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ت ـم ـه ـي ــد
ً
تماشيا مع انضمام اململكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العاملية ً
وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم  244وبتاريخ
1426/9/21ه بشأن املوافقة على وثائق انضمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية ،وما يتطلب األمر من التزام اململكة بمواءمة
أنظمتها ذات العالقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات املنظمة ،خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ( )TBTالتي تقض ي بعدم
وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول األعضاء ،وعدم التمييز بين املنتجات ذات املنشأ املختلف من
حيث االشتراطات الفنية وطرائق تقويم املطابقة ،وذلك من خالل إصدار لوائح فنية تشمل املتطلبات األساسية املشروعة وتوحيد
إجراءات العمل .
ً
وبناء على املادة الثالثة (فقرة  )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم
 216بتاريخ  1431/6/17هـ ،املوافق  2010/5/31م ،وذلك بأن تتولى الهيئة "إصــدار مواصفــات قياســية ســعودية و أنظمــة
وأدلــة الجــودة وتقديــم املطابقــة ،تتو افــق مــع املواصفــات القياســية واألدلة الدوليـة ،وتحقـق متطلبـات اتفاقيـة منظمـة
التجـارة العامليـة فـي هـذا املجـال ،وتكـون متو افقـة مـع الشـريعة اإلسالمية ومحققـة ملصالـح اململكـة"
واستنادا إلى املادة الرابعة (فقرة  )2-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء
رقم  216بتاريخ  1431/6/17ه ،املوافق  2010/5/31م ،وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارلوائح إجراءات تقويم املطابقة للسلع
واملنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".
ً
وبناء على املادة السادسة (فقرة  )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم
 216بتاريخ  1431/6/17هـ ،املوافق  2010/5/31م ،وذلك بأن تتولى الهيئة "مـع مراعـاة مـا ورد فـي املـادة (الرابعـة) مـن هـذا
التنظيـم ،تعـد الهيئـة هـي املرجـع فـي اململكـة فـي كل مـا يتعلـق باملواصفـات القياسـية ،وإجـراءات تقويـم املطابقـة ،ومنـح عالمة
الجـودة والقيـاس واملعايـرة .وعلـى جميـع القطاعات الحكوميـة والخاصـة االلتزام باملواصفـات القياسـية السـعودية فـي جميـع
مشـترياتها وأعمالهـا".
ً
أساسا ملطابقة تلك املنتجات للمتطلبات األساسية
وحيث إن املواصفات القياسية للمنتجات املشمولة في إحدى اللوائح تعتبر
للسالمة في الالئحة الفنية املحددة.
فقد قامت الهيئة بإعداد هذه الالئحة الفنية.
ملحوظة :هذا التمهيد وجميع املالحق لهذه الالئحة الفنية جزء ال يتجزأ منها.
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املادة ( )1املصطلحات والتعاريف
تك ـ ـ ــون للمس ـ ـ ــميات والعب ـ ـ ــارات أدن ـ ـ ــاه  -عن ـ ـ ــد تطبي ـ ـ ــق بن ـ ـ ــود ه ـ ـ ــذه الالئح ـ ـ ــة  -ال ـ ـ ــدالالت واملع ـ ـ ــاني املبين ـ ـ ــة أمامه ـ ـ ــا ،م ـ ـ ــالم يق ـ ـ ــت ِّ
سياق النص خالف ذلك.
اململكة :اململكة العربية السعودية
املجلس :مجلس إدارة الهيئة.
الهيئة :الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة.
الجهات الرقابية :هي الجهة/الجهات الحكومية ذات املهام الرقابية حسب اختصاصها؛ املسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح
الفنيةً ،
سواء في املنافذ الجمركية أو األسواق أو املصانع.
الجهات املختصة :الجهات املخولة نظاميا باململكة بإصدار التراخيص الخاصة بتصنيع املنتج ومزاولة النشاط ،وتطبيق أحكام
هذه الالئحة.
سلطات مسح السوق :هي الجهة/الجهات الحكومية املسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.
الالئحة الفنية :وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص املنتجات والعمليات املرتبطة بها وطرائق إنتاجها ،بما في ذلك
األحكام اإلدارية سارية املفعول املطبقة؛ التي يجب االلتزام بها .وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في املصطلحات والتعاريف
والتعبئة ،ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات على املنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج.
َ
القواعد والتعليمات أو الخصائص
املواصفة القياسية :وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة؛ تضع  -لالستخدام االعتيادي واملتكرر-
للمنتجات أو العمليات وطرائق اإلنتاج ذات العالقة؛ التي يكون تطبيقها اختياريا ،وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص املصطلحات،
والتعاريف والتعبئة ،ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات التي تنطبق على املنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج.
املتطلبات األساسية :املتطلبات الخاصة باملنتجات التي قد تؤثر على السالمة والصحة والبيئة؛ التي يجب االلتزام بها.
الخطر(أخطار( ): Hazard(sمصدر محتمل للضرر

