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 تــمـــهـــيـــد

وتاريخ  844وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية تمشيًا مع 
لتزام اوما يتطلبه األمر من بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية،  ،ه 88/1/8486

ئ اتفاقيات المنظمة؛ خاصة اتفاقية العوائق الفنية المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العالقة بما يتماشى مع مباد
( التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول األعضاء، TBTللتجارة )

وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث االشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من 
  .العملجراءات إوتوحيد وائح فنية تشمل المتطلبات األساسية المشروعة خالل إصدار ل

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 8 -وبناًء على المادة الثالثة ) فقرة 
" إصدار  وذلك بأن تتولى الهيئة ،م 48/0/8080الموافق  ،هـ 87/6/8448بتاريخ  886مجلس الوزراء رقم 

مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية واألدلة الدولية، 
 ومتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ومحققة لمصالح المملكة". WTOوتحقق متطلبات 

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 8 - استنادا إلى المادة الرابعة ) فقرةو 
"إصدار لوائح  وذلك بأن تتولى الهيئة ،م 48/0/8080الموافق  ،هـ 87/6/8448بتاريخ  886مجلس الوزراء رقم 

 .إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها"

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 84 -وبناًء على المادة الرابعة ) فقرة 
"مراجعة  وذلك بأن تتولى الهيئة ،م 48/0/8080الموافق  ،هـ 87/6/8448بتاريخ  886مجلس الوزراء رقم 

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

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 8-وبناًء على المادة السادسة ) فقرة 
"مع مراعاة وذلك بأن تتولى الهيئة  ،م 48/0/8080ـ الموافق ،ه 87/6/8448بتاريخ  886لوزراء رقم مجلس ا

ما ورد في المادة الرابعة من هذا التنظيم تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات 
جراءات تقويم المطابقة، ومنح عالمة الجودة والقياس والمعاي رة. وعلى جميع القطاعات الحكومية القياسية، وا 
 والخاصة االلتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".

لك المنتجات تاســــــتيفاء على دليال عتبر يإحدى اللوائح  وحيث أن المواصــــــفات القياســــــية للمنتجات المشــــــمولة في
  .في الالئحة المحددة الواردة للمتطلبات األساسية

  .الفنية ه الالئحةهذبإعداد  الهيئة قامت فقد
 .اجزء ال يتجزأ منه ه الالئحةلهذالمالحق  جميعهذا التمهيد و  :مالحظة
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 المصطلحات والتعاريف    (2المادة )

لمبينة ا الدالالت والمعاني -عند تطبيق بنود هذه الالَّئحة  -كون للمسميات والعبارات أدناه ت 8/8
 : مالم يقتِض سياق النص خالف ذلك أمامها،

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. :الهيئة

 مجلس إدارة الهيئة. :المجلس

 : المملكة العربية السعوديةالمملكة

: وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق الالئحة الفنية
إنتاجها، بما في ذلك األحكام اإلدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب االلتزام بها. وقد تشمل أو تبحث 

منتجات لى البشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات ع
 أو الخدمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج. 

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

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

 والبيئة؛ التي والصحة السالمة على تؤثر قد بالمنتجات التي الخاصة المتطلبات: المتطلبات األساسية
 .يجب االلتزام بها

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

  .العامة المصلحة بحماية يتعلق آخر أي جانب أو والبيئة،

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

نفيذ المسؤولة عن ت ؛هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها :الجهات الرقابية
 في المنافذ الجمركية أو األسواق أو المصانع. سواءً  ،أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية

الطرق  علىونصف المقطورات  سير المقطوراتلخيص جهة التر  - اإلدارة العامة للمرور: الجهات المختصة
 .جهة الترخيص لمزاولة نشاط النقل - العامة، ووزارة النقل

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

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

وذلك  م ُهويته على أنه صانع للمنت جقدِّ صانع المنت ج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يُ  -
تجديد  م علىقدِ من خالل تسميته المنت ج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يُ 

 .المنت ج

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

 .المستورد -

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

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

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

: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة؛ التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي شهادة المطابقة
 دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العالقة.

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

 .العالقة ذات وفقا للتشريعات اختبارات على المنتج إجراء وقد يعتمد اإلقرار على - التصنيع

ن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن أهي عالمة اعتمدتها الهيئة تدل على  :السعوديةعالمة الجودة 
جراء المنح والمواصفات القياسية السعودية إ  .ذات العالقةنتاج سلعة مطابقة لالئحة وا 

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

تعني أي إمداد بالمنت ج بهدف التوزيع أو االستهالك أو االستخدام في المملكة في إطار  العرض في السوق:
 كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل. سواءً  ،نشاط تجاري

 .سلسلة التوريد يهو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وف السحب:

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

 اب أو البضائع.وتستخدم لنقل الرك غ( ك4٠٥٥: أي مركبة ال يزيد وزنها على )المركبة الخفيفة

  و جر مقطورة.أسيارة لنقل البضائع  :الشاحنة
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وغير مهيأة لحمل أوزان عدا  مقطورة، مة لجر نصفصمَّ مُ  (؛جرمزودة بصينية )رأس شاحنة  القاطرة:
 الجزء الواقع عليها من نصف المقطورة. 

نصف عتبر وت)الشاحنة(، السيارة يعتمد أي جزء أساسي منها على  ركبة يراعي في تصميمها أالا م   المقطورة:
  مقطورة. بمنزلةالمقطورة ذات المسطح الصغير 

ستند جزء من وزنها على وي   ،طريق صينية الجر ركبة مصممة لتقرن مع قاطرة عنم  : نصف المقطورة
 القاطرة. 

 الخاص بالمقطورة ونصف المقطورة.(، الشاصيللقاعدة )الرقم المميز  :(VIN)رقم الهيكل

مقيسًا  ،أقصى وزن محدد من قبل الصانع لكل محور من محاور السيارة: ل محوركالوزن األقصى على 
 عند مستوى تماس إطاراتها بسطح الطريق. 

