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 دـــيـــهـــمــت

و  733وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية تمشيًا مع 
و ما يتطلبه األمر ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ،  77/9/7370تاريخ 
التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العالقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة ؛ خاصة اتفاقية من 

( التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين TBTالعوائق الفنية للتجارة )
ت المنشأ المختلف من حيث االشتراطات الفنية و طرائق ، و عدم التمييز بين المنتجات ذا الدول األعضاء
جراءات إتوحيد  و، و ذلك من خالل إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات األساسية المشروعة  تقويم المطابقة

  .العمل 

بقرار ( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر 7- )فقرةالمادة الثالثة  وبناًء على
" إصدار  م وذلك بأن تتولى الهيئة 47/5/7878هـ الموافق  72/0/7347بتاريخ  770مجلس الوزراء رقم 

مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والدلة 
 الح المملكة".ومتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ومحققة لمص WTOالدولية، وتحقق متطلبات 

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 7- )فقرةلى المادة الرابعة استنادا إ
إصدار لوائح " م وذلك بأن تتولى الهيئة 47/5/7878هـ الموافق  72/0/7347بتاريخ  770مجلس الوزراء رقم 

 ."دمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدهاإجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخ

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 73- )فقرةالمادة الرابعة  وبناًء على
"مراجعة  م وذلك بأن تتولى الهيئة 47/5/7878هـ الموافق  72/0/7347بتاريخ  770مجلس الوزراء رقم 

الالزمة عليها،  واقتراح التعديالتالنظمة واللوائح الرقابية ذات العالقة بمجاالت عمل الهيئة، وتطويرها، 
صدارها وفقًا للطرق النظامية" حالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وا   .لتواكب متطلبات الجودة والسالمة، وا 

يم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار ( من تنظ7-و بناًء على المادة السادسة ) فقرة 
"مع مراعاة م وذلك بأن تتولى الهيئة  47/5/7878هـ الموافق  72/0/7347بتاريخ  770مجلس الوزراء رقم 

ما ورد في المادة الرابعة من هذا التنظيم تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات 
جراءات تقويم المطابقة، ومنح عالمة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية القي اسية، وا 

 والخاصة االلتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".

 تلـــك المنتجــــاتدلـــيال الســـتيفاء تعتبــــر إحـــدل اللـــوائح  وحيـــث أن المواصـــفات القياســـية للمنتجـــات المشــــمولة فـــي
  .الفنية ه الالئحةهذبإعداد  الهيئة قامت فقد .للمتطلبات األساسية في الالئحة المحددة

 .اجزء ال يتجزأ منه ه الالئحةلهذ وجميع المالحقهذا التمهيد  مالحظة:
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 المصطلحات والتعاريف   (1المادة )

المبينة  المعانيو  الدالالت-عند تطبيق بنود هذه الالَّئحة -كون للمسميات والعبارات أدناه ت 7/7
 : مالم يقتِض سياق النص خالف ذلك  أمامها ،

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. :الهيئة

 مجلس إدارة الهيئة. :المجلس

 : المملكة العربية السعوديةالمملكة

بها  : وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطةالالئحة الفنية
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. 

وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها  :القياسيةالمواصفة 
كما تشمل  فيها،أو خصائصها أو مستول جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السالمة واألمان 

 المصطلحات والرموز وطرق االختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعالمات.

 التي ؛والبيئة والصحة السالمة على تؤثر قد التي ؛بالمنتجات الخاصة المتطلبات: المتطلبات الساسية
 .بهايجب االلتزام 

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

  العامة. المصلحة بحماية يتعلق آخر أي جانب أو والبيئة،

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

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

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

 الضرر . شدة بدرجة مرتبطاً  للضرر؛ مسبب خطر ظهور احتمال:  Risk(s) المخاطر
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 :ُيقصد به ما يلي: و المورِّد

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

 .على تجديد المنَتج

 حالة إقامة الصانع خارج المملكة،وكيل الصانع في المملكة في  -

 .المستورد -

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

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

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

التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي  ،الهيئة أو إحدل الجهات المقبولة : الشهادة الصادرة عنشهادة المطابقة
 العالقة.دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات 

بها، التشريعات المعمول  لمتطلبات مطابق بأن منتجه نفسه إقرار من المورد :إقرار المورِّد بالمطابقة
الخاصة بعملية  مرحلة اإلنتاج فيوال  مرحلة التصميم في ال- دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث وذلك

 .العالقة ذات وفقا للتشريعات اختبارات على المنتج اإلقرار على قد يعتمدو - التصنيع

هي عالمة اعتمدتها الهيئة تدل على ان المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن  :السعوديةعالمة الجودة 
جراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.  انتاج سلعة مطابقة لالئحة وا 

هو وضع المنَتج ألول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو  :الوضع في السوق
 المستورد.

