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 دـــيـــهـــمــت
تاريخ بو  244 ا لقرار مجلس الوزراء رقمالمملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقً  انضمامشياً مع اتم

األمر من التزام  يتطلبالمملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما  انضمامه بشأن الموافقة على وثائق 21/9/1426
خاصة اتفاقية العوائق الفنية  ،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 

 المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.خالل إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات األساسية 

نظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس ( من ت1 - )فقرةوبناًء على المادة الثالثة 
"إصدار مواصفات  وذلك بأن تتولى الهيئة ،م 31/5/2010الموافق  ،هـ 17/6/1431بتاريخ  216الوزراء رقم 

تحقق قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية واألدلة الدولية، و 
 ومتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ومحققة لمصالح المملكة". WTOمتطلبات 

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 2 - )فقرةاستنادا إلى المادة الرابعة و 
"إصدار  يئةوذلك بأن تتولى اله ،م 31/5/2010الموافق  ،ه 17/6/1431بتاريخ  216مجلس الوزراء رقم 

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

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 14 - )فقرةوبناًء على المادة الرابعة 
"مراجعة  وذلك بأن تتولى الهيئة ،م 31/5/2010ق المواف ،هـ 17/6/1431بتاريخ  216مجلس الوزراء رقم 

التعديالت الالزمة عليها، لتواكب  واقتراحاألنظمة واللوائح الرقابية ذات العالقة بمجاالت عمل الهيئة، وتطويرها، 
 .متطلبات الجودة والسالمة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقًا للطرق النظامية"

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 1-)فقرة لى المادة السادسة وبناًء ع
"مع مراعاة وذلك بأن تتولى الهيئة  ،م 31/5/2010الموافق  ،هـ 17/6/1431بتاريخ  216مجلس الوزراء رقم 

المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات ما ورد في المادة الرابعة من هذا التنظيم تعد الهيئة هي المرجع في 
وعلى جميع القطاعات الحكومية  ؛القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح عالمة الجودة والقياس والمعايرة

 والخاصة االلتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".

ا لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات وائح تعتبر أساسً ن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللإوحيث 
 األساسية للسالمة في الالئحة المحددة. 

 فقد قامت الهيئة بإعداد هذه الالئحة الفنية. 
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 لهذه الالئحة جزء ال يتجزأ منها. وجميع المالحقالتمهيد  هذا ظة:و حمل

 المصطلحات والتعاريف (1المادة )

الدالالت - هاعند تطبيق بنود- والعبارات األخرى الواردة في هذه الالئحة للمسميات والعبارات أدناه تكون  1/1
سياق  مالم يقتضِّ  أو الواردة في األنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة والمعاني المبينة أمامها،

 النص خالف ذلك.

 .: المملكة العربية السعوديةالمملكة

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. :الهيئة

 مجلس إدارة الهيئة. :المجلس

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

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

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

المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو  : وثيقة تحدد صفات السلعة أوالمواصفة القياسية
خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السالمة واألمان فيها، كما تشمل المصطلحات 

 موز وطرق االختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعالمات.والر 

يجب  التي ،والبيئة والصحة السالمة على تؤثر قد التي ،بالمنتجات الخاصة المتطلبات :األساسيةالمتطلبات 
 .االلتزام بها

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

وُيحسب في العادة  ،الضرر شدة بدرجة مرتبطاً  للضرر؛ مسبب خطر ظهور احتمال: Risk(s) المخاطر
 كحاصل ضرب احتمال حدوث الخطر بدرجة شدة الضرر.
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 : وُيقصد به كل من:المور ِّد

  صانع المنَتج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم ُهويته على أنه صانع للمنَتج وذلك
تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد  من خالل تسميته المنَتج باسمه أو أي وصف

 المنَتج.

