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تــمـــهـــيـــد
تمشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم  733و
تاريخ  7370/9/77ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية  ،و ما يتطلبه األمر

من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العالقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة ؛ خاصة اتفاقية
العوائق الفنية للتجارة ( ) TBTالتي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين

الدول األعضاء  ،و عدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث االشتراطات الفنية و طرائق

تقويم المطابقة  ،و ذلك من خالل إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات األساسية المشروعة و توحيد إجراءات

العمل .
وبناء على المادة الثالثة (فقرة  )7-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار
ً
مجلس الوزراء رقم  770بتاريخ  7347/0/72هـ الموافق  7878/5/47م وذلك بأن تتولى الهيئة " إصدار
مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة ،تتوافق مع المواصفات القياسية والدلة

الدولية ،وتحقق متطلبات  WTOومتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ومحققة لمصالح المملكة".
استنادا إلى المادة الرابعة (فقرة  )7-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار
مجلس الوزراء رقم  770بتاريخ  7347/0/72هـ الموافق  7878/5/47م وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار لوائح
إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".

وبناء على المادة الرابعة (فقرة  )73-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار
ً
مجلس الوزراء رقم  770بتاريخ  7347/0/72هـ الموافق  7878/5/47م وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة
النظمة واللوائح الرقابية ذات العالقة بمجاالت عمل الهيئة ،وتطويرها ،واقتراح التعديالت الالزمة عليها،

لتواكب متطلبات الجودة والسالمة ،واحالتها إلى الجهات المختصة ،لدراستها واصدارها وفقاً للطرق النظامية".
بناء على المادة السادسة ( فقرة  )7-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار
و ً
مجلس الوزراء رقم  770بتاريخ  7347/0/72هـ الموافق  7878/5/47م وذلك بأن تتولى الهيئة "مع مراعاة
ما ورد في المادة الرابعة من هذا التنظيم تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات

القياسية ،واجراءات تقويم المطابقة ،ومنح عالمة الجودة والقياس والمعايرة .وعلى جميع القطاعات الحكومية
والخاصة االلتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".
وحي ــث أن المواص ــفات القياس ــية للمنتج ــات المش ــمولة ف ــي إح ــدل اللـ ـوائح تعتب ــر دل ــيال الس ــتيفاء تل ــك المنتج ــات

للمتطلبات األساسية في الالئحة المحددة .فقد قامت الهيئة بإعداد هذه الالئحة الفنية.

مالحظة :هذا التمهيد وجميع المالحق لهذه الالئحة جزء ال يتج أز منها.
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المادة ( )1المصطلحات والتعاريف
 7 / 7ت كون للمسميات والعبا رات أدناه  -عند تطبيق بنود هذه الالَّ ئحة  -الدالالت والمعاني المبينة
أمامها  ،مالم يقت ِ
ض سياق النص خالف ذلك :

الهيئة :الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المجلس :مجلس إدارة الهيئة.
المملكة :المملكة العربية السعودية
الالئحة الفنية  :وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها
وطرائق 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.

المواصفة القياسية :وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها
أو خصائصها أو مستول جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السالمة واألمان فيها ،كما تشمل
المصطلحات والرموز وطرق االختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعالمات.
المتطلبات الساسية :المتطلبات الخاصة بالمنتجات؛ التي قد تؤثر على السالمة والصحة والبيئة؛ التي
يجب االلتزام بها.
مسح السوق :األنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي
المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العالقة ،وأنها ال تشكل خط اًر على الصحة والسالمة
والبيئة ،أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

سلطات مسح السوق :هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.
الجهات الرقابية :هي الجهة  /الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن
تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو األسواق أو المصانع.
الخطر (أخطار( ) :Hazard(sمصدر محتمل للضرر
المخاطر ) : Risk(sاحتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطاً بدرجة شدة الضرر .
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المورد :وُيقصد به ما يلي:
ِّ
-

صانع المنتَج ،في حالة إقامته في المملكة ،أو كل شخص يقدم ُهويته على أنه صانع للمنتَج
وذلك من خالل تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة ،وكذلك كل شخص يقدم
على تجديد المنتَج.

-

وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة،

-

المستورد.

-

كل شخص في سلسلة التوريد ممن يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج.

