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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 .

بناء على المادة الثالثة ( 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 " إصدار
مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة ،تتوافق مع المواصفات القياسية واألدلة 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".

بناء على المادة الرابعة ( فقرة  )73 -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 "مراجعة
األنظمة واللوائح الرقابية ذات العالقة بمجاالت عمل الهيئة ،وتطويرها ،و اقتراح 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".
وحيث أن المواص ـ ـ ــفات القياس ـ ـ ــية للمنتجات المش ـ ـ ــمولة في إحدط اللوائح تعتبر أس ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــا لمطابقة تلك المنتجات
للمتطلبات األساسية للسالمة في الالئحة المحددة .

فقد قامت الهيئة بإعداد هذه الالئحة الفنية.

مالحظة  :هذا التمهيد و جميع المالحق لهذه الالئحة جزء ال يتج أز منها.
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المادة ()1

المصطلحات و التعاريف

 7 / 7تكون للمسميات و العبا رات أدناه  -عند تطبيق بنود هذ ه الالَّ ئحة  -الدالالت و المعاني
المبينة أمامها  ،مالم يقتض 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 مستوط جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السالمة واألمان فيها ،كما تشمل
المصطلحات والرموز وطرق االختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعالمات.
المتطلبات األساسية :المتطلبات الخاصة بالمنتجات؛ التي قد تؤثر على السالمة والصحة والبيئة؛ التي
يجب االلتزام بها.
مسح السوق :األنشطة و التدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي
المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العالقة ،و أنها 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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ويقصد به ما يلي:
ِّ
الموردُ :
-

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 ،أو المستورد في حالة عدم وجود

-

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

وكيل للصانع في المملكة.

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 إحدط 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 ،و ذلك
إقرار
ِّ
دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث  -ال في مرحلة التصميم و ال في مرحلة اإلنتاج الخاصة بعملية
التصنيع  -و قد 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
إنتاج 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.
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زيت أساس معدني  :منتج بترولي ُيحصل عليه من تكرير قطفات معينة من البترول الخام بعد فصل
مقطرات الوقود والمكونات األخرط غير المرغوب فيها مثل الزفت والشمع و العطريات للحصول على زيت

أساس معدني له خواص ومواصفات محددة.

اإلضافات :مركبات كيميائية تُضاف إلى زيوت األساس بهدف تحسين أدائها وخصائصها أثناء االستخدام.
البْلي بين األجزاء المتحركة للتحكم في
تزييت ( تزليق)  :عملية إضافة زيت التزييت لتقليل االحتكاك و َ
ارتفاع درجة الح اررة الناجمة عن االحتكاك  ،و لتقليل التآكل وإلزالة المخلفات الناتجة عن االحتراق الداخلي

في المحرك.

الزيوت المستعملة المعاد تصفيتها أو المستعملة المكررة  :منتَج نفطي ُيحصل عليه من إعادة تصفية
الزيوت المستعملة بعد فصل الشوائب الصلبة و نواتج االحتراق (المتكونة من عمليات االحتراق في المحرك)
و كذلك الماء و الوقود التي تسربت إلى الزيت أثناء االستخدام بعد إجراء العمليات الفيزيائية و الكيميائية

الضرورية عليها و يمكن استخدامها بعد هذه العملية كزيوت أساس إذا كانت تحمل نفس خصائص وجودة
الزيت البكر.
سائل نقل الحركة اآللية ): (ATFهو زيت مخصص ومصمم لالستعمال في نظام نقل الحركة األوتوماتيكية
الكامل ويتكون من زيت أساس مع إضافات محسنة لخصائصه.
الزيوت الهيدروليكية ( :)HLPهي زيوت ضغط تتكون من منتجات بترولية بها مواد فعالة للعمل على
زيادة المقاومة ضد التآكل و التقادم خالل فترة االستخدام لخفض احتكاك ناقل الحركة في منطقة االحتكاك
المختلطة .
شحم التزليق  :مخلوط شبه صلب إلى صلب مكون من سائل تزليق ومغلظ و إضافات.
معا.
سائل التزليق  :زيت أساس معدني أو زيت مصنع او زيت مستعمل معاد تصفيته أو مخلوط منه ً

 7/7يكون للكلمات و العبارات األخرط الواردة في هذه الالئحة المعاني الواردة في األنظمة و اللوائح و الق اررات
المعمول بها في الهيئة .