ً
املخاطر ) :Risk(sاحتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر.
املوردُ :ويقصد به ما يلي:
ِّ
املنتج ،في حالة إقامته في اململكة ،أو كل شخص ُيقدم ُهويته على أنه صانع َ
صانع َ
للمنتج وذلك من خالل تسميته
ِّ
املنتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة ،وكذلك كل شخص ُيقدم على تجديد َ
َ
املنتج.
ِّ
-

وكيل الصانع في اململكة في حالة إقامة الصانع خارج اململكة.

-

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

إجراءات تقويم املطابقة :وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة توضح اإلجراء املستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم
املطابقة.
الجهات املقبولة :هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق الئحة قبول جهات تقويم املطابقة.
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شهادة املطابقة :الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات املقبولة؛ التي تؤكد مطابقة املنتج أو أي دفعة منه ملتطلبات
املواصفات القياسية ذات العالقة.
املورد باملطابقة :إقرار من املورد نفسه بأن منتجه مطابق ملتطلبات التشريعات املعمول بها ،وذلك دون أي تدخل إلزامي من
إقرار ِّ
طرف ثالث  -ال في مرحلة التصميم وال في مرحلة اإلنتاج الخاصة بعملية التصنيع  -وقد يعتمد اإلقرار على إجراء اختبارات على
املنتج وفقا للتشريعات ذات العالقة.
عالمة الجودة السعودية :هي عالمة اعتمدتها الهيئة تدل على أن املنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة لالئحة
وإجراء املنح واملواصفات القياسية السعودية ذات العالقة.
مسح السوق :األنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن املنتجات تستوفي املتطلبات املنصوص عليها
ً
في اللوائح الفنية ذات العالقة ،وأنها ال تشكل خطرا على الصحة والسالمة والبيئة ،أو أي جانب آخر يتعلق بحماية املصلحة العامة.
الوضع في السوق :هو وضع َ
املنتج ألول مرة في سوق اململكة ،واملسؤول عنه إما الصانع أو املستورد.
العرض في السوق :تعني أي إمداد َ
باملنتج بهدف التوزيع أو االستهالك أو االستخدام في اململكة في إطار نشاط تجاريً ،
سواء كان

ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب :أي إجراء يهدف إلى منع املنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.
االستدعاء :أي إجراء يهدف إلى استرجاع املنتجات املعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.
الصهريج :وعاء لنقل السوائل يمكن تركيبه بشكل دائم على الشاحنة الصهريجية/املقطورة.
ً
الغاز البترولي املسال :خليط البروبان والبيوتان التجاري من مواد هيدروكربونية خفيفة تتكون أساسا من غازات البروبان
والبيوتان واملستخلصة من غازات مصافي التكرير ،أو املتكثفات السائلة للغاز الطبيعي ،أو الغاز املصاحب أو من غازات النفط
الخام والزيوت الثقيلة.
املقطورةَ :مركبة يراعي في تصميمها أال يعتمد أي جزء أساس ي منها على السيارة القاطرة (الشاحنة) ،ويعتبر نصف املقطورة ذات
املسطح الصغير بمنزلة مقطورة.
نصف املقطورةَ :مركبة مصممة لتقرن مع قاطرة عن طريق صينية الجرَ ،ويستند جزء من وزنها على القاطرة.
ُ
مقطورة الصهريج :صهريج مركب على مقطورة ،ت َجر بواسطة سيارة بمحرك.
الشاحنة :مركبة بمحرك لجر مقطورة الصهريج.
الشاحنة الصهريجية :مركبة بمحرك مزودة بمقطورة صهريجية.
رقم الهيكل :الرقم املميز ( )VINلقاعدة الصهريج (الشاسيه).