إجراءات تقويم المطابقة :وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة توضح اإلجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو
غير مباشرة لتقويم المطابقة.
الجهات المقبولة :هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق الئحة قبول جهات تقويم المطابقة.
شهادة المطابقة :الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدل الجهات المقبولة ،التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي
دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العالقة.
المورد بالمطابقة :إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها،
إقرار
ِّ
وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث -ال في مرحلة التصميم وال في مرحلة اإلنتاج الخاصة بعملية

التصنيع -وقد يعتمد اإلقرار على اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العالقة.
عالمة الجودة السعودية :هي عالمة اعتمدتها الهيئة تدل على ان المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن
انتاج سلعة مطابقة لالئحة واجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
الوضع في السوق :هو وضع المنتَج ألول مرة في سوق المملكة ،والمسؤول عنه إما الصانع أو
المستورد.
العرض في السوق :تعني أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو االستهالك أو االستخدام في المملكة في
إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب :هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.
االستدعاء :هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.
السكوتر :هي ألواح التوازن الذاتي الكهربائية .electric self-balancing scooter
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المادة ( )2المجال
تُطبــق هــذه الالئحــة علــى أل ـواح الت ـوازن الــذاتي الكهربائيــة (الســكوتر) ،وذلــك فــي أي مرحلــة مــن م ارحــل سلســلة

التوريد.

المادة ( )3الهداف
تهدف هذه الالئحة إلى تحديد المتطلبات األساسية الخاصة بألواح التوازن الذاتي الكهربائية (السكوتر) ؛
المشمولة في مجال هذه الالئحة ،و تحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين االلتزام بها ،وذلك
لضمان مطابقة هذا المنتج ،والمحافظة على البيئة وصحة وسالمة المستهلك.

المورد
المادة ( )4التزامات
ِّ
المورد ،االلتزام بالمتطلبات التالية:
يجب على ِّ
)1

المتطلبات الفنية
أ)

اس ــتيفاء المتطلب ــات الفني ــة أللـ ـواح التـ ـوازن ال ــذاتي الكهربائي ــة (الس ــكوتر) ،الـ ـواردة ف ــي المواص ــفات

القياسية المبيَّنة في الملحق ( )7من هذه الالئحة.

ب) استيفاء ألواح التوازن الذاتي الكهربائية (السكوتر) للمتطلبات اإلضافية التالية:
 .7متطلبات السالمة العامة لألجهزة الكهربائية ومتطلبات بطاريات الليثيوم وأجهزة الشحن.
 .7يجب أن تتطابق كل ألواح التوازن الذاتي الكهربائية (السكوتر) مـع متطلبـات التـوازن المحـددة
في المواصفة القياسية رقم .SASO EN 71-1
 .4يج ــب إرف ــاق دلي ــل التعليم ــات م ــع المن ــتَج ،بحي ــث يتض ــمن معلوم ــات ع ــن التش ــغيل ،وطريقةةةة

االستعمال ،والبيانات التحذيرية ،وذلك على النحو التالي:

 .iتنبيــه المســتخدم بوجــوب ق ـراءة ُك ِّتي ـب التعليمــات واشــتراطات الســالمة بشــكل جيــد قبــل
استخدام السكوتر.

 .iiتوضـ ــيح شـ ــروط وأمـ ــاكن االسـ ــتخدام (التأكيـ ــد علـ ــى االلت ـ ـزام بعـ ــدم اسـ ــتخدامها إالَّ فـ ــي
األماكن المسموح بها من السلطات المختصة في المملكة).

 .iiiتوض ــيح األدوات والمالب ــس الالزم ــة لالس ــتخدام للحف ــاظ عل ــى الس ــالمة( ،مث ــل الخ ــوذة
وواقي الكوعين والركبتين  ...الخ).
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 .ivتحذيرات بشأن السلوكيات المؤثرة على التوازن أثنـاء االسـتخدام (مثـل حمـل االشـياء أو
استعمال الهواتف المحمولة).

 .vتحـذيرات بشــأن العوامـل المــؤثرة علــى سـالمة الجهــاز (مثــل مسـببات ارتفــاع الحـ اررة ،أو
حاالت احتمال الحريق أو انفجار البطارية).

 .viالتحــذيرات أو التوصــيات الــالزم اتباعهــا بخصــوص طريقــة وتوقيــت الشــحن ،وشــروط
استعمال الشواحن البديلة.
 .viiتحذيرات بشأن أماكن التخزين (مثل قربه من المواد القابلة لالشتعال أثناء الشحن).
 .viiiتحــذيرات بشــأن الفئــات العمريــة المناســبة والحــدود القصــول للــوزن المســوح بــه لمســتخدم
السكوتر.

