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 تــمـــهـــيـــد

وتاريخ  422وفقا 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 42/9/2241

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 
  .عملالجراءات إوتوحيد خالل إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات األساسية المشروعة 

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 2 -وبناًء على المادة الثالثة ) فقرة 
" إصدار  وذلك بأن تتولى الهيئة ،م 42/5/4020الموافق  ،هـ 21/1/2242بتاريخ  421مجلس الوزراء رقم 

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

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 4 - استنادا إلى المادة الرابعة ) فقرةو 
"إصدار لوائح  وذلك بأن تتولى الهيئة ،م 42/5/4020الموافق  ،هـ 21/1/2242بتاريخ  421مجلس الوزراء رقم 

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

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 22 -وبناًء على المادة الرابعة ) فقرة 
"مراجعة  وذلك بأن تتولى الهيئة ،م 42/5/4020الموافق  ،هـ 21/1/2242بتاريخ  421مجلس 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 2-وبناًء على المادة السادسة ) فقرة 
"مع مراعاة وذلك بأن تتولى الهيئة  ،م 42/5/4020ـ الموافق ،ه 21/1/2242بتاريخ  421لوزراء 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 المواصـــــفات 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



 61من  4الصفحة 

 

 المصطلحات والتعاريف    (1المادة )

لمبينة ا الدالالت والمعاني -عند تطبيق بنود هذه الالَّئحة  -كون للمسميات والعبارات أدناه ت 2/2
 : 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 جقد  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:

 الشاحنة الصهريجية / مقطورة.يمكن تركيبه بشكل دائم على وعاء لنقل السوائل : الصهريج

 .سيارة بمحرك، ُتجر بواسطة مقطورةصهريج مركب على : الصهريج مقطورة

 .الصهريجمقطورة جر ل بمحرك مركبة :الشاحنة
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 .صهريجية بمقطورةمركبة بمحرك مزودة الشاحنة الصهريجية: 

 .)الشاسيه(الصهريج لقاعدة الرقم المميز  رقم الهيكل:

 .تماما   المعبأ الشحن صهريج محتويات ذلك في بما الصهريجية الشاحنة وزن: اإلجماليالوزن األقصى 

 المجال (2المادة )
 ةوفق ا للمواصفات المذكور الشماحنات الصمهريجية واختبار ومعاينة وتصمني  تصممي  متطلبات الالئحة هذه تحدد
 ( من هذه الالئحة1الملحق )في 

 األهداف (3) المادة

 ذههالمشمولة في مجال ؛ بالشاحنات الصهريجيةتحديد المتطلبات األساسية الخاصة إلى  تهدف هذه الالئحة
منتج، ال ذاهضمان مطابقة ل، وذلك يجب على الموردين االلتزام بهاوتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي  ،الالئحة

 .الطرق سالكي صحة وسالمة على والمحافظة

 المورِّدلتزامات (   ا4المادة )

 :التالية المتطلباتبااللتزام  ،الصهريجعند تصنيع أو استيراد ، المور ديجب على 
 المتطلبات العامة  4/1

 بالمتطلبات التالية:ورد االلتزام يجب على المُ 

 على التراخيص الالزمة لمزاولة النشاط من الجهات المختصة. حاصل يكون المصنعأن  (أ

أن يكون لدى المصــنع نظام إدارة جودة فعال، حيث يعتبر المصــنع الحاصــل على شــهادة نظام إدارة  (ب
 مستوفًيا لمتطلبات هذا البند. ISO 9001الجودة وفًقا لمتطلبات 

يص مزاولة نشــــــاط هذه المصــــــانع مرتبطا بمدى اســــــتيفاء الصــــــانع ل حكام اإلدارية يكون تجديد تراخ (ج
 .السارية وأحكام هذه الالئحة الفنية

 متطلباتوفقا ل الصـــــهاريج صـــــنع الكفاءات الفنية واإلدارية القادرة على صـــــنعتوفر في المأن ييجب  (د
 .ذات العالقة الفنية واللوائحلمواصفات القياسية ا