ً
الوزن األقص ى اإلجمالي :وزن الشاحنة الصهريجية بما في ذلك محتويات صهريج الشحن املعبأ تماما.
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املادة ( )2املجال
تطبق هذه الالئحة على صهاريج نقل الغاز البترولي املسال ،حيث تحدد متطلبات تصميم وتصنيع ومعاينة واختبار الصهاريج ً
وفقا
للمواصفات القياسية املذكورة في امللحق (.)1

املادة ( )3األهداف
تهدف هذه الالئحة إلى تحديد املتطلبات األساسية الخاصة لصهاريج نقل الغاز البترولي املسال؛ املشمولة في مجال هذه الالئحة،
وتحديد إجراءات تقويم املطابقة التي يجب على املوردين االلتزام بها ،وذلك لضمان مطابقة هذا املنتج ،واملحافظة على صحة
وسالمة مستعملي الطرق.

املورد
املادة ( )4التزامات ِّ
املورد ،عند تصنيع أو استيراد صهاريج نقل الغاز البترولي املسال ،االلتزام باملتطلبات التالية:
يجب على ِّ
 1/4املتطلبات العامة
ُ
يجب على املورد االلتزام باملتطلبات التالية:
1/1/4

االشتراطات الفنية واإلدارية املذكورة في اللوائح واملواصفات القياسية ذات العالقة باملنتج.

2/1/4

الحصول على التراخيص الالزمة ملزاولة النشاط من الجهات املختصة.
أن يكون لدى املصنع نظام إدارة جودة فعال ،حيث ُيعد املصنع الحاصل على شهادة نظام إدارة الجودة ً
وفقا ملتطلبات

3/1/4

ً
مستوفيا ملتطلبات هذا البند.
ISO 9001
4/1/4

استيفاء األحكام اإلدارية السارية وأحكام هذه الالئحة الفنية لتجديد تراخيص مزاولة النشاط.

5/1/4

أن يتوافر في املصنع الكفاءات الفنية واإلدارية القادرة على صنع الصهاريج وفقا ملتطلبات اللوائح الفنية واملواصفات

6/1/4

القياسية املشمولة بها ذات العالقة.
ً
أن يكون مصنع الصهريج مسجال لدى الهيئة.

7/1/4

إصدار شهادة مطابقة وفقا ملتطلبات هذه الالئحة الفنية واملواصفات القياسية املبينة في امللحق (.)1

2/4

املتطلبات اإلدارية

1/2/4

االلتزام بتسجيل صهاريج نقل الغاز البترولي املسال ً
وفقا لنظام املرور والئحته التنفيذية.
يجب على سائقي صهاريج نقل الغاز البترولي املسال الحصول على التراخيص الالزمة ً
وفقا ملا تقرره الجهة املختصة.

3/2/4

يجب إصدار شهادة مطابقة وفقا ملتطلبات هذه الالئحة الفنية واملواصفات القياسية املشمولة بها ،املبينة في امللحق

2/2/4

(.)1
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املادة ( )5البيانات اإليضاحية
يجب أن تتضمن البيانات اإليضاحية على الصهريج االشتراطات التالية:
ُ َ
املورد باللغة العربية وسجله التجاري.
1/5
أن يكتب اسم ِّ
رقم الهيكل الخاص باملقطورة.
2/5
ُ
أن تكتب البيانات على الصهريج من الجهة اليمنى واليسرى.
3/5
ُ
أن تكتب البيانات في مكان يسمح برؤيته بشكل واضح يسهل الوصول إليه.
4/5
ُ
أن تكتب بطريقة الحفر (الدمغ  -النقش) أو الختم أو أي طريقة يصعب طمسها أو إتالفها.
5/5
6/5

اسم الجهة املقبولة وشعارها ،تاريخ املعاينة ،تاريخ انتهاء شهادة التفتيش ،ورقم هيكل املقطورة.