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

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

 .هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي االستدعاء:

 .electric self-balancing scooter لواح التوازن الذاتي الكهربائيةهي أ: السكوتر 
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 المجال (2المادة )

أي مرحلـــة مـــن مراحـــل سلســـلة ، وذلـــك فـــي ألـــواح التـــوازن الـــذاتي الكهربائيـــة )الســـكوتر( علـــىالالئحـــة هـــذه  ُتطبـــق
 .التوريد

 الهداف (3) المادة

؛ ألواح التوازن الذاتي الكهربائية )السكوتر( بتحديد المتطلبات األساسية الخاصة إلى  تهدف هذه الالئحة
، وذلك و تحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين االلتزام بها ،الالئحة ههذالمشمولة في مجال 

 .والمحافظة على البيئة وصحة وسالمة المستهلك، منتجال اهذضمان مطابقة ل
 

 المورِّد ( التزامات4المادة )
 :التالية المتطلباتب، االلتزام المورِّديجب على 

 الفنيةالمتطلبات  (1

ـــذاتي الكهربائيـــة )الســـكوتر(أللمتطلبـــات الفنيـــة ا اســـتيفاء (أ  الـــواردة فـــي المواصـــفات، لـــواح التـــوازن ال
 .هذه الالئحة من( 7القياسية المبيَّنة في الملحق )

 التالية: اإلضافيةلمتطلبات ل ألواح التوازن الذاتي الكهربائية )السكوتر(استيفاء  (ب

 يثيوم وأجهزة الشحن.لمتطلبات السالمة العامة لألجهزة الكهربائية ومتطلبات بطاريات ال .7

يجب أن تتطابق كل ألواح التوازن الذاتي الكهربائية )السكوتر( مـع متطلبـات التـوازن المحـددة  .7
 .SASO EN 71-1رقم في المواصفة القياسية 

 وطريقةةةة التشـــغيل،يتضـــمن معلومـــات عـــن  ، بحيـــثجمـــع المنـــتَ إرفـــاق دليـــل التعليمـــات يجـــب  .4
 على النحو التالي: والبيانات التحذيرية، وذلك ،االستعمال

i. ب التعليمـــات واشـــتراطات الســالمة بشـــكل جيـــد قبـــل تيِّـــقــراءة كُ وجـــوب ب المســـتخدم تنبيــه
 استخدام السكوتر.

ii.  فــــيإالَّ اســــتخدامها عــــدم علــــى االلتــــزام ب )التأكيــــدتوضــــيح شــــروط وأمــــاكن االســــتخدام 
 .(مملكةالسلطات المختصة في المن األماكن المسموح بها 

iii.  الخـــوذة  )مثـــل لالســـتخدام للحفـــاظ علـــى الســـالمة،توضـــيح األدوات والمالبـــس الالزمـــة    
 .... الخ( وواقي الكوعين والركبتين
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iv.  مـل االشـياء أو ح )مثـلالسلوكيات المؤثرة على التوازن أثنـاء االسـتخدام  بشأنتحذيرات
 .استعمال الهواتف المحمولة(

v.  أو  الحــرارة،مسـببات ارتفــاع  )مثــلالعوامـل المــؤثرة علــى سـالمة الجهــاز بشــأن تحـذيرات
   (.حاالت احتمال الحريق أو انفجار البطارية

vi. وشـــروطبخصـــوص طريقـــة وتوقيـــت الشـــحن، توصـــيات الـــالزم اتباعهـــا التحـــذيرات أو ال 
 بديلة.ال واحنشالاستعمال 

vii.  (المواد القابلة لالشتعال أثناء الشحن قربه من )مثلأماكن التخزين بشأن تحذيرات. 

viii.  المناســبة والحــدود القصــول للــوزن المســوح بــه لمســتخدم الفئــات العمريــة بشــأن تحــذيرات
  السكوتر.

