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 دـــيـــهـــمــت

وتاريخ  244تمشيًا مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 
المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلبه األمر من التزام  بشأن الموافقة على وثائق انضمام ،ه21/9/1426

ة خاصة اتفاقية العوائق الفني ،المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العالقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة
 ،أمام انسياب السلع بين الدول األعضاء م وضع اشتراطات فنية غير ضرورية( التي تقضي بعدTBTللتجارة )

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. 

 مقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات وال1 -وبناًء على المادة الثالثة )فقرة 
" إصدار مواصفات  وذلك بأن تتولى الهيئة ،م 31/5/2010الموافق  ،هـ 17/6/1431بتاريخ  216الوزراء رقم 

قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية واألدلة الدولية، وتحقق 
 يعة اإلسالمية ومحققة لمصالح المملكة".ومتوافقة مع الشر  WTOمتطلبات 

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 2 -لى المادة الرابعة )فقرة استنادا إو 
إصدار " وذلك بأن تتولى الهيئة ،م 31/5/2010الموافق  ،ه 17/6/1431بتاريخ  216مجلس الوزراء رقم 

 ."مطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدهالوائح إجراءات تقويم ال

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 14 -وبناًء على المادة الرابعة )فقرة 
"مراجعة  ئةوذلك بأن تتولى الهي ،م 31/5/2010الموافق  ،هـ17/6/1431بتاريخ  216مجلس الوزراء رقم 

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

ظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار ( من تن1-وبناًء على المادة السادسة )فقرة 
"مع مراعاة ما م وذلك بأن تتولى الهيئة  31/5/2010هـ الموافق  17/6/1431بتاريخ  216مجلس الوزراء رقم 

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

 االلتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".

 ن المواصــــــــفات القياســــــــية للمنتجات المشــــــــمولة في إحدط اللوائح تعتبر أســــــــاســــــــا لمطابقة تلك المنتجاتإوحيث 
 للمتطلبات األساسية للسالمة في الالئحة المحددة. 

 فقد قامت الهيئة بإعداد هذه الالئحة الفنية. 
 هذا التمهيد وجميع المالحق لهذه الالئحة جزء ال يتجزأ منها. مالحظة:
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 .المصطلحات والتعاريف  (1المادة )

 التعاريف العامة 1/1
 ض  الدالالت والمعاني المبينة أمامها، مالم يقت-الالَّئحة  هد هذعند تطبيق بنو -تكون للمسميات والعبارات أدناه 

 سياق النص خالف ذلك: 
 : المملكة العربية السعوديةالمملكة

 مجلس إدارة الهيئة. :المجلس

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. :الهيئة

نفيذ المسؤولة عن ت ؛ية حسب اختصاصهاهي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقاب :الجهات الرقابية
 سواء في المنافذ الجمركية أو األسواق أو المصانع. ؛أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية

وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق  :الفنيةالالئحة 
و تبحث وقد تشمل أ ،عول المطبقة التي يجب االلتزام بهاإنتاجها، بما في ذلك األحكام اإلدارية سارية المف

بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات على المنتجات 
 أو الخدمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج. 

 قواعد  ال -والمتكرر لالستخدام االعتيادي -تضع  ؛وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة: المواصفة القياسية
، ختياريا؛ التي يكون تطبيقها اق اإلنتاج ذات العالقةائوالتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطر 

وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات 
 ق اإلنتاج.ائأو طر التي تنطبق على المنتجات أو الخدمات أو العمليات 

 البطاريات والخاليا الكهربائيةالمنتج: 

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

 توفيتس المنتجات أن من للتحقق السوق مسح سلطات تتخذها التي والتدابير األنشطة السوق: مسح
 السالمةو  الصحة خطرًا على تشكل ال وأنها العالقة، ذات لفنيةا اللوائح في عليها المتطلبات المنصوص

 العامة. المصلحة بحماية يتعلق آخر أي جانب أو ،والبيئة

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

 الضرر. شدة بدرجة مرتبطاً  للضرر؛ مسبب خطر ظهور احتمال: Risk(s)المخاطر
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 من:كل : وُيقصد به المورِّد

 أكان باسمه الشخصي او االعتباري او التجاري،  المنت ج صانع  -

أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل  المملكة،وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج   -
 .المملكةللصانع في 

 .لمنت جلكل شخص في سلسلة التوريد   -
دارة توضح اإلجراء المستخدم بطريقة مباشرة معتمدة من مجلس اإلعملية موثقة : إجراءات تقويم المطابقة

 أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

هات الئحة قبول جل امن الهيئة وفق المقبولة "،"طرف ثالث مطابقةالجهات تقويم هي  :الجهات المقبولة
 تقويم المطابقة.

ي كد مطابقة المنتج أو أالتي تؤ  ،: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدط الجهات المقبولةشهادة المطابقة
 دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العالقة.

ريعات المعمول التشهذه الالئحة و  لمتطلبات مطابق بأن منتجه نفسه إقرار من المورد المطابقة:ب إقرار المورِّد
خاصة ال نتاجمرحلة اإل أو في مرحلة التصميم في سواء - بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث

 .العالقة ذات للتشريعات وفقاً  اختبارات على المنتجإجراء  وقد يعتمد اإلقرار على - بعملية التصنيع

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

في  ،ستهالك أو االستخدام في المملكةتعني أي إمداد بالمنت ج بهدف التوزيع أو اال العرض في السوق:
 .سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل ؛إطار نشاط تجاري

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

 .النهائي مستخدمهو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها لل االستدعاء:

  الخاصة بالبطاريات التعاريف 1/2

 ياسية:القمواصفة الفنية الخاصة بالبطاريات والخاليا الكهربائية محددة بال والتعاريف المصطلحات

 SASO-CEI-60050-482  :ومن أهمها ما يلي 
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يل المباشر يق التحو للطاقة الكهربائية يتم الحصول عليها عن طر  : مصدرالكهربائية الخليةالبطارية أو  -
طاريات تميز البيتم و  (، نتيجة تفاعل كيميائي بين المواد المركبة.DC)ستمرللطاقة الكيميائية ذات التوتر الم

ساعة  األمبير اووحدة قياسه :(C) االمرموز لهوقدرتها  (؛Vالفولت )ووحدة قياسه  :(U)المرموز له بجهدها 
(Ah.) 

ألساسية، التي تتكون من تجميع األقطاب والحاويات، والموصالت الوحدة الوظيفية اوهي : عنصرال -
ما  القلوي. تاإللكترولييحتوي ( alkalinعنصر قلوي )وهي اما  والفواصل من عنصر صلب يتكون وا 

 اإللكتروليت من مادة صلبة مشحونة وموصلة.

 .مح بمرور التيار الكهربائي عبرها: هو أي مادة تسالموصل الكهربائي -

 : هو أحد طرفي العنصر. المادة الفعالة يمكن أن تكون جزًءا من القطب. بالقط -

أقطابها )الموجب أو السالب(؛ حيث إن المادة المكونة له تخول  مع: عنصر مكون للبطاريات الخاليا -
 رة كهربائية، لتوليد الطاقة. ئالمخالف، في تركيبة داوالقطب القطب  بينتفاعل كيميائي 

 ء وتتكون من مواد خاملة كهربائيًّا وتضم جميع عناصر البطارية.: وعاالحاوية -

: عبارة عن بيانات ملصقة او مكتوبة على البطارية أو على غالفها تضم معلومات خاصة البيانات -
 بالمنتج.