 الهيئة. لدىمسجل الصهريج  مصنعيكون يجب أن  (ه

الئحة لاذات العالقة )واإلدارية المذكورة في اللوائح والمواصــــــــفات القياســــــــية االلتزام بالشــــــــروط الفنية  (و
 ....( الالئحة الفنية لحواجز الشاحنات، للمقطورات ونصف المقطوراتالفنية 

 (.2الملحق )في القياسية المبينة  اتالمواصفو  حسب متطلبات الالئحةاصدار شهادة مطابقة  (ز



 61من  7الصفحة 

 

 

 الفنيةالمتطلبات  4/2

 الواردة في المواصفات ذات العالقة. المتطلبات الفنية االلتزام ب وردالمُ يجب على 
 المتطلبات اإلدارية    4/3

يفائها المملكة بعد است إلى نظام تراخيص سير المركبات المعمول به في الشاحنات الصهريجيةتخضع  (أ
 لشروط هذه الالئحة.

المقبولة  الجهاتمن احدى وبشكل دوري لعملية تفتيش قبل دخولها الخدمة تخضع الشاحنات الصهريجية  (ب
 لدى الهيئة.

 

 (   البيانات اإليضاحية5المادة )

 :التالية االشتراطات على الصهريجت اإليضاحية البيانا يجب أن تتضمن

 .وسجله التجاريباللغة العربية أن ُيكت ب اسم المور د  5/2

 رقم الهيكل الخاص بالمقطورة. 5/4

 .رىواليس نىجهة اليمالمن  ُتكتب البيانات على الصهريجأن  5/4

 في مكان يسمح برؤيته بشكل واضح يسهل الوصول إليه. ُتكتب البياناتأن  5/2

 أو الختم أو أي طريقة يصعب طمسها أو إتالفها. (النقش -الدمغ ) كتب بطريقة الحفرتُ أن  5/5

 ورةورقم هيكل المقط، انتهاء شهادة التفتيشتاريخ ، لمقبولة وشعارها، تاريخ المعاينةاسم الجهة ا 5/1

 (   إجراءات تقويم المطابقة6لمادة )ا

صادرة من جهة  لحصول على شهادة مطابقةا - صناعة الصهريجالمسؤول عن  -يجب على المور د  6/1
كما  ،ISO/IEC 17067لمواصفةا الوارد في( Type 3مقبولة من الهيئة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة )

 .(4هو موضح في الملحق )

يجب أن تنفذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات  1/4
 .(2المبّينة في الملحق )هذه الالئحة والمواصفات القياسية السعودية ذات العالقة؛ 
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موضًحا ق بجانب السائ زجاج الشاحنةعلى  التفتيشالمقبولة أن تضع ملصق التفتيش جهة يجب على  1/4
 ورقم هيكل المقطورة، على أن يكون الملصقتاريخ المعاينة الدورية اسم الجهة المقبولة وشعارها، فيه 

 .للتحقق  (QR Code)مزوًدا برمز االستجابة السريع 

ني ، مثل تقديم وثائق الملف الفوجهات تقويم المطابقةالمور د التعاون مع الجهات الرقابية يجب على  1/2
وأي معلومات أخرى موثّقة تُثِبُت مطابقة المنت ج لمتطلبات هذه وتقارير التفتيش بقة وشهادات المطا

 الالئحة، متى ما ُطِلب منه ذلك

أو ما يكافئها مستوفية للمتطلبات المنصوص السعودية الحاصلة على عالمة الجودة المصانع عتبر ت   1/5
 عليها في هذه الالئحة.