 كم/ ساعة.75يجب اال تزيد سرعة الجهاز عن  .3

ئحـة الخليجيـة اللالسـكوتر اطبـق علـى تُ ف، بأنـه لعبـةد المـورِّ في حالة تصنيف الجهـاز مـن قبـل  .5
 باإلضافة إلى متطلبات هذه الالئحة. األطفال،لعب ل

علـى شـهادة  المصـنع الحاصـل )يعتبـر، المنـَتج رصـدَ فعـال لـدل المصـنع مَ ر نظام إدارة جودة توفَّ  (ج
  مستوفيًا لمتطلبات هذا البند(. ISO 9001وفقا لـ  الجودةنظام إدارة 

 :غليفبالتالمتعلقة  المتطلبات (2

 مــن مــادة الرصــاص أو أي   ألــواح التــوازن الــذاتي الكهربائيــة )الســكوتر(عبــوات تغليــف  خلــوالتأكــد مــن  (أ
 .من المعادن الثقيلة

تحمــل رمــز إعــادة التــدوير فــي تغليــف ألــواح التــوازن الــذاتي الكهربائيــة )الســكوتر( التأكــد مــن أن عبــوة  (ب
 بالستيكية.العبوات استخدام الحال 

 (   البيانات اإليضاحية5المادة )
و ألوضـــعها ة ؛ الُمعـــدَّ )الســـكوتر(ألواح التـــوازن الـــذاتي الكهربائيـــة بـــالبيانـــات اإليضـــاحية الخاصـــة  يجـــب أن تكـــون

 :كالتالي عرضها في السوق
فـي هـذه طابقة للمتطلبـات الفنيـة الـواردة مذاته،  وعلى المنتج البيانات اإليضاحية على عبوة المنَتج أن تكون (7

 .الالئحة

 .لمتطلبات هذه الالئحة وذلك وفقاً  بالمنتج،تحذيرية متعلقة  أي عبارات هذه البيانات أن تتضمن (7

 تتضمن البيانات اإليضاحية المعلومات التالية:ن أ (4
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 له. واالسم التجاريج المنتَ  اسم (أ

 هما.ي/ أو عالمته التجارية أو كلوعنوانه والصانع  اسم (ب

 .تتبُّع المنَتج وذلك لغرض اإلنتاج،فعة وضح دة يُ يجب وضع رمز )كود( خاص على كل عبوَّ  (ج

 ترخيص من عالمة تجارية مسجلة. بموجبع صنَّ ج يُ كان المنتَ  وما إذابلد المنشأ  (د
 وتكون أحرفها واضحة ومقروءة وال يمكن إزالتها بسهولة. أن تكون مكتوبة باللغتين العربية واإلنجليزية  (3

 وُمْثَبتة.المعلومات المستخدمة في البيانات اإليضاحية صحيحة  جميعأن تكون  (5

والقــيم  واآلداب العامــةمخالفــة للنظــام العــام  المنــتج،علــى عبــوات  والعبــارات المســتخدمةأالا تكــون الصــور  (0
 السائدة في المملكة. اإلسالمية

 (   إجراءات تقويم المطابقة6المادة )

صادرة من جهة  على شهادة مطابقة الحصول-عن الوضع في السوق  المسؤول-يجب على المورِّد  (1
كما هو  ISO/IEC 17067وفقا للمواصفة ( Type 3مقبولة من الهيئة ، وفقا لنموذج تقويم المطابقة )

 .( 7موضح في الملحق )

بمتطلبات ضمن الوفاء بما ي المحدد،إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج  الجهة المقبولة تنفذيجب أن   (7
 .(7)المبيانة في الملحق لمواصفات القياسية السعودية ذات العالقة؛ اهذه الالئحة و 

  ما يلي: فني يتضمن ملف   (التوازن الذاتي الكهربائية )السكوترألواح  فق معيجب أن ُيرَ  (4
  د)الصانع/المستورد(إقرار   .(4وفقا للنموذج المرفق في الملحق )بالمطابقة  المورِّ
 وثيقة تقييم المخاطر. 

تقديم وثائق الملف الفني مثل  ،السوق وسلطات مسحلجهات الرقابية التعاون مع االمورِّد يجب على  (3
، متى ما ه الالئحةج لمتطلبات هذمطابقة المنتَ  تُ ثبِ تُ  موثاقةأخرل  وأي معلومات المطابقة وشهادات

 ُطِلب منه ذلك.