ية. مائوغير : خلية تضم اإللكتروليت مركًبا من واحد أو عدة أمالح منصهرة بطارية الملح المنصهر -
 يكون في الحالة الصلبة )ساكن كيميائيًّا( ويتم تنشيطه تحت تأثير الحرارة. يمكن أن

: البطاريات الثابتة في موقع ثابت، وال يقصد عموًما نقلها من مكان إلى آخر. وهي بمكانها بطارية ثابتة  -
يقات، بمستمر، وتدمج في معدات ثابتة أو مثبتة في غرف البطاريات لتط ومصدر طاقةمتصلة بشكل دائم 

مدادات الطاقة في حاالت الطوارئ. مدادات الطاقة، والتحويل، وا   مثل االتصاالت السلكية والالسلكية، وا 

 : البطارية التي تم تصميمها لتوفير الطاقة للدفع بالسيارات والمركبات الكهربائية.بطارية الجر -

 بداخلها قضيب من الكربون )القطب: تتكون من وعاء صغير من الزنك )القطب السالب( البطارية الجافة -
 الموجب(، بينهما عجينة من الكربون وثاني أكسيد المنجنيز مشبعة بمحلول كلوريد األمونيوم.

هي بطارية يستخدم فيها األقطاب في هيئة ألواح من الرصاص وأكسيد الرصاص  :الرصاصبطارية   -
 بالمئة. 37و 33يتراوح بين منغمسة في اإللكتروليت من حامض الكبريتيك المخفف بتركيز 
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: هي نوع من البطاريات التي يمكن إعادة شحنها، ويتكون القطب الموجب فيها من عنصر بطارية ليثيوم  -
 الليثيوم والقطب السالب عادة من الكربون المسامي. 

قطب ك ومعدن الكادميوم: هي خلية ثانوية تستخدم هيدروكسيد أكسيد النيكل بطارية النيكل كادميوم  -
 كهربائية. 

 المجال  (2المادة )
، بغض النظر عن الشكل (accumulators) الخاليا الكهربائيةتطبق هذه الالئحة على جميع أنواع البطاريات و 

 تغطي ثالث فئات رئيسية من البطاريات:هي و  طرق االستخدام.والحجم، والوزن، والمواد المكونة أو 

 بدء نظام االشتغال أو اإلضاءة في السيارات. بطاريات السيارات: بطاريات لتزويد -

 البطاريات الصناعية: البطاريات المصممة لالستخدامات الصناعية حصًرا في المعدات الكهربائية -

البطاريات المحمولة: على شـــكل أزرار أو بطاريات متراكمة وهي ليســـت بطاريات الســـيارات وال بطاريات  -
العادية كاآلالت الحاسبة، والمصابيح،  ةاألجهزة الكهربائيفي وتستخدم كلغ  1 صناعية، والتي ال يزيد وزنها على
 .وأجهزة القياس، والهواتف المحمولة

 ال تطبق هذه الالئحة على البطاريات المستخدمة لألغراض التالية:

 .المعدات المتصلة بحماية المصالح األساسية ألمن المملكة واألسلحة والذخائر والمواد الحربية -

 المعدات المزمع إطالقها في الفضاء. -

 األهداف  (3) المادة

 :بخصوصالخاصة بالبطاريات  اإللزامية األساسيةإلى تحديد المتطلبات  الفنيةتهدف هذه الالئحة 
واالمتثال  ،نيعالتصالمستعملة في  الكيماويةتجاه المواد  في البطارياتالسالمة الصحة و المطابقة لمتطلبات  -

 في األسواق. البطاريات عند عرض هابشأن العالميةللضوابط 
االلتزام بها لضمان مطابقة هذه المنتجات للمحافظة  الموردينعلى  تجبإجراءات تقويم المطابقة التي  -

 وصحة وسالمة المستهلك. البيئةعلى 
سواق أقبل عرضها أو وضعها في  البطاريات جميعالواجب توفرها في  اإليضاحية البياناتبطاقات  -

 المملكة.
 لبطاريات.ا نفايات تدبيرأو  التدويرحول إعادة التي يجب توفرها في البيانات واإلعالنات  التوصيات -

 التزامات المورِّد  (4المادة )
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 :المتطلبات العامة 4/1

للمواصـــــــــفات االســـــــــتداللية  وفقا يجب على المورد توفير بيانات الســـــــــالمة مع كل دفعة إنتاج البطاريات -
عادة التدوير للبطارياتو ، (1لملحق )با وبحيث  ،بناء على القوانين الدولية المتعلقة بالسالمة في إنتاج وتسويق وا 

 (2الملحق رقم )تكون البيانات حسب 

 المتطلبات الواردة في هذه الالئحة. جميع ءاستيفايجب على المورد  -

 وسالمة ةالبيئلضمان سالمة  البطاريات مةسالالمتعلقة ب الفنيةالمطابقة للمتطلبات يجب على المورد  -

 .(1)بالملحق وفقا للمواصفات وطرق االختبار ذات العالقة المدرجة  المستهلك

عادة  التجميعبوســـــــائل  التعريفيجب على المورد  - المســـــــتعملة أو الفاســـــــدة من طرف  البطاريات تدويروا 
 المورد أو المصنع.

عما تم تنفيذه من إجراءات للتأكد من ســــــــــــــالمة الخاليا والبطاريات  اإلدالء باإلثباتاتيجب على المورد   -
 عند طلبها من طرف المفتشين المخولين والتابعين للسلطات المختصة وفق اللوائح الفنية المعتمدة.

توفير المعلومات ذات الصـــلة بالمخاطر الغير الواضـــحة  ،في حدود أنشـــطته الخاصـــةيجب على المورد  -
 اٍف للمستهلك وذلك التخاذ اإلجراءات الوقائية ضد تلك المخاطر.دون وجود تحذير ك

 ال يعفي توفر المعلومات للمستهلك من التقيد بااللتزامات المنصوص عليها في هذه الالئحة الفنية.  -

ال يجوز للمورد أو الموزع تبرير إخالء المســـــــــــؤولية عن نفســــــــــــه بادعائه عدم العلم بوجود األخطار التي  -
مه بها بوصـــفه المهنية اســـتناًدا إلى المعلومات المشـــار إليها في هذه الالئحة أو المواصـــفات القياســـية يفترض عل

 الخاصة بالخاليا والبطاريات المعروضة.
 الفنيةلمتطلبات ا 4/2

 غطيهات التيات بطاريلل الفنية متطلباتالعلى المورِّد اســـــــــتيفاء  يجب فإنهمتطلبات هذه الالئحة،  لتحقيق
 .(1) الملحق في المبينةو ات القياسية ذات العالقة المواصف

 هذهل: يجب تعريف المنتج بجميع خصـــــــائصـــــــه ومحتوياته وكذلك بيانات حول الصـــــــنع التعريف بالمنتج -
 للبطاريات والخاليا الكهربائية المزعم توريدها الى أسواق المملكة.

حيث بلشــحن أو ذات االســتعمال الواحد، اما قابلة إلعادة ا يجب تصــنيف البطاريات :البطارياتتصنننيف  -
 حسب تكوينها أو استعمالها تتنوع إلى عدة أنواع، نذكر منها ما هو مشهور في األسواق:انها  و ان

 إما مستقلة؛ وهذا يعني أنه يمكن إزالتها بسهولة من الجهاز )الستبدالها(. -

 الصيانة من قبل الفنيين.إما سهل الوصول إليها، وهذا يعني أنه يمكن إزالتها كجزء من  -
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 إما متكاملة وهذا يعني أنه ال يمكن إزالتها كجزء مع تفكيك الوحدة -
(، DC) مرمســـتالكهربائي ال يجب ترميز خصـــائص البطارية حســـب التيار للبطارية: الخاصنننيات التقنية -

 كهربائية. أو خلية وتكون البيانات مالزمة لكل بطارية (Ah( والسعة )A(، قيمة التيار)Vالجهد )

 :المتطلبات الكهربائية 4/3

 على غالف البطارية. "ال تشحن"قابلة للشحن بكتابة الشحن البطارية غير  عدميجب توضيح  -

 :في البطاريات والخاليا تحديد األقطاب بطرق واضحة ودائمة يجب -

 .او عالمة )+( القطب الموجب: استعمال اللون األحمر في أدوات التحديد -

 . (-او عالمة ) الب: استعمال اللون األزرق )أو األسود( في أدوات التحديدالقطب الس -

 تثبيت حلقة بالستيكية حول القطب ذات اللون المناسب. -

 نقش العالمة )موجب أو سالب( بمحاذاة القطب المناسب. -

 (1حق )يجب اختبار البطاريات والخاليا الكهربائية وفقا للمواصفات ذات العالقة المشار اليها بالمل
 :المتطلبات الميكانيكية 4/4

يجب مراعاة الخصـــــــائص المتعلقة بحفظ قدرة البطارية واجتناب آثار الت كل حســـــــب توصـــــــيات الشـــــــركة  -
 الصانعة أثناء فترة تخزين العناصر أو البطاريات في ظل ظروف مناخية مختلفة.