املادة ( )6إجراءات تقويم املطابقة
1/6

املورد  -املسؤول عن صناعة صهاريج نقل الغاز البترولي املسال  -الحصول على شهادة مطابقة صادرة من
يجب على ِّ
إحدى الجهات املقبولة من الهيئة ،وفقا لنموذج تقويم املطابقة ( )Type 1-aالوارد في املواصفة  ،ISO/IEC 17067كما

2/6

هو موضح في امللحق (.)2
ُ
يجب أن ت ِّنفذ الجهة املقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج املحدد ،بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه الالئحة
واملواصفات القياسية السعودية ذات العالقة؛ املبينة في امللحق (.)1

3/6

تخضع صهاريج نقل الغاز البترولي املسال لعملية تفتيش قبل دخولها الخدمة ،وبشكل دوري كل سنة بعد دخولها

4/6

الخدمة من إحدى الجهات املقبولة لدى الهيئة وذلك وفقا للمواصفات القياسية واملمارسات الدولية املتبعة في املجال.
ً
موضحا فيه اسم الجهة املقبولة وشعارها،
يجب على جهة التفتيش املقبولة أن تضع ملصق التفتيش على الصهريج،

وتاريخ التفتيش الدوري ورقم هيكل املقطورة ،على أن يكون امللصق ً
مزودا برمز االستجابة السريع ) (QR Codeوذلك
للتحقق من صحة بياناته.

5/6
6/6

املورد التعاون مع الجهات الرقابية وجهات تقويم املطابقة ،مثل تقديم وثائق امللف الفني وشهادات املطابقة
يجب على ِّ
ُ
وتقارير التفتيش وأي معلومات أخرى موثقة ُتثب ُت مطابقة َ
املنتج ملتطلبات هذه الالئحة ،متى ما ط ِّلب منه ذلك
ِّ
ُ
تعد املصانع الحاصلة على عالمة الجودة السعودية أو ما يكافئها مستوفية للمتطلبات املنصوص عليها في هذه الالئحة.

املادة ( )7مسؤوليات الجهات الرقابية والجهات املختصة
تقوم الجهات الرقابية كجزء من مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:
1/7

تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من استيفاء الصهاريج إلجراءات تقويم املطابقة املحددة ،والوثائق الفنية املرفقة مع
اإلرساليات في املنافذ واملصانع.
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2/7

ً
يحق للجهات الرقابية – عشوائيا – سحب عينة من الصهاريج وإحالتها إلى املختبرات املختصة للتأكد من مدى مطابقتها
للمتطلبات الواردة في هذه الالئحة.

3/7
4/7

املوردين تكاليف إجراء االختبارات وما يتعلق بذلك.
يحق للجهات الرقابية تحميل ِّ
َ
للمنتج ،فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب املنتجات املعنية من املستودعات واتخاذ
عند ضبط حالة عدم مطابقة
اإلجراءات النظامية في حقها.

5/7

تقوم الجهة املختصة بمنح وتجديد رخص مزاولة نشاط النقل للشاحنات الصهريجية – املشمولة في مجال هذه الالئحة
ً
 وذلك بعد التـأكد من مطابقتها ملتطلبات هذه الالئحة الفنية وفقا لشهادة املطابقة ،واألنظمة واإلجراءات املعمول بها فياململكة.

6/7

تقوم الجهة املختصة بالتحقق من وثائق تسجيل الشاحنات الصهريجية ،والتأكد من مطابقتها لالئحة ،وذلك حسب
األنظمة واإلجراءات املعمول بها في اململكة.

7/7

عند ضبط حالة عدم مطابقة للصهريج املعروض أو املخزن  -ملتطلبات هذه الالئحة الفنية ،فإن سلطات مسح السوق
ُ
سحب واستدعاء للمنتج املعني ،وتطبق اإلجراءات والعقوبات الواردة في املادة (،)8
تتخذ جميع اإلجراءات اإلدارية من
ٍ
وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة.

املادة ( )8املخالفات والعقوبات
1/8
2/8

َ
ُيحظر صناعة واستيراد وعرض الصهاريج غير املطابقة لبنود هذه الالئحة ،أو حتى اإلعالن عنها.
ُيعتبر عدم استيفاء الصهاريج ملتطلبات هذه الالئحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا
َ
املنتج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسالمة املستهلك وعلى البيئة ،وذلك في الحاالت التالية :

أ)

عدم تثبيت شارات املطابقة أو عالمة الجودة السعودية أو ما يكافئها ،أو تثبيتها بطريقة غير صحيحة.

ب)

املورد باملطابقة ،أو إصدارها بطريقة غير صحيحة ،أو
عدم إصدار شهادة املطابقة أو شهادة التفتيش او إقرار ِّ
احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.

