GSO ISO 7141 

ـــــــات الطرق  ـــــــات  عجالت/جنوط –مركب المركب
  طرق االختبار –التجارية 

SASO GSO ISO 3894 

طرق  -عجالت ســـــــــــيارات الركوب  -الســـــــــــيارات 
   االختبار

SASO GSO ISO 3006 

٦

  زجاج السيارة
7007.11.00.10.00 

 

 SASO GSO 1677  زجاج األمان متعدد الطبقات -السيارات 

مواد زجــــاج األمــــان  اختبــــارات -مركبــــات الطرق 
  البالستيكي الجاسئ

SASO GSO ISO 
15082 

طرق االختبارات  -مواد زجاج األمان  -السيارات 
  الميكانيكية

SASO GSO ISO 3537 

طرق  -األمــــان  مواد زجــــاج -مركبــــات الطرق 
  للخصائص البصرية االختبار

SASO GSO ISO 3538 

طريقـــة  -زجـــاج األمـــان  مواد -مركبـــات الطرق 
  لتحديد النفاذية الشمسية

SASO GSO ISO 
13837 
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طرق  -األمــــان  زجــــاج مواد -مركبــــات الطرق 
  ارتفاع درجة الحرارةو  اإلشــــــعاع لمقاومة االختبار
  العوامل الجوية محاكاةالحريق و و  والرطوبة

SASO GSO ISO 3917 

 

المنبهات ٧
  الصوتية

8512.30.00.20.00  

 

 -المنبهات الصوتية  -مركبات الطرق 
  المواصفات الفنية

SASO 442 

مبرد المحرك ٨
 8708.91.50.00.00  (راديتير)

 SASO 82  مبرد (رادياتير) المحرك -السيارات 

 2905.49.00.00.00  سائل التبريد
 اليل تبريد المحركاتمركز االيثلين جليكول ومح

  هاالمصنعة من
SASO 995 

مرايا الرؤية ٩
  الخلفية

 SASO 771  .مرايا الرؤية الخلفية -السيارات  7009.10.00.00.00

 SASO 1315  .مساند الرأس وطرق اختبارها -السيارات  9401.20.00.00.00  مساند الرأس١٠

١١
أقفال األبواب 
  ومفصالتها

8301.20.00.00.00  
  األقفال

8302.30.00.00.00 
 المفصالت

 SASO 769  .األبواب ومفصالتها أقفال -السيارات 

وسائل تثبيت ١٢
  الطفل

9401.80.00.00.00 
 SASO 2209  وسائل تثبيت الطفل -السيارات 

١٣

مصابيح 
  السيارات

8512.20.00.00.00 

متطلبات  - أنوار المصابيح األمامية للسيارات
  السالمة

SASO 1490 

 SASO GSO ECE 38  مصابيح الضباب الخلفية للسيارات
للمركبات ومقطوراتها التي ُتدار  مؤشـــــــــــرات االتجاه

   بمحرك
SASO ECE 6 

االشــــــــــــــتراطات الموحدة الخاصـــــــــــــــة باعتماد موقع 
المصــــــابيح (الجانبية) الخلفي واألمامي ومصــــــابيح 
التوقف ومصـــابيح عالمة نهاية المخطط للمركبات 

  (باستثناء الدراجات النارية) ومقطوراتها

SASO GSO ECE 7 

١٤
  السيارات سيور

40102100.00.00  
40102200.00.00 
40102100.00.00 

 SASO ISO 9010  سيور السيارات -سيور نقل الحركة التزامنية 

بكرات 
  السيارات

40102200.00.00 
40102300.00.00 
40102400.00.00 
40102900.00.00 

 SASO ISO 9011  بكرات السيارات -سيور نقل الحركة التزامنية 
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١٥

أنظمة غسيل 
زجاج ومسح 
  السيارات

  

  
  

 
85124000.00.00  

85124000.00.00  

  
  

  
 

أنظمة إزالة الصـــقيع والضـــباب  -ســـيارات الركوب 
  طريقة االختبار -من على الزجاج األمامي 

SASO ISO 3468 

أنظمة غســــيل الزجاج األمامي  -ســــيارات الركوب 
  طرق االختبار -

SASO ISO 3469 

الغســيل و المســح للنافذة  أنظمة -ســيارات الركوب 
  طرق االختبار -الخلفية 

SASO ISO 6255 

نظام إزالة الصــقيع عن الزجاج  –ســيارات الركوب 
  طرق االختبار –الخلفي 

SASO GSO ISO 5898 

 -أنظمة مسح الزجاج األمامي  -سيارات الركوب 
  طريقة االختبار

SASO ISO 9619 

احات  أنظمة -ســــــــــــيارات الركوب  طول  -المســــــــــــَّ
  نصل المسَّاحة

SASO ISO 9258 

 -أنظمة مســـاحة حاجب الريح  -ســـيارات الركاب 
  ذراع المساحة إلى توصيالت الريشة

SASO ISO 9259 

نهايات  -أنظمة المســــــــــــاحة  -ســــــــــــيارات الركوب 
  العمود و ثقوب الذراع