المادة ( )2المجال
تُطبق هذه الالئحة على زيوت التزييت التالية :
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 -زيوت التزييت المالئمة لالستخدام في محركات االحتراق الداخلي للمركبات التي تعمل بالجازولين و الديزل

 ،و تشمل كذلك الزيوت المعاد تصفيتها  ،أو المستعملة المكررة ،كزيوت أساس في تركيب زيوت تزييت
محركات االحتراق الداخلي .

 زيوت مكابح السيارات . سوائل نقل الحركة اآللي (. )ATF الزيوت الهيدروليكية . زيوت تزليق مجموعة التروس. زيوت التشحيم . الزيوت العازلة المعدنية غير المستعملة ؛ الخاصة للمحوالت و مجموعة المفاتيح الكهربائية . زيوت التزييت لضواغط الهواء و مضخات التفريغ . زيوت التزييت المعدنية المستخدمة في التوربينات البخارية والغازية . زيوت التزييت سي إل بي ( )CLPالمستخدمة في أنظمة التزييت الدائرية والرشاشة. زيوت تزييت كباسات التبريد، زيوت تزييت  CLالمستخدمة في أنظمة التزليق. زيوت التزييت المستخدمة في محركات الدورة الثنائية.و ذلك وفقا للتعريفات و المصطلحات ذات العالقة الواردة في المادة ( )7و المواصفات ذات العالقة الواردة في
الملحق ()7

المادة ( )3األهداف
تهدف هذه الالئحة إلى تحديد المتطلبات األساسية الخاصة بزيوت التزييت و الزيوت األخرط المذكورة أعاله ؛
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)

اســتيفاء المتطلبات الفنية لزيوت التزييت الواردة في المواصــفات القياســية المبيَّنة في الملحق ()7

من هذه الالئحة.
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ب)

)2

تَوفُّر نظام إدارة بيئي فعال لدط المص ـ ــنع  ( ،يعتبر المصـ ـ ــنع الحاصـ ـ ـ دـل على شـ ـ ــهادة نظام إدارة
البيئة وفقا لـ  ISO 14001مستوفياً لمتطلبات هذا البند).

المتطلبات المتعلقة بالتعبئة
أ)

التأكد من خلو عبوات ومواد تغليف زيوت التزييت من مادة الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة

ب)

التـأكـد من تعبئـة زيوت التزييت في عبوات محكمة الغلق و مانعة لتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب الزيت و تلوثه بأية
شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوائب ؛ على أالَّ تؤثر العبوات في الزيت و ال تتأثر به  ،مع االلتزام بمتطلبات التعبئة وفقا

ج)

التأكد من أن عبوة و مواد تغليف المنتج تحمل رمز إعادة التدوير في حال اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام العبوات

لمواصفة المنتج .

)3

البالستيكية.

المتطلبات المترولوجية :
أ)

أن تُقاس كمية العبوات بوحدات النظام الدولي ( )SI Unitsأو مضاعفاتها أو أجزائها.

ب)

أن تحقق عبوات زيوت التزييـ ــت بـ ــأنواعهـ ــا الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروط الواردة في المواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ــة القيـ ــاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ــة

(.)GSO OIML R 87

المادة ( )5البيانات اإليضاحية
الم َّ
عدة لوضعها و عرضها في السوق كالتالي :
يجب أن تكون البيانات اإليضاحية الخاصة بزيوت التزييت ؛ ُ
)7

أن تكون البيــانــات اإليضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحيــة على عبوة المنتَج مطــابقــة للمتطلبــات الفنيــة الواردة في هــذه الالئحــة و
المبينة في الملحق ( )7من هذه الالئحة.
المواصفات القياسية ذات العالقة ؛ ّ

)7

أن تكون البيانات اإليضاحية للمنتج مستوفية لمتطلبات المواصفة القياسية  " GSO 1810بطاقة البيان

)4

أن تتض ـ ــمن البيانات اإليض ـ ــاحية تحذيرات و إرش ـ ــادات االس ـ ــتعمال  ،و أن تكون بخط واض ـ ــح وطريقة

للمنتجات الكيميائية" المبينة في الملحق رقم ( )7من هذه الالئحة.
يصعب إزالتها.

