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تــمـــهـــيـــد
تمشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم  100وتاريخ
 2016/1/12ه ،بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ،وما يطلبه 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،
وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث االشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة ،وذلك من

خالل إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات األساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.
وبناء على المادة الثالثة ( فقرة  )2 -من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار
ً
مجلس الوزراء رقم  126بتاريخ  2042/6/21هـ ،الموافق  1424/5/42م ،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".

واستنادا إلى المادة الرابعة ( فقرة  )1 -من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار

مجلس الوزراء رقم  126بتاريخ  2042/6/21هـ ،الموافق  1424/5/42م ،وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار لوائح
إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".

وبناء على المادة الرابعة ( فقرة  )20 -من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار
ً
مجلس الوزراء رقم  126بتاريخ  2042/6/21هـ ،الموافق  1424/5/42م ،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".

وبناء على المادة السادسة ( فقرة  )2-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار
ً
مجلس الوزراء رقم  126بتاريخ  2042/6/21ه ،الموافق  1424/5/42م ،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 ــفات القياس ـ ــية للمنتجات المش ـ ــمولة في إحدى اللوائح يعتبر دليال على اس ـ ــتيفاء تلك المنتجات
للمتطلبات األساسية الواردة 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 ()6

المصطلحات والتعاريف

 2 / 2ت كون للمسميات والعبا رات أدناه  -عند تطبيق بنود هذه الالَّ ئحة  -الدالالت والمعاني ا لمبينة
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 معتمدة من مجلس اإلدارة؛ تضع  -لالستخدام االعتيادي والمتكرر -القواعد
والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرائق اإلنتاج ذات العالقة؛ التي يكون تطبيقها اختياريا،

وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات ،والتعاريف والتعبئة ،ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات
التي تنطبق على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج.
المتطلبات األساسية :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؛ المسؤولة عن تنفيذ
اء في المنافذ الجمركية أو األسواق أو المصانع.
أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية ،سو ً
الجهات المختصة :اإلدارة العامة للمرور  -جهة الترخيص لسير المقطورات ونصف المقطورات على الطرق
العامة ،وو ازرة النقل  -جهة الترخيص لمزاولة نشاط النقل.
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 المنتج ،في حالة إقامته في المملكة ،أو كل شخص ُي ِّ
قدم ُهويته على أنه صانع للمنتج وذلك
من خالل تسميته المنتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة ،وكذلك كل شخص ُي ِقدم على تجديد
المنتج.

-

وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة،

-

المستورد.

-

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

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 إحدى 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 ،وذلك
إقرار
ِّ

دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث  -ال في مرحلة التصميم وال في مرحلة اإلنتاج الخاصة بعملية

التصنيع  -وقد يعتمد اإلقرار على إجراء اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العالقة.
عالمة الجودة السعودية :هي عالمة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن
إنتاج سلعة مطابقة لالئحة واجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية ذات العالقة.
الوضع في السوق :هو وضع المنتج ألول مرة في سوق المملكة ،ويكون المسؤول عنه إما الصانع أو
المستورد.
العرض في السوق :تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو االستهالك أو االستخدام في المملكة في إطار
اء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
نشاط تجاري ،سو ً
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.
المركبة الخفيفة :أي مركبة ال يزيد وزنها على ( )4544كغ وتستخدم لنقل الركاب أو البضائع.
الشاحنة :سيارة لنقل البضائع أو جر مقطورة.
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صممة لجر نصف مقطورة ،وغير مهيأة لحمل أوزان عدا
القاطرة :رأس شاحنة (مزودة بصينية جر)؛ ُم َّ
الجزء الواقع عليها من نصف المقطورة.

المقطورة :مركبة يراعي في تصميمها أالا يعتمد أي جزء أساسي منها على السيارة القاطرة (الشاحنة) ،ويعتبر
نصف المقطورة ذات المسطح الصغير بمنزلة مقطورة.

نصف المقطورة :مركبة مصممة لتقرن مع قاطرة عن طريق صينية الجر ،ويستند جزء من وزنها على
القاطرة.
رقم الهيكل :الرقم المميز للقاعدة (الشاسيه) ،الخاص بالمقطورة ونصف المقطورة.
الوزن األقصى على كل محور :أقصى وزن محدد من قبل الصانع لكل محور من محاور السيارة ،مقيساً
عند مستوى تماس إطاراتها بسطح الطريق.

الوزن اإلجمالي للسيارة :وزن السيارة وهي محملة بأقصى وزن محدد من قبل الصانع.

المادة ( )2المجال
تُ َّ
طبق هذه الالئحة على جميع المقطورات ونصف المقطورات المصنعة محليا والمستوردة ،وهذه الالئحة ال تشمل
المقطورات ونصف المقطورات المصممة ألغراض عسكرية معينة يتعذر فيها استيفاء متطلبات هذه الالئحة.

المادة ( )1األهداف
تهدف هذه الالئحة إلى تحديد المتطلبات األساسية الخاصة بالمقطورات ونصف المقطورات؛ المشمولة في مجال
هذه الالئحة ،وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين االلتزام بها ،وذلك لضمان مطابقة هذا

المنتج ،والمحافظة على صحة وسالمة مستعملي الطرق.