SASO ISO 9704 

١٦  

مرشحات 
المركبات 

زيت  –(هواء 
  وقود) –

 

84213100.00.00 

84212300.00.00  

  
 

ـــــة مـــــدخـــــل الهواء لمحركـــــات االحتراق  أجهزة تنقي
 اختبار األداء -الداخلي والضواغط 

SASO ISO 5011 

مرشــحات الســريان الكامل لزيت محركات االحتراق 
 األبعاد -الداخلي 

SASO ISO 6415 

امل لزيت طرق اختبار مرشــــــــــــــحات الســــــــــــــريان الك
 الجزء األول -تزييت محركــــات االحتــــراق الداخلي 
  : ضغط التفاوت/ خواص السريان 

SASO ISO 4548-1 

طرق اختبار مرشــــــــــــــحات الســــــــــــــريان الكامل لزيت 
ي: الجزء الثان -تزييت محركات االحتراق الداخلي 

  خواص صمام تخطي عنصر الترشيح 

SASO ISO 4548-2 

امل لزيت طرق اختبار مرشــــــــــــــحات الســــــــــــــريان الك
ث: الجزء الثال -تزييت محركات االحتراق الداخلي 

 مقاومة ضغط التفاوت العالي وارتفاع درجة الحرارة 

SASO ISO 4548-3 

طرق اختبار مرشــــــــــــــحات الســــــــــــــريان الكامل لزيت 
ع: الجزء الراب -تزييت محركات االحتراق الداخلي 

كفاءة احتجاز الجســــــــيمات األولية وعمر المرشــــــــح 
  ة التراكمية ( طريقة الجاذبية)والكفاء

  

SASO ISO 4548-4 
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طرق اختبار مرشــــــــــــــحات الســــــــــــــريان الكامل لزيت 
ـــــــداخلي  ـــــــت محركـــــــات االحتراق ال الجزء  -تزيي

ع عند الوضــالتشــغيل الخامس: اختبار محاكاة بدء 
  البارد و قوة التحمل للنبضة الهيدروليكية

SASO ISO 4548-5 

كامل لزيت طرق اختبار مرشــــــــــــحات الســــــــــــريان ال 
ـــــــداخلي  ـــــــت محركـــــــات االحتراق ال الجزء  –تزيي

الســــــــــــــادس: اختبار ضــــــــــــــغط االنفجار الســــــــــــــاكن 
  (االستاتيكي) 

SASO ISO 4548-6 

طرق اختبار مرشــــــــــــــحات الســــــــــــــريان الكامل لزيت 
ع: الجزء الساب -تزييت محركات االحتراق الداخلي 

  اختبار جهد االهتزاز

SASO ISO 4548-7 

طرق اختبار مرشــــــــــــــحات الســــــــــــــريان الكامل لزيت 
ع: الجزء التاســــ -تزييت محركات االحتراق الداخلي

اختبـــــار صــــــــــــــمـــــامي المـــــدخـــــل و المخرج المـــــانع 
 للتصريف

SASO ISO 4548-9 

طرق اختبار مرشــــــــــــــحات الســــــــــــــريان الكامل لزيت 
 الجزء الثــاني -تزييــت محركــات االحتراق الــداخلي
 عد الجســـيمات و عشـــر: كفاءة الترشـــيح باســـتخدام

  سعة احتجاز الملوثات

SASO ISO 4548-12 

 SASO ISO 2758  تقدير مقاومة االنفجار -الورق
عناصــــــــــر  -قدرة الموائع (الســــــــــوائل )الهيدروليكية 

وتحديد  التحقق من ســـــــالمة التصـــــــنيع -المرشـــــــح 
  النقطة األولى لتكون الفقاقيع

SASO ISO 2942 

الوقود لمحركـــات  مرشــــــــــــــحـــات -مركبـــات الطرق 
 طرق االختبار -الديزل 

SASO ISO 4020 

مرشــــــــــــــحـــات الوقود الـــدورانيــــة  -مركبـــات الطرق 
 أبعاد التركيب و التوصيل -لمحركات الديزل 