3/8

ج)

عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية عند الطلب.

د)

عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات اإليضاحية بما في ذلك رقم الهيكل وفقا ألحكام هذه الالئحة.

عند ضبط أي مخالفة ألحكام هذه الالئحة ،فعلى الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق – حسب الحالة  -اتخاذ جميع
اإلجراءات الالزمة إلزالة املخالفة وآثارها من السوق ،ولها في سبيل ذلك:
أ)

تكليف الجهة املخالفة  -املسؤولة عن وضع أو عرض الصهريج املخالف  -بسحبها من املستودعات أو السوق
بهدف تصحيح املخالفة كلما كان ذلك ممكنا ،أو إعادة تصديرها ،أو إتالفها (حسب طبيعة املنتج) وذلك خالل
املدة الزمنية التي تحددها تلك الجهات.
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ب)

القيام بسحب املنتجات أو حجزها أو إتالفها ،أو اتخاذ أي إجراء آخر الستدعائها من األسواق .ولسلطات مسح
السوق  -حسب الحالة  -اإلعالن عن استدعاء َ
املنتج من األسواق ،مع ُّ
تحمل الجهة املخالفة جميع التكاليف
املترتبة على ذلك.

4/8
5/8

عند ضبط مخالفة ،فإن الهيئة تتخذ اإلجراءات الالزمة بحق هذه املنتجات املخالفة ملتطلبات هذه الالئحة ،بما في ذلك
صدرة الشهادة.
إلغاء شهادة املطابقة ذات العالقة واإلعالن عن املخالفات ،واتخاذ التدابير الالزمة مع الجهة املقبولة ُم ِّ
دون اإلخالل بأي عقوبة أشد في األنظمة املعمول بها ،فإنه ُيعاقب كل من يخالف متطلبات املواصفات القياسية املعتمدة

للمنتجات املشمولة بمجال هذه الالئحة الفنية بالعقوبات املنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.

املادة ( )9أحكام عامة
1/9

تعتبر املالحق املرفقة بهذه الالئحة ،بما في ذلك املصطلحات والتعاريف املبينة في املواصفات القياسية ً
جزء ال يتجزأ من
أحكامها ،وللهيئة تعديل أي من هذه املالحق كلما اقتض ى األمر ذلك.

2/9

املورد بجميع األنظمة/اللوائح األخرى املعمول بها في اململكة؛ املتعلقة بتداول واستخدام
ال تحول هذه الالئحة دون التزام ِّ
الصهاريج ،وكذلك األنظمة/اللوائح ذات العالقة بالبيئة واألمن والسالمة ونظام املرور ولوائحه التنفيذية.

3/9

يقدموا ملفتش ي الجهات الرقابية وسلطات مسح
موردي الصهاريج الخاضعة ألحكام هذه الالئحة ،أن ِّ
يجب على جميع ِّ
السوق والجهات املختصة جميع التسهيالت واملعلومات التي يطلبونها لتنفيذ املهام املوكلة لهم.

4/9

يجب أن تخضع الشاحنات الصهريجية -املشمولة بهذه الالئحة – لعملية تفتيش دورية ،والتأكد من وجود رقم هيكل

5/9

خاص للمقطورة وأنها توفر جميع متطلبات السالمة للسير على الطرق ،وذلك وفقا لألنظمة املعمول بها في اململكة.
إذا نشأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه الالئحة ،أو نشأ أي خالف في تطبيقهاُ ،فيرفع األمر إلى لجنة
مختصة في الهيئة إلصدار القرار املناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخالف ،وبما يحقق املصلحة العامة.

6/9

للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه الالئحة ،وعلى جميع املستفيدين من تطبيق هذه الالئحة االلتزام بما يصدر عن الهيئة
من تفسيرات.