)3

ومثَْبتة .
أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات اإليضاحية صحيحة ُ

)5

ّأال تكون الصور و العبارات المستخدمة على عبوات المنتج  ،مخالفة للنظام العام و اآلداب العامة و
القيم اإلسالمية السائدة في المملكة.
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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

)2

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

)4

يجب أن ُيرفق مع المنتَج ملف فني يتضمن ما يلي :
المورد(الصانع/المستورد) بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق ()4
 إقرار ِّ

)3

المورد التعاون مع الجهات الرقابية و سلطات مسح السوق ،مثل تقديم وثائق الملف الفني و
يجب على
ِّ

)5

تُعتبر زيوت التزييت الحاصلة على عالمة الجودة السعودية أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات المنصوص
عليها في هذه الالئحة.

المبينة في الملحق (. )7
هذه الالئحة و المواصفات القياسية السعودية ذات العالقة؛ ّ

 وثيقة تقييم المخاطر.

ت مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه الالئحة ،متى ما طُلب
شهادات المطابقة و أي معلومات أخرط موثّقة تُثب ُ
منه ذلك.

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

تقوم الجهـات الرقـابيـة بـالتحقق من اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتيفاء زيوت التزييت إلجراءات تقويم المطابقة المحددة و الوثائق

)7

تقوم الجهات الرقابية – عش ـوائيا  -ســحب عينات من زيوت التزييت و إحالتها إلى المختبرات المختصــة

)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.

الفنية المرفقة مع اإلرسالية .

للتأكد من مدط مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه الالئحة.

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

تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في األسواق ،وكذلك المنتجات المخزنة في

مستودعات التجار و المصنعين للتحقق من سالمة المنتجات و مدط استيفائها للمتطلبات األساسية َّ
المبينة
في هذه الالئحة و المواصفات القياسية ذات العالقة.

)7

الموردين(صانعين و مستوردين)  ،وذلك إلجراء
اء من السوق أو مستودعات ِّ
سحب ع ّينات من المنتَج  ،سو ً

)3

َّ
المخزن  -لمتطلبات هذه الالئحة  ،فإن سلطات مسح
عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج  -المعروض و

االختبارات الالزمة والتأكد من مدط مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه الالئحة .

د
سحب و استدعاء للمنتج المعني  ،و تُطبق اإلجراءات و
السوق تتخذ جميع اإلجراءات اإلدارية من
العقوبات المشار إليها في المادة ( ، )9و ذلك بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة.

المادة ( )9المخالفات و العقوبات
)7

ُيحظر صـ ـ ـ ـ ــناعة و اسـ ـ ـ ـ ــتيراد و وضـ ـ ـ ـ ــع و عرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه الالئحة  ،أو حتى
اإلعالن عنها.

)7

ُيعتبر عدم استيفاء المنتَج 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  ،و ذلك
في الحاالت التالية :

)4

أ)

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

ب)

المورد بالمطابقة  ،أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة .
عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار ِّ

ج)

عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية عند الطلب.

د)

عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات اإليضاحية أو إرشادات السالمة واالستخدام.

عند ضــبط أي مخالفة ألحكام هذه الالئحة ،فعلى ســلطات مســح الســوق  -حســب الحالة  -اتخاذ جميع
اإلجراءات الالزمة إلزالة المخالفة و آثارها من السوق  ،ولها في سبيل ذلك :

أ)

تكليف الجهة المخالفة  -المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولة عن وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع و عرض المنتج المخالف  -بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحبه من

المس ــتودعات أو الس ــوق بهدف تص ــحيح المخالفة  -إن كان ذلك ممكنا  ،أو تص ــديره  ،أو إتالفه
(حسب طبيعة المنتج) و ذلك خالل المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق .

ب)

القيام بســحب المنتجات أو حجزها أو إتالفها  ،أو اتخاذ أي إجراء آخر الســتدعائها من األس ـواق.
و لسـ ــلطات مسـ ــح السـ ــوق  -حسـ ــب الحالة  -اإلعالن عن اسـ ــتدعاء المنتَج من األس ـ ـواق  ،مع
تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
ّ
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)3

عند ض ـ ـ ـ ـ ــبط مخالفة لزيوت التزييت  ،فإن الهيئة تتخذ اإلجراءات الالزمة إللغاء ش ـ ـ ـ ـ ــهادة المطابقة ذات

)5

ُيعاقب كل من يخالف أحكام هذه الالئحة بالعقوبات المنص ـ ـ ــوص عليها في األنظمة/اللوائح المعمول بها
في المملكة.

العالقة  ،و اتخاذ التدابير الالزمة مع الجهة المقبولة ُمصدرة الشهادة .

المادة ( )11أحكام عامة
)7

المبينة في المواص ـ ـ ـ ـ ـ ـفات
تعتبر المالحق المرفقة بهذه الالئحة ،بما في ذلك المصـ ـ ـ ـ ـ ــطلحات و التعاريف ّ
القياسية جزءاً ال يتج أز من أحكامها ،و للهيئة تعديل أي من هذه المالحق كلما اقتضى األمر ذلك .

)7

المورد بجميع األنظمة/اللوائح األخرط المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة
ال تحول هذه الالئحة دون التزام ِّ

)4

الموردين لزيوت التزييت الخاض ـ ــعة ألحكام هذه الالئحة  ،أن يقدموا لمفتش ـ ــي (مراقبي)
يجب على جميع ِّ

بتداول المنتَج و نقله وتخزينه  ،و كذلك األنظمة/اللوائح ذات العالقة بالبيئة و األمن و السالمة.

الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيالت و المعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة
لهم.

)3

إذا نش ـ ـ ــأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتض ـ ـ ــى أحكام هذه الالئحة  ،أو نش ـ ـ ــأ أي خالف في تطبيقها،

فيرفع األمر إلى اللجنة المختصــة في الهيئة إلصــدار القرار المناســب بشــأن هذه الحالة أو هذا الخالف،
ُ
و بما يحقق المصلحة العامة.

المادة ( )11أحكام انتقالية
)7

المورد تصــحيح أوضــاعه وفقاً ألحكام هذه الالئحة ،خالل مدة ال تزيد على (ســتة أشــهر) من
يجب على ِّ

)7

مع مراعاة أحكام الفقرة ( )7من هذه المادة ُ ،يس ـ ــمح بتداول المنتجات غير المس ـ ــتوفية للمتطلبات الواردة
في هذه الالئحة  ،لمدة ال تزيد على سنة من تاريخ نشرها.

)4

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

تاريخ نشرها.

المادة ( )12النشر
تُنشر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية.
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الملحق ()6
قائمة المواصفات القياسية لمنتجات زيوت التزيت
الترميز الجمركي

رقم المواصفة

زيوت تزييت محركات االحتراق الداخلي طبقا لتصنيف معهد

27101911

SASO GSO 1785

البترول األمريكي.

27101912

الرقم
7

اسم المواصفة

27101913
27139000

7

الزيوت األساسية المعدنية البرافينية

4

بطاقة البيان – بطاقة البيان للمنتجات الكيميائية

3
5

71019112

SASO 1526
GSO 1810

مركبات الطرق – خصـائص زيوت مكابح السيارات ذات األساس

27101994

SASO GSO ISO

غير النفطي لألنظمة الهيدروليكية

27100094

4925

زيوت التزليق والزيوت الص ـ ـ ـ ـ ــناعية والمنتجات ذات العالقة (الفئة

27101911

SASO GSO ISO

ال) عائلة إي (زيوت محركات االحتراق الداخلي)  -مواصـ ـ ـ ـ ــفات

27101912

24254

الزيوت المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدمــة في محركــات البنزين ذات الــدورات ربــاعيــة

27101913

األش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواط في الـد ارجـات النـاريـة وأجزاء المحركـات المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة
(الفئتان إي.ام.أيه  ،إي.ام.بي).