 .3يجب اال تزيد سرعة الجهاز عن 75كم /ساعة.
ـورد بأنـه لعبـة ،فتُطبـق علـى السـكوتر الالئحـة الخليجيـة
 .5في حالة تصنيف الجهـاز مـن قبـل الم ِّ
للعب األطفال ،باإلضافة إلى متطلبات هذه الالئحة.
ج)
)2

توفَّر نظام إدارة جودة فعـال لـدل المصـنع َمص َـدر المنـتَج( ،يعتبـر المصـنع الحاصـل علـى شـهادة
نظام إدارة الجودة وفقا لـ  ISO 9001مستوفياً لمتطلبات هذا البند).

المتطلبات المتعلقة بالتغليف:
أ) التأكــد مــن خلــو عبـوات تغليــف ألـواح التـوازن الــذاتي الكهربائيــة (الســكوتر) مــن مــادة الرصــاص أو أي
من المعادن الثقيلة.

ب) التأكــد مــن أن عبــوة تغليــف ألـواح التـوازن الــذاتي الكهربائيــة (الســكوتر) تحمــل رمــز إعــادة التــدوير فــي
حال استخدام العبوات البالستيكية.

المادة ( )5البيانات اإليضاحية
المعـ َّـدة لوضــعها أو
يجــب أن تكــون البيانــات اإليضــاحية الخاصــة ب ـألواح الت ـوازن الــذاتي الكهربائيــة (الســكوتر)؛ ُ
عرضها في السوق كالتالي:
 )7أن تكون البيانات اإليضاحية على عبوة المنتَج وعلى المنتج ذاته ،مطابقة للمتطلبـات الفنيـة الـواردة فـي هـذه
الالئحة.
 )7أن تتضمن هذه البيانات أي عبارات تحذيرية متعلقة بالمنتج ،وذلك وفقاً لمتطلبات هذه الالئحة.
 )4أن تتضمن البيانات اإليضاحية المعلومات التالية:
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أ) اسم المنتَج واالسم التجاري له.
ب) اسم الصانع وعنوانه و /أو عالمته التجارية أو كليهما.
عبوة ُيوضح دفعة اإلنتاج ،وذلك لغرض تتبُّع المنتَج.
ج) يجب وضع رمز (كود) خاص على كل َّ
)3

د) بلد المنشأ وما إذا كان المنتَج ُي َّ
صنع بموجب ترخيص من عالمة تجارية مسجلة.
أن تكون مكتوبة باللغتين العربية واإلنجليزية وتكون أحرفها واضحة ومقروءة وال يمكن إزالتها بسهولة.

)5

ومثَْبتة.
أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات اإليضاحية صحيحة ُ

)0

اأال تكــون الصــور والعبــارات المســتخدمة علــى عبـوات المنــتج ،مخالفــة للنظــام العــام واآلداب العامــة والقــيم
اإلسالمية السائدة في المملكة.

المادة ( )6إجراءات تقويم المطابقة
)1

المورد -المسؤول عن الوضع في السوق -الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة
يجب على
ِّ
مقبولة من الهيئة  ،وفقا لنموذج تقويم المطابقة ( )Type 3وفقا للمواصفة  ISO/IEC 17067كما هو

موضح في الملحق (. )7

)7

يجب أن تنفذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدد ،بما يضمن الوفاء بمتطلبات

المبينة في الملحق (.)7
هذه الالئحة والمواصفات القياسية السعودية ذات العالقة؛ ا

)4

يجب أن ُي َرفق مع ألواح التوازن الذاتي الكهربائية (السكوتر) ملف فني يتضمن ما يلي:
المورد(الصانع/المستورد) بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق (.)4
 إقرار ِّ

)3

المورد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق ،مثل تقديم وثائق الملف الفني
يجب على
ِّ
ت مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه الالئحة ،متى ما
وشهادات المطابقة وأي معلومات أخرل موثاقة تُثبِ ُ

)5

يعتبر السكوتر الحاصل على عالمة الجودة السعودية أو ما يكافئها مستوفية للمتطلبات المنصوص

 وثيقة تقييم المخاطر.

طُلِب منه ذلك.