SASO ISO 7654 

١٧  

 8708.95.00.00.00  الوسائد الهوائية

االشتراطات الموحدة الخاصة باعتماد: أوال: وسادة 
نظام وســــــــادة هوائية ثانيا: هوائية وحدة الســــــــتبدال 

اســــــــــــــتبدال المقود مجهزة بوســـــــــــــــادة هوائية الوحدة 
النمطيــــة المتمثلــــة في الموافقــــة على النوع ثــــالثــــا: 
استبدال نظام وسادة هوائية أخرى غير تلك المثبتة 

  في المقود

SASO ECE 114 
 

الصدَّامات  ١٨
Bumper  8708.10.00.00.00 

الوقاية الخارجية األمامية والخلفية  أداة -السيارات 
لسيارات الركوب (الصدَّامات وغيرها) وطرق 

  .اختبارها

SASO 273 
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١٩  

شمعات 
  االحتراق

Spark 
Plugs  

8511.10.00.00.00 

شـــــــمعات االحتراق وُعلبها ذات   –مركبات الطرق 
  الخصائص األساسية واألبعاد – األسطوانيالرأس 

 
SASO ISO 28741  

  
 

لمصـــــــفحة اشـــــــمعات االحتراق   – مركبات الطرق
(أ)  ١ رقم األنواع  – وصــالتها والمقاومة للمياه و

  )(ب١و

SASO ISO 3412 
 

شــــــــــــمعة االحتراق المصــــــــــــفحة   –مركبات الطرق 
  ٢رقم  النوع – وصالتها والمقاومة للمياه و

SASO ISO 3895 
  

االحتراق المصــــــــــــــفحة  شــــــــــــــمعة -مركبات الطرق 
  ٣رقم  النوع - وصالتهاو والمقاومة للمياه 

SASO ISO 3896 
 

طرق  -شــــــــــــــمعــــات االحتراق  -مركبــــات الطرق 
  العامة االختبار والمتطلبات

  
SASO ISO 11565 

الدينامو 
Alternator  8511.50.00.00.00 

التيار المتردد المزودة  مولدات -مركبات الطرق 
  طرق االختبار ومتطلبات عامه -بمنظمات

SASO ISO 8854 

ملف االحتراق 
ignition coil  

8511.30.20.00.00 
ملفات اإلشعال الجافة  --مركبات الطرق 

  باستخدام موزع دوار ذات جهد عالي
SASO ISO 10455 

 ضفيرة الكهرباء
electric 
wiring 

8544.30.00.00.00 
 SASO IEC TR 60783  تمديدات ووصالت مركبات الطرق الكهربائية

المحامل   ٢٠
الخاصة 

بالعجالت 
Bearing 

8302.20.00.00.00 

 مواصفات الشركة صانعة  
 السيارة

 

 Tieاألذرعة   ٢١
Rods  

  
8708.99.00.00.00 

  
  

مواصفات الشركة صانعة 
 السيارة

ممتص   ٢٢
الصدمات 

Shock 
Absorbs  

8708.80.00.00.00 

مواصفات الشركة صانعة   
 السيارة

المقصات    ٢٣
Arms  

8708.94.00.00.00 
مواصفات الشركة صانعة   

 السيارة

 Ballالركب   ٢٤
Joints  

4016.99.50.00.00 
مواصفات الشركة صانعة   

 السيارة
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 ٢٨من  ٢٠الصفحة 
 

  )٢الملحق (
  ISO/IEC 17067وفقا للمواصفة  )Type 1aنموذج تقويم المطابقة (

 )Type Approvalاعتماد الطراز (
  

 الطراز  اعتماد   ١

صـــــــــميم بمقتضـــــــــاه بمراجعة الت مقبولةالجهة التقوم المطابقة، حيث تقويم  اتإجراء بأنه أحدالطراز  ُيعرَّف اعتماد
 الســــعوديةئح الفنية متطلبات اللوايســــتوفي بأن التصــــميم الفني للمنَتج  اإلقرارثم  والتأكد من صــــحتهالفني للمنَتج، 
  .ذات العالقة

  :تين التاليتينقيالطر بإحدى الطراز  ويمكن إجراء اعتماد

  لإلنتاج المرتقب، (نموذج اإلنتاج) المثِّ مُ  كامال، بحيث يكونلمنَتج ا ية مننموذجعينة فحص   )أ

مع  )،ميمنموذج التصــواألدلة (التصــميم الفني للمنَتج من خالل مراجعة الوثائق الفنية مدى مطابقة يم و تق  )ب
للمنَتج (جمع بين نموذج  ذات المخاطرأو أكثر من األجزاء لواحدة  الُمزمع،لة لإلنتاج مثِّ مُ  ةفحص عين