0

زيوت تزليق مجموعة التروس

27101919

SASO 1530

2

الزيوت الهيدروليكية إتش إل بي

27101995

SASO GSO 1161

0

تصنيف وخصائص شحوم تزليق السيارات

9
78
77
77
74

مواصفات الزيوت العازلة المعدنية غير المستعملة والخاصة

27101998
27101919
27101996

بالمحوالت ومجموعة المفاتيح الكهربائية
زيوت التزليق لضواغط الهواء ومضخات التفريغ
زيوت التزييت المعدنية المستخدمة في التوربينات البخارية
والغازية
زيوت تزليق كباسات التبريد
زيوت التزليق سي إل بي المستخدمة في أنظمة التزليق الدائرية
والرشاشة

SASO GSO 1164
SASO GSO IEC
60296

27101919

SASO GSO 1181

27090000
27101999

SASO GSO 1210

27101995
27101999

SASO 1775

27101919

SASO GSO 1183

27101914

73

سائل نقل الحركة اآللي )األوتوماتيكي)

27101995

75

زيوت التزليق لمحركات الدورة الثنائية

71019112

27100054

SASO GSO 1180
SASO 1869
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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
المورد  -من خاللــه  -االلت ازمــات الواردة في البنود المبينــة
هو نموذج إجراء لتقويم المطــابقــة الــذي ُينفِّ ـذ
ِّ
أدناه ،ثم يؤكد و يقر  -تحت كامل مس ـ ـ ـ ـ ـ ــؤوليته  -بأن المنتجات المعنية متطابقة مع الطراز المحدد في

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

التصنيع
المورد تش ــغيل نظام إدارة س ــالمة المنتَج ؛ مص ــادق عليه لض ــمان س ــالمة المنتج  ،ش ــامال خط
يجب على ِّ
اإلنتاج و الفحص النهائي ،و اختبار المنت ـجات المع ـ ـنية وف ـ ـقا للبند ( ، )4و يجب أن يخض ـع الن ـظام إلى

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:
المورد ،و اسـ ـ ـ ــم و عنوان الممثِّل الرسـ ـ ـ ــمي للصـ ـ ـ ــانع  -عند تقديم الطلب من الممثل
 اسـ ـ ـ ــم وعنوان َّ
الرسمي؛

 يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السلطات المعنية في بلد الصنع.
ار مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرط.
 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
َ
 7/4يجب أن يض ـ ـ ــمن نظام إدارة س ـ ـ ــالمة المنتَج تطابق المنتجات المص ـ ـ ــنعة مع الطراز المحدد في ش ـ ـ ــهادة
اعتماد الطراز  ،و مع متطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة.
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المورد – بطريقة منهجية و منظمة  ،على
 4/4يجب توثيق جميع عناصـ ــر النظام و متطلباته  -المعتمدة من ِّ

ش ـ ــكل س ـ ــياســ ــات مكتوبة و إجراءات و تعليمات  ،و يجب أن تُتيح وثائق نظام إدارة سـ ـ ــالمة المنتَج فهما
متَّس ـ ـ ـ ـ ـقا لبرامج و خطط و أدلة و سـ ـ ـ ـ ــجالت السـ ـ ـ ـ ــالمة  ،و يجب أن تشـ ـ ـ ـ ــمل وثائق النظام  -على وجه

الخصوص  -وصفا كافيا لما يلي :
أ)

أهداف الجودة  ،و الهيكل التنظيمي و المســؤوليات و صــالحيات اإلدارة  ،و ذلك فيما يتعلق بســالمة
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 المقبولة  -المص ـ ــادقة على نظام إدارة س ـ ــالمة المنتَج  -تقويم النظام لتحديد ما إذا كان
ـادقة على النظام  ،و ذلك لمدة
مســتوفيا للمتطلبات المشــار إليها في البند  ، 4/4خالل فترة س ـريان المصـ َ
ثالث سنوات.

 5/4يجب افتراض مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية  -فيما يتعلق بعناص ــر نظام إدارة س ــالمة المنتَج -
كلما كان مطابقا للمواصفات القياسية.
 0/4يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في س ــالمة المنتَج المعني  ،وأن يض ــم الفريق عض ــوا واحدا  -على
األقل  -ذا خبرة في تقويم مجال و تقنيات ص ـ ـ ـ ــناعة المنتَج ،و إلماما بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح
الفنية ذات العالقة.