 ت سواء برًّا أو بحرًّا أو جوًّا.يجب مراعاة المواصفات الخاصة لنقل المواد الخطيرة أثناء نقل المنتجا -

هو قدرة البطارية لمقاومة قوط التســـــارع مع الحفاظ على قدراتها الكهربائية و مقاومة االهتزاز يجب مراعاة  -
 .وفقا للمواصفة القياسية ذات العالقة وجميع خاصيتها

اولة النقل والمنلتجنب األضــــــــــــرار الميكانيكية أثناء ات الخاليا والبطاريات مصــــــــــــممة عبو ان تكون يجب  -
 والتخزين المكدس. 

مقصـــــودة، لاغير  توالت كالتمنع االتصـــــاالت الكهربائية مصـــــممة لمواد التعبئة والتغليف يجب ان تكون  -
 .تسربات من الخاليا والبطارياتوتوفير حماية ضد 

 :المتطلبات الكيماوية 4/5

 يمنع منعا باتا تسويق أو استيراد:

من  ٪000005تقلة أو مدمجة في جهاز أو مركبة، تحتوي على أكثر من جميع البطاريات والخاليا، مس -
 الزئبق بالنسبة إلى الوزن اإلجمالي للبطارية. 
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من  ٪00002جميع البطاريات والمراكم، مستقلة أو مدمجة في جهاز أو مركبة، تحتوي على أكثر من  -
 الكادميوم بالنسبة إلى الوزن اإلجمالي للبطارية.

بالمائة بالنسبة إلى الوزن اإلجمالي  2لحظر، األزرار التي يقل محتوط الزئبق فيها عن يستثنى من هذا ا -
 للبطارية، والبطاريات المحمولة المعدة لالستخدام في:

 نظم الطوارئ واإلنذار، بما في ذلك إضاءة السالمة. -

 المعدات الطبية.  -

 أدوات الطاقة الالسلكية. -

مكن أن يبحيث المســـــتخدمة في البطاريات يات بخطورة المواد ير المســـــتهلك والمســـــتخدم للبطار ذيجب تح -
 خطير على سالمة المستهلك.  هاأو ابتالع هاأن استنشاقو تسبب التهابات العين والجلد أو الحروق، 

تخزين الخاليا والبطارية معززة بتهوية وال تحتوي على مصــادر االشــتعال. إذ يجب ان تكون مســتودعات  -
لة تكون قاب أوضــــــرة التســــــرب أثناء اســــــتعمال البطارية )خاصــــــة أثناء الشــــــحن( يمكن لبعض الغازات الم

 عند تركيز معين من الغاز، ودرجة حرارة معينة مع مصدر خارجي محفز لالشتعال.  واالنفجارلالشتعال 

 والتغليف المتطلبات المتعلقة بالتعبئة 4/2

لمواصفة التعبئة المنصـوص عليها في المتطلبات وفقا  احسـب طبيعته البطارياتالتأكد من تغليف يجب  -
 .القياسية ذات العالقة

ل للتحل   تحمل بطاقة البالســـتيك القابل للبطارياتالتأكد من أن عبوات أو مواد التغليف البالســـتيكية يجب  -
ل، أو رمز إعادة التدوير في حال في مجال الئحة البالســــــتيك القابل للتحل   شــــــمولةمإذا كانت هذه المواد 

 م العبوات البالستيكية القابلة للتدويراستخدا
 (صالزئبق والكادميوم والرصــــــا) يجب أن تحمل جميع البطاريات التي تحتوي على مواد نشــــــطة كهربائيًّا -

( والذي يمثل رســم SASO-ISO-7000 -1135)وفقا للمواصــفات ذات العالقة عالمة إعادة التدوير 
  الرسم التوضيحي التالي:سلة القمامة مع رمز المنع، كما في المثال في 

-  
 البيانات اإليضاحية  (5المادة )

 لوماتالمعفي الســـــوق  اوعرضـــــها لوضـــــعه ةالُمعدَّ  ؛بطارياتالبيانات اإليضـــــاحية الخاصـــــة بال تتضـــــمنيجب أن 
 :التالية
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 او المسؤول على طرح المنتج في األسواق )البيانات الخاصة بتسجيل المورد(المورِّد وعنوان اسم  (1

 التجارية للبطاريات العالمة (2

(، قيمة DCبجميع خصـــــائصـــــه: طبيعته قابل او غير قابل إلعادة الشـــــحن، نوع التيار )تعريف المنتج  (3
 (.Ah(، والسعة )V(، الجهد)Aالتيار )

 بلد المنشأ. (4

وتوســـــــيم التغليف بالعالمات الخاصــــــــة بالمنع  والســـــــالمة لالســـــــتخدامالتحذيرات والتنبيهات الضـــــــرورية  (5
 .للصور المدرجة في المواصفات ذات العالقةوالمخاطر وفقا 

 مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه الالئحة والمواصفاتأن تكون البيانات اإليضاحية على المنت ج  (6
 .( من هذه الالئحة1المبّينة في الملحق ) ؛القياسية ذات العالقة

 .تة، وقابلة للتحققحة وُمْثب  أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات اإليضاحية صحي (7

ج، مخالفة للنظام العام واآلداب العامة والقيم أاّل تكون الصـــــور والعبارات المســـــتخدمة على عبوات المنت   (8
 اإلسالمية السائدة في المملكة.

 إجراءات تقويم المطابقة  (6المادة )

 الالئحة الفنية يجب االلتزام بمتطلبات إجراءات تقويم المطابقة الواردة في هذه   6/1
لى الحصول ع – السوق فيلهذه الالئحة  الخاضعة البطارياتوضع عن  المسؤول - المورِّديجب على   6/2

الوارد  (،Type 3)وفقًا لنموذج تقويم المطابقة وذلك ، مقبولةال إحدط الجهاتشهادة مطابقة صادرة من 
 (.3، كما هو موضح في الملحق )ISO/IEC 17067لمواصفة في ا

متطلبات هذه بضمن الوفاء بما ي المحدَّد،الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج تُنفِّذ يجب أن   6/3
 (.1المواصفات القياسية السعودية ذات العالقة؛ المبّينة في الملحق )الالئحة و 

 يلي:ما  فني يتضمن ملف   البطارياتيجب أن ُيرفق مع   6/4

د)الصانإقرار  (أ  .(4وفقا للنموذج المرفق في الملحق )بالمطابقة  ع/المستورد(المورِّ

 .المحتملة ومجال استخداماتهوصف المنتج  (ب

 .المنشأ شهادة (ج

 يحسب ما فعلى المنتج لبطاريات للكل دفعة متطلبات األساسية للصحة والسالمة وصف ال (د
 .(2) لملحقا

 .المواصفات المطبقةاالختبارات المنجزة على المنتج و قائمة  (ه
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 تقديم وثائق الملف الفنيمثل  ،لجهات الرقابية وسلطات مسح السوقالتعاون مع االمورِّد يجب على   6/5
 مطابقة المنت ج لمتطلبات هذه الالئحة، متى ما ُطل ب أخرط موثّقة تُثب تُ  وأي معلومات ،وشهادات المطابقة