 وزن السيارة وهي محملة بأقصى وزن محدد من قبل الصانع. : جمالي للسيارةاإلالوزن 

 المجال (1المادة )

مجال هذه  وُيستثنى من، والمستوردة المصنعة محلياالمقطورات ونصف المقطورات  جميععلى  الالئحةهذه  ُتطبق
 الئحة. متطلبات هذه الاستيفاء ألغراض عسكرية يتعذر فيها  المصممة المقطورات ونصف المقطورات الالئحة؛

 األهداف (4) المادة

ي مجال المشمولة ف؛ المقطورات بالمقطورات ونصفتحديد المتطلبات األساسية الخاصة إلى  تهدف هذه الالئحة
ع والمعاينة خالل مرحلة التصني على الموردين االلتزام بها وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب ،الالئحة هذه

 ُمستخدمي صحة وسالمة على والمحافظةمنتج، ال هذاضمان مطابقة لوذلك ، الدورية خالل مرحلة االستخدام
 .الطرق

 المورِّدلتزامات (   ا3المادة )

 :التالية المتطلباتبااللتزام  عند تصنيع أو استيراد المقطورة أو نصف المقطورة،، المورِّديجب على 
 الفنيةالمتطلبات    3/2

 :المتطلبات الفنية التاليةااللتزام ب وردالمُ يجب على 

دة في الوار الخاصـــــــــة بالمقطورة أو نصـــــــــف المقطورة  اســـــــــتيفاء المتطلبات الفنية لوبعاد واألوزان (أ
 .(١) الملحقفي المبينة القياسية  اتالمواصف
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المنصــــــــوص عليها في هذه يجب أن ُتحقق المقطورات ونصــــــــف المقطورات االشــــــــتراطات الفنية  (ب
 (.8، الُمبيَّنة في الملحق )الالئحة

بيان المُ  (VINالدولي ) يجب أن يتم ترقيم هيكل المقطورة أو نصـــــــــــــف المقطورة وفقًا لنظام الترقيم (ج
 ، وذلك على المنتجات المصنعة محليًا أو المستوردة. ( المرفق بهذه الالئحة4لحق رقم )في الم

 متطلبات السالمة العامة   3/1

يجب اســــــتخدام واقيات خلف اإلطارات الخلفية للمقطورة ونصــــــف المقطورة لمنع اندفاع األحجار  (أ
 أو الطين أو أي عوالق أخرى باتجاه السيارات القادمة من الخلف.

ومجموعة أو مقطورة الرحالت يجب أن تكون دعامتا نصف المقطورة األماميتان )أرجل الرفع(،  (ب
ما تزيد حمولة أي منهما عندالرفع، قادرة على حمل نصف المقطورة ومقطورة الرحالت،  تروس
 .%80بـ  ىالحمولة اإلجمالية القصو  على

ديجب أن  (ج  بمكابحكغ  700 نها اإلجمالي عنوز التي يتجاوز  المقطورات ونصف المقطورات ُتزوَّ
 .ونظمة والمواصفات المعمول بهالوذلك وفقا  ،ف لمنع حركتها عند التوقف على الطرقوق  ت  

إضافية، في حال كانت المرآة الجانبية للشاحنة أو القاطرة أو المركبة  ائيمر  ُتركَّبيجب أن  (د
 الخفيفة ال تسمح برؤية المقطورة أو نصف المقطورة بشكل واضح عند الجر.

ديجب أن  (ه  (ةاإلضافياإلطارات  ذلك )بما في المقطورة ونصف المقطورة بمعدات للطوارئ ُتزوَّ
  أداة قياس الضغط. بما في ذلك، الالزمة لفك وتركيب اإلطارات ددوبالعِ 

 د المقطورات ونصف المقطورات بكتيب دليل ارشادي ودليل مستخدم.يجب أن ُتزو   (و
 المتطلبات اإلدارية    3/4

كغ إلى نظام لوحة  000 الكليتخضــــــــع كل المقطورات ونصــــــــف المقطورات التي يتجاوز وزنها  (أ
 .ذات العالقة الترخيص جهةول به في المملكة بالتنسيق مع مأرقام حسب ما هو مع

لمملكة ا تخضع المقطورات ونصف المقطورات إلى نظام تراخيص سير المركبات المعمول به في (ب
 بعد استيفائها لشروط هذه الالئحة.  

 الجهــاتمن  دوري وتفتيش فني فحصعمليــة لمقطورات ونصــــــــــــــف المقطورات إلى ضــــــــــــــع اخت (ج
 .المعمول بها في المملكة لونظمةوفقا  ذات العالقة، المختصة

إلى ترخيص مزاولة  كلغ 700الكلي التي يتجاوز وزنها تخضـــــع المقطورات ونصـــــف المقطورات  (د
 نشاط النقل من وزارة النقل.
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زمة الحاصـــــلة على التراخيص ال المقطورات ونصـــــف المقطورات مصـــــانعبأن تكون  موردال يلتزم (ه
 .لمزاولة النشاط من الجهات المختصة

ام مرتبطا بمدى اسـتيفاء الصـانع لوحكالوطنية يكون تجديد تراخيص مزاولة نشـاط هذه المصـانع  (و
 .اإلدارية السارية وأحكام هذه الالئحة الفنية

ف على تصــــــنيع المقطورات ونصــــــ ةقادر ال ةدارياإلو  توفر في المصــــــانع الكفاءات الفنيةأن ييجب  (ز
 .الفنية وهذه الالئحةلمواصفات القياسية ا وفقا لمتطلبات المقطورات

 (   البيانات اإليضاحية5المادة )
 يجب أن تتضمن البيانات االيضاحية االشتراطات التالية الخاصة لكل من:

  :يكل المقطورات ونصف المقطوراتله (VIN) المميز رقمال (أ

هيكل كما لالمميز ل لرقملرقم الهيكل حسب المتطلبات الفنية  أن يكتبيجب على المورد  (8
النقش( أو  -)الدمغ  بطريقة الحفر، على أن تكون الكتابة (4تحديده بالملحق رقم )تم 

 أي طريقة يصعب طمسها أو إتالفها.