للمتطلبات المنصوص  مستوفية ما يكافئهاأو  السعوديةعلى عالمة الجودة  الحاصلالسكوتر عتبر ي (5
 .ه الالئحةعليها في هذ

د المورِّ  تصنيف ةحال وذلك في األطفال،يجب على الجهة المقبولة تطبيق الالئحة الفنية الخليجية للعب  (0
 متطلبات هذه الالئحة.تطبيق إضافة الى  أطفال،منتجه كلعبة 

 المصانع( –) المنافذ  مسؤوليات الجهات الرقابية(   7المادة )

 مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي: كجزء منتقوم الجهات الرقابية 
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تقــويم إلجــراءات  ألــواح التــوازن الــذاتي الكهربائيــة )الســكوتر(تقــوم الجهــات الرقابيــة بــالتحقق مــن اســتيفاء  (7
 .مع االرساليةوالوثائق الفنية المرفقة ،  المطابقة المحددة

 و ألـــواح التـــوازن الـــذاتي الكهربائيـــة )الســـكوتر(  ســـحب عينـــات مـــن - عشـــوائياً  –لجهـــات الرقابيـــة تقـــوم ا (7
 .الواردة في هذه الالئحةللتأكد من مدل مطابقتها للمتطلبات  المختصة إحالتها إلى المختبرات

 الرقابية تحميل المستوردين تكاليف إجراء االختبارات و ما يتعلق بذلك. لجهاتتقوم ا (4
بسحب المنتجات المعنية من المستودعات  تقوم الرقابيةالجهة فإن ،  جلمنتَ لعدم مطابقة  حالة ضبط عند (3

 .في حقها النظاميةاتخاذ اإلجراءات  و

 سلطات مسح السوقمسؤوليات (   8المادة )

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

إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في األسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في تطبيق  (7
تحقق من سالمة المنتجات و مدل استيفائها للمتطلبات األساسية للمستودعات التجار و المصنعين 

  نة في هذه الالئحة و المواصفات القياسية ذات العالقة.المبيَّ 

ج ، سواًء من السوق أو مستودعات المورِّدين)صانعين و مستوردين( ، وذلك منتَ السحب عيانات من  (7
 . مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه الالئحةمدل لتأكد من واجراء االختبارات الالزمة إل

مسح سلطات لمتطلبات هذه الالئحة ، فإن  - نو المخزَّ  المعروض منتجَ للعدم مطابقة  حالة ضبطعند  (3
ق اإلجراءات و ، و ُتطبَّ  للمنتج المعنياستدعاء  و اإلجراءات اإلدارية من سحب   جميع تخذالسوق ت

 .   ( ، و ذلك بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة9العقوبات المشار إليها في المادة )

 (   المخالفات و العقوبات9المادة )

أو حتــــى ، غيــــر المطــــابق لبنــــود هــــذه الالئحــــة  الســــكوتراســــتيراد و وضــــع و عــــرض  ُيحظــــر صــــناعة و (7
 .اإلعالن عنه

الرقابية  الجهات متطلبات هذه الالئحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق ول السكوتر استيفاءعتبر عدم يُ  (7
، على البيئة و على صحة و سالمة المستهلك  قد يشكل خطرا مما؛ غير مطابق منَتجهذا ال للحكم بأن

  :التاليةذلك في الحاالت  و
 .ة الجودة السعودية أو ما يكافئهاعدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو عالم (أ

 .أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة  ،بالمطابقة  المورِّد أو إقرار مطابقةال ةعدم إصدار شهاد (ب

 .عند الطلب عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية (ج
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 .االستخدامالسالمة و  إرشاداتأو  البيانات اإليضاحيةعدم توفر أو عدم اكتمال  (د

  حســـب – ســـلطات مســـح الســـوقالجهـــات الرقابيـــة و ، فعلـــى هـــذه الالئحـــةضـــبط أي مخالفـــة ألحكـــام  عنـــد     (4
 : لها في سبيل ذلك ، و آثارها من السوق اإلجراءات الالزمة إلزالة المخالفة و جميعاتخاذ  -الحالة 

مــــن  ابســـحبه  - المخـــالفالســـكوتر  عـــرضو أوضـــع المســـؤولة عـــن  - تكليـــف الجهـــة المخالفـــة (أ
أو ،  اتصــديره أو إعــادة كــان ذلــك ممكنــا ، كلمــاتصــحيح المخالفــة الســوق بهــدف و أالمســتودعات 

 .تلك الجهاتخالل المدة الزمنية التي تحددها  )حسب طبيعة المنتج( و ذلك اإتالفه

 . مـن األسـواق السـتدعائهاأو اتخـاذ أي إجـراء آخـر  ،أو إتالفها حجزهاالقيام بسحب المنتجات أو  (ب
مـــع ،  األســواقج مــن المنــتَ  اســـتدعاءاإلعــالن عــن   -حســـب الحالــة  - و لســلطات مســح الســوق