عليها في هذه الالئحة.
)0

المورد
يجب على الجهة المقبولة تطبيق الالئحة الفنية الخليجية للعب األطفال ،وذلك في حالة تصنيف
ِّ

منتجه كلعبة أطفال ،إضافة الى تطبيق متطلبات هذه الالئحة.

المادة ( )7مسؤوليات الجهات الرقابية ( المنافذ – المصانع)
تقوم الجهات الرقابية كجزء من مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:
الصفحة  7من 11
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)7

تقــوم الجهــات الرقابيــة بــالتحقق مــن اســتيفاء أل ـواح الت ـوازن الــذاتي الكهربائيــة (الســكوتر) إلج ـراءات تقــويم

)7

تقــوم الجهــات الرقابيــة – عش ـوائياً  -ســحب عينــات مــن أل ـواح الت ـوازن الــذاتي الكهربائيــة (الســكوتر) و

)4

تقوم الجهات الرقابية تحميل المستوردين تكاليف إجراء االختبارات و ما يتعلق بذلك.

)3

عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج  ،فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات
و اتخاذ اإلجراءات النظامية في حقها.

المطابقة المحددة  ،والوثائق الفنية المرفقة مع االرسالية.

إحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدل مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه الالئحة.

المادة ( )8مسؤوليات سلطات مسح السوق
تقوم سلطات مسح السوق كجزء من مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:
)7

تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في األسواق ،وكذلك المنتجات المخزنة في
مستودعات التجار و المصنعين للتحقق من سالمة المنتجات و مدل استيفائها للمتطلبات األساسية

َّ
المبينة في هذه الالئحة و المواصفات القياسية ذات العالقة.
)7

الموردين(صانعين و مستوردين)  ،وذلك
اء من السوق أو مستودعات
ِّ
سحب ا
عينات من المنتَج  ،سو ً
إلجراء االختبارات الالزمة والتأكد من مدل مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه الالئحة .

)3

َّ
المخزن  -لمتطلبات هذه الالئحة  ،فإن سلطات مسح
منتج المعروض و
عند ضبط حالة عدم مطابقة لل َ
السوق تتخذ جميع اإلجراءات اإلدارية من سحب و استدعاء للمنتج المعني  ،و تُ َّ
طبق اإلجراءات و
العقوبات المشار إليها في المادة ( ، )9و ذلك بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة .

المادة ( )9المخالفات و العقوبات
)7

ُيحظ ــر ص ــناعة و اس ــتيراد و وض ــع و ع ــرض الس ــكوتر غي ــر المط ــابق لبن ــود ه ــذه الالئح ــة  ،أو حت ــى

)7

ُيعتبر عدم استيفاء السكوتر لمتطلبات هذه الالئحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق و الجهات الرقابية
للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خط ار على صحة و سالمة المستهلك و على البيئة ،

اإلعالن عنه.

و ذلك في الحاالت التالية :
أ)

عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو عالمة الجودة السعودية أو ما يكافئها.

المورد بالمطابقة  ،أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة .
ب) عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار ِّ
ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية عند الطلب.
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د) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات اإليضاحية أو إرشادات السالمة واالستخدام.
)4

عنــد ضــبط أي مخالفــة ألحكــام هــذه الالئحــة ،فعلــى الجهــات الرقابيــة وســلطات مســح الســوق – حس ــب
الحالة  -اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة إلزالة المخالفة و آثارها من السوق  ،و لها في سبيل ذلك :

أ)

تكلي ــف الجه ــة المخالف ــة  -المس ــؤولة ع ــن وض ــع أو ع ــرض الس ــكوتر المخ ــالف  -بس ــحبها م ــن

المســتودعات أو الســوق بهــدف تصــحيح المخالفــة كلمــا كــان ذلــك ممكنــا  ،أو إعــادة تصــديرها  ،أو
إتالفها (حسب طبيعة المنتج) و ذلك خالل المدة الزمنية التي تحددها تلك الجهات.

ب)

القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتالفها ،أو اتخـاذ أي إجـراء آخـر السـتدعائها مـن األسـواق .
و لســلطات مســح الســوق  -حســب الحالــة  -اإلعــالن عــن اســتدعاء المنــتَج مــن األس ـواق  ،مــع
تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
ُّ

)3

عنــد ضــبط مخالفــة للســكوتر  ،فــإن الهيئــة تتخــذ اإلجـراءات الالزمــة إللغــاء شــهادة المطابقــة ذات العالقــة
واالعالن عن المخالفات ،و اتخاذ التدابير الالزمة مع الجهة المقبولة م ِ
صدرة الشهادة .
ُ

)5

ُيعاقَب كل من يخالف أحكام هذه الالئحة بالعقوبـات المنصـوص عليهـا فـي األنظمـة/اللوائح المعمـول بهـا
في المملكة.