 

 والجهات المختصة  الرقابيةمسؤوليات الجهات (   7المادة )

 وصالحياتها بما يلي:مجال اختصاصها  كجزء منتقوم الجهات الرقابية 

الوثائق الفنية و ، تقويم المطابقة المحددةإلجراءات  الصــهاريجتقوم الجهات الرقابية بالتحقق من اســتيفاء  1/2
 .ات في المنافذ والمصانعرساليمع اإلالمرفقة 

حالتها إلى المختبرات الصهاريج عينة من سحب – عشـوائياً  –للجهات الرقابية  يحق 1/4 للتأكد  صةالمخت وا 
 .الواردة في هذه الالئحةمن مدى مطابقتها للمتطلبات 

 تكاليف إجراء االختبارات وما يتعلق بذلك. الرقابية تحميل الموردين للجهاتيحق  1/4

ات بسحب المنتجات المعنية من المستودع تقوم الجهة الرقابيةفإن ج، لمنت  لعدم مطابقة  حالة ضبط عند 1/2
 .في حقها النظاميةواتخاذ اإلجراءات 

لة في المشــمو  – و تجديد رخص مزاولة نشــاط النقل للشــاحنات الصــهريجيةبمنح  الجهة المختصــةتقوم  1/5
التــــــــــــــــــــــــــأكد من مطابقتها لمتطلبات هذه الالئحة، وتجدد التراخيص بعد  دوذلك بع -مجال هذه الالئحة 

ي ف المعمول بهاواإلجراءات  ل نظمةوذلك وفقا  ةالدوري التفتيشالـــــــــــــــــــــــــتأكد من ســــــــــالمتها أثناء عملية 
 المملكة.

، الئحةوالتأكد من مطابقتها ل الشــاحنات الصــهريجية،وثائق تســجيل  من التحققب الجهة المختصــةتقوم  1/1
 .المعمول بها في المملكةواإلجراءات  األنظمةحسب  وذلك

لمتطلبات هذه الالئحة، فإن ســــلطات  -و المخزَّن أالمعروض  للصــــهريجعند ضــــبط حالة عدم مطابقة  1/1
مســح الســوق تتخذ جميع اإلجراءات اإلدارية من ســحبد واســتدعاء للمنتج المعني، وُتطبَّق اإلجراءات و 

 (، وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة.  8ة )العقوبات المشار إليها في الماد
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 المخالفات والعقوبات(   8المادة )

 .اأو حتى اإلعالن عنه، لبنود هذه الالئحة ةغير المطابق الصهاريجُيحظر صناعة واستيراد وعرض  8/2

الرقابية  لجهاتامتطلبات هذه الالئحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق و ل الصهاريج استيفاءعتبر عدم يُ  8/4
، وذلك على البيئةو على صحة وسالمة المستهلك  قد يشكل خطرا مما؛ غير مطابق منت جهذا ال للحكم بأن

  :في الحاالت التالية
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 ، أالمور 
 .احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة

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

 .ةهيكل وفقا ألحكام هذه الالئحالرقم بما في ذلك عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات اإليضاحية  (د

ب حســـ – ســـلطات مســـح الســـوقالجهات الرقابية و ، فعلى هذه الالئحةضـــبط أي مخالفة ألحكام  عند     8/4
 آثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك: اإلجراءات الالزمة إلزالة المخالفة و جميعاتخاذ  -الحالة 
 من ابســـــحبه  - المخالف الصـــــهريج عرضو أوضـــــع المســـــؤولة عن  - تكليف الجهة المخالفة (أ

و أ، اتصـــديره أو إعادة كان ذلك ممكنا ، كلماتصـــحيح المخالفة الســـوق بهدف و أالمســـتودعات 
 .تلك الجهاتخالل المدة الزمنية التي تحددها  )حسب طبيعة المنتج( و ذلك اإتالفه

 .من األسواق السـتدعائهاأو اتخاذ أي إجراء آخر  ،أو إتالفها حجزهاالقيام بسـحب المنتجات أو  (ب
مع ،  األســـواقج من المنت   اســـتدعاءاإلعالن عن   -حســـب الحالة  - و لســـلطات مســـح الســـوق

 ل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.تحم  

ه ذمتطلبات هل المخـالفةالمنتجـات هـذه  اإلجراءات الالزمـة بحق تتخـذلهيئـة ، فـإن انـد ضــــــــــــــبط مخـالفـةع 8/2
مة واتخاذ التدابير الالز ، عالن عن المخالفاتواإل ذات العالقةإلغاء شهادة المطابقة بما في ذلك ، الالئحة

 مع الجهة المقبولة ُمصِدرة الشهادة.