 .منه ذلك

العالمات المقبولة أو  السعوديةعالمة الجودة على  ةالحاصل المنتجات الخاضعة لهذه الالئحةعتبر ت  6/6
 .ه الالئحةفي هذ المنصوص عليهاللمتطلبات  ةمطابقالمكافئة لها 

  ات الرقابيةمسؤوليات الجه ( 7المادة )

 مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي: ضمنتقوم الجهات الرقابية 

مطابقة تقويم الإلجراءات لخاضــــــــــــــعة لهذه الالئحة ا، البطاريات والخاليا الكهربائية التحقق من اســــــــــــــتيفاء   7/1
 في المنافذ والمصانع.، اإلرساليات رفقة معالمُ  والوثائق الفنيةدة المحدَّ 

حال ، ومن المنافذاإلنتاجج من نقطة عينات من المنت   ســحب -عشـوائيا  – ات الرقابيةلجهل يحق   7/2  إلى تهاوا 
 .الواردة في هذه الالئحة للمتطلبات للتأكد من مدط مطابقتها المختصة المختبرات

 بذلك. تعلقوما يإجراء االختبارات  تكاليفومستوردين( )صانعين  دينالمورِّ الرقابية تحميل  للجهات يحق   7/3

 ســحب المنتجات المعنية من المســتودعاتب تقوم ة الرقابيةالجهفإن  للمنت ج،عدم مطابقة  ةحال ضــبط عند   7/4
 .في حقها ظاميةالن واتخاذ اإلجراءات

 سلطات مسح السوقمسؤوليات  ( 9المادة )

 مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي: ضمنتقوم سلطات مسح السوق 

 نة فيإجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في األسواق، وكذلك المنتجات المخزَّ تطبيق    9/1
نة ية المبيَّ للمتطلبات األساس مدط استيفائهامن و  ،من سالمة المنتجات والمصنعين للتحققمستودعات التجار 
 ذات العالقة.  والمواصفات القياسيةفي هذه الالئحة 

)صانعين ومستوردين(، وذلك إلجراء  سواًء من السوق أو مستودعات المورِّدين المنت ج،سحب عّينات من    9/2
 .الالئحةليها في هذه االختبارات الالزمة والتأكد من مدط مطابقتها للمتطلبات المنصوص ع

سح مسلطات فإن  الالئحة،هذه  لمتطلبات -والمخزَّن  المعروض - جمنت  لل حالة عدم مطابقة ضبط عند   9/3
عقوبات وال اإلجراءاتق طبِّ تُ ج المعني، و للمنت  واستدعاء  اإلجراءات اإلدارية من سحبٍ  جميع السوق تتخذ

 . الالزمة اتجراءاإل ذاتخا بعدوذلك  ،(10ا في المادة )إليه المشار
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 المخالفات والعقوبات ( 11المادة )

، السوق ها فيعرض وأ هاووضع ،هاواستيراد ،المطابقة لبنود هذه الالئحةر صناعة المنتجات غير ُيحظ     10/1
 .أو حتى اإلعالن عنها

للحكم الرقابية  هاتالجق و متطلبات هذه الالئحة سببا كافيا لسلطات مسح السو لالمنت ج  استيفاءعتبر عدم يُ    10/2
وذلك ، ةعلى البيئو على صحة وسالمة المستهلك  ل خطرايشكِّ  حيث إنه قد ،غير مطابق منت جهذا ال بأن
 :الحاالت التالية في

أو  ،العالمات المقبولة المكافئة لهاة الجودة السعودية أو عالم المطابقة أوعدم تثبيت شارات  (أ
 ة.غير صحيح ها بطريقةتثبيت

هما بطريقة غير صحيحة، أو أو إصدار ، بالمطابقة المورِّد أو إقرار مطابقةة الصدار شهادعدم إ (ب
 .احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة

 .عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية (ج

 .)إذا كان ذلك ممكنًا( ،االستخدام إرشاداتأو  البيانات اإليضاحيةعدم توفر أو عدم اكتمال  (د

 جميع اتخاذ -الحالة حســـب  -ســـلطات مســـح الســـوق، فعلى هذه الالئحةمخالفة ألحكام  ضـــبط أي عند  10/3
 :اتخاذ ما يلي ولها في سبيل ذلك، إلجراءات الالزمة إلزالة المخالفة وآثارها من السوقا
به بســح  - في الســوق المنتج المخالفوضــع أو عرض المســؤولة عن  - تكليف الجهة المخالفة (أ

 أو، تصــــــديرهأو  إن كان ذلك ممكنا، - تصــــــحيح المخالفةالســــــوق بهدف  ســــــتودعات أوالم من
 .سلطات مسح السوقتحددها التي زمنية المدة الخالل  )حسب طبيعة المنتج( وذلك إتالفه

 .ســــوقمن ال الســــتدعائهاخر آأي إجراء اتخاذ أو  ،أو إتالفها حجزهاســــحب المنتجات أو القيام ب (ب
ل مع تحمّ ، ســـوقالج من المنت   اســـتدعاءاإلعالن عن  -الحالة ب حســـ -ولســـلطات مســـح الســـوق

 الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

ده األنظمــة واللوائح التعــامــل مع المنتجــات المخــالفــة المشــــــــــــــمولــة في هــذه الالئحــة وفقــا لمــا ُتحــدِّ  (ج
 المطبَّقة لدط الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق.

ذه ه بحق الالزمةاإلجراءات  تتخذلهيئة ، فإن اللمنتجات الخاضـــــــــــــعة لهذه الالئحةخالفة عند ضـــــــــــــبط م   10/4
اذ واتخ ،ةذات العالقإلغـاء شــــــــــــــهـادة المطابقة بمـا في ذلـك  ،ه الالئحـةهـذمتطلبـات ل المخـالفـةالمنتجـات 

رة الشهادة -التدابير الالزمة مع الجهة المقبولة   .جهات تقويم المطابقةالئحة قبول وفقا ل - ُمصد 
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 هخالف أحكام هذعاقب كل من يُ يُ فإنه ، الســــــــــــــارية األنظمةدون اإلخالل بأي عقوبة أشــــــــــــــد تنص عليها   10/5
آخر  نظامأو أي  ،ســــاري المفعول الغش التجاريمكافحة نظام بالعقوبات المنصــــوص عليها في  الالئحة

 خاصة بحماية المستهلك.التشريعات ال، أو يحل محله
 عامةأحكام   (11ة )الماد

قوبات التي طبَّق عليه العتُ ل المورِّد كـامل المســــــــــــــئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه الالئحة، و يتحمـَّ    11/1
، إذا ثبـت مخــالفتهـا ألي مــادة تتعلق بـذلـك ة أخرطأي أنظمــالغش التجـاري و/مكـافحـة ينص عليهـا نظـام 

 من مواد هذه الالئحة.

لالئحــــة دون التزام المورِّد بجميع األنظمــــة/اللوائح األخرط المعمول بهــــا في المملكــــة؛ ال تحول هــــذه ا   11/2
 المتعلقة بتداول المنت ج ونقله وتخزينه، وكذلك األنظمة/اللوائح ذات العالقة بالبيئة واألمن والسالمة.

 وايقدمأن  الالئحـة،ه ألحكـام هـذ الخـاضــــــــــــــعـة ؛البطـاريـات والخاليـا الكهربـائيـةمورِّدي يجـب على جميع    11/3
تنفيذ المهام لوالمعلومات التي يطلبونها  الرقابية وسـلطات مسـح السوق جميع التسهيالتلمفتشـي الجهات 

 الموكلة لهم.