المادة ( )11أحكام عامة
)7

المبينــة فــي المواصــفات
تعتبــر المالحــق المرفقــة بهــذه الالئحــة ،بمــا فــي ذلــك المصــطلحات و التعــاريف ا
القياسية جزءاً ال يتج أز من أحكامها ،و للهيئة تعديل أي من هذه المالحق كلما اقتضى األمر ذلك.

)7

ـورد بجمي ــع األنظم ــة/اللوائح األخ ــرل المعم ــول به ــا ف ــي المملك ــة ؛
ال تح ــول ه ــذه الالئح ــة دون التـ ـزام الم ـ ِّ

المتعلقــة بتــداول أل ـواح الت ـوازن الــذاتي الكهربائيــة (الســكوتر) و نقله ـا وتخزينه ـا  ،و كــذلك األنظمــة/اللوائح

ذات العالقة بالبيئة و األمن و السالمة.
)4

ـوردين أللـواح التـوازن الـذاتي الكهربائيـة (السـكوتر) الخاضـعة ألحكـام هـذه الالئحـة ،
يجب على جميـع الم ِّ

أن يقــدموا لمفتشــي ( مراقبــي ) الجهــات الرقابيــة وســلطات مســح الســوق جميــع التســهيالت و المعلومــات
التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم .

)3

إذا نشــأت أي حالــة ال يمكــن معالجتهــا بمقتضــى أحكــام هــذه الالئحــة  ،أو نشــأ أي خــالف فــي تطبيقهــا،

فيرفع األمر إلى اللجنة المختصة في الهيئة إلصـدار القـرار المناسـب بشـأن هـذه الحالـة أو هـذا الخـالف،
ُ
و بما يحقق المصلحة العامة.
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المادة ( )11أحكام انتقالية
)7

المورد تصحيح أوضاعه وفقاً ألحكام هذه الالئحة ،خالل مدة ال تزيد على (ثالثة أشـهر) مـن
يجب على ِّ

)7

مع مراعاة أحكام الفقرة ( )7مـن هـذه المـادة ُ ،يسـمح بتـداول المنتجـات غيـر المسـتوفية للمتطلبـات الـواردة
في هذه الالئحة  ،لمدة ال تزيد على ستة أشهر من تاريخ نشرها.

)4

تاريخ نشرها.

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

المادة ( )12النشر
تُنشر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية.
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)1( الملحق رقم
قائمة المواصفات القياسية الخاصة بالسكوتر
عنوان المواصفة القياسية باللغة اإلنجليزية
Household and Similar Electrical
Appliances - Safety - Part 1 : General
Requirements
Secondary cells and batteries containing
alkaline or other non-acid electrolytes Safety requirements for portable sealed
secondary cells, and for batteries made
from them, for use in portable
applications
Safety of toys - Part 1 : Mechanical and
physical properties
Safety of power transformers, power
supplies, reactors and similar products Part 2-7: Particular requirements and
tests for transformers and power
supplies for toys
Safety of power transformers, power
supplies, reactors and similar products Part 1: General requirements and tests
Secondary lithium-ion cells for the
propulsion of electric road vehicles Part 1: Performance testing
Secondary lithium-ion cells for the
propulsion of electric road vehicles Part 2: Reliability and abuse testing
Secondary batteries (except lithium) for
the propulsion of electric road vehicles Performance and endurance tests
Electrically propelled road vehicles —
Test specification for lithium-ion
traction battery packs and systems Part 1: High-power applications.
Electrically propelled road vehicles —
Test specification for lithium-ion
traction battery packs and systems- Part
2: High-energy applications.
Electrically propelled road vehicles —
Test specification for lithium-ion
traction battery packs and systems- Part
3: Safety performance requirements .