  )ونموذج التصميماإلنتاج 

 إجراءات اعتماد الطراز     ٢

 مقبولة ال اتجهإحدى الالطراز عند  العتمادم طلب يقدت  ٢/١

  :ا يليم أن يحتوي الطلب علىيختارها؛ على الطراز عند جهة مقبولة  العتماديجب على الصانع أن يقدم طلبا 

   الصانعاسم وعنوان   )أ

 .إلى أي جهة مقبولة أخرى هإقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفس  )ب

على تحليل  تويوأن تح السعودية،الفنية  متطلبات اللوائحليم مدى مطابقة المنتج و من تق ُتمكِّن وثائق فنية  )ج
 للمخاطر.  وتقييم مناسبين

 ا يقتضـــــيهمحســـــب  - أن تشـــــملالتي تنطبق على المنَتج؛ على د الوثائق الفنية المتطلبات يجب أن تحدِّ   )د
 المنَتج.  (استخدام) تشغيل التصنيع و التصميم و - يمو التق

  :التالية العناصر  - على األقل -الوثائق الفنية  تشمليجب أن   )ه

 وصف عام للمنَتج )١

 التقسيماتالوحدات و و  والتصنيع والمساقط األفقية (الرسوم البيانية) العناصر التصميم اترسوم )٢
 الجزئية، إلخ...
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 ٢٨من  ٢١الصفحة 
 

المشـــار  المنَتج ات والرســـوم البيانية وتشـــغيل(اســـتخدام)لفهم الرســـوم والشـــروح الالزمة التوصـــيف )٣
 .  إليها

سواًء  ئة،الهيتعتمدها  مالئمةفنية أخرى  مواصفاتلمواصفات القياسية السعودية أو أي با قائمة )٤
 ائح الفنيةالمتطلبات األســاســية للو  الســتيفاء ووصــفا للحلول المتبنَّاةمطبقة كليا أو جزئيا، كانت 

ستعمال اال وفي حالة ،تطبيق المواصفات القياسية المشار إليهاوذلك في حالة عدم  السعودية،
 ود المطبقة.البنلوثائق الفنية ا ُيوضَّح فييجب أن السعودية، فالجزئي للمواصفات القياسية 

 جراة،وعمليات المراقبة واالختبارات المُ  الحســــابات البيانية) الخاصــــة بالتصــــميم،(التقارير نتائج  )٥
 إلخ... 

 االختبارات.تقارير  )٦

ذا دعت إ لجهة المقبولة المزيد من العيناتويمكن أن تطلب ا الُمزمع،لة عن اإلنتاج مثِّ عينات مُ  )٧
 لذلك. الحاجة

تشـــــير  يجب أن التصـــــميم، حيثالفنية المتخذة في التي تدعم مالئمة الحلول  (البراهين) ةاألدل )٨
عودية ستطبيق المواصفات القياسية الالُمتَبعة، خاصة في حالة عدم  هذه األدلة إلى كل الوثائق

متى ما  - يجب أن تشــــــــمل األدلة الداعمة، و المشــــــــار إليهاالمالئمة الفنية  المواصــــــــفاتو/أو 
في المختبر المناســــــب لدى الصــــــانع، أو في  الُمجراةنتائج االختبارات   -األمر ذلك اقتضــــــى 

  مختبر آخر تحت مسؤوليته.

   ةالجهة المقبول مهام     ٢/٢

    بالنسبة للمنَتج   ٢/٢/١

  .التصميم الفني للمنَتجمالئمة يم و تقبغرض الداعمة  (البراهين) واألدلة الوثائق الفنيةدراسة 

  بالنسبة للعينات   ٢/٢/٢

  قاوف الُمصــــــــــــــمَّمةالتأكد من أن تصــــــــــــــنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصــــــــــــــر  )١
  وفقا للمواصفات األخرى. الُمصمَّمة، والعناصر سعوديةلمواصفات القياسية الل

الحلول  من أن االختبارات المناســــبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكدالفحوصــــات و  إجراء )٢
المحددة في  ) التي تبناها الصــــــــــــــانع تفي بالمتطلبات الرئيســــــــــــــةtechnical solutionالفنية (

 ، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات ذات العالقة.المواصفات القياسية
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ق في حالة عدم تطبي - االختبارات المناســــــــــــــبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد إجراء )٣
لتي ابأن الحلول الفنية  -المالئمة  األخرى المواصـــــفاتو/أو الســـــعودية القياســـــية المواصـــــفات 