املادة ( )10أحكام انتقالية
1/10
2/10

ً
تطبق أحكام هذه الالئحة خالل مدة ال تزيد عن 180يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وللموردين مهلة لتصحيح
مع مراعاة أحكام الفقرة ( )1من مادة األحكام االنتقاليةُ ،يعطى للصهاريج التي داخل الخدمة
ِّ
ً
أوضاعهم في السوق ،وفقا ملتطلبات الالئحة الفنية خالل مدة ال تزيد عن  1,095يوما من تاريخ نشرها في الجريدة
الرسمية

3/10

تلغي هذه الالئحة الفنية -بعد اعتمادها -كل اللوائح السابقة في مجال هذه الالئحة الفنية.
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املادة ( )11النشر
ُ
تنشر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية.
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امللحق ()1
أ) املواصفات القياسية لصهاريج نقل الغازالبترولي املسال
الرقم

املنتج

رقم املواصفة
القياسية

عنوان املواصفة القياسية

معدات الغازات البترولية املسالة وملحقاتها – تجهيز معدات شاحنات صهاريج
1
الغاز البترولي املسال
معدات الغازات البترولية املسالة وملحقاتها – أوعية الضغط ُ
الصلب امللحومة
SASO EN 12493
2
صهاريج لشاحنات صهاريج الغاز البترولي املسال – التصميم والتصنيع
معدات الغازات البترولية املسالة وملحقاتها إجراءات التعبئة والتفريغ
نقل
SASO EN 13776
3
لشاحنات صهاريج الغاز البترولي املسال
الغاز
البترولي معدات الغازات البترولية املسالة وملحقاتها – الفحص و االختبار لشاحنات
SASO EN 14334
4
املسال صهاريج الغاز البترولي املسال
SASO - 2910
املقطورات – املتطلبات العامة
5
SASO - 469
السيارات  -األبعاد واألوزان
6
SASO -1284
السيارات  -دليل الفحص الفني الدوري
7
مالحظة /تعد قائمة املواصفات القياسية املذكورة في هذا امللحق خاضعة للمراجعة ،ويتولى املوردون مسؤولية التأكد من موقع
ُ
الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث املواصفات والنسخ من تلك املذكورة في القوائم.
SASO EN 12252

هيئة المواصفات السعودية
www.saso.gov.sa

الصفحة  11من 16

م.إ02-02-07-22-183-

ب) قائمة املنتجات والترميزالجمركي
الرقم
1
2

املنتج

الترميزالجمركي
8704
8716

سيارات لنقل البضائع
مقطورات ومقطورات نصفية (صهاريج)

ُ
ملحوظة :تعد املنتجات والتراميز الجمركية املوجودة في منصة سابر اإللكترونية هي النسخة املحدثة واملعتمدة.
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امللحق ()2
نموذج تقويم املطابقة ( )Type 1aوفقا للمواصفة ISO/IEC 17067
اعتماد الطراز ()Type Approval
اعتماد الطراز

1/1
ُيعرف اعتماد الطراز بأنه أحد إجراءات تقويم املطابقة ،حيث تقوم الجهة املقبولة بمقتضاه بمراجعة التصميم الفني للمنتج،
والتأكد من صحته ثم اإلقرار بأن التصميم الفني للمنتج يستوفي متطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العالقة.
ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:
َ
ُ
مثال لإلنتاج املرتقب( ،نموذج اإلنتاج(
أ)
فحص عينة نموذجية من املنتج كامال ،بحيث يكون م ِّ
تقويم مدى مطابقة التصميم الفني َ
للمنتج من خالل مراجعة الوثائق الفنية واألدلة (نموذج التصميم) ،مع فحص
ب)
ُ
عينة ُممثلة لإلنتاج املزمع ،لواحدة أو أكثر من األجزاء ذات املخاطر َ
للمنتج (جمع بين نموذج اإلنتاج ونموذج التصميم(.
ِّ
إجراءات اعتماد الطراز

2/1

 1/2/1تقديم طلب العتماد الطرازعند إحدى الجهات املقبولة
ً
يجب على الصانع أن يقدم طلبا العتماد الطراز عند جهة مقبولة يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:
اسم وعنوان الصانع
أ)
ب)
ج)
د)
ه)

إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.
ُ
مكن من تقويم مدى مطابقة املنتج ملتطلبات اللوائح الفنية السعودية ،وأن تحتوي على تحليل وتقييم
وثائق فنية ت ِّ
مناسبين للمخاطر.
يجب أن تحدد الوثائق الفنية املتطلبات التي تنطبق على َ
املنتج؛ على أن تشمل -حسب ما يقتضيه التقويم -التصميم
ِّ
َ
والتصنيع وتشغيل(استخدام) املنتج.
يجب أن تشمل الوثائق الفنية  -على األقل  -العناصر التالية:
 )1وصف عام َ
للمنتج
)2