المورد
المادة ( )4التزامات
ِّ
المورد ،عند تصنيع أو استيراد المقطورة أو نصف المقطورة ،االلتزام بالمتطلبات التالية:
يجب على ِّ
6/4

المتطلبات الفنية
المورد االلتزام بالمتطلبات الفنية التالية:
يجب على ُ

 2/2/0اســتيفاء المتطلبات الفنية لعبعاد واألوزان الخاصــة بالمقطورة أو نصــف المقطورة الواردة في المواصــفات
القياسية المبينة في الملحق (.)2
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 1/2/0أن تكون اإلطارات المستخدمة في المقطورات ونصف المقطورات حاصلة على شهادة المطابقة الخليجية
الخاصة باإلطارات ،وأن تستوفي االشتراطات الفنية للمواصفة القياسية المبينة في الملحق (.)2

 4/2/0المتطلبات الفنية لرقم هيكل المقطورة ونصف المقطورة.
أ)

المبين في الملحق رقم
يجب أن يتم ترقيم هيكل المقطورة أو نص ـ ـ ـ ــف المقطورة وفقاً لنظام الترقيم ا
( )1المرفق بهذه الالئحة ،عند تصـ ــنيع المقطورة أو نصـ ــف المقطورة محلياً ،أو عند اسـ ــتيراد أي

ب)

يجب أن ُيدمغ رقم هيكل المقطورة أو نص ـ ــف المقطورة من الص ـ ــانع وفقا لمتطلبات الملحق ()1
من هذه الالئحة.

منها دون رقم هيكل ،وعندما تكون الهياكل المسـتوردة ُمرقَّمة ،فإنه ُيؤخذ بترقيمها األصلي ،وذلك
وفقا لنظام الترقيم في بلد المنشأ.

 0/2/0المتطلبات الفنية للوحات األرقام الخلفية:
أ)

زود مؤخرة المقطورة أو نص ـ ــف المقطورة بأماكن لتثبيت لوحات األرقام حســ ــب األبعاد
يجب أن تُ َّ
المحددة في المواصفة القياسية المبينة في الملحق (.)2

ب)

زود لوحة األرقام الخلفية في المقطورة ونصف المقطورة بإضاءة بيضاء ،بحيث تكون
يجب أن تُ َّ
واضحة للرؤية من مسافة ال تقل عن ( )14مت اًر من الخلف.

ج)

يجب أن ترتبط إضـاءة أنوار لوحة األرقام الخلفية للمقطورات ونصف المقطورات بإضاءة األنوار
األمامية وأنوار االنتظار (التوقاف).

 5/2/0المتطلبات الفنية لإلنارة والعواكس
أ)

يجـب أن تعمل أنوار التوقف واإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة تزامناً مع نظيرتها في الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحنة أو القاطرة أو المركبة

ب)

يجب أن تسـ ـ ـ ــمح وصـ ـ ـ ــالت أجهزة اإلنارة بين كل من الشـ ـ ـ ــاحنة والمقطورة ،أو القاطرة ونصـ ـ ـ ــف

الخفيفة.

بحرية الحركة الكاملة للمجموعة أثناء السير.
المقطورة ،أو المركبة الخفيفة والمقطورة الخفيفة ،ا
ج)

يجب أن تكون جميع األس ـ ـ ـ ـ ـ ــالك المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمة معزولة ومحمية من التأثيرات الس ـ ـ ـ ـ ـ ــلبية للعوامل
الطبيعية ،وأن يتوفر في األماكن  -التي تمر فيها هذه األسـ ـ ـ ـ ــالك  -الحماية عند الســ ـ ـ ــير على
الطرق المختلفة ،وبما يتيح الوصول إلى هذه األماكن ألغراض الصيانة واإلصالح.

د)

فية
يجب أن تُ َّ
زود المقطورة ونصـ ـ ـ ــف المقطورة ،التي يزيد عرضـ ـ ـ ــها على ( )2.1متر ،بأنوار طر ا
أمـاميــة وخلفيـة وعلى كــل جــانــب ،بحيــث تحــدد هــذه األنوار العرض الكلي للمقطورة أو نصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف

الفنية التالية:
المقطورة ،على أن تتوفر في هذه األنوار المتطلبات ا
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ه)

)2

أن تسـ ـ ــهل رؤية أض ـ ـ ـواء األنوار الطرفية األمامية والخلفية ليالً ،من مسـ ـ ــافة ال تقل عن

)1

أن يكون لون األنوار الطرفية األمامية قرمزًيا أو أبيض والخلفية قرمزًيا أو أحمر.

)4

أن يكون وضع األنوار الطرفية متماثالً حول المحور الطولي للشاحنة ،وأن يكون أقصى

( )444متر.

ارتفاع لها متوافقًا مع المتطلبات المرتبطة بالعرض والتصميم والتشغيل للمقطورة ونصف
المقطورة ولتماثلية األنوار.

زود المقطورة ونصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف المقطورة ب ــأنوار تنبيهي ــة ،على أن تتوفر في ه ــذه األنوار
يج ــب أن تُ َّ

الفنية التالية:
المتطلبات ا

و)

)2

متر من
أن تس ــهل رؤية ض ــوء أنوار التنبيه الجانبية ليالً من مس ــافة ال تقل عن (ً )254ا

)1

اأال يزيد ارتفاعها على مترين عن سطح األرض.

)4

أن يكون لون أنوار التنبيه الجانبية األمامية والوس ـ ـ ـ ـ ـ ــطى قرمزًيا ،فيما يكون لون األنوار
الخلفية أحمر.