 في تطبيقها، أو نشـــــــأ أي خالفٍ  ،ه الالئحةال يمكن معالجتها بمقتضـــــــى أحكام هذحالة  ةإذا نشـــــــأت أي   11/4
وبما  ،بشأن هذه الحالة أو هذا الخالف مناسبالر القرار اصدإل يئةإلى لجنة مختصة في الهفُيرفع األمر 

 .يحقق المصلحة العامة

لمورِّد تقـديم طلــب جـديــد بعـد زوال أســــــــــــــبـاب رفض الطلــب، وبعـد إجراء التصــــــــــــــحيحـات الالزمــة ليجوز    11/5
 الهيئة. ُتحدِّدهاالتي  ضافيةاإلتكاليف ال كل، ودفع الرفضلألسباب التي أدت إلى 

 بما في ذلك ،شـهادة المطابقةالحاصـلة على تقوم الهيئة بدراسـة الشـكاوط التي ترد إليها بشـأن المنتجات    11/6
اإلجراءات النظــاميــة في حــالــة ثبوت أي  اتخــاذ، والتحقق من صــــــــــــــحــة هــذه الشــــــــــــــكــاوط، و عالمــة الجودة

 مخالفات. 

ذه ه بنودلمورِّد اإذا خالف  لجودةعالمة االترخيص باســـــــــــــتعمال  شـــــــــــــهادة المطابقة أو يحق للهيئة إلغاء  11/7
 إلجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئةا اتخاذالالئحة، و 

ل باســـــــتعما الترخيصصـــــــالحية شـــــــهادة المطابقة أو عند حصـــــــول أي تعديالت على المنتج خالل فترة    11/8
م والبد من التقد ،ىلغ  مُ بح الترخيص يصـــــــــفإن الشـــــــــهادة أو التعديالت الشـــــــــكلية(  ما عدا) عالمة الجودة
  .بطلب جديد

بما  اللتزاماوعلى جميع المســـــــتفيدين من تطبيق هذه الالئحة  ،للهيئة فقط حق تفســـــــير مواد هذه الالئحة   11/9
 تفسيرات.يصدر عن الهيئة من 
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 انتقاليةأحكام   (12المادة )

تاريخ  من )سنة(خالل مدة ال تزيد على  ،ذه الالئحةأوضاعه وفقًا ألحكام ه تصحيح المورِّديجب على    12/1
  نشرها في الجريدة الرسمية

( من هذه المادة، ُيســــــمح بتداول المنتجات غير المســــــتوفية للمتطلبات الواردة 1مع مراعاة أحكام الفقرة )   12/2
 .نشرها في الجريدة الرسميةمن تاريخ  سنةعلى لمدة ال تزيد  ،ه الالئحةفي هذ

 .في مجال هذه الالئحةكل اللوائح السابقة  - اعتمادهابعد  - الئحةتلغي هذه ال   12/3
 النشر  (13المادة )

  الجريدة الرسميةفي ه الالئحة نشر هذتُ 
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 (1) الملحق

 قائمة المواصفات ذات العالقة بسالمة البطاريات والخاليا الكهربائية

 
 المواصفات القياسية الخاصة بالبطاريات والخاليا الكهربائية

التعريفة 
 الجمركية

 رقم المواصفة العنوان

: 29-2الجزء -السالمة -األجهزة الكهربائية المنزلية واألجهزة المماثلة لها  850440
 المتطلبات الخاصة لشاحنات البطاريات

SASO-GSO-IEC-
60335-2-29 

850440 
 

 SASO-IEC-62509 األداء والتشغيل-وحدات التحكم لشحن البطاريات للنظم الكهروضوئية 
-السطح البيني لشحن البطاريات لألجهزة متعددة الوسائط المحمولة الصغيرة  850440

 مم 2: اختبار المطابقة للسطح البيني من النوع البرميلى 2الجزء 
SASO-IEC-62637-2 

: مركبات 1-1الجزء  –( USBأوجه توصيالت متعددة عالمية للبيانات والقدرة ) 850440
 .USBت شحن بطارية خاصة بمتطلبات الـ مواصفا –عامة 

SASO-IEC-62680-1-1 

-السطح البيني لشحن البطاريات لألجهزة متعددة الوسائط المحمولة الصغيرة  850440
 مم 2: السطح البيني البرميلى 1الجزء 

SASO-IEC-62637-1 

 SASO-IEC-TR-61044 شحن بطاريات الجر الحمضية الرصاصية-مالئمة  850440
850600 
850610 
850630 
850640 
850650 
850660 
850680 

 SASO-269 البطاريات االبتدائية الجافة

850600 
850610 
850630 
850640 
850650 
850660 
850680 

 SASO-IEC-60086-1 : عام1الجزء -البطاريات األساسية 

850600 
850610 
850630 
850640 
850650 
850660 
850680 

 SASO-IEC-60086-2 : المواصفات الفيزيائية والكهربائية2جزء ال-البطاريات األساسية 

850600 
850610 
850630 
850640 
850650 
850660 
850680 

 SASO-IEC-60086-3 : بطاريات الساعات3الجزء -البطاريات األساسية 
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: مواصفة تفصيلية ألدوات 17الجزء -ميجا هرتز  3الوصالت للترددات أقل من  850680
بيني التي تسمح بالتقارن متعدد االتجاه لالستخدام مع البطاريات القابلة االتصال ال

 إلعادة الشحن

SASO-IEC-60130-17 

ية مواد قلوية أواليكتروليتات غير حمض علىالبطاريات والخاليا الثانوية المحتوية  850680
ن مالخاليا المنشورية األحادية القابلة إلعادة الشحن المحكمة والمصنعة -أخرط 

 النيكل كادميوم

SASO-IEC-60622 

-البطاريات والخاليا الثانوية المحتوية على مواد قلوية أو غير حمضية أخرط  
الخاليا المنشوري ذات التهوية القابلة إلعادة الشحن المحكمة والمصنعة من النيكل 

 كادميوم

SASO-IEC-60623 

 –المحركات الصغيرة والدراجات النارية البطارية الكهربائية للدراجات النارية ذات  8506800
 : الطاقة المستهلكة المرجعية والمدط1الجزء  –األداء 

SASO-ISO-13064-1 

 –البطارية الكهربائية للدراجات النارية ذات المحركات الصغيرة والدراجات النارية  8506800
 : خصائص التشغيل على الطرق2الجزء  –األداء 

SASO-ISO-13064-2 

850700 

850710 
: الخاليا األولية والثانوية والبطاريات 482الفصل -المفردات الدولية الكهروتقنية 

 )النضائد(
SASO-IEC-60050-482 

850700 

850710 
 SASO-IEC-60086-5 : سالمة البطاريات ذات االلكتروليت المائي5الجزء -البطاريات األساسية 

850700 

850710 
 SASO-IEC-60092-305 : بطاريات المراكم )التخزين(305الجزء -السفن التركيبات الكهربائية في 

850700 

850710 
 SASO-IEC-60952-1 : المتطلبات العامة لالختبار ومستويات األداء1الجزء -بطاريات الطائرات 

850700 

850710 
 SASO-IEC-60952-2 : متطلبات التصميم واإلنشاء2الجزء -بطاريات الطائرات 

850700 
850710 

 SASO-IEC-60952-3 : الوصالت الكهربية الخارجية3الجزء -بطاريات الطائرات 
850710 
850720 

بطاريات الرصاص الحمضية لبدء الحركة المستخدمة لمحركات السيارات 
 وماكينات االحتراق الداخلي

SASO-1919 

850710 
850720 

: أبعاد البطاريات 4 الجزء-بطاريات الرصاص الحمضية المستخدمة لبدء الحركة 
 للمركبات الثقيلة

SASO-IEC-60095-4 

850710 
850720 

: أبعاد الخاليا واألطراف 2الجزء -بطاريات الرصاص الحمضية آلالت السحب 
 ووسم القطبية على الخاليا