11  من11 الصفحة

عنوان المواصفة القياسية باللغة العربية
رقم المواصفة القياسية
-  األجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابههاSASO IEC 60335-1
. المتطلبات العامة: الجزء األول- السالمة
 الخاليا الثانوية والبطاريات التي تحتويSASO IEC 62133
على القلويات وااللكتروليتات غير
الحمضية – متطلبات السالمة للخاليا
الثانوية المغلقة النقالة والبطاريات
المصنوعة منها لالستخدام في التطبيقات
المتنقلة

1
2

:  الجزء األول-  السالمة في لعب األطفالSASO EN 71-1
الخواص الميكانيكية والفيزيائية
 أجهزة اإلمداد, سالمة محوالت القدرةSASO IEC 61558-2-7
 المفاعالت والمنتجات,بالطاقة الكهربائية
 المتطلبات:7-2 الجزء-المشابهة
واختبارات خاصة للمحوالت وأجهزة
اإلمداد بالطاقة الكهربائية

3

 وإمدادات,  سالمة محوالت الكهرباءSASO IEC 61558-1
-  والمفاعالت والمنتجات المماثلة, الطاقة
 المتطلبات العامة:الجزء االول
واالختبارات
 خاليا أيون اللثيوم الثانوية لدفع مركباتSASO IEC 62660-1
 اختبار: 1  الجزء-الطرق الكهربائية
األداء
 خاليا أيون اللثيوم الثانوية لدفع مركباتSASO IEC 62660-2
 اختبار: 2  الجزء-الطرق الكهربائية
الموثوقية واالستعمال الخاطئ
البطاريات الثانوية ( بإستثناء بطاريات
SASO IEC 61982
الليثيوم ) لدفع مركبات الطرق الكهربائية
 اختبار التحمل واألداءISO 12405-1

5

4

6
7
8
9

ISO 12405-2

10

ISO 12405-3

11
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الملحق ()2
نموذج تقويم المطابقة ( )Type 3وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067
(المطابقة للطراز المبنية على تأكيد جودة عملية اإلنتاج)
1

المطابقة للطراز المبنية على تأكيد جودة عملية اإلنتاج
ـورد  -مــن خاللــه  -االلت ازمــات ال ـواردة فــي البنــود المبينــة
هــو نمــوذج إج ـراء لتقــويم المطابقــة الــذي ُينفِّـذ المـ ِّ
أدنــاه ،ثــم يؤكــد و يقــر  -تحــت كامــل مســؤوليته  -بــأن المنتجــات المعنيــة متطابقــة مــع الطـراز المحــدد فــي

شهادة اعتماد الطراز (  )Type Approvalو تتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة.
2

التصنيع
ـورد تشــغيل نظــام إدارة ســالمة المنــتَج ؛ مصــادق عليــه لضــمان ســالمة المنــتج  ،شــامال خــط
يجــب علــى المـ ِّ
اإلنتاج و الفحص النهائي ،و اختبـار المنت ـجات المعـ ـنية وفـ ـقا للبنـد ( ، )4و يجـب أن يخض ـع الن ـظام إلـى

مراقبة دورية ( )Surveillanceوفقا لما ورد في البند ( .)3
3

نظام إدارة سالمة المنتَج

المورد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها ،من أجل تقويم نظام إدارة سالمة المنتَجات
 7/4يجب على ِّ
المعنية.
و يجب أن يشمل الطلب:
ـورد ،و اس ــم و عنـ ـوان الممثِّـ ـل الرس ــمي للص ــانع  -عن ــد تق ــديم الطل ــب م ــن الممث ــل
 اس ــم وعنـ ـوان الم ـ َّ
الرسمي؛

 يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السلطات المعنية في بلد الصنع.
ار مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرل.
 إقر ا
 كل المعلومات ذات العالقة بشأن فئة المنتجات المقصودة.
 الوثائق الخاصة بنظام إدارة سالمة المنتَج.
المصادق عليه  ،ونسخة من شهادة اعتماد الطراز.
 الوثائق الفنية الخاصة بالطراز
َ
 7/4يجــب أن يضــمن نظــام إدارة ســالمة المنــتَج تطــابق المنتجــات المصــنعة مــع الط ـراز المحــدد فــي شــهادة
اعتماد الطراز  ،و مع متطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة.
الصفحة  12من 11

م.ا30-30-51-511-

ـورد – بطريقـة منهجيـة و منظمـة  ،علـى
 4/4يجب توثيق جميع عناصر النظام و متطلباته  -المعتمـدة مـن الم ِّ

شــكل سياســات مكتوبــة و إج ـراءات و تعليمــات  ،و يجــب أن تُتــيح وثــائق نظــام إدارة ســالمة المنــتَج فهم ـا
متَّ ِس ـ ـقا لب ـ ـرامج و خطـ ــط و أدل ـ ـة و سـ ــجالت السـ ــالمة  ،و يجـ ــب أن تشـ ــمل وثـ ــائق النظـ ــام  -علـ ــى وجـ ــه

الخصوص  -وصفا كافيا لما يلي :
أ)

أهداف الجودة  ،و الهيكل التنظيمي و المسؤوليات و صالحيات اإلدارة  ،و ذلـك فيمـا يتعلـق بسـالمة
المنتَج.