 في مكان يسمح برؤيته بشكل واضح يسهل الوصول إليه. الرقم المميز أن يتم وضع (8

ف الهيكل للمقطورة ونص مقدمةد القيام بتثبيت لوحة بيانات المطابقة على يجب على المورِّ  (ب
 :التاليةالمقطورة، على أن يتوفر في هذه اللوحة الشروط 

 من مادة مقاومة للتلف. ُتصنِّعأن  (8

 بطريقة يصعب نزعها أو إتالفها. تُثبَّتأن  (8

حرف ارتفــاع األاســــــــــــــتيفــاء  ، معاإلنجليزيــةالعربيــة و أن تكون مكتوبــة بــاللغــة العربيــة أو  (4
 ، بحيث تسهل قراءتها.(١الملحق )في  الُمبينة القياسية ةلمواصفحسب ا

البيانات المشــار إليها في النموذج المبيان في الملحق رقم  تشــتمل بيانات اللوحة علىأن  (4
(4). 

 (   إجراءات تقويم المطابقة6المادة )

صادرة من جهة  لحصول على شهادة مطابقةا -المسؤول عن الوضع في السوق  -يجب على المورِّد  (2
كما  ،ISO/IEC 17067لمواصفةا الوارد في( Type 3مقبولة من الهيئة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة )

 .( 0هو موضح في الملحق )
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متطلبات هذه بضمن الوفاء بما ي، إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدد الجهة المقبولة تنفذيجب أن  (8
 .(8)المبيانة في الملحق لمواصفات القياسية السعودية ذات العالقة؛ االالئحة و 

  ما يلي: فني يتضمن ملف  المقطورات ونصف المقطورات  فق معيجب أن ُير   (4

 .اسم المورِّد وسجله التجاري 

  د)الصانع/المستورد(إقرار   .(6وفقا للنموذج المرفق في الملحق )بالمطابقة  المورِّ

 وثيقة تقييم المخاطر. 

 وثائق التصميم. 

 .بلد المنشأ  

مثل تقديم وثائق الملف الفني لجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، التعاون مع االمورِّد يجب على  (4
ى ما ُطِلب ، مته الالئحةج لمتطلبات هذمطابقة المنت   تُ ثبِ تُ  موثاقةأخرى معلومات أي و وشهادات المطابقة 

 منه ذلك.

 يةمستوف ما يكافئهاأو  السعوديةعلى عالمة الجودة  ةالحاصل المقطوراتالمقطورات ونصف  تبرعتُ  (4
 .ه الالئحةللمتطلبات المنصوص عليها في هذ

ال المشمولة في مجو  التي ال تحمل رقم مميز للهيكل، يجب على أصحاب المقطورات ونصف المقطورات (8
ول الحصالمقطورة أو نصف المقطورة و هذه الالئحة والمستخدمة على الطرق )غير جديدة(، إعادة تأهيل 

الستكمال ، (Type 3على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة من الهيئة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة )
 من الجهات المختصة. سيرالتراخيص إجراءات الحصول على 

يجب على أصحاب المقطورات ونصف المقطورات التي تحمل رقم مميز للهيكل، والمشمولة في مجال  (8
ن من جهة مقبولة مهذه الالئحة والمستخدمة على الطرق )غير جديدة(، القيام بعملية تفتيش/فحص 

جهات من ال سيرالتراخيص تقرير تفتيش الستكمال إجراءات الحصول على الحصول على ، و الهيئة
 مختصة.ال

 والجهات المختصة  مسؤوليات الجهات الرقابية(   2المادة )

 وصالحياتها بما يلي:مجال اختصاصها  كجزء منتقوم الجهات الرقابية 

ابقة تقويم المطإلجراءات  المقطورات ونصــــــــــــــف المقطوراتتقوم الجهات الرقابية بالتحقق من اســــــــــــــتيفاء  (8
 .ات في المنافذ والمصانعرساليمع اإلوالوثائق الفنية المرفقة ، المحددة
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حالتها إلى  المقطورات ونصــــــــــــــف المقطورات عينة من ســــــــــــــحب – عشــــــــــــــوائياً  –للجهات الرقابية  يحق (8 وا 
 .الواردة في هذه الالئحةمن مدى مطابقتها للمتطلبات  للتأكد المختصة المختبرات

 تكاليف إجراء االختبارات وما يتعلق بذلك. الرقابية تحميل الموردين للجهاتيحق  (4

 بســحب المنتجات المعنية من المســتودعات تقوم الجهة الرقابيةفإن ج، لمنت  لعدم مطابقة  حالة ضــبط عند (4
 .في حقها النظاميةواتخاذ اإلجراءات 

رخص  من كذلك والتحقق ،وثائق تســــــجيل المقطورات ونصــــــف المقطورات من التحققبالمرور  إدارةتقوم  (0
المعمول بها في واإلجراءات  األنظمةالســــير الخاصــــة بها أثناء ســــيرها على الطرق العامة، وذلك حســــب 

 .المملكة

ـــــــــــأكد من مطابقت دبمنح رخص السير للمقطورات ونصف المقطورات، وذلك بع تقوم سلطات المرور (6 ها التـ
ـــــتأكد من سالمتها لمتطلبات هذه الالئحة، وتجدد فقا اء عملية الفحص الدوري وذلك و نأث التراخيص بعد الـ

 في المملكة. المعمول بهاواإلجراءات  لونظمة

 دذلك بعو  للمقطورات ونصف المقطورات، النقلنشاط تقوم سلطات وزارة النقل بمنح وتجديد رخص مزاولة  (7
 ملكة.الم في المعمول بهاواإلجراءات  لونظمةالتـأكد من مطابقتها لمتطلبات هذه الالئحة، وذلك وفقا 

 سلطات مسح السوقمسؤوليات (   8المادة )

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

إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في األسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في تطبيق  (8
نة مبيَّ استيفائها للمتطلبات األساسية الللتحقق من سالمة المنتجات ومدى عين مستودعات التجار والمصنِّ 

  في هذه الالئحة والمواصفات القياسية ذات العالقة.