الجوانب.

زود المقطورات ونص ـ ــف المقطورات بعواكس جانبية ،على أن تتوفر في هذه العواكس
يجب أن تُ َّ

الفنية التالية:
المتطلبات ا
)2

أن تُسـ ـ ـ ـهِّل رؤيتها ليالً من مس ـ ـ ــافة ال تقل عن ( )254مت اًر من الجوانب ،وذلك في عند

)1

أن يكون لون عواكس التنبيه الجانبية األمامية والوسطى قرمزًيا ،فيما يكون لون العواكس
الخلفية أحمر أو قرمزيا.

تسليط شعاع نور رئيس عليها.

لجر المقطورات
 6/2/0المتطلبات ا
الفنية ا
أ)

يجـب أن تزود المقطورة بمثلـث جر ذي أداة تثبيـت للشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحنــة أو المركبـة الخفيفـة مع المقطورة،

الفنية التالية:
على أن يتوفر في كل من مثلث الجر وأداة التثبيت ،المتطلبات ا
لتحمل األحمال الواقعة عليهما.
)2
أن يكونا ذا متانة كافية ا
)1

أن يثبَّتا بطريقة سليمة وآمنة.

)4

أن يكون موض ـ ـ ــع الجر في الش ـ ـ ــاحنة أو المركبة الخفيفة مدعماً بص ـ ـ ــورة ال يمكن معها
تشوه نتيجة تعرضه لقوة الجر.
حدوث أي ا
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ب)

يجب أن تتصل المقطورة بهيكل الشاحنة أو المركبة الخفيفة أو بامتدادهما من خالل وسيلة أمان

واحدة أو أكثر ،وذلك بغرض منع انفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال المقطورة عند انفالت مثلث الجر أو انكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاره أو
الفنية التالية:
سقوطه ،على أن تتوفر في هذه الوسائل المتطلبات ا
اأال تقترن بأي أداة موجودة على الشاحنة أو المركبة الخفيفة.
)2
)1

اأال يزيد ارتخاؤها على القدر الذي يس ـ ـ ــمح للش ـ ـ ــاحنة أو المركبة الخفيفة بالدوران بش ـ ـ ــكل

)4

اأال تقل قوة الشد القصوى عن ضعف قيمة الوزن اإلجمالي للمقطورة.

صحيح.

ج)

تلقائيا عند حدوث انفصال بينها وبين الشاحنة.
تزود المقطورة بأداة تعمل على إيقافها
ً
يجب أن ا

د)

في حــالــة المركبــات الخفيفــة ،فيجــب اأال يتجــاوز الوزن الكلي للمقطورة مع المركبــة الخفيفــة التي

تجرها  )4544( -كغ.

 1/2/0المتطلبات الفنية للحواجز الجانبية والخلفية
تزود المقطورات ونص ــف المقطورات بحواجز حماية خلفية وجانبية لمنع دخول الس ــيارات
أ) يجب أن ا
المبينة في المواصــفات القياســية الواردة في الملحق رقم ()2
الصــغيرة تحتها ،وذلك وفقاً للمتطلبات ا
المرفق.

تزود الحواجز الجانبية والخلفية للمقطورة ونصف المقطورة بعواكس جانبية.
ب) يجب أن ا
 2/4متطلبات السالمة العامة
 2/1/0يجب استخدام واقيات خلف اإلطارات الخلفية للمقطورة ونصف المقطورة لمنع اندفاع األحجار أو الطين
أو أي عوالق أخرى باتجاه السيارات القادمة من الخلف.
 1/1/0يجب أن تكون دعامتا نصف المقطورة األماميتان (أرجل الرفع) ،أو مقطورة الرحالت ومجموعة تروس
الرفع ،قادرة على حمل نصف المقطورة ومقطورة الرحالت ،عندما تزيد حمولة أي منهما على الحمولة

اإلجمالية القصوى بـ .%24

زود المقطورات ونصف المقطورات التي يتجاوز حمولتها  154كغ بمكابح توقف لمنع حركتها
 4/1/0يجب أن تُ َّ
عند التوقف على الطرق ،وذلك وفقا لعنظمة والمواصفات المعمول بها.

 0/1/0يجب أن تُ َّ
ركب مرائي إضافية ،في حال كانت المرآة الجانبية للشاحنة أو القاطرة أو المركبة الخفيفة ال
تسمح برؤية المقطورة أو نصف المقطورة بشكل واضح عند الجر.
زود المقطورة ونصف المقطورة بمعدات للطوارئ (بما في ذلك اإلطارات اإلضافية) وب ِ
العدد
 5/1/0يجب أن تُ َّ
الالزمة لفك وتركيب اإلطارات ،بما في ذلك أداة قياس الضغط.
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 1/4المتطلبات اإلدارية
2/4/0

تخضـ ـ ــع كل المقطورات ونصـ ـ ــف المقطورات التي يتجاوز وزنها الكلي  544كغ إلى نظام لوحة أرقام

1/4/0

تخضع المقطورات ونصف المقطورات إلى نظام تراخيص سير المركبات المعمول به في المملكة بعد

حسب ما هو معمول به في المملكة بالتنسيق مع جهة الترخيص ذات العالقة.
استيفائها لشروط هذه الالئحة.