ب) تقنيات التصنيع  ،و إجراءات مراقبة جودة و سالمة المنتَج  ،و العمليات و اإلجراءات المتَّبعة ؛
ج) الفحوصات و االختبارات المنفِّذة ؛ قبل و أثناء و بعد التصنيع  ،و تكرارها؛
د)

السجالت  :مثل تقارير الفحص و االختبار و المعايرة  ،و وثائق تأهيل الموظفين المعنيين  ...إلخ .

ه) وسائل ضبط تحقيق السالمة المطلوبة في المنتَج و التشغيل الفعال لنظام إدارة سالمة المنتَج.

 3/4يجب على الجهة المقبولـة  -المص ِ
ـادقة علـى نظـام إدارة سـالمة المنـتَج  -تقـويم النظـام لتحديـد مـا إذا كـان
ـادقة علـى النظـام  ،و ذلـك لمـدة
مستوفيا للمتطلبات المشار إليها في البند  ، 4/4خـالل فتـرة سـريان المص َ
ثالث سنوات.

 5/4يجب افتراض مطابقة المنتَج لمتطلبات اللـوائح الفنيـة  -فيمـا يتعلـق بعناصـر نظـام إدارة سـالمة المنـتَج -
كلما كان مطابقا للمواصفات القياسية.
 0/4يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبـرة فـي سـالمة المنـتَج المعنـي  ،وأن يضـم الفريـق عضـوا واحـدا  -علـى
األقل  -ذا خبرة في تقـويم مجـال و تقنيـات صـناعة المنـتَج ،و إلمامـا بالمتطلبـات الفنيـة الـواردة فـي اللـوائح
الفنية ذات العالقة.

 0/4يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويم للمصنع  ،و يجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار
إليهــا فــي البنــد  4/4للتأكــد مــن قــدرة الصــانع علــى تحديــد المتطلبــات ال ـواردة فــي الل ـوائح الفنيــة  ،و إج ـراء
الفحوصات و االختبارات الالزمة لضمان مطابقة المنتَج لتلك المتطلبات.
 2/4يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم  ،على أن يتضمن اإلشعار نتائج التدقيق و قرار التقويم مع
مسوغات ذلك .
صادق عليه  ،و الحفـاظ عليـه بحيـث
 0/4يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سالمة المنتَج  ،كما هو ُم َ
يظل مالئما وفعاال.
 9/4يجــب علــى الصــانع إشــعار جهــة تقــويم المطابقــة  -التــي صــادقت علــى نظــام إدارة ســالمة المنــتَج  -بــأي
قترح في نظام إدارة سالمة المنتَج.
تعديل ُم َ
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 78/4يجــب علــى الجهــة المقبولــة تقـويم أي تعــديالت مقترحــة  ،ثــم تقريــر مــا إذا كــان نظــام إدارة ســالمة المنــتَج
َّ
المعدل مستم اًر في مطابقته للمتطلبات المشار إليها في البند  ، 4/4أو يحتاج إلى إعادة التقويم  ،و يجب
على الجهة المقبولة إشعار الصـانع بقرارهـا  ،علـى أن يتضـمن اإلشـعار نتـائج الفحـص و االختبـار و قـرار

التقويم مع مسوغات ذلك .
4

المراقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة

ـورد اللت ازمــات نظــام إدارة ســالمة المنــتَج
 7/3الغــرض مــن المراقبــة الدوريــة هــو التحقــق مــن مــدل اســتيفاء المـ ِّ
المصادق عليه .
َ
ـورد الســماح للجهــة المقبولــة  -خــالل فت ـرة س ـريان المصــادقة  -بــدخول مواقــع التصــنيع و
 7/3يجــب علــى المـ ِّ
التفتــيو و االختبــار و التخـزين  ،و أن ُيــوفِّر جميــع المعلومــات الالزمــة للتقــويم ؛ خاصــة وثــائق نظــام إدارة
س ــالمة المن ــتَج  ،و س ــجالت الس ــالمة  ،مث ــل  :تق ــارير الفح ــص و االختب ــار و المع ــايرة  ،و وث ــائق تأهي ــل
الموظفين المعنيين  ...إلخ .