 0/4يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقو ديم للمصنع  ،و يجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار
إليهـا في البنـد  4/4للتـأكـد من قـدرة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية  ،و إجراء
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 .
ـادق عليه  ،و الحفاظ عليه بحيث
 0/4يتعهد الصــانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة ســالمة المنتَج  ،كما هو ُمصـ َ
يظل مالئما وفعاال.
 9/4يجب على الص ـ ــانع إش ـ ــعار جهة تقويم المطابقة  -التي ص ـ ــادقت على نظام إدارة س ـ ــالمة المنتَج  -بأي
قتردح في نظام إدارة سالمة المنتَج.
تعديل ُم َ
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 78/4يجب على الجهة المقبولة تقويم أي تعديالت مقترحة  ،ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمة المنتَج
َّ
المعدل مسـتم اًر في مطابقته للمتطلبات المشار إليها في البند  ، 4/4أو يحتاج إلى إعادة التقويم  ،و يجب
على الجهة المقبولة إشــعار الصــانع بقرارها  ،على أن يتضــمن اإلشــعار نتائج الفحص و االختبار و قرار

التقويم مع مسوغات ذلك .
4

المراقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة

المورد اللتزامات نظام إدارة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمة المنتَج
 7/3الغرض من المراقبـة الـدوريـة هو التحقق من مـدط اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتيفـاء ِّ
المصادق عليه .
َ
المورد السـ ـ ــماح للجهة المقبولة  -خالل فترة س ـ ـ ـريان المصـ ـ ــادقة  -بدخول مواقع التصـ ـ ــنيع و
 7/3يجب على ِّ
التفتيش و االختبار و التخزين  ،و أن ُيوفِّر جميع المعلومات الالزمة للتقويم ؛ خاصـ ـ ـ ــة وثائق نظام إدارة

سـ ـ ـ ــالمة المنتَج  ،و سـ ـ ـ ــجالت السـ ـ ـ ــالمة  ،مثل  :تقارير الفحص و االختبار و المعايرة  ،و وثائق تأهيل
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 للمصـنع إلجراء اختبارات على المنتَج – إذا اقتضى األمر ذلك
 أو توكيلها لجهة أخرط للتأكد من أن نظام إدارة س ـ ـ ــالمة المنتَج يعمل بش ـ ـ ــكل ص ـ ـ ــحيح  ،على أن تُقدمللمورد  ،و تقارير االختبارات  -في حالة إجراء االختبارات.
الجهة المقبولة تقرير التقويم ِّ

5

شهادة المطابقة و اإلقرار بالمطابقة

المورد حاصـ ــال على نظام إدارة سـ ــالمة
 7/5يجب على الجهة المقبولة إصـ ــدار شـ ــهادة مطابقة للمنتَج إذا كان ِّ
المورد طلبا لذلك  ،خالل فترة ســ ـ ـريان مفعول
ـادق عليه و س ـ ـ ــاري المفعول  ،و ذلك كلما قدم ِّ
المنتَج مصـ ـ ـ َ
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 يصــدر إق ار ار مكتوبا بالمطابقة لكل طرداز ُمعتمد من المنتَج (اعتماد الطراز)  ،و أن
 4/5يجب على ِّ
يجعله ُمتاحا للجهات الرقابية و ســلطات مســح الســوق لمدة ال تقل عن عشــر ( )78ســنوات  ،و ذلك بعد
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.

المورد أن يجعل الوثائق أدناه ُمتاحةً للجهات الرقابية وسـ ــلطات مسـ ــح السـ ــوق لمدة ال تقل عن
 3/5يجب على ِّ
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 كل جهة مقبولة إبالغ الجهات الرقابية وس ــلطات مس ــح الس ــوق عن أنظمة إدارة س ــالمة المنتَج
التي صـ ــادقت عليها أو سـ ــحبتها  ،و يجب عليها وضـ ــع قوائم ألنظمة إدارة سـ ــالمة المنتَج التي صـ ــادقت
عليها  ،أو التي قامت برفضها أو تعليقها أو تقييدها أو سحبها  ،و ذلك بأي وسيلة ؛ إما بشكل دوري أو

عند الطلب  ،و على كل جهة مقبولة إشـ ــعار الجهات المقبولة األخرط عن المصـ ــادقات الخاصـ ــة بأنظمة
إدارة سـ ــالمة المنتَج التي قامت برفضـ ــها أو تعليقها أو سـ ــحبها أو تقييدها  ،و إشـ ــعار تلك الجهات  -عند
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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