 ل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.تحمُّ 

 ذات العالقــةلغــاء شــهادة المطابقــة إلاإلجــراءات الالزمــة  تتخــذلهيئــة ، فــإن ا للســكوترعنــد ضــبط مخالفــة  (3
 و اتخاذ التدابير الالزمة مع الجهة المقبولة ُمصِدرة الشهادة .، واالعالن عن المخالفات

األنظمـة/اللوائح المعمـول بهـا فـي بالعقوبـات المنصـوص عليهـا  ه الالئحةب كل من يخالف أحكام هذُيعاقَ  (5
 .في المملكة

 (   أحكام عامة11المادة )

التعــاريف المبيانـــة فــي المواصـــفات  ، بمــا فـــي ذلــك المصـــطلحات والالئحـــة هالمالحــق المرفقـــة بهــذتعتبــر  (7
 ذلك. اقتضى األمرتعديل أي من هذه المالحق كلما  للهيئة ، واالقياسية جزءًا ال يتجزأ من أحكامه

 ؛ فـــي المملكـــة األخـــرل المعمـــول بهـــااألنظمـــة/اللوائح  بجميـــع المـــورِّددون التـــزام  هـــذه الالئحـــةال تحـــول  (7
األنظمــة/اللوائح  كــذلك و ، اوتخزينهــ انقلهــ وألــواح التــوازن الــذاتي الكهربائيــة )الســكوتر( المتعلقــة بتــداول 
 السالمة. األمن و و لبيئةذات العالقة با

ألحكـام هـذه الالئحـة ،  ةالخاضـعواح التـوازن الـذاتي الكهربائيـة )السـكوتر( لـأليجب على جميـع المـورِّدين  (4
الجهــات الرقابيــة وســلطات مســح الســوق جميــع التســهيالت و المعلومــات ) مراقبــي ( أن يقــدموا لمفتشــي 

 التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم .

، أو نشــأ أي خــالف فــي تطبيقهــا، ه الالئحــة ال يمكــن معالجتهــا بمقتضــى أحكــام هــذإذا نشــأت أي حالــة  (3
بشـأن هـذه الحالـة أو هـذا الخـالف، المناسـب ر القـرار اصـدإل مختصة في الهيئةاللجنة ال إلىفُيرفع األمر 

 بما يحقق المصلحة العامة. و
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 أحكام انتقالية(   11المادة )

( مـن أشـهر ثالثة، خالل مدة ال تزيد على )ذه الالئحةأوضاعه وفقًا ألحكام ه تصحيح المورِّديجب على  (7
 .نشرهاتاريخ 

، ُيسـمح بتـداول المنتجـات غيـر المسـتوفية للمتطلبـات الـواردة  ( مـن هـذه المـادة7أحكام الفقرة )مع مراعاة  (7
 .نشرهامن تاريخ  ستة أشهر، لمدة ال تزيد على  ه الالئحةفي هذ

 .هذه الالئحةالسابقة في مجال الفنية كل اللوائح  -بعد اعتمادها  -تلغي هذه الالئحة  (4

 النشر(   12المادة )

 الجريدة الرسمية. في الالئحة هنشر هذتُ 
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 (1الملحق رقم )

 بالسكوترقائمة المواصفات القياسية الخاصة 

 

 عنوان المواصفة القياسية باللغة اإلنجليزية عنوان المواصفة القياسية باللغة العربية رقم المواصفة القياسية 
1 SASO IEC 60335-1  األجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها-

 .الجزء األول: المتطلبات العامة -السالمة 
Household and Similar Electrical 
Appliances - Safety - Part 1 : General 
Requirements 

2 SASO IEC 62133  الخاليا الثانوية والبطاريات التي تحتوي
على القلويات وااللكتروليتات غير 

متطلبات السالمة للخاليا  –الحمضية 
ية المغلقة النقالة والبطاريات الثانو

المصنوعة منها لالستخدام في التطبيقات 
 المتنقلة

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 

3 SASO EN 71-1  الجزء األول :  -السالمة في لعب األطفال
 الخواص الميكانيكية والفيزيائية

Safety of toys - Part 1 : Mechanical and 
physical properties 

4 SASO  IEC 61558-2-7  سالمة محوالت القدرة, أجهزة اإلمداد
المفاعالت والمنتجات , بالطاقة الكهربائية

: المتطلبات 7-2الجزء -المشابهة
واختبارات خاصة للمحوالت وأجهزة 

 اإلمداد بالطاقة الكهربائية

Safety of power transformers, power 
supplies, reactors and similar products - 
Part 2-7: Particular requirements and 
tests for transformers and power 
supplies for toys 