جراء إل)صانعين ومستوردين(، وذلك  ج، سواًء من السوق أو مستودعات المورِّدينمنت  السحب عيانات من  (8
 .لالئحةمطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه امدى لتأكد من وااالختبارات الالزمة 

سح مسلطات لمتطلبات هذه الالئحة، فإن  - نو المخزَّ  المعروض منتج  للعدم مطابقة  حالة ضبطعند  (4
وبات ق اإلجراءات و العق، وُتطبَّ للمنتج المعنيواستدعاء  اإلجراءات اإلدارية من سحب   جميع السوق تتخذ

 .  (، وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة1المشار إليها في المادة )

 المخالفات والعقوبات(   1المادة )
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، ئحةلبنود هذه الال ةغير المطابقالمقطورات ونصف المقطورات ُيحظر صناعة واستيراد ووضع وعرض  (8
 .اأو حتى اإلعالن عنه

طات مسح السوق لسل متطلبات هذه الالئحة سببا كافياً ل المقطورات ونصف المقطورات استيفاءعتبر عدم يُ  (8
 على صحة وسالمة المستهلك قد يشكل خطرا مما؛ غير مطابق منت جهذا ال للحكم بأنالرقابية  الجهاتو 
  :، وذلك في الحاالت التاليةعلى البيئةو 
غير  ةها بطريقأو تثبيت ة الجودة السعودية أو ما يكافئها،عالم المطابقة أوعدم تثبيت شارات  (أ

 .ةصحيح

د بالمطابقة، أو إصدارها بطريقة غير صحيحةعدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار  (ب و ، أالمورِّ
 .احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة

  عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية عند الطلب. (ج

قطورة و نصف المأرقم هيكل المقطورة بما في ذلك عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات اإليضاحية  (د
 .ئحةوفقا ألحكام هذه الال

لحالة احسب  – سلطات مسح السوقالجهات الرقابية و ، فعلى هذه الالئحةضبط أي مخالفة ألحكام  عند     (4
 آثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك: اإلجراءات الالزمة إلزالة المخالفة و جميعاتخاذ  -
 ةفالمخال المقطورات أو نصف المقطورات عرضو أوضع المسؤولة عن  - تكليف الجهة المخالفة (أ

 أو إعادة كان ذلك ممكنا ، كلماتصـــحيح المخالفة الســـوق بهدف و أالمســـتودعات من  ابســـحبه  -
 .جهاتتلك الخالل المدة الزمنية التي تحددها  )حسب طبيعة المنتج( و ذلك اأو إتالفه، اتصديره

و  .من األسواق الستدعائهاأو اتخاذ أي إجراء آخر  ،أو إتالفها حجزهاالقيام بسحب المنتجات أو  (ب
ل مع تحم  ،  األســواقج من المنت   اســتدعاءاإلعالن عن   -حســب الحالة  - لســلطات مســح الســوق

 الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

هـذه  اإلجراءات الالزمـة بحق تتخـذلهيئـة ، فـإن اللمقطورات ونصــــــــــــــف المقطوراتعنـد ضــــــــــــــبط مخـالفـة  (4
الن عن عواإل ذات العالقةإلغاء شــــهادة المطابقة بما في ذلك ، ه الالئحةهذمتطلبات ل المخالفةالمنتجات 
 .الالزمة مع الجهة المقبولةواتخاذ التدابير ، المخالفات

 هب كل من يخالف أحكام هذُيعاق  فإنه الســــــــــــــارية،  األنظمةدون اإلخالل بأي عقوبة أشــــــــــــــد تنص عليها  (0
ل آخر يح نظامأو أي ، التجاري ســـــــــــاري المفعولنظام الغش بالعقوبات المنصـــــــــــوص عليها في  الالئحة
 محله.

 أحكام عامة(   22المادة )
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، بما في ذلك المصــــــــــــــطلحات والتعاريف المبيانة في المواصــــــــــــــفات الالئحة هتعتبر المالحق المرفقة بهذ (8
 ذلك. اقتضى األمرتعديل أي من هذه المالحق كلما  للهيئة، و االقياسية جزًء ال يتجزأ من أحكامه

لمتعلقة ا في المملكة؛ األخرى المعمول بهااألنظمة/اللوائح  بجميع المورِّددون التزام  هذه الالئحةال تحول  (8
 يئةلبذات العالقة بااألنظمة/اللوائح  كذلكو  ،اونقلهواســــــــــــــتخدام المقطورات ونصــــــــــــــف المقطورات بتداول 

 واألمن والسالمة.

موا ألحكام هذه الالئحة، أن يقدِّ  ةالخاضــــــــــــــعيجب على جميع مورِّدي المقطورات ونصــــــــــــــف المقطورات  (4
دارات لمفتشــــــــــي الجهات الرقابية وســــــــــلطات مســــــــــح الســــــــــوق التســــــــــهيالت جميع  ،وزارة النقلالمرور و  وا 

 التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم. والمعلومات

يش( عملية الفحص )التفتل  –المشمولة بهذه الالئحة  -المقطورات و نصف المقطورات يجب أن تخضع  (4
وذلك  ،نها توفر جميع متطلبات الســـــــــالمة للســـــــــير على الطرقأهيكل لها و الدوري، والتأكد من وجود رقم 

 وفقا لونظمة المعمول بها في المملكة. 