 4/4/0تخضــع المقطورات ونصــف المقطورات إلى عملية فحص (تفتيش) دوري ســنوي من الجهات المختصــة
ذات العالقة ،وفقا لعنظمة المعمول بها في المملكة.
 0/4/0تخضــع المقطورات ونصــف المقطورات التي يتجاوز وزنها الكلي  154كلغ إلى ترخيص لمزاولة نشــاط
النقل من و ازرة النقل.
5/4/0

يلتزم موردو المقطورات ونصـ ـ ـ ــف المقطورات ،بأن تكون المصـ ـ ـ ــانع حاصـ ـ ـ ــلة على التراخيص الالزمة

6/4/0

يكون تجديد تراخيص مزاولة نش ـ ـ ــاط هذه المص ـ ـ ــانع الوطنية مرتبطا بمدى اس ـ ـ ــتيفاء الص ـ ـ ــانع لعحكام

1/4/0

يجب أن يتوفر في المص ـ ـ ـ ـ ــانع الكفاءات الفنية واإلدارية القادرة على تص ـ ـ ـ ـ ــنيع المقطورات ونصــ ـ ـ ـ ــف

لمزاولة النشاط من الجهات المختصة.

اإلدارية السارية وأحكام هذه الالئحة الفنية.

المقطورات وفقا لمتطلبات المواصفات القياسية وهذه الالئحة الفنية.

المادة ( )5البيانات اإليضاحية
يجب أن تتضمن البيانات اإليضاحية لرقم هيكل المقطورات ونصف المقطورات االشتراطات التالية:
2/5

المورد وسجله التجاري.
أن ُيكتب في البيانات اإليضاحية اسم ِّ

1/5

أن يكون ممي اًز ومدموغا (محفو اًر) على مقدمة المقطورة أو نصف المقطورة من جهة اليمين واليسار.

4/5

أن يتم وضعه في مكان يسمح برؤيته بشكل واضح يسهل الوصول إليه.

0/5

أن يكتب بطريقة الحفر (الدمغ  -النقش) أو الختم أو أي طريقة يصعب طمسها أو إتالفها.

5/5

أن يكون مكتوبا باللغة اإلنجليزية وبحروف ال يقل ارتفاعها عن ( )1مم.

6/5

المورد القيام بتثبيت لوحة بيانات المطابقة على مقدمة الهيكل للمقطورة ونصف المقطورة،
يجب على
ِّ

على أن يتوفر في هذه اللوحة الشروط التالية:
أ)

أن تُ ِّ
صنع من مادة مقاومة للتلف.
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ب)

أن تُثبَّت بطريقة يصعب نزعها أو إتالفها.

ج)

أن تكون مكتوبة باللغة العربية أو اإلنجليزية وبحروف ال يقل ارتفاعها عن ( )0.1مم ،بحيث
تسهل قراءتها.
المبين في الملحق رقم ()4
أن تش ــتمل بيانات اللوحة على البيانات المش ــار إليها في النموذج ا
المرفق بهذه الالئحة.

د)

المادة ( )1إجراءات تقويم المطابقة
2/6

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

هو موضح في الملحق (. )4

1/6

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

4/6

يجب أن ُيرفق مع المقطورات ونصف المقطورات ملف فني يتضمن ما يلي:

المبينة في الملحق (.)2
هذه الالئحة والمواصفات القياسية السعودية ذات العالقة؛ ا
أ)

المورد(الصانع/المستورد) بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق (.)0
إقرار ِّ

ب)

وثيقة تقييم المخاطر.

ج)

وثائق التصميم.

د)

بلد المنشأ.

0/6

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

5/6

تُعتبر المقطورات ونصف المقطورات الحاصلة على عالمة الجودة السعودية أو ما يكافئها مستوفية
للمتطلبات المنصوص عليها في هذه الالئحة.

منه ذلك.

المادة ( )2مسؤوليات الجهات الرقابية والجهات المختصة
تقوم الجهات الرقابية كجزء من مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:
2/1

تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من اسـ ـ ـ ـ ــتيفاء المقطورات ونصـ ـ ـ ـ ــف المقطورات إلجراءات تقويم المطابقة

المحددة ،والوثائق الفنية المرفقة مع اإلرساليات في المنافذ والمصانع.
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1/1

يحق للجهات الرقابية – عشـ ـ ـ ـ ـوائياً – س ـ ـ ـ ــحب عينة من المقطورات ونص ـ ـ ـ ــف المقطورات واحالتها إلى

المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه الالئحة.

4/1

الموردين تكاليف إجراء االختبارات وما يتعلق بذلك.
يحق للجهات الرقابية تحميل ِّ

0/1

عند ضـبط حالة عدم مطابقة للمنتج ،فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات

5/1

تقوم إدارة المرور بالتحقق من وثائق تس ــجيل المقطورات ونص ــف المقطورات ،والتحقق كذلك من رخص

واتخاذ اإلجراءات النظامية في حقها.

الس ــير الخاص ــة بها أثناء س ــيرها على الطرق العامة ،وذلك حس ــب األنظمة واإلجراءات المعمول بها في
المملكة.

6/1

تقوم سلطات المرور بمنح رخص السير للمقطورات ونصف المقطورات ،وذلك بعد الت ـ ـ ـ ــأكد من مطابقتها

1/1

تقوم سلطات و ازرة النقل بمنح وتجديد رخص مزاولة نشاط النقل للمقطورات ونصف المقطورات ،وذلك بعد

لمتطلبات هذه الالئحة ،وتُ َّ
جدد التراخيص بعد الـ ـ ــتأكد من سالمتها أثناء عملية الفحص (التفتيش) الدوري
وذلك وفقا لعنظمة واإلجراءات المعمول بها في المملكة.
التـأكد من مطابقتها لمتطلبات هذه الالئحة ،وذلك وفقا لعنظمة واإلجراءات المعمول بها في المملكة.