SASO-IEC-60254-2 

850710 
850720 

-لمنظم : األنواع ذات الصمام ا22الجزء -بطاريات الرصاص الحمضية الثابتة 
 المتطلبات

SASO-IEC-60896-22 

850710 
850720 

 الجزء-الغرض العام لبطاريات الرصاص الحمضية )أنواع ذات الصمام المنظم( 
 : األبعاد، األطراف، الوسم2

SASO-IEC-61056-2 

850730 
850740 
850750 

مضية حالبطاريات والخاليا الثانوية المحتوية على مواد قلوية أواليكتروليتات غير 
دليل تحديد التيار في مواصفات البطاريات والخاليا الثانوية المحتوية على -أخرط 
 قلوي

SASO-IEC-61434 
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850730 
850740 
850750 

البطاريات والخاليا الثانوية المحتوية على مواد قلوية أواليكتروليتات غير حمضية 
: نيكل 1 الجزء-حمولة الخاليا األحادية القابلة إلعادة الشحن المحكمة الم-أخرط 
 كادميوم

SASO-IEC-61951-1 

850730 
850740 
850750 

-الخاليا والبطاريات الثانوية المحتوية على إلكتروليت قلوي أو غير حمضي 
: هادرايد النيكل 2الجزء -الخاليا األحادية المحمولة والمختومة القابلة للشحن 

 والمعدن

SASO-IEC-61951-2 

850730 
850740 
850750 

البطاريات والخاليا الثانوية المحتوية على مواد قلوية أو اليكتروليتات غير حمضية 
متطلبات األمان للبطاريات والخاليا الثانوية المحكمة والمحمولة -أخرط 

 –ل الجزء األو  –والبطاريات المصنعة منهم، لالستخدام في التطبيقات المحمولة 
 أنظمة النيكل

SASO-IEC-62133-1 

850730 
850740 
850750 

البطاريات والخاليا الثانوية المحتوية على مواد قلوية أواليكتروليتات غير حمضية 
خاليا النيكل كادميوم المنشوري األحادية الثانوية مع إعادة تجميع جزئ -أخرط 
 للغاز

SASO-IEC-62259 

850760 
850650 

 SASO-IEC-60086-4 : سالمة بطاريات الليثيوم4الجزء -البطاريات األساسية 
850760 
850650 

البطاريات والخاليا الثانوية المحتوية على مواد قلوية أو اليكتروليتات غير حمضية 
 – 3م الجزء رق –بطاريات وخاليا الليثيوم الثانوية للتطبيقات المحمولة -أخرط 

 الخاليا وبطاريات الليثيوم المنشوري واألسطوانية والمصنوعة منهم

SASO-IEC-61960-3 

850760 
850650 

البطاريات والخاليا الثانوية المحتوية على مواد قلوية أو اليكتروليتات غير حمضية 
متطلبات األمان للبطاريات والخاليا الثانوية المحكمة والمحمولة -أخرط 

 –اني الجزء الث –والبطاريات المصنعة منهم، لالستخدام في التطبيقات المحمولة 
 أنظمة الليثيوم

SASO-IEC-62133-2 

850760 
850650 

 SASO-IEC-62281 سالمة بطاريات وخاليا الليثيوم االبتدائية والثانوية أثناء النقل

 المواصفات االستداللية لمتطلبات السالمة في البطاريات
 رقم المواصفة العنوان

 SASO-IEC-62485-1 السالمة العامة : معلومات1الجزء -متطلبات السالمة للبطاريات الثانوية وتركيبات البطاريات 

 SASO-IEC-62485-2 : البطاريات الثابتة2الجزء -متطلبات السالمة للبطاريات الثانوية وتركيبات البطارية 

 وسم البطاريات والخاليا الثانوية برمز إعادة التدوير الدولي
 ISO 7000-1135 

SASO-IEC-61429 

 SASO-IEC-TR-61431 ات الجر الرصاص الحمضيةدليل استخدام أنظمة المراقبة لبطاري

ليل د-مخاطر السالمة والصحة المحتملة عند استخدام البطاريات والخاليا الثانوية القلوية 
 الصناع والمستخدمين

SASO-IEC-TR-61438 

 SASO-IEC-TR-62060 تخدمدليل المس-مراقبة البطاريات والخاليا الثانوية لبطاريات الرصاص الحمضية الثابتة 

-البطاريات والخاليا الثانوية المحتوية على مواد قلوية أواليكتروليتات غير حمضية أخرط 
 توصيات التصميم والتصنيع للبطاريات المحمولة المصنعة من الخاليا الثانوية المحكمة

SASO-IEC-TR-62188 
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: 1-8الجزء -ط توصيات ألنظمة الطاقة المتجددة الصغيرة والمختلطة الخاصة بكهربة القر 
لة خاصة حا-اختيار البطاريات وأنظمة إدارة البطاريات الخاصة بأنظمة الكهرباء القائمة بذاتها 

حالة محددة لبطاريات -ببطاريات الرصاص الحمضية المغمورة للسيارات ذاتية الحركة 
 السيارات

SASO-IEC-TS-62257-
8-1 

 مواصفات طرق اختبار البطاريات

: 2الجزء  –متطلبات عامة وطرق اختبار  –طاريات لخزن الطاقة المتجددة خاليا ثانوية وب
 تطبيقات على الشبكة.

SASO-IEC-61427-2 

ل قياس زمن تشغي-الحاسبات المتنقلة -المعدات متعددة الوسائط المحولة يدويًا والمتنقلة 
 البطارية

SASO-IEC-TS-62393 

-مواد قلوية أواليكتروليتات غير حمضية أخرط البطاريات والخاليا الثانوية المحتوية على 
 االختبارات الميكانيكية للخاليا والبطاريات الثانوية المحكمة المحمولة

SASO-IEC-61959 

اختبارات -البطاريات الثانوية )باستثناء بطاريات الليثيوم( لدفع مركبات الطرق الكهربائية 
 التحمل واألداء

SASO-IEC-61982 

 SASO-286 للبطاريات االبتدائية الجافة وطرق اختبارها أطراف التوصيل

 SASO-ISO-12819 طرق تقييم عمر البطارية للساعة المزودة ببطارية

طرق اختبار بطاريات الرصاص الحمضية لبدء الحركة المستخدمة لمحركات السيارات 
 وماكينات االحتراق الداخلي

SASO-1920 

 SASO-268 الجافة طرق اختبار البطاريات االبتدائية

 SASO-795 طرق اختبار ماء بطاريات الرصاص الحمضية

-المتطلبات العامة -: األنواع ذات التهوية 11الجزء -بطاريات الرصاص الحمضية الثابتة 
 طرق االختبار

SASO-IEC-60896-11 

ت المتطلبا-: األنواع ذات الصمام المنظم 21الجزء -بطاريات الرصاص الحمضية الثابتة 
 طرق االختبار-العامة 

SASO-IEC-60896-21 

: 1الجزء -الغرض العام لبطاريات الرصاص الحمضية )أنواع ذات الصمام المنظم( 
 طرق االختبار-المتطلبات العامة، الخصائص الوظيفية 

SASO-IEC-61056-1 

خاطر ل مطرق االختبار لفحص األداء لألجهزة المصممة لتقلي-البطاريات والخاليا الثانوية 
 بطاريات البدء الرصاص الحمضية-االنفجار 

SASO-IEC-TS-61430 
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 (2) الملحق

 نموذج بطاقة بيانات السالمة لدفعة البطاريات والخاليا الكهربائية

 -------------------------------------: البطاريةنوع 
 ---------------------------------------: او الخاليا

  لمورد والمنتج تعريف ا (1
 :تعريف المنتج 1/1

 -- ال  -- نعمبطاريات قابلة إلعادة الشحن: 
 ------------------------------------------------------------االسم التجاري: 