بمدى اســــــــــتيفاء هذه المقطورات ونصــــــــــف المقطورات أن يرتبط تجديد تراخيص مزاولة نشــــــــــاط مصــــــــــانع  (0
 اإلدارية السارية وأحكام هذه الالئحة الفنية.المصانع لوحكام 

ع ، أو نشأ أي خالف في تطبيقها، فُيرفه الالئحةال يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذإذا نشأت أي حالة  (6
بشـــــــأن هذه الحالة أو هذا الخالف، وبما المناســـــــب ر القرار اصـــــــدإل مختصـــــــة في الهيئةإلى لجنة األمر 

 يحقق المصلحة العامة.

فقط حق تفسير مواد هذه الالئحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه الالئحة االلتزام بما للهيئة  (7
 يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

 أحكام انتقالية(   22المادة )

( من أشـــهر ةســـت، خالل مدة ال تزيد على )ذه الالئحةأوضـــاعه وفقًا ألحكام ه تصـــحيح المورِّديجب على  (8
 .الرسميةنشرها في الجريدة تاريخ 

ُيســـــــمح بتداول المنتجات غير المســـــــتوفية للمتطلبات الواردة ف( من هذه المادة، 8مع مراعاة أحكام الفقرة ) (8
 .نشرها في الجريدة الرسميةتاريخ من  سنة، لمدة ال تزيد على ه الالئحةفي هذ

 .هذه الالئحةكل اللوائح السابقة في مجال  -بعد اعتمادها  -تلغي هذه الالئحة  (4

  النشر   (21المادة )

 تُنشر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية.
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  (2الملحق رقم )
  والمواصفات القياسية ذات العالقة لمقطورات ونصف المقطوراتبمنتجات اقائمة 
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 ( 1الملحق رقم )

 لمقطورات ونصف المقطوراتل الفنية المتطلبات

 ، عند تصنيع أو استيراد المقطورة أو نصف المقطورة، االلتزام بالمتطلبات التالية:المورِّديجب على 

 المتطلبات الفنية للوحات األرقام الخلفية:   (أ

د مؤخرة المقطورة أو نصــــف المقطورة بأماكن لتثبيت لوحات األرقام حســــب زوَّ يجب أن تُ  (8
 (.١المحددة في المواصفة القياسية المبينة في الملحق )األبعاد 

د لوحة األرقام الخلفية في المقطورة ونصـــــــف المقطورة بإضـــــــاءة بيضـــــــاء، زوَّ يجب أن تُ   (8
  لخلف.كافية من اللرؤية من مسافة بحيث تكون واضحة 

يجب أن ترتبط إضـــــــــــــــاءة أنوار لوحة األرقام الخلفية للمقطورات ونصــــــــــــــف المقطورات  (4
 ف(.األمامية وأنوار االنتظار )التوقا األنوار بإضاءة 

 : المتطلبات الفنية لإلنارة والعواكس (ب

يجب أن تعمل أنوار التوقف واإلشــــــــــــــارة تزامنًا مع نظيرتها في الشــــــــــــــاحنة أو القاطرة أو  (8
 المركبة الخفيفة.

أو القاطرة  ،يجب أن تســـــــــــمح وصـــــــــــالت أجهزة اإلنارة بين كل من الشـــــــــــاحنة والمقطورة (8
يــــة الحركــــة الكــــاملـــة  ،أو المركبــــة الخفيفــــة والمقطورة الخفيفــــة ،ونصــــــــــــــف المقطورة بحرا

 للمجموعة أثناء السير.

يجب أن تكون جميع األسالك المستخدمة معزولة ومحمية من التأثيرات السلبية للعوامل  (4
ســــــير عند الالحماية  -التي تمر فيها هذه األســــــالك  - ماكنأن يتوفر في األالطبيعية، و 

على الطرق المختلفـــة، وبمـــا يتيح الوصــــــــــــــول إلى هـــذه األمـــاكن ألغراض الصــــــــــــــيـــانـــة 
 واإلصالح.

ديجب أن  (4 بأنوار  متر، (8.80ها على )يزيد عرضــالمقطورة ونصــف المقطورة، التي  ُتزوَّ
طرفياة أمامية وخلفية وعلى كل جانب، بحيث تحدد هذه األنوار العرض الكلي للمقطورة 

 :التاليةورة، على أن تتوفر في هذه األنوار المتطلبات الفنياة أو نصف المقط
  ية كاف األنوار الطرفية األمامية والخلفية لياًل، من مســــــافة أضــــــواءأن تســــــهل رؤية

  لسالمة مستخدمي الطريق ولتفادي الحوادث مع المركبات األخرى.

  و أ برتقاليأو أبيض والخلفية  برتقاليأن يكون لون األنوار الطرفية األمامية
 أحمر.
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 حول المحور الطولي للشـــــــاحنة، وأن في  أن يكون وضـــــــع األنوار الطرفية متماثال
المرتبطة بالعرض والتصــــــــــــــميم  المتطلباتيكون أقصــــــــــــــى ارتفاع لها متوافًقا مع 

 .المقطورة ولتماثلية األنواروالتشغيل للمقطورة ونصف 

ديجب أن  (0 وار ية، على أن تتوفر في هذه األنالمقطورة ونصـــــف المقطورة بأنوار تنبيه ُتزوَّ
 :التاليةالمتطلبات الفنياة 

  نب.الجوا من كافيةمسافة أن تسهل رؤية ضوء أنوار التنبيه الجانبية لياًل من  

  ان يكون ارتفاعها متماثل مع محور مع محور االرتفاع ومتوافقًا مع المتطلبات 
 .المقطورةالمرتبطة بالعرض والتصميم والتشغيل للمقطورة ونصف 

   ن لون فيما يكو  ،برتقاليأن يكون لون أنوار التنبيه الجانبية األمامية والوســـــــــــــطى
 .أو برتقالي أحمرالخلفية األنوار 

ديجب أن  (6 المقطورات ونصــــــــــــف المقطورات بعواكس جانبية، على أن تتوفر في هذه  ُتزوَّ
 التالية:العواكس المتطلبات الفنياة 

  ُمن الجوانب، وذلك في كافية لتفادي الحوادثل رؤيتها لياًل من مســــــــافة ســــــــهِّ أن ت 
 تسليط شعاع نور رئيس عليها. عند