المادة ( )8مسؤوليات سلطات مسح السوق
تقوم سلطات مسح السوق كجزء من مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:
2/1

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

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

1/1

الموردين (صانعين ومستوردين) ،وذلك إلجراء
اء من السوق أو مستودعات ِّ
سحب ا
عينات من المنتج ،سو ً
االختبارات الالزمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه الالئحة.

4/1

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

السوق تتخذ جميع اإلجراءات اإلدارية من سحب واستدعاء للمنتج المعني ،وتُطبَّق اإلجراءات و العقوبات
المشار إليها في المادة ( ،)1وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة.

المادة ( )9المخالفات والعقوبات
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2/1

ُيحظر صناعة واستيراد ووضع وعرض المقطورات ونصف المقطورات غير المطابقة لبنود هذه الالئحة،
أو حتى اإلعالن عنها.

1/1

ُيعتبر عدم استيفاء المقطورات ونصف المقطورات لمتطلبات هذه الالئحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق

والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتج غير مطابق؛ مما قد يشكل خط ار على صحة وسالمة المستهلك
وعلى البيئة ،وذلك في الحاالت التالية :
أ)

عدم تثبيت شارات المطابقة أو عالمة الجودة السعودية – إن ُوجدت  -أو ما يكافئها ،أو تثبيتها
بطريقة غير صحيحة.

ب)

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

ج)

عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية عند الطلب.

د)

عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات اإليضاحية بما في ذلك رقم هيكل المقطورة أو نصف المقطورة

احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.

وفقا ألحكام هذه الالئحة.

 4/1عند ضبط أي مخالفة ألحكام هذه الالئحة ،فعلى الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق – حسب الحالة
 -اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة إلزالة المخالفة و آثارها من السوق ،ولها في سبيل ذلك:

تكليف الجهة المخالفة  -المسـ ـ ـ ـ ــؤولة عن وضـ ـ ـ ـ ــع أو عرض المقطورات أو نصـ ـ ـ ـ ــف المقطورات

أ)

المخالفة  -بسـحبها من المسـتودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة كلما كان ذلك ممكنا ،
أو إعادة تص ـ ـ ــديرها ،أو إتالفها (حس ـ ـ ــب طبيعة المنتج) و ذلك خالل المدة الزمنية التي تحددها
تلك الجهات.
ب)

القيام بســحب المنتجات أو حجزها أو إتالفها ،أو اتخاذ أي إجراء آخر الســتدعائها من األسـواق.
و لسـ ــلطات مســـح السـ ــوق  -حســـب الحالة  -اإلعالن عن اس ــتدعاء المنتج من األس ـ ـواق ،مع

تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
ج)

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

0/1

عنـد ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبط مخالفة للمقطورات ونصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف المقطورات ،فإن الهيئة تتخذ اإلجراءات الالزمة بحق هذه

المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه الالئحة ،بما في ذلك إلغاء شــهادة المطابقة ذات العالقة واإلعالن عن
المخالفات ،واتخاذ التدابير الالزمة مع الجهة المقبولة م ِ
صدرة الشهادة.
ُ
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دون اإلخالل بأي عقوبة أشـ ـ ـ ـ ــد تنص عليها األنظمة السـ ـ ـ ـ ــارية ،فإنه ُيعاقب كل من يخالف أحكام هذه
الالئحة بالعقوبات المنص ــوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري س ــاري المفعول ،أو أي نظام آخر
يحل محله.

المادة ( )62أحكام عامة
المبينة في المواص ـ ـ ـ ـ ـ ــفات
 2/24تعتبر المالحق المرفقة بهذه الالئحة ،بما في ذلك المص ـ ـ ـ ـ ـ ــطلحات والتعاريف ا
القياسية جزًء ال يتج أز من أحكامها ،وللهيئة تعديل أي من هذه المالحق كلما اقتضى األمر ذلك.
المورد بجميع األنظمة/اللوائح األخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة
 1/24ال تحول هذه الالئحة دون التزام ِّ

بتداول واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام المقطورات ونصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف المقطورات ونقلها ،وكذلك األنظمة/اللوائح ذات العالقة بالبيئة
واألمن والسالمة.