 هب كل من يخالف أحكام هذُيعاق  فإنه الســــــــــــــارية،  األنظمةدون اإلخالل بأي عقوبة أشــــــــــــــد تنص عليها  8/5
ل آخر يح نظامأو أي ، نظام الغش التجاري ســــــــــاري المفعولبالعقوبات المنصــــــــــوص عليها في  الالئحة
 محله.
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 أحكام عامة(   9المادة )

، بما في ذلك المصــــــــــــــطلحات والتعاريف المبّينة في المواصــــــــــــــفات الالئحـة هتعتبر المالحق المرفقـة بهـذ 9/2
 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 المور ددون التزام  هذه الالئحةال تحول  9/4
 واألمن والسالمة. لبيئةذات العالقة بااألنظمة/اللوائح  كذلكو  ،الصهاريجواستخدام بتداول 

ة موا لمفتشــــي الجهات الرقابيألحكام هذه الالئحة، أن يقد   ةالخاضــــع الصــــهاريجيجب على جميع مور دي  9/4
دارات مســــح الســــوقوســــلطات  نفيذ التي يطلبونها لت التســــهيالت والمعلوماتجميع  ،وزارة النقلالمرور و  وا 

 المهام الموكلة لهم.

أكد من ، والتةدوريعملية تفتيش ل  –بهذه الالئحة  المشـــــمولة- الشـــــاحنات الصـــــهريجيةيجب أن تخضـــــع  9/2
قا ، وذلك وفللســــــــــــــير على الطرقنها توفر جميع متطلبات الســــــــــــــالمة أو  خاص للمقطورةهيكل وجود رقم 

 ل نظمة المعمول بها في المملكة. 

ع ، أو نشأ أي خالف في تطبيقها، فُيرفه الالئحةال يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذإذا نشأت أي حالة  9/5
بشـــــــأن هذه الحالة أو هذا الخالف، وبما المناســـــــب ر القرار اصـــــــدإل مختصـــــــة في الهيئةإلى لجنة األمر 

 العامة.يحقق المصلحة 

للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه الالئحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه الالئحة االلتزام بما  9/1
 يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

 أحكام انتقالية(   11المادة )

 من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. ستة أشهرااللتزام بأحكام هذه الالئحة خالل المور د يجب على  20/2

 من تاريخ نشر هذه الالئحة. سنةيمنع تداول المنتجات المخالفة بعد  20/4

 .كل اللوائح السابقة في مجال هذه الالئحة -بعد اعتمادها  - تلغي هذه الالئحة 20/4

  النشر   (11المادة )

 تُنشر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية.
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( المواصفات القياسية1الملحق )  
 

 المواصفة عربي رقم المواصفة

SASO-2288  الشاحنات والمقطورات  –مركبات الطرق

( ينةالمعايجية التي تعبأ من أسفل: الفحص )الصهر

 والصيانة الدورية

SASO - 1285  1الجزء  -نقل المواد الخطرة عن طريق البر :

 متطلبات السالمة العامة
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 (2الملحق )

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

 عملية اإلنتاج( تقويم)المطابقة للطراز المبنية على 

 عملية اإلنتاج  تقويمالمطابقة للطراز المبنيَّة على  1

ة االلتزامات الواردة في البنود المبين -من خالله  -هو نموذج إجراء لتقويم المطابقة الذي ُينف ذ المور د 
بأن المنتجات المعنية متطابقة مع الطراز المحدد في  -تحت كامل مسؤوليته  -أدناه، ثم يؤكد و يقر 

 الفنية ذات العالقة. ( و تتقيد بمتطلبات اللوائحType Approvalشهادة اعتماد الطراز ) 

 التصنيع  2

يجب على المور د تشغيل نظام إدارة سالمة المنت ج؛ مصادق عليه لضمان سالمة المنتج، شامال خط  
(، ويجب أن يخضـع النـظام إلى مراقبة 4، واختبار المنتـجات المعــنية وفــقا للبند )والفحص النهائياإلنتاج 
 (.2)في البند  ( وفقا لما وردSurveillanceدورية )

 نظام إدارة سالمة المنَتج     3

يجب على المور د تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سالمة المنت جات   4/2
 المعنية.