  ون لون فيما يك، برتقاليأن يكون لون عواكس التنبيه الجانبية األمامية والوســــــطى
 .أو برتقالي حمرأالخلفية العواكس 

 المتطلبات الفنياة لجرا المقطورات (ج

ة بمثلــث جر ذي أداة تثبيــت للشــــــــــــــــاحنــة أو المركبــة الخفيفــة مع يجــب أن تزود المقطور  (8
 من مثلث الجر وأداة التثبيت، المتطلبات الفنياة التالية:  توفر في كل  يأن المقطورة، على 

 متانة كافية لتحمال األحمال الواقعة عليهما. اذ اأن يكون 

  بطريقة سليمة وآمنة. يثبَّتاأن 

 مدعمًا بصـــــــورة ال يمكن يكون موضـــــــع الجر في الشـــــــاحنة أو المركبة الخفيفة  أن
 حدوث أي تشواه نتيجة تعرضه لقوة الجر.معها 

يجب أن تتصـــــــــل المقطورة بهيكل الشـــــــــاحنة أو المركبة الخفيفة أو بامتدادهما من خالل  (8
جر ال بغرض منع انفصال المقطورة عند انفالت مثلثوذلك أو أكثر،  واحدة وسيلة أمان

 أو انكساره أو سقوطه، على أن تتوفر في هذه الوسائل المتطلبات الفنياة التالية:
 .أالا تقترن بأي أداة موجودة على الشاحنة أو المركبة الخفيفة 
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  أالا يزيد ارتخاؤها على القدر الذي يســـــــــــمح للشـــــــــــاحنة أو المركبة الخفيفة بالدوران
 بشكل صحيح.

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

د المقطورة بأداة تعمل على إيقافها تلقائًيا عند حدوث انفصــــــــــــــال بينها وبين  (4 يجب أن تزوا
 الشاحنة.

يجب أالا يتجاوز الوزن الكلي للمقطورة مع المركبة الخفيفة ففي حالة المركبات الخفيفة،  (4
 .كغ( 4000) - التي تجرها

د نصــــــــف المقطور  (0 ات بمســــــــمار الســــــــحب الرئيســــــــي متوافق مع مثلث الجر يجب ان ُتزو 
)الرحى(، ومتوافق مع مواصــــــــــــفات المتطلبات الفنية لجر نصــــــــــــف المقطورات حســــــــــــب 

 (.8المواصفة القياسية في الملحق رقم )

 المتطلبات الفنية للحواجز الجانبية والخلفية (د

د المقطورات ونصــــــــــــــف المقطورات بحواجز حمــايــة خلفيــة وجــانبيــة لمنع  (8 يجــب أن تزوا
دخول الســيارات الصــغيرة تحتها، وذلك وفقًا للمتطلبات المبيانة في المواصــفات القياســية 

 (.8في الملحق رقم ) الواردة
د الحواجز الجانبية والخلفية للمقطورة ونصف المقطورة بعواكس جانبية (8  .يجب أن تزوا
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 (4الملحق رقم )
 نظام ترقيم الهيكل للمقطورات ونصف المقطورات 

 )الرقم المميز(
 
 المتطلبات الفنية لرقم هيكل المقطورة ونصف المقطورة

 
، أدناه (1رقم ) الجدولفي يجب أن يُرقَّم هيكل المقطورة أو نصف المقطورة وفقاً لنظام الترقيم المبين  (1

 محليًا أو المستوردة.وذلك على المنتجات المصنعة 

كان انتاج المقطورة من مرحلة واحدة  إذايجب دمغ رقم الهيكل للمقطورة / نصف المقطورة من الصانع  (2

 فقط.

 فيجب دمغ رقم الهيكل من المصنع الذي تم .من مرحلة أكثركان انتاج المقطورة / نصف المقطورة تتم من  إذا (3

 .(CHASSIS)للهيكل  إنتاجهُ  (4

 خانة. 17م الهيكل من يجب ان يتكون رق (5

 من رقم الهيكل. 9رقم التحقق يظهر في الخانة رقم  (6

 .سنة 30ال يمكن ان تتطابق أي مركبتين لنفس رقم الهيكل لمدة  (7

 .(2251 س ق م) من( 2.1.4) للفقرة وفقاً  الخارج من للقراءة قابلً  رقم الهيكل موقع يكون أن يجب (8

 أو الداخلي / اإلطار الهيكل على محفورا موضوعاً أو بها مميز خاص رقم مركبة لكل يكون أن يجب (9

 .الصانع وذلك طبقا لما يحدده المركبة األيسر، جانب على آخر مشابه، جسم على أي

 استخدام األرقام والحروف اللتينية الكبيرة على النحو التالي:بن رموز ترقيم الهيكل تكوَّ   (11

(0123456789)،(ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ) 

 :أقسام( 4) أربعة منرقم الهيكل  محتوى يتكون أن يجب  (11

 (1جدول رقم )

 

                                                                                                   :(3-1خانات من ) 3يتكون من    القسم األول 

  يتم تعينه من الوكالة الدولية 2 و 1الرقم 

  من تفوضه الهيئةيتم تعينه من قبل الهيئة او  3الرقم 

  :قبل الصانع( ويتم تحديدها من 8-4خانات من ) خمسيتكون من    القسم الثاني 

  تحدد نوع المقطورة 4الرقم 

  تحدد نوع جسم المقطورة 5الرقم 

  تحدد طول المقطورة 6الرقم 

القسم  القسم الرابع

 الثالث

 القسم األول القسم الثاني

 

تحقق  مؤشر المقطورة

 الرقم

 وصف للمقطورة

 

تحديد التصنيع 

 العالمي

17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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  تحدد نوع المواد لصناعة جسم المقطورة 7الرقم 

  تحدد عدد المحاور 8الرقم 

 عةالصان يمكن تعديل او دمج الخانات حسب متطلبات المنتج ونوع طراز المنتج وفق ما تراه الشركة ملحظة:

 

 :(9يتكون من خانة واحدة الرقم )    القسم الثالث

  تحدد تحقق الرقم يتم حسابة حسب المواصفة السعودية رقم  9الرقمSASO 2249  5/1/4فقرة رقم. 