 -----------------------------------------------------------النعت التفصيلي: 
 -----------------------------------------------------------النظام الكيميائي: 

 ---------------------------------------------------- األقطاب:
 -------------------------------------------------- االلكتروليت:

 ------------------------------------------------- :سميالجهد اال
 :او المسؤول عن الصنع صنعتعريف الم 1/2

 ------------------------------------------------------------االسم والعنوان: 
 --------------------------------------------------------------: عنوان الطوارئ 1/3

   ( مكونات البطارية والخاليا2
 -------------------------------------------مواد صلبة: حديدية او بالستيكية: 

 -------------------------------------------------------مواد كيميائية: 
 ( تحديد المخاطر 3

 -----------------------------------------------------المخاطر المادية إدا وجدت: 
 --------------------------------------------------------- المخاطر الكيميائية:

 ----------------------------------------------------: تصنيف المخاطر
 -----------------------------------------------------تصنيف الحلول: 

 ( اإلسعافات األولية الالزمة4
 -------------------------------------------------------------حالة مالمسة العيون: 
 --------------------------------------------------------------حالة مالمسة الجلد: 

 -----------------------------------------------------------------حالة االبتالع: 
 ----------------------------------------------------------------حالة االستنشاق: 

 ( إجراءات مكافحة الحريق 5
 ---------------------------------------------------------مخاطر الحريق او االنفجار: 

 --------------------------------------------------------------: اليات إطفاء الحريق
 ------------------------------------------------------------: اليات خاصة باالنفجار

 ----------------------------------------------------------: إجراءات مكافحة التسربات
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 ----------------------------------------------------: عمليات الشحن والمواصالت والتخزين
 ----------------------------------------------------------: إجراءات الحماية الشخصية

 العرضي الفسح( إجراءات ا2
 ( المناولة والتخزين7
 ( ضوابط التعرض / الحماية الشخصية8
 ( الخصائص الفيزيائية والكيميائية9

 --------------------------------------------------: . المظهر: )الشكل الفيزيائي واللون(901
  ------------------------------: معتاد، استعمال عرضي، في التخزين. نطاق درجة الحرارة: استعمال 902
 -------------------------------------------------------------- . كثافة الطاقة:903
 ------------------------------------------------------------- . الطاقة الفورية:904
 -------------------------------------: كما هو محدد في المعيار المطبق . المقاومة الميكانيكية:905
 الحساسية( االستقرار و 11

 -------------------------------: ماس كهربائى تحميل،تشوه، تشويه، سحق، حفر، تفكيك،  شروط لتجنب:
 --------------------------------------------------------حول التسممات: معلومات  (11
 ---------------------------------------------------------: المعلومات اإليكولوجية (12
 لتخلص: االعتبارات المتعلقة با (13

: ينبغي أال يقوم المستعملون أبدا بترميد البطاريات ولكن من قبل متخصصين ذوي خبرة في المرافق )الحرق( . الترميد1301
 المعتمدة.

 -------------------------------------------------------: شروط الطرح بالمكبات. 1302
 ------------------------------------------------------------- . إعادة التدوير:1303
 ------------------------------------------ االتفاقيات الدولية: المتحدة،: األمم معلومات النقل( 14
 الموصوف في "النماذج التنظيمية لنقل البضائع الخطرة" نقل البطارياتالخاص باألمم المتحدة  ، تنظيممعلومات تنظيمية (15
 معلومات أخرى / إخالء مسؤولية المسؤولية (12
 
 -------------: تاريخال

 التوقيع _______________
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 (3الملحق )

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

 (Type Approvalاعتماد الطراز )
 الطراز  اعتماد   1

صـــــــــميم بمقتضـــــــــاه بمراجعة الت مقبولةالجهة التقوم المطابقة، حيث تقويم  اتإجراء بأنه أحدالطراز  ُيعرَّف اعتماد
 وائح الفنية الســـعوديةبات اللمتطليســـتوفي بأن التصـــميم الفني للمنت ج  اإلقرارثم  والتأكد من صـــحتهالفني للمنت ج، 
 .ذات العالقة

 :تين التاليتينقيالطر بإحدط الطراز  ويمكن إجراء اعتماد

 نتاج(، )نموذج اإلالمصمم تصنيعهلإلنتاج  المثِّ مُ  كامال، بحيث يكونلمنت ج ا ية مننموذجعينة فحص  (أ

مع  (،ميمنموذج التصــواألدلة )التصـميم الفني للمنت ج من خالل مراجعة الوثائق الفنية مدط مطابقة يم و تق (ب
للمنت ج )جمع بين نموذج  ذات المخـاطرأو أكثر من األجزاء لواحـدة  الُمزمع،لـة لإلنتـاج مثِّ مُ  ةفحص عينـ

 (ونموذج التصميماإلنتاج 
 إجراءات اعتماد الطراز     2
 مقبولة ال اتجهإحدى الالطراز عند  العتمادم طلب يقدت  2/1

 :ا يليم أن يحتوي الطلب علىيختارها؛ على الطراز عند جهة مقبولة  العتمادلبا يجب على الصانع أن يقدم ط

  الصانعاسم وعنوان  (أ

 .إلى أي جهة مقبولة أخرط هإقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفس (ب

على تحليل  تويوأن تح السعودية،الفنية  متطلبات اللوائحليم مدط مطابقة المنتج و من تق ُتمكِّن وثائق فنية (ج
 للمخاطر.  م مناسبينوتقيي

 ا يقتضـــــيهمحســــب  - أن تشــــملالتي تنطبق على المنت ج؛ على د الوثائق الفنية المتطلبات يجب أن تحدِّ  (د
 المنت ج.  )استخدام( تشغيل التصنيع و التصميم و - يمو التق

 :التالية العناصر  - على األقل -الوثائق الفنية  تشمليجب أن  (ه

 وصف عام للمنت ج (1

 قســـيماتالوحدات والتو  والتصـــنيع والمســـاقط األفقية )الرســـوم البيانية( العناصـــر التصـــميم اترســـوم (2
 الجزئية، إلخ...

 .  لمشار إليهاالمنت ج ا ات والرسوم البيانية وتشغيل)استخدام(لفهم الرسوم والشروح الالزمة التوصيف (3
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ســـواًء  الهيئة،ا تعتمده مالئمةفنية أخرط  مواصـــفاتلمواصـــفات القياســـية الســـعودية أو أي با قائمة (4
 الفنية المتطلبات األســـــاســـــية للوائح الســـــتيفاء ووصـــــفا للحلول المتبنَّاةمطبقة كليا أو جزئيا، كانت 

عمال االســــت وفي حالة ،تطبيق المواصــــفات القياســــية المشــــار إليهاوذلك في حالة عدم  الســــعودية،
ح فييجب أن السعودية، فالجزئي للمواصفات القياسية   لمطبقة.البنود االفنية الوثائق  ُيوضَّ

لتي تم ا وعمليات المراقبة واالختبارات الحســـــــــابات البيانية( الخاصـــــــــة بالتصـــــــــميم،)التقارير نتائج  (5
 إلخ...  ،اجراؤها

 االختبارات.تقارير  (6

عــت إذا د لجهــة المقبولـة المزيـد من العينــاتويمكن أن تطلـب ا الُمزمع،لــة عن اإلنتـاج مثِّ عينـات مُ  (7
 لذلك. الحاجة

 ،ار إليهاالمشالمالئمة الفنية  المواصفاتو/أو سعودية تطبيق المواصفات القياسية اللة عدم في حا (8
 االتي تم اجراؤهنتائج االختبارات   -األمر ذلك اقتضى متى ما  - يجب أن تشـمل األدلة الداعمة

ر هذه يجب أن تشي . حيثفي المختبر المناسـب لدط الصـانع، أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته
 (.لتصميماالفنية المتخذة في التي تدعم مالئمة الحلول  الُمتب عة، )البراهين ألدلة إلى كل الوثائقا