موردي المقطورات ونص ـ ـ ـ ـ ـ ــف المقطورات الخاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعة ألحكام هذه الالئحة ،أن ِّ
يقدموا
 4/24يجب على جميع ِّ
لمفتشــ ـ ـ ــي الجهات الرقابية وسـ ـ ـ ـ ــلطات مسـ ـ ـ ـ ــح السـ ـ ـ ـ ــوق وادارات المرور وو ازرة النقل ،جميع التسـ ـ ـ ـ ــهيالت
والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
 0/24يجب أن تخضع المقطورات و نصف المقطورات  -المشمولة بهذه الالئحة – لعملية الفحص (التفتيش)
الدوري ،والتأكد من وجود رقم هيكل لها وأنها توفر جميع متطلبات الس ـ ـ ــالمة للسـ ـ ـ ــير على الطرق ،وذلك
وفقا لعنظمة المعمول بها في المملكة.
 5/24أن يرتبط تجديد تراخيص مزاولة نشـ ـ ـ ــاط مصـ ـ ـ ــانع المقطورات ونصـ ـ ـ ــف المقطورات بمدى اسـ ـ ـ ــتيفاء هذه
المصانع لعحكام اإلدارية السارية وأحكام هذه الالئحة الفنية.
فيرفع
 6/24إذا نشأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه الالئحة ،أو نشأ أي خالف في تطبيقهاُ ،
األمر إلى لجنة مختصـ ـ ــة في الهيئة إلصـ ـ ــدار القرار المناسـ ـ ــب بشـ ـ ــأن هذه الحالة أو هذا الخالف ،وبما
يحقق المصلحة العامة.
 1/24للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه الالئحة ،وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه الالئحة االلتزام بما
يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة ( )66أحكام انتقالية
المورد تصــحيح أوضــاعه وفقاً ألحكام هذه الالئحة ،خالل مدة ال تزيد على (ســتة أشــهر) من
 2/22يجب على ِّ
نشرها في الجريدة الرسمية.
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 1/24مع مراعاة أحكام الفقرة ( )2من هذه المادة ،ف ُيس ـ ــمح بتداول المنتجات غير المس ـ ــتوفية للمتطلبات الواردة
في هذه الالئحة ،لمدة ال تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
 4/24تلغي هذه الالئحة  -بعد اعتمادها  -كل اللوائح السابقة في مجال هذه الالئحة.

المادة ( )62النشر
تُنشر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية.
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الملحق رقم ()6

قائمة بمنتجات المقطورات ونصف المقطورات والمواصفات القياسية ذات العالقة
رقم المواصفة القياسية

عنوان المواصفة القياسية

6

SASO GSO 42

السيارات  -المتطلبات العامة

2

SASO GSO 159

السيارات األبعاد واألوزان

1

SASO GSO 591

السيارات – األنواع والتسميات والتعريفات

4

SASO GSO 289

مركبات الطرق -لوحات األرقام ذات الخلفية

5

SASO GSO 2113

السيارات -حواجز الحماية الجانبية للشاحنات

1

SASO GSO 2114

2

SASO GSO 645

8

SASO GSO 962

الترميز الجمركي للمنتج
8716.39.70.00.00
8716.39.90.00.00
8716.40.90.00.00

العاكسة وطرق اختبارها

والمقطورات وطرق اختبارها
السيارات -حواجز الحماية الخلفية للشاحنات
والمقطورات وطرق اختباره
إطارات السيارات متعددة األغراض والشاحنات

والحافالت والمقطورات ،الجزء األول:

المسميات والتمييز والبيانات اإليضاحية
واألبعاد واألحمال وضغوط النفخ

َّ
المجددة وطرق اختبارها.
السيارات  -اإلطارات
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الملحق رقم ()2

نظام ترقيم الهيكل للمقطورات ونصف المقطورات
المتطلبات الفنية لرقم هيكل المقطورة ونصف المقطورة.
)2

المبين الجدول رقم ( )2أدناه ،وذلك
يجب أن ُيرقَّم هيكل المقطورة أو نصف المقطورة وفقاً لنظام الترقيم ا
في حالة تصـ ــنيع المقطورة أو نصـ ــف المقطورة محلياً ،أو اسـ ــتيرادهما بدون رقم هيكل ،على أن تحتفظ

)1

يجب أن ُيدمغ رقم هيكل المقطورة أو نصف المقطورة من الصانع وفقا للمتطلبات أدناه.

الهياكل المستوردة على ترقيمها األصلي وفقا لنظام بلد المنشأ.

تاريخ الصنع
(شهر/سنة)

رقم التسلسل

4444/44

X123445

النوع

عدد المحاور

الدولة

T/S

1/2/3

KSA

جدول رقم ()2
أ)

)4

تتكون رموز ترقيم الهيكل من األرقام والحروف الالتينية الكبيرة على النحو التالي:


األرقام ))0123456789



الحروف ()ABCDE……………………………………XYZ

ب)

رقم التسلسل :حرف واحد مع  6أرقام

ج)

تاريخ الصنع :من أربعة أرقام (الشهر/السنة) ()XX/XX

د)

النوع :المقطورة (  / (Tنصف المقطورة () S

ه)

عدد المحاور 2 :أو  1أو 4

و)

دولة الصنع :حسب االختصار المعمول به في كل دولة (المملكة مثال .)KSA

يجب حفر رقم الهيكل على مقدمة المقطورة أو نصف المقطورة من جهة اليمين واليسار.

الصفحة  07من 22

م.إ42-40-21-261-

الملحق رقم ()1

لوحة بيانات المقطورة أو نصف المقطورة
Chassis number

رقم الهيكل

Manufacturer

اسم المصنع

Country of manufacturing

بلد الصنع

Model

رمز الطراز (الموديل(
تاريخ التصنيع
الوزن األقصى على كل محور

الوزن الكلي (كغ)

Date of manufacturer
Axle 3

Axle 2

Axle 1

)(Kg

)(Kg

)(Kg

Max. Axle Weight

)Gross Weight (Kg

العرض (بالمتر(

)Width (m

الطول (بالمتر(

)Length (m

االرتفاع (بالمتر(

)Height (m

مطابقة للمواصفات القياسية السعودية
ملحوظات

Comply with SASO Standards
Special Notes
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الملحق ()4
نموذج تقويم المطابقة ( )Type 3وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067
(المطابقة للطراز المبنية على تأكيد جودة عملية اإلنتاج)
6

المطابقة للطراز المبنيَّة على تأكيد جودة عملية اإلنتاج
المورد  -من خاللــه  -االلت ازمــات الواردة في البنود المبين ـة
هو نموذج إجراء لتقويم المطــابقــة الــذي ُينفِّ ـذ
ِّ
أدنـاه ،ثم يؤكـد و يقر  -تحـت كـامـل مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤوليتـه  -بأن المنتجات المعنية متطابقة مع الطراز المحدد في
شهادة اعتماد الطراز (  )Type Approvalو تتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة.