  سعودية.المتطلبات األساسية للوائح الفنية ال تستوفيالصانع  تبناها

 االتفاق مع الصانع على مكان إجراء االختبارات. )٤

  بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة      ٢/٢/٣

  ،يم عن اإلجراءات التي قامت بها ومخرجاتهاو تقرير تقيجب على الجهة المقبولة إصــــــــــــــدار  )١
  .الصانع موافقةكليا وال جزئيا إال بعد  ال تنشر هذا التقرير على الجهة المقبولة أالَّ و 

فإن  ،طبقة على المنَتج المعنينالمالســــــــــــــعودية متطلبات اللوائح الفنية ل اإذا كان الطراز مطابق )٢
يجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان و  ،للصانع طراز اعتمادر شهادة صدِ الجهة المقبولة تُ 
از الالزمة لتحديد الطر  المعلوماتِجدت، و إن وُ  -، وشــروط ســريانها االختباراتالصــانع، ونتائج 

    على مرفقات. كذلك ويمكن أن تحتوي الشهادة ،ق عليهالمصادَ 

ة مطابق مدى يمو تقلالمعلومات المناســــــــــــــبة  جميعيجب أن تحتوي الشــــــــــــــهادة مع مرفقاتها على  )٣
  لمراقبة أثناء التشغيل.لو  الُمختَبرلطراز ل وفقالمنتجات المصنَّعة ا

ي، طبقة على المنَتج المعننالم ســــــــــــــعوديةمتطلبات اللوائح الفنية اللإذا كان الطراز غير مطابق  )٤
 ،رارهاصـــاحب الطلب بق تُبلِّغوأن ، الطراز اعتمادشـــهادة الَّ ُتصـــِدر يجب على الجهة المقبولة أف

 .زالطرا اعتمادشهادة عدم إصدارها  حياللة مفصَّ  مسوغات إعطائهمع 

ذه هــ متى مــا أشـــــــــــــــارتالمعروفــة، و  التقنيــة بع كــل التطوراتيجــب على الجهــة المقبولــة أن تتَّ  )٥
متطلبــات اللوائح الفنيــة لق عليــه التطورات إلى إمكــانيــة ظهور عــدم مطــابقــة الطراز المصـــــــــــــــادَ 

إضــــــــــــافية،  إجراء اختباراتالحاجة إلى مدى د الجهة المقبولة أن تحدِّ على فيجب  ،ســــــــــــعوديةال
 الصانع بذلك. وعليها في هذه الحالة إبالغ

 عتماداالتي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصــة بشــهادة  -الجهة المقبولة  إبالغيجب على الصــانع  )٦
 لىأن تؤثِّر عالتي من شــــــأنها  ؛الطراز المصــــــادق عليه الُمدخلة علىبكل التغييرات  - الطراز
، طرازال اعتمادشــــــروط ســــــريان شــــــهادة لة، أو ســــــعوديمتطلبات اللوائح الفنية الل المنَتج مطابقة

 الطراز األولية. اعتمادمصادقة إضافية على شهادة  تتطلب مثل هذه التغييراتحيث أن 

أو  تر صـدِ أُ وأي إضـافة الطراز  اعتمادعن شـهادات الهيئة  تُبلَّغيجب على كل جهة مقبولة أن  )٧
لطراز ا اعتمادشــهادات بقائمة  بتقديم - أو عند الطلب - تقوم بشــكل دوري وعليها أن، تبحِ سُــ 

 بأي شكل. دتيِّ أو قُ  قد ُعلِّقتض إصدارها أو تلك التي فِ رُ  قد وأي إضافات
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أي و  الطراز اعتمادالجهات المقبولة األخرى عن شـــــــهادات  تُبلَّغيجب على كل جهة مقبولة أن  )٨
عند  -لك أن تُبلَّغ كذ بأي شكل، و دتيِّ أو قُ  قد ُعلِّقتض إصدارها أو تلك التي فِ رُ  قد إضافات
 .قد ُأصِدرتالطراز وأي إضافة  اعتمادعن شهادات  - الطلب

أن تحصــــل على نســــخ من شــــهادات  -عند الطلب  –للجهات المقبولة األخرى  هيئة وليمكن ل )٩
أن تحصل على  -عند الطلب  – لهيئةلويمكن  المدخلة عليها،ت ضافااإلالطراز و/أو  اعتماد

على  يجبو  ،التي قامت بها الجهة المقبولة االختباراتومن نتائج ، نســــــــــــــخ من الوثائق الفنية
، ليهات المدخلة عضافااإلالطراز ومرفقاتها و  اعتمادالجهة المقبولة االحتفاظ بنسخة من شهادة 

خ انتهاء حتى تاريوذلك ذلك المستندات المرفقة من الصانع، بما في ، الوثائق الفنية فضال عن
 سريان الشهادة.