5 SASO IEC 61558-1  سالمة محوالت الكهرباء , وإمدادات
 -الطاقة , والمفاعالت والمنتجات المماثلة 

الجزء االول: المتطلبات العامة 
 واالختبارات

Safety of power transformers, power 
supplies, reactors and similar products - 
Part 1: General requirements and tests 

6 SASO IEC 62660-1   خاليا أيون اللثيوم الثانوية لدفع مركبات
: اختبار  1الجزء  -الطرق الكهربائية

 األداء

Secondary lithium-ion cells for the 
propulsion of electric road vehicles - 
Part 1: Performance testing 

7 SASO IEC 62660-2   خاليا أيون اللثيوم الثانوية لدفع مركبات
: اختبار  2الجزء  -الطرق الكهربائية

 الموثوقية واالستعمال الخاطئ  

Secondary lithium-ion cells for the 
propulsion of electric road vehicles - 
Part 2: Reliability and abuse testing 

8 SASO IEC 61982 ( بإستثناء بطاريات  البطاريات الثانوية
 لكهربائيةاالليثيوم ( لدفع مركبات الطرق 

 اختبار التحمل واألداء -

Secondary batteries (except lithium) for 
the propulsion of electric road vehicles - 
Performance and endurance tests 

9 ISO 12405-1  Electrically propelled road vehicles — 
Test specification for lithium-ion 
traction battery packs and systems - 
Part 1: High-power applications. 

10 ISO 12405-2  Electrically propelled road vehicles — 
Test specification for lithium-ion 
traction battery packs and systems- Part 
2: High-energy applications. 

11 ISO 12405-3  Electrically propelled road vehicles — 
Test specification for lithium-ion 
traction battery packs and systems- Part 
3: Safety performance requirements . 
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 (2الملحق )

 ISO/IEC 17067( وفقا للمواصفة Type 3نموذج تقويم المطابقة )

 )المطابقة للطراز المبنية على تأكيد جودة عملية اإلنتاج(
 

 ة على تأكيد جودة عملية اإلنتاج المطابقة للطراز المبني   1

المبينــة  البنــودااللتزامــات الــواردة فــي  -مــن خاللــه  - المــورِّدذ نفِّــتقــويم المطابقــة الــذي يُ لهــو نمــوذج إجــراء 
طابقــة مــع الطــراز المحــدد فــي تبــأن المنتجــات المعنيــة م - تحــت كامــل مســؤوليته -يقــر  أدنــاه، ثــم يؤكــد و

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

 التصنيع  2

شــامال خــط ، المنــتج لضــمان ســالمة مصــادق عليــه  إدارة ســالمة المنــَتج ؛ تشــغيل نظــام دالمــورِّ يجــب علــى  
ظام إلـى ـنـالع ـيجـب أن يخضـ ، و( 4) للبنـدقا ـــنية وفـــجات المعـاختبـار المنتـ و ،النهائيالفحص  اإلنتاج و

 .(3 البند )وفقا لما ورد في  (Surveillanceمراقبة دورية )

 سالمة المنَتج إدارةنظام      3

جات تَ لمنسالمة اإدارة يم نظام و تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تق دالمورِّ يجب على   4/7
 المعنية.

 يجب أن يشمل الطلب:و 

  تقـــديم الطلـــب مـــن الممثـــل  عنـــد -ل الرســـمي للصـــانع عنـــوان الممثِّـــ اســـم و ، ودالمـــورَّ اســـم وعنـــوان
 الرسمي؛

 رسميا من السلطات المعنية في بلد الصنع. االصانع مرخص يكون يجب أن 

  أي جهة مقبولة أخرل بعدم تقديم نفس الطلب إلى امكتوب اإقرار. 

  فئة المنتجات المقصودة بشأن ذات العالقةكل المعلومات. 

  ج.المنتَ إدارة سالمة الوثائق الخاصة بنظام 

  َالطراز اعتمادونسخة من شهادة ، ق عليه الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصاد. 

مـــع الطـــراز المحـــدد فـــي شـــهادة المنتجـــات المصـــنعة  طـــابقت ســـالمة المنـــَتج إدارةنظـــام يجـــب أن يضـــمن  4/7
 .ذات العالقةمع متطلبات اللوائح الفنية  و، الطراز  اعتماد
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علـى  ، منظمـة بطريقـة منهجيـة و – المـورِّدالمعتمـدة مـن  -ه متطلبات و النظام يجب توثيق جميع عناصر  4/4
 افهمــ ســالمة المنــَتج إدارةنظــام وثــائق  تُتــيحيجــب أن  ، و تعليمــات إجــراءات و شــكل سياســات مكتوبــة و