رسومات التصميم و التصنيع و املساقط األفقية (الرسوم البيانية) العناصر و الوحدات و التقسيمات الجزئية
 .....،إلخ

)3
)4

التوصيف والشروح الالزمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل) استخدام َ
(املنتج املشار إليها.
قائمة باملواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخر مالئمة تعتمدها الهيئةً ،
سواء كانت مطبقة كليا
أو جزئيا ،ووصفا للحلول املتبناة الستيفاء املتطلبات األساسية للوائح الفنية السعودية ،وذلك في حالة عدم تطبيق
املواصفات القياسية املشار إليها .وفي حالة االستعمال الجزئي للمواصفات القياسية السعودية ،فيجب أن ُيوضح

في الوثائق الفنية البنود املطبقة.

)5

ُ
نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم ،وعمليات املراقبة واالختبارات املجراة ،إلخ...
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)6
)7
)8

تقارير االختبارات.
ُ
ُ
مثلة عن اإلنتاج املزمع ،ويمكن أن تطلب الجهة املقبولة املزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.
عينات م ِّ
األدلة (البراهين) التي تدعم مالئمة الحلول الفنية املتخذة في التصميم ،حيث يجب أن تشير هذه األدلة إلى كل
ُ
الوثائق امل َتبعة ،خاصة في حالة عدم تطبيق املواصفات القياسية السعودية و/أو املعايير الفنية املالئمة املشار
ُ
إليها ،ويجب أن تشمل األدلة الداعمة  -متى ما اقتض ى األمر ذلك – نتائج االختبارات املجراة في املختبر املناسب لدى
الصانع ،أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.

 2/2/1مهام الجهة املقبولة
َ
أ) بالنسبة للمنتج
دارسة الوثائق الفنية واألدلة (البراهين) الداعمة بغرض تقويم مالئمة التصميم الفني َ
للمنتج.
ب) بالنسبة للعينات
ُ
مستوف للوثائق الفنية ،مع تحديد العناصر املصممة وفقا للمواصفات القياسية
 )1التأكد من أن تصنيع العينات
ٍ
ُ
السعودية ،والعناصر املصممة وفقا للمواصفات األخرى.
)2

إجراء الفحوصات واالختبارات املناسبة ،أو توكيل من يقوم بها بالنيابة ،للتأكد من أن الحلول الفنية ( technical
 )solutionالتي تبناها الصانع تفي باملتطلبات الرئيسة املحددة في املواصفات القياسية ،وذلك في حالة عدم تطبيق
املواصفات ذات العالقة.

)3

إجراء االختبارات املناسبة ،أو توكيل من يقوم بها بالنيابة ،للتأكد  -في حالة عدم تطبيق املواصفات القياسية السعودية
و/أو املواصفات األخرى املالئمة  -من أن الحلول الفنية التي تبناها الصانع تستوفي املتطلبات األساسية للوائح الفنية
السعودية.

)4

االتفاق مع الصانع على مكان إجراء االختبارات.

ج) بالنسبة لقرارات الجهة املقبولة
 )1يجب على الجهة املقبولة إصدار تقرير تقويم عن اإلجراءات التي قامت بها ومخرجاتها ،وعلى الجهة املقبولة أال تنشر هذا
)2

التقرير ال كليا وال جزئيا إال بعد موافقة الصانع.
ً
ُ
َ
صدر شهادة
إذا كان الطراز مطابقا ملتطلبات اللوائح الفنية السعودية املنطبقة على املنتج املعني ،فإن الجهة املقبولة ت ِّ
اعتماد طراز للصانع ،ويجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع ،ونتائج االختبارات ،وشروط سريانها  -إن
َ
املصادق عليه ،ويمكن أن تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات.
ُوجدت  -واملعلومات الالزمة لتحديد الطراز

)3

يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع املعلومات املناسبة لتقويم مدى مطابقة املنتجات املصنعة وفقا للطراز
ُ
امل َ
ختبر وللمراقبة أثناء التشغيل.
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)4

إذا كان الطراز غير مطابق ملتطلبات اللوائح الفنية السعودية املنطبقة على َ
املنتج املعني ،فيجب على الجهة املقبولة أال
ُ
ُ
تصدر شهادة اعتماد الطراز ،وأن ت ِّبلغ صاحب الطلب بقرارها ،مع إعطائه مسوغات مفصلة حيال عدم إصدارها شهادة
اعتماد الطراز.