لة ت المدخضــــافاواإلالطراز ومرفقاتها  اعتماديجب على الصــــانع االحتفاظ بنســــخة من شــــهادة  )١٠
وات لمدة عشــــر ســــنجهات الرقابية وســــلطات مســــح الســــوق مع الوثائق الفنية، وٕاتاحتها لل عليها

 ق.بعد وضع المنَتج في السو 

 والقيام بالواجبات المشار إليهاأعاله،  )٢/١/١البند (تقديم الطلب المشار إليه في للمورِّد يمكن  )١١
  بموافقة الصانع.شرط أن يكون ذلك بباسم الصانع، سلفا 
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  )٣الملحق (
 ISO/IEC 17067) وفقا للمواصفة Type 3نموذج تقويم المطابقة (

  جودة عملية اإلنتاج) ضبط(المطابقة للطراز المبنية على  

  ة على تأكيد جودة عملية اإلنتاج المطابقة للطراز المبنيَّ  ١

لمبينة أدناه، ا البنودااللتزامات الواردة في  -من خالله -المورِّدذ نفِّ تقويم المطابقة الذي يُ لهو نموذج إجراء 
طابقة مع الطراز المحدد في شــــــــــهادة تبأن المنتجات المعنية م - تحت كامل مســــــــــؤوليته -ثم يؤكد ويقر 

  .ذات العالقةمتطلبات اللوائح الفنية تتقيد ب و )Type Approval(  الطراز اعتماد

  التصنيع   ٢

شـــــامال خط ، المنتجلضـــــمان ســـــالمة مصـــــادق عليه  إدارة ســـــالمة المنَتج؛ تشـــــغيل نظام المورِّديجب على   
مراقبة ظام إلى ـــنالع ـــ، ويجب أن يخض)٣للبند(قا ــــــنية وفــــــجات المعـــواختبار المنت ،اإلنتاج والفحص النهائي

  .)٤البند (وفقا لما ورد في  )Surveillanceدورية (

  إدارة سالمة المنَتجنظام      ٣

إدارة ام يم نظو التي يختارها، من أجل تق" طرف ثالث " تقديم طلب إلى الجهة المقبولة  المورِّديجب على   ٣/١
  المعنية.جات تَ لمنسالمة ا

  يجب أن يشمل الطلب:و 

تقديم الطلب من الممثل  عند -ل الرســــــــمي للصــــــــانع ، واســــــــم وعنوان الممثِّ المورَّداســــــــم وعنوان   )أ
 .الرسمي

 يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السلطات المعنية في بلد الصنع.  )ب

 ." طرف ثالث" بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى امكتوب اإقرار   )ج

 .فئة المنتجات المقصودة ذات العالقة بشأنكل المعلومات   )د

 إدارة سالمة المنَتج.الوثائق الخاصة بنظام   )ه

  .الطراز اعتمادونسخة من شهادة ، ق عليهالوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصادَ   )و

 ماداعتطابق المنتجات المصــنعة مع الطراز المحدد في شــهادة نظام إدارة ســالمة المنَتج تيجب أن يضــمن   ٣/٢
  .ذات العالقةومع متطلبات اللوائح الفنية ، الطراز



  
  ٠٢-٠٤-١٧-١٦٢-م.إ

 ٢٨من  ٢٥الصفحة 
 

لى شكل ع ،بطريقة منهجية ومنظمة –المورِّد المعتمدة من  -ه ومتطلبات النظام يجب توثيق جميع عناصر  ٣/٣
لبرامج  اقســــِ متَّ  افهم نظام إدارة ســــالمة المنَتجوثائق  تُتيحيجب أن ، و ســــياســــات مكتوبة وٕاجراءات وتعليمات

وصـــفا كافيا   - على وجه الخصـــوص -النظام يجب أن تشـــمل وثائق الســـالمة، و  وســـجالت ةوخطط وأدل
  لما يلي:

 .لمنَتجا بسالمةفيما يتعلق ، وذلك والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصالحيات اإلدارة ،أهداف الجودة  )أ

 المتَّبعة.، والعمليات واإلجراءات سالمة المنَتجمراقبة جودة و  ٕاجراءاتو ، لتصنيعاتقنيات   )ب

 تكرارها.قبل وأثناء وبعد التصنيع، و  المنفِّذة؛الفحوصات واالختبارات   )ج

 .لخ.إ.. تأهيل الموظفين المعنيينوثائق و ، االختبار والمعايرةو مثل تقارير الفحص  :سجالتال  )د

  .إدارة سالمة المنَتجج والتشغيل الفعال لنظام المطلوبة في المنتَ  السالمةوسائل ضبط تحقيق   )ه

نظام لتحديد ما إذا كان اليم و تق -المصــــــاِدقة على نظام إدارة ســــــالمة المنَتج  - يجب على الجهة المقبولة  ٣/٤
، خالل فترة ســــــريان المصــــــاَدقة على النظام، وذلك لمدة  ٣/٣البند مســــــتوفيا للمتطلبات المشــــــار إليها في 

  ثالث سنوات.