 :(17-10خانات من ) ثمانييتكون من     القسم لرابع 

  تحدد سنة الصنع 10الرقم 

  تحدد مكان التصنيع 11الرقم 

  تحدد مؤشر المقطورة12-17 الرقم من 

مقطورة او  500يتم تعينها وفقا للوكالة الدولية في حالة ان انتاج المصنع يقل عن  12-14األرقام من  ملحظة:

 نصف مقطورة بالسنة.
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 ( 3الملحق رقم )
  و نصف المقطورةأالمقطورة  لوحة بيانات

 
 Chassis number  رقم الهيكل

 Manufacturer  اسم المصنع
 Country of manufacturing  بلد الُصنع

 Model  )رمز الطراز )الموديل
 Date of manufacturer  تاريخ التصنيع

 Axle 3 الوزن األقصى على كل محور
(Kg) 

Axle 2 
(Kg) 

Axle 1 
(Kg) 

Max. Axle Weight 

   
 Gross Weight (Kg)  )كغ( الوزن الكلي

 Width (m)  )العرض )بالمتر
 Length (m)  )الطول )بالمتر

 Height (m)  )االرتفاع )بالمتر
 Comply with SASO Standards   ةالسعودي مطابقة للمواصفات القياسية

  Special Notes     ظاتو حمل
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 (5الملحق )
 ISO/IEC 17067( وفقا للمواصفة Type 3نموذج تقويم المطابقة )

 للطراز المبنية على تأكيد جودة عملية اإلنتاج()المطابقة 
 

 المطابقة للطراز المبنيَّة على تأكيد جودة عملية اإلنتاج  2

ذ المورِّد  ة االلتزامــات الواردة في البنود المبينــ -من خاللــه  -هو نموذج إجراء لتقويم المطــابقــة الــذي ُينفــِّ
تجات المعنية متطابقة مع الطراز المحدد في بأن المن -تحت كامل مســــــــــــــؤوليته  -أدناه، ثم يؤكد و يقر 

 ( و تتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة.Type Approvalشهادة اعتماد الطراز ) 
 التصنيع  1

يجب على المورِّد تشـــــغيل نظام إدارة ســـــالمة المنت ج؛ مصـــــادق عليه لضـــــمان ســـــالمة المنتج، شـــــامال خط  
(، و يجب أن يخضــــع النــــظام إلى 4المنتــــجات المعــــــــنية وفــــــــقا للبند )اإلنتاج و الفحص النهائي، و اختبار 

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

 نظام إدارة سالمة المنَتج     4

 يجب على المورِّد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة ســالمة المنت جات  4/8
 المعنية.

 ويجب أن يشمل الطلب:

  عند تقديم الطلب من الممثل  -اســـــــــم وعنوان المورَّد، و اســـــــــم و عنوان الممثِّل الرســـــــــمي للصـــــــــانع
 الرسمي؛

 .يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السلطات المعنية في بلد الصنع 

 .إقرارا مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى 

  المعلومات ذات العالقة بشأن فئة المنتجات المقصودة.كل 

 .الوثائق الخاصة بنظام إدارة سالمة المنت ج 

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

ة عة مع الطراز المحدد في شــــــــهاديجب أن يضــــــــمن نظام إدارة ســــــــالمة المنت ج تطابق المنتجات المصــــــــن   4/8
 اعتماد الطراز، ومع متطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة.
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بطريقة منهجية ومنظمة، على  –من المورِّد  دةالمعتم   -يجب توثيق جميع عناصــــــــــــــر النظام ومتطلباته     4/4
قا  جراءات وتعليمات ، ويجب أن تُتيح وثائق نظام إدارة ســالمة المنت ج فهما متَّســِ شــكل ســياســات مكتوبة وا 

  -على وجه الخصـــوص  -مل وثائق النظام تســـجالت الســـالمة ، ويجب أن تشـــو لبرامج و خطط و أدلة 
 وصفا كافيا لما يلي :

والهيكل التنظيمي والمســــــؤوليات وصــــــالحيات اإلدارة، وذلك فيما يتعلق بســــــالمة  أهداف الجودة، (أ
 المنت ج.

جراءات مراقبة جودة وسالمة المنت ج، والعمليات واإلجراءات المتَّبعة (ب  .تقنيات التصنيع، وا 

 .الفحوصات واالختبارات المنفِّذة؛ قبل وأثناء وبعد التصنيع، وتكرارها (ج

ن واالختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنييص )التفتيش( الفحالســـــــجالت: مثل تقارير  (د
 ... إلخ.

 وسائل ضبط تحقيق السالمة المطلوبة في المنت ج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سالمة المنت ج. (ه

ذا كان إتقويم النظام لتحديد ما  -المصـــاِدقة على نظام إدارة ســـالمة المنت ج  -يجب على الجهة المقبولة     4/4
، خالل فترة ســـريان المصـــاد قة على النظام ، و ذلك لمدة 4/4مســـتوفيا للمتطلبات المشـــار إليها في البند 

 ثالث سنوات.

-ج  فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سالمة المنت   -يجب افتراض مطابقة المنت ج لمتطلبات اللوائح الفنية     4/0
 كلما كان مطابقا للمواصفات القياسية.

 على –يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في ســـــالمة المنت ج المعني، وأن يضـــــم الفريق عضـــــوا واحدا     4/6
لماما بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح  -األقل  ذا خبرة في تقويم مجال و تقنيات صـــــــــــــناعة المنت ج، وا 

 الفنية ذات العالقة.

 لمصــنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشــاريجب أن يشــمل التدقيق زيارة تقويم  ل    4/7
جراء  4/4إليهــا في البنــد  للتــأكــد من قــدرة الصـــــــــــــــانع على تحــديــد المتطلبــات الواردة في اللوائح الفنيــة، وا 

 واالختبارات الالزمة لضمان مطابقة المنت ج لتلك المتطلبات.