ــــ و خطــــط لبــــرامج و اقِســــمتَّ  ــــائق  و الســــالمة ، ســــجالت و ةأدل ــــى وجــــه  -نظــــام اليجــــب أن تشــــمل وث عل
 : وصفا كافيا لما يلي  - الخصوص

 بسـالمةفيمـا يتعلـق ، و ذلـك صالحيات اإلدارة  المسؤوليات و الهيكل التنظيمي و و ، أهداف الجودة (أ
 .المنَتج

 ؛المتَّبعة اإلجراءات  العمليات و ، وسالمة المنَتج  مراقبة جودة وإجراءات  و، لتصنيع اتقنيات  (ب

 ؛تكرارها بعد التصنيع ، و أثناء و قبل و المنفِّذة ؛االختبارات  الفحوصات و (ج

 .لخ إ ... تأهيل الموظفين المعنيين وثائق و، المعايرة  االختبار وو مثل تقارير الفحص  :سجالت ال (د

 .سالمة المنَتج إدارةالتشغيل الفعال لنظام  المطلوبة في المنَتج و السالمةوسائل ضبط تحقيق  (ه

نظـام لتحديـد مـا إذا كـان اليم و تقـ -سـالمة المنـَتج  إدارةقة علـى نظـام المصـادِ  -يجب على الجهة المقبولـة   4/3
لمـدة ، و ذلـك م قة علـى النظـاخـالل فتـرة سـريان المصـادَ ،   4/4البند مستوفيا للمتطلبات المشار إليها في 

 ثالث سنوات.

-  سـالمة المنـَتج إدارةعناصـر نظـام فيمـا يتعلـق ب - اللـوائح الفنيـة متطلباتمطابقة المنَتج ل افتراضيجب   4/5
 لمواصفات القياسية.ل كلما كان مطابقا

علـى  - اواحـد اعضـو  يضـم الفريـق وأن ،  سـالمة المنـَتج المعنـيفـي  خبـرةذا فريق التدقيق يكون يجب أن   4/0
اللـوائح  الـواردة فـيبالمتطلبـات الفنيـة  إلمامـا المنـَتج، و تقنيـات صـناعة يم مجـال وو خبرة في تقـ ذا - األقل
 .ذات العالقة الفنية

يجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار  ، و صنعملل يم  و يجب أن يشمل التدقيق زيارة تق  4/0
إجــراء  و، فــي اللــوائح الفنيــة  الــواردةمــن قــدرة الصــانع علــى تحديــد المتطلبــات للتأكــد  4/4 البنــدإليهــا فــي 
 تلك المتطلبات.لالالزمة لضمان مطابقة المنَتج  و االختبارات الفحوصات

مع يم و قرار التق التدقيق و نتائج اإلشعارأن يتضمن  ، على يمو التق بعد انتهاءالصانع بالقرار  إشعاريجب   4/2
 .مسوغات ذلك 

الحفـاظ عليـه بحيـث  و ، ق عليهصادَ مُ  هوكما ،  سالمة المنَتج إدارةزامات نظام تيتعهد الصانع بالوفاء بال  4/0
 وفعاال. مالئمايظل 

بــأي  - ســالمة المنــَتج إدارةنظــام التــي صــادقت علــى  -جهــة تقــويم المطابقــة إشــعار الصــانع  يجــب علــى  4/9
 .جسالمة المنتَ  إدارةفي نظام ُمقتَرح  تعديل 
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ســالمة المنــَتج  إدارةنظــام إذا كــان تقريــر مــا  ثــم  ، يم أي تعــديالت مقترحــةو يجــب علــى الجهــة المقبولــة تقــ 4/78
يجب  ، و يمو إعادة التق يحتاج إلىأو ،  4/4 البندلمتطلبات المشار إليها في ل تهفي مطابق مستمراً ل المعدَّ 
قـرار  و و االختبـار الفحـص نتـائج شـعارأن يتضـمن اإل علـى ، الصـانع بقرارهـا شعارإ ى الجهة المقبولةعل
 .مع مسوغات ذلك يم و التق

 تحت مسؤولية الجهة المقبولة الدورية المراقبة 4

ســـالمة المنـــَتج  إدارةنظـــام اللتزامـــات  المـــورِّداســـتيفاء مـــدل هـــو التحقـــق مـــن  الدوريـــة الغـــرض مـــن المراقبـــة 3/7
 . ق عليهالمصادَ 