فيما يتعلق  - Presumption of Conformityاللوائح الفنية  متطلباتافتراض مطابقة المنَتج ليجب   ٣/٥
  لمواصفات القياسية.كلما كان مطابقا ل -إدارة سالمة المنَتج عناصر نظام ب

 على - اواحد اعضـــــو  يضـــــم الفريق وأن ســـــالمة المنَتج المعني، في  خبرةذا فريق التدقيق يكون يجب أن   ٣/٦
بالمتطلبات الفنية  ٕالماما، و Technical Expert المنَتج تقنيات صـــناعةيم مجال و و خبرة في تق ذا - األقل

  .ذات العالقة اللوائح الفنية الواردة في

صــــنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشــــار ملل يمٍ و يجب أن يشــــمل التدقيق زيارة تق  ٣/٧
ــدإليهــا في  ــأكــد من قــدرة الصـــــــــــــــانع على تحــديــد المتطلبــات  ٣/٣البن  وٕاجراء، في اللوائح الفنيــة الواردةللت
  تلك المتطلبات.لالالزمة لضمان مطابقة المنَتج  و االختبارات الفحوصات

مع يم و لتقالتدقيق وقرار ا اإلشـــعار نتائجأن يتضـــمن  ، علىيمو التق بعد انتهاءالصـــانع بالقرار  إشـــعاريجب   ٣/٨
  .مسوغات ذلك

حيث والحفاظ عليه ب ،ق عليهصــــــادَ مُ  هوكما إدارة ســــــالمة المنَتج، زامات نظام تيتعهد الصــــــانع بالوفاء بال  ٣/٩
  وفعاال. مالئمايظل 

أي ب - ســـــالمة المنَتجإدارة التي صـــــادقت على نظام  -جهة تقويم المطابقة إشـــــعار الصـــــانع  يجب على ٣/١٠
  .سالمة المنَتجإدارة في نظام ُمقتَرٍح تعديل 



  
  ٠٢-٠٤-١٧-١٦٢-م.إ

 ٢٨من  ٢٦الصفحة 
 

 ســــــــــــــالمة المنَتجإدارة إذا كان نظام تقرير ما  ثم ،يم أي تعديالت مقترحةو يجب على الجهة المقبولة تق ٣/١١
يجب ، و يمو إعادة التق يحتاج إلىأو ، ٣/٣البند لمتطلبات المشـــــــــار إليها في ته لفي مطابق مســـــــــتمراً ل المعدَّ 
مع يم و وقرار التق االختبار شـــــعار نتائجأن يتضـــــمن اإل ، علىالصـــــانع بقرارها شـــــعارإ ى الجهة المقبولةعل

  .مسوغات ذلك

   تحت مسؤولية الجهة المقبولة الدورية المراقبة  ٤
داســــــــــــــتيفاء مدى هو التحقق من  الدورية الغرض من المراقبة  ٤/١ ســــــــــــــالمة المنَتج إدارة اللتزامات نظام  المورِّ

  ق عليه.المصادَ 

تفتيش بدخول مواقع التصنيع وال -خالل فترة سريان المصادقة  -السماح للجهة المقبولة المورِّد يجب على   ٤/٢
منَتج، إدارة ســــــالمة الوثائق نظام ؛ خاصــــــة يمقو لتالالزمة لالمعلومات  أن ُيوفِّر جميعواالختبار والتخزين، و 

 .لخ...إ تأهيل الموظفين المعنيينوثائق و ، والمعايرة االختبارتقارير  :، مثلالسالمةسجالت و 

المة المنَتج إدارة ستدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام بزيارات على الجهة المقبولة القيام  يجب  ٤/٣
ديم و تقرير التق على أن تُقدم الجهة المقبولة، يهويحافظ عل   .للمورِّ

ألمر ذلك ا إذا اقتضــــى –جراء اختبارات على المنَتج إلصــــنع ملفجائية لللجهة المقبولة القيام بزيارات  يحق  ٤/٤
جهة ، على أن تُقدم السالمة المنَتج يعمل بشكل صحيحإدارة لتأكد من أن نظام لجهة أخرى ل أو توكيلها -