 4/3يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام إدارة سالمة المنتَج
للمورد.
و يحافظ عليه  ،على أن تُقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم ِّ
 3/3يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع إلجراء اختبارات على المنتَج – إذا اقتضى األمر ذلـك
 أو توكيلهــا لجهــة أخــرل للتأكــد مــن أن نظــام إدارة ســالمة المنــتَج يعمــل بشــكل صــحيح  ،علــى أن تُقــدمللمورد  ،و تقارير االختبارات  -في حالة إجراء االختبارات.
الجهة المقبولة تقرير التقويم ِّ

5

شهادة المطابقة و اإلقرار بالمطابقة

ـورد حاصــال علــى نظــام إدارة ســالمة
 7/5يجــب علــى الجهــة المقبولــة إصــدار شــهادة مطابقــة للمنــتَج إذا كــان المـ ِّ
ـورد طلبــا لــذلك  ،خــالل فتـرة سـريان مفعــول
ـادق عليــه و ســاري المفعــول  ،و ذلــك كلمــا قــدم المـ ِّ
المنــتَج مصـ َ
المصادقة .

 7/5يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المنتَج في كل طلب  ،و توضيحها في شهادة المطابقة الصادرة،
و تسجيلها في البوابة اإللكترونية للمطابقة (في الهيئة).
المورد أن يصدر إق ار ار مكتوبا بالمطابقة لكل طراز ُمعتمد من المنـتَج (اعتمـاد الطـراز)  ،و أن
 4/5يجب على ِّ
يجعله ُمتاحا للجهات الرقابية و سلطات مسح السـوق لمـدة ال تقـل عـن عشـر ( )78سـنوات  ،و ذلـك بعـد
وضع المنتَج في السوق  ،على أن ُي َّ
المورد بالمطابقة  ،و يجب توفير
عتمد للمنتَج في إقرار
ِّ
الم َ
حدد الطراز ُ
نسخة من شهادة المطابقة و اإلقرار بالمطابقة للجهات الرقابية و سلطات مسح السوق عند الطلب.

ـورد أن يجعـل الوثـائق أدنـاه ُمتاحـةً للجهـات الرقابيـة وسـلطات مسـح السـوق لمـدة ال تقـل عـن
 3/5يجب على الم ِّ
عشر ( )78سنوات  ،و ذلك بعد وضع المنتَج في السوق.
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 الوثائق المشار إليها في البند . 4/4
مصادق عليه .
 التعديالت المشار إليها في البند  ،9/4كما هو
َ
 ق اررات و تقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند . 2/4
 5/5يجب على كـل جهـة مقبولـة إبـال الجهـات الرقابيـة وسـلطات مسـح السـوق عـن أنظمـة إدارة سـالمة المنـتَج
التــي صــادقت عليهــا أو ســحبتها  ،و يجــب عليهــا وضــع ق ـوائم ألنظمــة إدارة ســالمة المنــتَج التــي صــادقت
عليها  ،أو التي قامت برفضها أو تعليقها أو تقييدها أو سحبها  ،و ذلك بأي وسيلة ؛ إما بشكل دوري أو
عند الطلـب  ،و علـى كـل جهـة مقبولـة إشـعار الجهـات المقبولـة األخـرل عـن المصـادقات الخاصـة بأنظمـة

إدارة ســالمة المنــتَج التــي قامــت برفضــها أو تعليقهــا أو ســحبها أو تقييـدها  ،و إشــعار تلــك الجهــات  -عنــد
الطلب  -عن مصادقات األنظمة التي أصدرتها.
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الملحق ()3
المورد بالمطابقة
نموذج إقرار
ِّ

يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة
 )7بيانات المورد

المورد بالمطابقة
إقرار
ِّ

االسم
العنوان:

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

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

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

)2

تفاصيل المنتج

العالمة التجارية للمنتج
الطراز

وصف المنتج

المواصفات القياسية المرجعية  /المواصفات الفنية
قر بأن المنتج المذكور في هذا اإلقرار هو منتَج مطابق لالئحة الفنية السعودية (
ُن ُّ
و المواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.

)

الشخص المسؤول:

اسم الشركة:

التوقيع:

التاريخ:
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