2

التصنيع
المورد تشـ ــغيل نظام إدارة سـ ــالمة المنتج؛ مصـ ــادق عليه لضـ ــمان سـ ــالمة المنتج ،شـ ــامال خط
يجب على ِّ
اإلنتاج و الفحص النهائي ،و اختبار المنت ــجات المعـ ـ ــنية وفـ ـ ــقا للبند ( ،)4و يجب أن يخض ــع الن ــظام إلى

مراقبة دورية ( )Surveillanceوفقا لما ورد في البند ( .)0
1

نظام إدارة سالمة المنتَج

المورد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها ،من أجل تقويم نظام إدارة سالمة المنتجات
 2/4يجب على ِّ
المعنية.

ويجب 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.
 إق ار ار مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى.
 كل المعلومات ذات العالقة بشأن فئة المنتجات المقصودة.
 الوثائق الخاصة بنظام إدارة سالمة المنتج.
 الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصادق عليه ،ونسخة من شهادة اعتماد الطراز.
1/4

يجب أن يض ـ ـ ــمن نظام إدارة س ـ ـ ــالمة المنتج تطابق المنتجات المص ـ ـ ــنعة مع الطراز المحدد في ش ـ ـ ــهادة

اعتماد الطراز ،ومع متطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة.
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المورد – بطريقة منهجية ومنظمة ،على
يجب توثيق جميع عناص ـ ـ ـ ــر النظام ومتطلباته  -المعتمدة من ِّ
شـكل سـياسـات مكتوبة واجراءات وتعليمات  ،ويجب أن تُتيح وثائق نظام إدارة سـالمة المنتج فهما متَّ ِسـقا

لبرامج و خطط و أدلة وس ــجالت الس ــالمة  ،ويجب أن تشـ ـتمل وثائق النظام  -على وجه الخص ــوص -
وصفا كافيا لما يلي :

أ)

أهداف الجودة ،والهيكل التنظيمي والمس ـ ــؤوليات وص ـ ــالحيات اإلدارة ،وذلك فيما يتعلق بس ـ ــالمة
المنتج.

0/4

ب)

تقنيات التصنيع ،واجراءات مراقبة جودة وسالمة المنتج ،والعمليات واإلجراءات المتَّبعة.

ج)

الفحوصات واالختبارات المنفِّذة؛ قبل وأثناء وبعد التصنيع ،وتكرارها.

د)

الس ـ ــجالت :مثل تقارير الفحص (التفتيش) واالختبار والمعايرة ،ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين

ه)

وسائل ضبط تحقيق السالمة المطلوبة في المنتج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سالمة المنتج.

 ...إلخ.

يجب على الجهة المقبولة  -المصـ ِ
ـادقة على نظام إدارة ســالمة المنتج  -تقويم النظام لتحديد ما إذا كان
مس ــتوفيا للمتطلبات المش ــار إليها في البند  ،4/4خالل فترة سـ ـريان المص ــادقة على النظام  ،و ذلك لمدة

ثالث سنوات.
5/4

يجب افتراض مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية  -فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سالمة المنتج -
كلما كان مطابقا للمواصفات القياسية.

6/4

يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في س ــالمة المنتج المعني ،وأن يض ــم الفريق عضـ ـوا واحدا – على
األقل  -ذا خبرة في تقويم مجال و تقنيات ص ـ ـ ـ ـ ــناعة المنتج ،والماما بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح
الفنية ذات العالقة.

1/4

يجب أن يشـمل التدقيق زيارة تقويم للمصنع ،ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار
إليهــا في البنــد  4/4للتــأكــد من قــدرة الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانع على تحــديــد المتطلبــات الواردة في اللوائح الفنيــة ،واجراء
واالختبارات الالزمة لضمان مطابقة المنتج لتلك المتطلبات.

1/4

يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم ،على أن يتضمن اإلشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع

1/4

يتعهد الص ــانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة س ــالمة المنتج ،كما هو ُمص ــادق عليه ،والحفاظ عليه بحيث

مسوغات ذلك.

يظل مالئما وفعاال.
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 24/4يجب على الصـ ــانع إشـ ــعار جهة تقويم المطابقة  -التي صـ ــادقت على نظام إدارة سـ ــالمة المنتج  -بأي
تعديل ُمقترح في نظام إدارة سالمة المنتج.