)5

يجب على الجهة املقبولة أن تتبع كل التطورات التقنية املعروفة ،ومتى ما أشارت هذه التطورات إلى إمكانية ظهور عدم
َ
املصادق عليه ملتطلبات اللوائح الفنية السعودية املواصفات القياسية السعودية ،فيجب على الجهة
مطابقة الطراز
تحدد مدى الحاجة إلى إجراءات اختبارات إضافية ،وعليها في هذه الحالة إبالغ الصانع بذلك.
املقبولة أن ِّ

)6

يجب على الصانع إبالغ الجهة املقبولة  -التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة اعتماد الطراز-بكل التغييرات
املُدخلة على الطراز املصادق عليه ،التي من شأنها أن تؤثر على مطابقة َ
املنتج ملتطلبات اللوائح الفنية السعودية ،أو
ِّ
لشروط سريان شهادة اعتماد الطراز ،حيث إن مثل هذه التغييرات تتطلب مصادقة إضافية على شهادة اعتماد الطراز

)7

)8

)9

األولية.
ُ
تبلغ الهيئة عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة أصدرت أو ُسحبت ،وعليها أن تقوم
يجب على كل جهة مقبولة أن ِّ
بشكل دوري  -أو عند الطلب – بتقديم قائمة بشهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قد ُرف إصدارها أو تلك التي قد
ُ
ُع ِّلقت أو ق ِّيدت بأي شكل.
ُ
يجب على كل جهة مقبولة أن ت ِّبلغ الجهات املقبولة األخرى عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قد ُرف إصدارها
ُ
أو تلك التي قد ُع ِّلقت أو ق ِّيدت بأي شكل ،وأن تبلغ كذلك – عند اطلب – عن شهادة اعتماد الطراز وأي إضافات قد
ُ
أصدرت.
يمكن للهيئة وللجهات املقبولة األخرى  -عند الطلب – أن تحصل على نسخ من شهادات اعتماد الطراز و/أو اإلضافات
املدخلة عليها ،ويمكن للهيئة – عند الطلب-أن تحصل على نسخ من الوثائق الفنية ،بما في ذلك املستندات املرفقة من
الصانع وذلك حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.

 )10يجب على الصانع االحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها واإلضافات املدخلة عليها من الوثائق الفنية،
وجعلها متاحة للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق ملدة عشر سنوات ،وذلك بعد وضع َ
املنتج في السوق.
 )11يمكن للمورد تقديم الطلب املشار إليه في البند ( )1/2/1أعاله ،والقيام بالواجبات املشار إليها ً
سلفا باسم الصانع،
ِّ
بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.
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امللحق ()3
املورد باملطابقة Supplier Declaration of Conformity
نموذج إقرار ِّ

ُيعبأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

املورد
)1
بيانات ِّ
 االسـ ـ ــم----------------------------------------------------------------------------------------------------------- : العنوان---------------------------------------------------------------------------------------------------------- : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------- الشخص الذي يمكن االتصال به: البريد اإللكتروني------------------------------------------------------------------------------------------------ : رقم الهاتف------------------------------------------------------------------------------------------------------ : الفاكس---------------------------------------------------------------------------------------------------------- :تفاصيل املنتج:
)2
 العالمة التجارية للمنتج----------------------------------------------------------------------------------------- : الطراز------------------------------------------------------------------------------------------------------------ : وصف املنتج----------------------------------------------------------------------------------------------------- : الصنف (وفقا للمواصفات)------------------------------------------------------------------------------------ : املواصفات القياسية املرجعية/املواصفات الفنية------------------------------------------------------------ :----------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------قر بأن املنتج املذكور في هذا اإلقرار هو َ
ُن ُّ
منتج مطابق لالئحة الفنية السعودية-------------------------------------/
(

) واملواصفات القياسية السعودية ----------------------------------------------/امللحقة بها.
الشخص املسؤول----------------------------------------------------------------------------------------------- :
اسم الشركة----------------------------------------------------------------------------------------------------- :
الختم الرسمي:
التوقيع----------------------- :
التاريخ----/--/-- :
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