 ويجب أن يشمل الطلب:

ن الممثل عند تقديم الطلب م -اسم وعنوان المورَّد، واسم و عنوان الممث ل الرسمي للصانع  (أ
 الرسمي.

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

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

 كل المعلومات ذات العالقة بشأن فئة المنتجات المقصودة. (د

 الوثائق الخاصة بنظام إدارة سالمة المنت ج. (ه

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

يجب أن يضمن نظام إدارة سالمة المنت ج تطابق المنتجات المصنعة مع الطراز المحدد في شهادة  4/4
 اعتماد الطراز، ومع متطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة.



 61من  63الصفحة 

 

ل بطريقة منهجية ومنظمة، على شك –المور د المعتمدة من  -يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته   4/4
جراءات وتعليمات، ويجب أن تُتيح وثائق نظام إدارة سالمة المنت ج فهما متَِّسقا لبرامج  سياسات مكتوبة وا 

وصفا كافيا   -على وجه الخصوص  -وخطط وأدلة وسجالت السالمة، ويجب أن تشمل وثائق النظام 
 لما يلي:

ة ذلك فيما يتعلق بسالمو لتنظيمي والمسؤوليات وصالحيات اإلدارة، أهداف الجودة، والهيكل ا (أ
 المنت ج.

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

 الفحوصات واالختبارات المنف ذة؛ قبل وأثناء وبعد التصنيع، وتكرارها؛ (ج

 ر والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ.السجالت: مثل تقارير الفحص واالختبا (د

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

تقويم النظام لتحديد ما إذا كان  -المصاِدقة على نظام إدارة سالمة المنت ج  -يجب على الجهة المقبولة   4/2
، خالل فترة سريان المصاد قة على النظام، وذلك لمدة  4/4بات المشار إليها في البند مستوفيا للمتطل
 ثالث سنوات.

-  فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سالمة المنت ج -يجب افتراض مطابقة المنت ج لمتطلبات اللوائح الفنية   4/5
 كلما كان مطابقا للمواصفات القياسية.

على  -قيق ذا خبرة في سالمة المنت ج المعني، وأن يضم الفريق  عضوا واحدا يجب أن يكون فريق التد  4/1
لماما بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح  -األقل  ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنت ج، وا 

 الفنية ذات العالقة.

ية المشار قيق بمراجعة الوثائق الفنويجب أن يقوم فريق التد ،يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويمد للمصنع  4/1
جراء  4/4إليها في البند  للتأكد من قدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وا 

 الفحوصات واالختبارات الالزمة لضمان مطابقة المنت ج لتلك المتطلبات.

ويم مع ن اإلشعار نتائج التدقيق و قرار التقيجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضم  4/8
 مسوغات ذلك.

يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سالمة المنت ج ، كما هو ُمصاد ق عليه، والحفاظ عليه بحيث   4/9
 يظل مالئما وفعاال.

أي ب -لمنت ج التي صادقت على نظام إدارة سالمة ا -يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة   4/20
 تعديل ُمقتر حد في نظام إدارة سالمة المنت ج.
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يجب على الجهة المقبولة تقويم أي تعديالت مقترحة، ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة سالمة المنت ج  4/22
، أو يحتاج إلى إعادة التقويم، ويجب 4/4المعدَّل مستمرًا في مطابقته للمتطلبات المشار إليها في البند 

الجهة المقبولة إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن اإلشعار نتائج الفحص واالختبار وقرار  على
 التقويم مع مسوغات ذلك.

 المراقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة 4

الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء المور د اللتزامات نظام إدارة سالمة المنت ج  2/2
 لمصاد ق عليه.ا

بدخول مواقع التصنيع  -خالل فترة سريان المصادقة  -يجب على المور د السماح للجهة المقبولة   2/4
والتفتيش واالختبار والتخزين ، وأن ُيوف ر جميع المعلومات الالزمة للتقويم؛ خاصة وثائق نظام إدارة سالمة 

. ختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ..المنت ج، وسجالت السالمة، مثل: تقارير الفحص واال
 إلخ.

يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام إدارة سالمة المنت ج   2/4
 ويحافظ عليه، على أن تُقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمور د.

ى األمر ذلك إذا اقتض –م بزيارات فجائية للمصنع  إلجراء اختبارات على المنت ج يحق للجهة المقبولة القيا  2/2
أو توكيلها لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة سالمة المنت ج يعمل بشكل صحيح، على أن تُقدم الجهة  -

 في حالة إجراء االختبارات. -المقبولة تقرير التقويم للمور د، وتقارير االختبارات 

 دة المطابقة واإلقرار بالمطابقةشها 5

يجب على الجهة المقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنت ج إذا كان المور د حاصال على نظام إدارة سالمة   5/2
المنت ج مصاد ق عليه وساري المفعول، وذلك كلما قدم المور د طلبا لذلك، خالل فترة سريان مفعول 

 المصادقة.
على الجهة المقبولة تحديد بيانات المنت ج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة،  يجب  5/4

 وتسجيلها في البوابة اإللكترونية للمطابقة )في الهيئة(.

يجب على المور د أن يصدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل طرازد ُمعتمد من المنت ج )اعتماد الطراز(، و أن   5/4
 ،( سنوات20الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة  ال تقل عن عشر )المختصة و حا للجهات يجعله ُمتا

على أن ُيحدَّد الطراز الُمعتم د للمنت ج في إقرار المور د بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة 
 الرقابية وسلطات مسح السوق عند الطلب.و  المختصة واإلقرار بالمطابقة للجهات

 الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة الالمختصة و يجب على المور د أن يجعل الوثائق أدناه ُمتاحًة للجهات  5/2
 .( سنوات20تقل عن عشر )
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  4/4الوثائق المشار إليها في البند. 

  عليه. ، كما هو مصاد ق4/9التعديالت المشار إليها في البند 

 4/1ي البند قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها ف. 

الرقابية وسلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة و  المختصة يجب على كل جهة مقبولة إبالغ الجهات 5/5
سالمة المنت ج التي صادقت عليها أو سحبتها، ويجب عليها وضع قوائم ألنظمة إدارة سالمة المنت ج التي صادقت 

وذلك بأي وسيلة؛ إما بشكل دوري أو عند  ،سحبهاعليها، أو التي قامت برفضها أو تعليقها أو تقييدها أو 
الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الجهات المقبولة األخرى عن المصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سالمة 

شعار تلك الجهات  عن  -عند الطلب  -المنت ج التي قامت برفضها أو تعليقها أو سحبها أو تقييدها، وا 
 ها.مصادقات األنظمة التي أصدرت

  



 61من  61الصفحة 

 

 (3الملحق )

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

د (1  بيانات المورِّ

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

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

 ---------------------------------------- الشخص الذي يمكن االتصال به: -
 ------------------------------------------------- كتروني:البريد اإلل -
 -----------------------------------------------------رقم الهاتف:  -
 -------------------------------------------------------الفاكس:  -

 :تفاصيل المنتج(     2

 ---------------------------------------------- :العالمة التجارية للمنتج -
 -------------------------------------------------------: الطراز -
 ---------------------------------------------------: وصف المنتج -
 --------------------------الفئة:  ------------------------المستوى:  -
 -------------------------------: ياسية المرجعية/المواصفات الفنيةالمواصفات الق -

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

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

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

 