 22/4يجـب على الجهـة المقبولـة تقويم أي تعـديالت مقترحـة ،ثم تقرير مـا إذا كـان نظام إدارة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمة المنتج
َّ
ـتمر في مطابقته للمتطلبات المشـ ــار إليها في البند  ،4/4أو يحتاج إلى إعادة التقويم ،ويجب
المعدل مسـ ـ اً
على الجهة المقبولة إش ــعار الص ــانع بقرارها ،على أن يتض ــمن اإلش ــعار نتائج االختبار وقرار التقويم مع

مسوغات ذلك.
4

المراقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة

2/0

المورد اللتزامات نظام إدارة س ـ ـ ـ ـ ـ ــالمة المنتج
الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتيفاء ِّ

1/0

المورد الس ـ ـ ــماح للجهة المقبولة  -خالل فترة سـ ـ ـ ـريان المص ـ ـ ــادقة  -بدخول مواقع التص ـ ـ ــنيع
يجب على ِّ

المصادق عليه.

والتفتيش واالختبار والتخزين ،وأن ُيوفِّر جميع المعلومات الالزمة للتقويم؛ خاصة وثائق نظام إدارة سالمة
المنتج  ،وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجالت السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمـة  ،مثـل :تقـارير التفتيش واالختبــار و المعـايرة ،ووثـائق تـأهيـل الموظفين
المعنيين  ...إلخ

4/0

يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصـ ـ ـ ــانع يطبق نظام إدارة سـ ـ ـ ــالمة

0/0

يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصـ ـ ـ ــنع إلجراء اختبارات على المنتج – إذا اقتض ـ ـ ـ ـى األمر

للمورد.
المنتج ويحافظ عليه ،على أن تُقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم ِّ

ذلك  -أو توكيلها لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة سالمة المنتج يعمل بشكل صحيح ،على أن تُقدم
للمورد ،وتقارير االختبارات  -في حالة إجراء االختبارات.
الجهة المقبولة تقرير التقويم ِّ

5

شهادة المطابقة واإلقرار بالمطابقة

2/5

المورد حاصــال على نظام إدارة ســالمة
يجب على الجهة المقبولة إصــدار شــهادة مطابقة للمنتج إذا كان ِّ

المورد طلبا لذلك ،خالل فترة س ـ ـ ـ ـ ـريان مفعول
المنتج ،مصـ ـ ـ ـ ــادق عليه وسـ ـ ـ ـ ــاري المفعول ،وذلك كلما قدم ِّ

المصادقة.
1/5

يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المنتج في كل طلب ،وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة،

4/5

المورد أن يص ـ ـ ــدر إق ار ار مكتوبا بالمطابقة لكل طراز ُمعتمد من المنتج (اعتماد الطراز) ،وأن
يجب على ِّ
يجعله ُمتاحا للجهات الرقابية وسـ ــلطات مسـ ــح السـ ــوق لمدة ال تقل عن عشـ ــر ( )24سـ ــنوات ،وذلك بعد

وتسجيلها في البوابة اإللكترونية للمطابقة (في الهيئة).

وض ــع المنتج في الس ــوق ،على أن ُي َّ
المورد بالمطابقة ،ويجب توفير
المعتمد للمنتج في إقرار ِّ
حدد الطراز ُ
نسخة من شهادة المطابقة واإلقرار بالمطابقة للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق عند الطلب.

الصفحة  20من 22

م.إ42-40-21-261-
0/5

5/5

المورد أن يجعل الوثائق أدناه ُمتاحةً للجهات الرقابية وســلطات مســح الســوق لمدة ال تقل عن
يجب على ِّ

عشر ( )24سنوات ،وذلك بعد وضع المنتج في السوق.
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التعديالت المشار إليها في البند  ،1/4كما هو مصادق عليه.



ق اررات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند .1/4

يجب على كل جهة مقبولة إبالغ الجهات الرقابية وســلطات مســح الســوق عن أنظمة إدارة ســالمة المنتج

التي ص ـ ــادقت عليها أو س ـ ــحبتها ،ويجب عليها وض ـ ــع قوائم ألنظمة إدارة س ـ ــالمة المنتج التي ص ـ ــادقت
عليها ،أو التي قامت برفضـ ــها أو تعليقها أو تقييدها أو سـ ــحبها ،وذلك بأي وسـ ــيلة؛ إما بشـ ــكل دوري أو

عند الطلب ،وعلى كل جهة مقبولة إشـ ـ ــعار الجهات المقبولة األخرى عن المصـ ـ ــادقات الخاصـ ـ ــة بأنظمة

إدارة س ـ ــالمة المنتج التي قامت برفض ـ ــها أو تعليقها أو س ـ ــحبها أو تقييدها ،واش ـ ــعار تلك الجهات  -عند
الطلب  -عن مصادقات األنظمة التي أصدرتها.

الصفحة  22من 22
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الملحق ()5
المورد بالمطابقة Supplier Declaration of Conformity
نموذج إقرار
ِّ
يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

)1

المورد
بيانات
ِّ
 االس ـ ـ ـ ـم------------------------------------------------------- : العنوان------------------------------------------------------- :------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------

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

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

 الفاكس------------------------------------------------------- :)2

تفاصيل المنتج:
 العالمة التجارية للمنتج---------------------------------------------- : -الطراز------------------------------------------------------- :

 -وصف المنتج--------------------------------------------------- :

 المستوى ------------------------ :الفئة-------------------------- : المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية------------------------------- :ُنقر بأن المنتج المذكور في هذا اإلقرار هو منتج مطابق لالئحة الفنية السعودية (
والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.

)

الشخص المسؤول--------------------------------------------------- :

اسم الشركة------------------------------------------------------- :

التوقيع---------------------- :

الختم الرسمي:

التاريخ-----/--/-- :
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