  ةالجهة المقبول مهام   2/2
  بالنسبة للمنَتج 2/2/1

 .التصميم الفني للمنت جمالئمة يم و تقبغرض الداعمة  )البراهين( واألدلة الوثائق الفنيةدراسة 
 بالنسبة للعينات 2/2/2

لمواصــفات ل وفقا الُمصــمَّمةلتأكد من أن تصــنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصــر ا (أ
 وفقا للمواصفات األخرط. الُمصمَّمة، والعناصر سعوديةالقياسية ال

حلول من أن ال االختبارات المناســــــــــبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكدالفحوصــــــــــات و  إجراء (ب
المحــددة في  ( التي تبنــاهــا الصـــــــــــــــانع تفي بــالمتطلبــات الرئيســـــــــــــــةtechnical solutionالفنيــة )

 ، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات ذات العالقة.المواصفات القياسية

في حــالــة عــدم تطبيق  - االختبــارات المنــاســــــــــــــبــة، أو توكيــل من يقوم بهــا بــالنيــابــة، للتــأكــد إجراء (ج
 ي تبناهاالتبأن الحلول الفنية  -المالئمة  األخرط تالمواصــفاو/أو الســعودية المواصــفات القياســية 

 سعودية.المتطلبات األساسية للوائح الفنية ال تستوفيالصانع 

 االتفاق مع الصانع على مكان إجراء االختبارات. (د
 بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة  2/2/3
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على و  ،ا ومخرجاتهايم عن اإلجراءات التي قامت بهو يجب على الجهة المقبولة إصــــــــــدار تقرير تق (أ
 الصانع. موافقةكليا وال جزئيا إال بعد  ال تنشر هذا التقرير الجهة المقبولة أالَّ 

فإن الجهة  ،طبقة على المنت ج المعنينالمالســـعودية متطلبات اللوائح الفنية ل اإذا كان الطراز مطابق (ب
ع، لى اسم وعنوان الصانيجب أن تحتوي الشهادة عو  ،للصانع طراز اعتمادر شهادة صـد  المقبولة تُ 
دت، و إن وُ  -، وشـــــروط ســـــريانها االختباراتونتائج   قالالزمة لتحديد الطراز المصـــــاد   المعلوماتج 
  على مرفقات. كذلك ويمكن أن تحتوي الشهادة ،عليه

لمنتجات امطابقة  مدط يمو تقلالمعلومات المناسبة  جميعيجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على  (ج
 لمراقبة أثناء التشغيل.لو  الُمختب رلطراز ل فقاو المصنَّعة 

يجب فطبقة على المنت ج المعني، نالم سعوديةمتطلبات اللوائح الفنية اللإذا كان الطراز غير مطابق  (د
ر على الجهة المقبولة أ  إعطائهمع  ،صاحب الطلب بقرارها تُبلِّغوأن ، الطراز اعتمادشهادة الَّ ُتصد 

 .زالطرا اعتمادشهادة إصدارها  عدم حياللة مفصَّ  مسوغات

التطورات  هذه متى ما أشـــــارتالمعروفة، و  التقنية بع كل التطوراتيجب على الجهة المقبولة أن تتَّ  (ه
فيجب  ،ســــــعوديةمتطلبات اللوائح الفنية اللق عليه إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز المصــــــاد  

وعليها في هذه الحالة إضــــــــــــــافية،  ء اختباراتإجراالحاجة إلى مدط د الجهـة المقبولـة أن تحـدِّ على 
 الصانع بذلك. إبالغ

 عتماداالتي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصــــــة بشــــــهادة  -الجهة المقبولة  إبالغيجب على الصــــــانع  (و
 أن تؤثِّر علىالتي من شـــــــــــــأنها  ؛الطراز المصـــــــــــــادق عليه الُمدخلة علىبكل التغييرات  - الطراز
، حيث زالطرا اعتمادشـــروط ســـريان شـــهادة لة، أو ســـعوديلوائح الفنية المتطلبات الل المنت ج مطابقة

 الطراز األولية. اعتمادمصادقة إضافية على شهادة  تتطلب مثل هذه التغييراتأن 

أو  تر صــــــد  أُ الطراز وأي إضــــــافة  اعتمادعن شــــــهادات الهيئة  تُبلَّغيجب على كل جهة مقبولة أن  (ز
طراز ال اعتمادشــــــهادات بقائمة  بتقديم - أو عند الطلب - تقوم بشــــــكل دوري وعليها أن، تبح  ســــــُ 

 بأي شكل. دتيِّ أو قُ  قد ُعلِّقتض إصدارها أو تلك التي ف  رُ  قد وأي إضافات

الطراز وأي  اعتمادالجهـات المقبولـة األخرط عن شــــــــــــــهادات  تُبلَّغيجـب على كـل جهـة مقبولـة أن  (ح
عند  -أن تُبلَّغ كذلك  بأي شـــــكل، و دتيِّ قُ أو  قد ُعلِّقتض إصـــــدارها أو تلك التي ف  رُ  قد إضـــــافات

 .قد ُأصد رتالطراز وأي إضافة  اعتمادعن شهادات  - الطلب

أن تحصـــــــــل على نســـــــــخ من شـــــــــهادات  -عند الطلب  –للجهات المقبولة األخرط  هيئة وليمكن ل (ط
أن تحصــــــــل على  -عند الطلب  – لهيئةلويمكن  ت المدخلة عليها،ضـــــــافااإلالطراز و/أو  اعتماد

ى الجهة يجب علو  ،التي قامت بها الجهة المقبولة االختباراتومن نتائج ، خ من الوثائق الفنيةنســـــ
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ضــــال ف، ت المدخلة عليهاضــــافااإلالطراز ومرفقاتها و  اعتمادالمقبولة االحتفاظ بنســــخة من شــــهادة 
يان ر حتى تاريخ انتهاء ســـــوذلك بما في ذلك المســـــتندات المرفقة من الصـــــانع، ، الوثائق الفنية عن

 الشهادة.

 ليهات المدخلة عضافاواإلالطراز ومرفقاتها  اعتماديجب على الصانع االحتفاظ بنسخة من شهادة  (ي
تاحتها لل وضــــــع  بعد كلما طلبت منهجهات الرقابية وســــــلطات مســــــح الســــــوق مع الوثائق الفنية، وا 

 المنت ج في السوق.

 والقيام بالواجبات المشـــــــار إليهاأعاله،  (2/1/1البند )تقديم الطلب المشـــــــار إليه في للمورِّد يمكن  (ك
 بموافقة الصانع.شرط أن يكون ذلك بباسم الصانع، سلفا 
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 (4الملحق )

دنموذج إقرار   Supplier Declaration of Conformity المطابقةب المورِّ

 يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة
 بيانات المورِّد  (1

 ------------------------------------------------------- م:ــــــــاالس -
-------------------------------------------------------العنوان:  -

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ 

 ه:الشخص الذي يمكن االتصال ب -
 -------------------------------------------------البريد اإللكتروني:  -
 -----------------------------------------------------رقم الهاتف:  -
 ------------------------------------------------------الفاكس:  -

 :تفاصيل المنتج (2

 ---------------------------------------------- :العالمة التجارية للمنتج -
 ------------------------------------------------------- :الطراز -
 --------------------------------------------------- :وصف المنتج -
 ------------------ ------------------------ :لمواصفات(لوفقا )الصنف  -
 ------------------------------- :المواصفات الفنيةالمواصفات القياسية المرجعية/ -

 (                          السعودية ) ُنقر  بأن المنتج المذكور في هذا اإلقرار هو منت ج مطابق لالئحة الفنية 
 والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.           

 ------------------------------------------------- الشخص المسؤول:
 ---------------------------------------------------- اسم الشركة:

 -----/--/-- التاريخ: ---------------------- التوقيع:
 

 