ء التقويم، على أن يتضمن اإلشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتها    4/1
 مسوغات ذلك.

 كما هو ُمصــــاد ق عليه، والحفاظ عليه بحيث ،يتعهد الصــــانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة ســــالمة المنت ج    4/1
 يظل مالئما وفعاال.
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أي ب -على نظام إدارة ســـــالمة المنت ج التي صـــــادقت  -يجب على الصـــــانع إشـــــعار جهة تقويم المطابقة   4/80
 تعديل ُمقتر ح  في نظام إدارة سالمة المنت ج.

يجب على الجهة المقبولة تقويم أي تعديالت مقترحة، ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة ســــــــــــــالمة المنت ج   4/88
إعادة التقويم، ويجب ، أو يحتاج إلى 4/4المعدَّل مســـــتمرًا في مطابقته للمتطلبات المشـــــار إليها في البند 

على الجهة المقبولة إشــــــعار الصــــــانع بقرارها، على أن يتضــــــمن اإلشــــــعار نتائج الفحص واالختبار وقرار 
 التقويم مع مسوغات ذلك.

 المراقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة 3

نظام إدارة ســــــــــــــالمة المنت ج الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى اســــــــــــــتيفاء المورِّد اللتزامات  4/8
 المصاد ق عليه.

 بدخول مواقع التصــــــنيع و -خالل فترة ســــــريان المصــــــادقة  -يجب على المورِّد الســــــماح للجهة المقبولة     4/8
التفتيش واالختبار والتخزين، وأن ُيوفِّر جميع المعلومات الالزمة للتقويم؛ خاصــة وثائق نظام إدارة ســالمة 

ســــــــــــــالمة ، مثل: تقارير الفحص واالختبار و المعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المنت ج ، وســــــــــــــجالت ال
 المعنيين ... إلخ 

يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصــــــــــــانع يطبق نظام إدارة ســــــــــــالمة     4/4
 للمورِّد.المنت ج ويحافظ عليه، على أن تُقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم 

ى األمر إذا اقتضــــــــــ –يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصــــــــــنع إلجراء اختبارات على المنت ج     4/4
أو توكيلها لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة سالمة المنت ج يعمل بشكل صحيح، على أن تُقدم  -ذلك 

 في حالة إجراء االختبارات. -تبارات الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد، وتقارير االخ

 شهادة المطابقة واإلقرار بالمطابقة 5

يجب على الجهة المقبولة إصـــدار شـــهادة مطابقة للمنت ج إذا كان المورِّد حاصـــال على نظام إدارة ســـالمة     0/8
عول ن مفمصــــــــــاد ق عليه وســــــــــاري المفعول، وذلك كلما قدم المورِّد طلبا لذلك، خالل فترة ســــــــــريا ،المنت ج

 المصادقة.
يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المنت ج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة،    0/8

 وتسجيلها في البوابة اإللكترونية للمطابقة )في الهيئة(.

وأن  تماد الطراز(،يجب على المورِّد أن يصــــــــــــدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل طراز  ُمعتمد من المنت ج )اع    0/4
( ســـــنوات، وذلك بعد 80يجعله ُمتاحا للجهات الرقابية وســـــلطات مســـــح الســـــوق لمدة ال تقل عن عشـــــر )

وضــــع المنت ج في الســــوق، على أن ُيحدَّد الطراز الُمعتم د للمنت ج في إقرار المورِّد بالمطابقة، ويجب توفير 
 لرقابية وسلطات مسح السوق عند الطلب.نسخة من شهادة المطابقة واإلقرار بالمطابقة للجهات ا
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يجب على المورِّد أن يجعل الوثائق أدناه ُمتاحًة للجهات الرقابية وســـلطات مســـح الســـوق لمدة ال تقل عن  0/4
 ( سنوات، وذلك بعد وضع المنت ج في السوق.80عشر )

  4/4الوثائق المشار إليها في البند. 

  ا هو مصاد ق  عليه.، كم4/1التعديالت المشار إليها في البند 

  4/7قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند. 

يجب على كل جهة مقبولة إبالغ الجهات الرقابية وســلطات مســح الســوق عن أنظمة إدارة ســالمة المنت ج  0/0
 التي صــــــادقت عليها أو ســــــحبتها، ويجب عليها وضــــــع قوائم ألنظمة إدارة ســــــالمة المنت ج التي صــــــادقت
عليها، أو التي قامت برفضـــــها أو تعليقها أو تقييدها أو ســـــحبها، وذلك بأي وســـــيلة؛ إما بشـــــكل دوري أو 
عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشـــــــعار الجهات المقبولة األخرى عن المصـــــــادقات الخاصـــــــة بأنظمة 

شــــــعار ت عند  - لك الجهاتإدارة ســــــالمة المنت ج التي قامت برفضــــــها أو تعليقها أو ســــــحبها أو تقييدها، وا 
 عن مصادقات األنظمة التي أصدرتها. -الطلب 
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 (6الملحق )

 Supplier Declaration of Conformity المطابقةب المورِّدنموذج إقرار 
 يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

د (2  بيانات المورِّ

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

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

 ---------------------------------------- يمكن االتصال به:الشخص الذي  -
 ------------------------------------------------- البريد اإللكتروني: -
 -----------------------------------------------------رقم الهاتف:  -
 -------------------------------------------------------الفاكس:  -

 :تفاصيل المنتج(     1

 ---------------------------------------------- :العالمة التجارية للمنتج -
 -------------------------------------------------------: الطراز -
 ---------------------------------------------------: وصف المنتج -
 --------------------------الفئة:  ------------------------المستوى:  -
 -------------------------------: المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية -

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

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

 الختم الرسمي:               ---------------------- التوقيع:
 -----/--/-- التاريخ:

 