 بـــدخول مواقـــع التصـــنيع و - خـــالل فتـــرة ســـريان المصـــادقة -الســـماح للجهـــة المقبولـــة  المـــورِّديجـــب علـــى   3/7
 إدارةوثــائق نظــام ؛ خاصــة  يمقــو لتل الالزمــةالمعلومــات  أن ُيــوفِّر جميــع ، و التخــزين االختبــار و التفتــيو و

تأهيـــل وثـــائق  و ، المعـــايرة و و االختبـــار تقـــارير الفحـــص : ، مثـــل الســـالمةســـجالت  ، و ســـالمة المنـــَتج
 .لخ إ ... الموظفين المعنيين

 سالمة المنَتج إدارةتدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام بزيارات يجب على الجهة المقبولة القيام   3/4
 .للمورِّديم و تقرير التق على أن تُقدم الجهة المقبولة،  يهيحافظ عل و

إذا اقتضى األمر ذلـك  –جراء اختبارات على المنَتج إلنع  صملل فجائيةللجهة المقبولة القيام بزيارات  يحق  3/3
ــدم  ، يعمــل بشــكل صــحيحســالمة المنــَتج  إدارةنظــام لتأكــد مــن أن لجهــة أخــرل ل أو توكيلهــا - علــى أن تُق

 ختبارات.االفي حالة إجراء  -رير االختبارات اتق ، و للمورِّديم و تقرير التق الجهة المقبولة

 اإلقرار بالمطابقة المطابقة و شهادة 5

ســالمة  إدارةعلــى نظــام  حاصــال المــورِّدإذا كــان يجــب علــى الجهــة المقبولــة إصــدار شــهادة مطابقــة للمنــَتج   5/7
خــالل فتــرة ســريان مفعــول  لــذلك ، طلبــا المــورِّدذلــك كلمــا قــدم  ، و ســاري المفعــول ق عليــه والمنــَتج مصــادَ 

 . المصادقة
 ،توضيحها في شهادة المطابقة الصادرة و ، مقبولة تحديد بيانات المنَتج في كل طلبيجب على الجهة ال  5/7

 .)في الهيئة( تسجيلها في البوابة اإللكترونية للمطابقة و

أن  ، و  )اعتمـاد الطـراز( من المنـَتجطراز  ُمعتمد أن يصدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل  المورِّديجب على   5/4
بعـد  ، و ذلـك ( سـنوات78عشـر )ال تقـل عـن  لمـدة  سلطات مسح السـوق للجهات الرقابية و يجعله ُمتاحا

يجب توفير  و ، بالمطابقة المورِّد إقرار الطراز الُمعتَمد للمنَتج في دحدَّ أن يُ  ، على وضع المنَتج في السوق
 عند الطلب. السوقللجهات الرقابية و سلطات مسح اإلقرار بالمطابقة  شهادة المطابقة ونسخة من 

لمـدة ال تقـل عـن للجهـات الرقابيـة وسـلطات مسـح السـوق  أدنـاه ُمتاحـةً الوثـائق  يجعـلأن  المـورِّديجب على  5/3
 بعد وضع المنَتج في السوق. ، و ذلك ( سنوات78عشر )
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  4/4البند الوثائق المشار إليها في . 

  هعلي ق  مصادَ  هو، كما 4/9البند التعديالت المشار إليها في . 

 4/2البند تقارير الجهة المقبولة المشار إليها في  قرارات و . 

 سـالمة المنـَتج إدارةعـن أنظمـة الجهـات الرقابيـة وسـلطات مسـح السـوق  إبـال يجب على كـل جهـة مقبولـة  5/5
صــادقت  التــي ســالمة المنــَتج إدارةنظمــة أليجــب عليهــا وضــع قــوائم  ، و هاتأو ســحب صــادقت عليهــاالتــي 

بشكل دوري أو  ؛ إما وسيلة بأي و ذلك  ، أو سحبها رفضها أو تعليقها أو تقييدهاعليها ، أو التي قامت ب
أنظمـة ب الخاصـة مصـادقاتالعـن  الجهـات المقبولـة األخـرل إشـعارعلـى كـل جهـة مقبولـة  و ، عند الطلـب

عنــد  - تلــك الجهــات إشــعار دها ، ورفضــها أو تعليقهــا أو ســحبها أو تقييــب قامــتالتــي  المنــَتج ســالمة إدارة
 ها.تصدر التي أنظمة مصادقات األعن  -الطلب 
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 (3الملحق )

 بالمطابقة المورِّدنموذج إقرار  

 يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة
 إقرار المورِّد بالمطابقة

 بيانات المورد (7
 االسم

 
 العنوان:

 
 
 

 االتصال به :الشخص الذي يمكن 
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