ديم و تقرير التق المقبولة   ختبارات.االفي حالة إجراء  -رير االختبارات ا، وتقللمورِّ

  المطابقة واإلقرار بالمطابقة شهادة  ٥

هادة مطابقة للمنَتج إذا كان المورِّد حاصـــــال على نظام إدارة ســـــالمة يجب على الجهة المقبولة إصـــــدار شـــــ  ٥/١
المنَتج؛ مصـــــــــاَدٍق عليه و ســـــــــاري المفعول، و ذلك كلما قدم المورِّد طلبا لذلك، خالل فترة ســـــــــريان مفعول 

  المصادقة.
لصادرة، اتحديد بيانات المنَتج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة المقبولة يجب على الجهة   ٥/٢

  وتسجيلها في البوابة اإللكترونية للمطابقة (في الهيئة).

وأن  ،(اعتماد الطراز) من المنَتجطراٍز ُمعتمد أن يصــــــــــــــدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل المورِّد يجب على   ٥/٣
بعد وضع  ، وذلك) سنوات١٠عشر (ال تقل عن لمدة  يجعله ُمتاحا للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق

وفير نســـــــخة يجب ت، و بالمطابقة المورِّد إقرار الطراز الُمعتَمد للمنَتج في دحدَّ أن يُ  ، علىالمنَتج في الســـــــوق
  عند الطلب. للجهات الرقابية وسلطات مسح السوقاإلقرار بالمطابقة شهادة المطابقة و من 

ل عن لمدة ال تقت مســـــح الســـــوق أدناه ُمتاحًة للجهات الرقابية وســـــلطاالوثائق  يجعلأن  المورِّديجب على   ٥/٤
  بعد وضع المنَتج في السوق. ، وذلك) سنوات١٠عشر (
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  ٣/٣البند الوثائق المشار إليها في. 

  عليه قٌ مصادَ  هو، كما ٣/٩البند التعديالت المشار إليها في. 

  ٣/٧البند قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في.  

 إدارة ســــالمة المنَتجعن أنظمة إبالغ الجهات الرقابية وســــلطات مســــح الســــوق  يجب على كل جهة مقبولة  ٥/٥
ت عليها، صادق التي إدارة سالمة المنَتجنظمة ألها، ويجب عليها وضع قوائم تأو سحب صادقت عليهاالتي 

، الطلب بشكل دوري أو عند وسيلة؛ إمابأي أو سحبها، وذلك  رفضها أو تعليقها أو تقييدهاأو التي قامت ب
إدارة ســـــــالمة أنظمة الخاصـــــــة ب مصـــــــادقاتالعن  الجهات المقبولة األخرى إشـــــــعارعلى كل جهة مقبولة و 

عن  -ب عند الطل -ٕاشــــــعار تلك الجهات رفضــــــها أو تعليقها أو ســــــحبها أو تقييدها، و قامت بالتي  المنَتج
  ها.تصدر التي أنظمة مصادقات األ
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  ) ٤الملحق (

 )Supplier Declaration of Conformity( بالمطابقة المورِّدنموذج إقرار 

  ُيعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة
د )١   بيانات المورِّ

  ------------------------------------------------------- م:ــــــــاالس
-------------------------------------------------------العنوان: 

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

  الشخص الذي يمكن االتصال به:
  ------------------------------------------------- البريد اإللكتروني:

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

 تفاصيل المنتج)     ٢

  -----------------------------------------------: اسم الصانع  -
  ------------------------------------------- :اسم القطعة ورقمها  -
  ----------------------------------------------- :بلد التصنيع  -
  ------------------------------------------- :شهر وسنة التصنيع  -
  ------- سنة الطراز: ----------------------- :نوع وطراز السيارة المناسبة  -
  --------------------------------------- :بيانات مواصفات الصانع  -
  -------------- :نات المواصفات القياسية السعودية/الخليجية أو المواصفات األخرىبيا  -
  -------------------------------: )ممكنا كان (إن العمر االفتراضي للقطع  -

 ------------------/ُنقرُّ بأن المنتج المذكور في هذا اإلقرار هو منَتج مطابق لالئحة الفنية السعودية
 الملحقة بها.            -----------------/) والمواصفات القياسية السعودية                         (  

  ------------------------------------------------- الشخص المسؤول:
  ----------------------------------------------------- اسم الشركة:

  الختم الرسمي:      -----------------------  التوقيع:
  ----/--/-- التاريخ:

     