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

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

و أ ،لمواصفة الدولية ذات العالقةل وفقا قوم بها جهة تفتيش مقبولة لدى الهيئة،ات تإجراء التفتيش:إجراءات 
جهة التفتيش  التي تتبعها الخطوات هذه اإلجراءات وضحوت ،جمنتَ حسب ال الهيئة على النماذج التي تعتمدها

 ، وذلكخدماتعمليات أو أو معدات  وأمصانع  وأمرافق  وأمنتجات  مراجعةل وذلك ،بطريقة مباشرةالمقبولة 
خطوة أساسية  عد التفتيشويُ  ،قياسيةالمواصفات الفنية أو اللوائح الالمحددة في  لمتطلباتا مدى استيفاءلتحديد 

 المستهلك.لضمان سالمة 

وفقا لالئحة مقبولة من الهيئة  ،17020يزو آلمواصفة الدولية ل امعتمدة وفق جهة تقويم مطابقةجهة التفتيش: 
انع أو معدات أو عمليات منتجات أو مرافق أو مصمطابقة، للقيام بإجراءات التفتيش على قبول جهات تقويم ال

ستخدام العام أو أثناء الل اإجراءات القياس واالختبار والمعايرة، وذلك قبل وضعه ، بما في ذلكأو خدمات
 .شهادة تفتيش وفقا للمتطلبات المحددة في هذه الالئحة الفنية إصدارالدورية، و  إجراء االختبارات

مصانع المرافق أو الأو  المنتجالشهادة الصادرة عن جهة التفتيش المقبولة، التي تؤكد امتثال شهادة التفتيش: 
 لمتطلبات الئحة فنية أو مواصفات قياسية محددة. خدماتالعمليات أو المعدات أو الأو 

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

أحكام  ، وتطبيقبالمنتجالخاصة تراخيص الالمختصة نظاميا بالمملكة بإصدار  اتالجه: المختصةجهة ال
 هذه الالئحة.
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أو أي  المنتجالتي تؤكد مطابقة  ،الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة المطابقة:شهادة 
المواصفات اللوائح الفنية و لمتطلبات  خدماتالعمليات أو المعدات أو المصانع أو المرافق أو الأو  دفعة منه

 العالقة.القياسية ذات 

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

 .العالقة ذات وفقا للتشريعات المنتجاختبارات على  وقد يعتمد اإلقرار على - التصنيع

 أو المستورد. الموردألول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما  المنتجهو وضع  السوق:الوضع في 

أو االستخدام في المملكة في إطار  االستهالكبهدف التوزيع أو  بالمنتجتعني أي إمداد  السوق:العرض في 
 نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

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

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

  السيارات المستعملةبالتعاريف الخاصة  1/2

السيارة الجديدة يجب أن تكون موديل السنة الحالية أو السابقة بشرط عدم تجاوز المسافة : السيارات المستعملة
ق عليها معيار اقتصاد الوقود للسيارات طب  ويُ  ،مستعملةما عدا ذلك تعتبر سيارة  ،كم1000المقطوعة 
 .المستعملة

و ألضرار خطيرة أ ضت للتلفالتي قد تعر  طلق على السيارة مصطلح يُ (: SALVAGEسيارة السالفج )
 اتشرك هاتعتبر  التيالسيارة  أو ،المستخدم العاديعليها  فقد ال يتعر  التي يجعلها غير مؤهلة لالستخدام، 

 .عليها ات التأمينمطالبعند دفع خسارة تامة تأمين ال

 .السيارةمحرك  تشغيل من احتراق الوقود عندالصادرة  ،المحمولة في الغالف الجوي  المواد: االنبعاثات

 المجال (2المادة )

  ُالخفيفة والثقيلة.  ،لى المملكةإالواردة  سيارات المستعملةبال متعلقةالمتطلبات الد هذه الالئحة الفنية حد ِّ ت
ذات  السعودية القياسية للمواصفاتلمتطلبات السالمة وكفاءة الطاقة وفقا ة مطابقة سيار على أن تكون ال

مطابقة الخاصة بالتي يجب االلتزام بها واإلجراءات  المتطلباتكذلك هذه الالئحة الفنية  دتحد ِّ و  .العالقة
 .لمملكةا إلى استيرادها قبل السيارات المستعملة
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  ُالعسكرية واألمنية.و  الحكومية صة لألغراضالمخص  ات سيار ال - من تطبيق هذه الالئحة -ى ستثنَ ي  

  ُ(3الفقرة  4البند ) يحضر استيراد الفئات المذكورة في. 

 ( األهداف3) المادة

 ،لى المملكةإالواردة  المستعملةالسيارات  تستوفيهان أالتي يجب المتطلبات األساسية  تحديدإلى  تهدف هذه الالئحة
وضمان شروط  ،المملكةفي المعتمدة لمتطلبات األنظمة وذلك لضمان مطابقتها ئحة، المشمولة في مجال هذه الال

 السالمة للحفاظ على البيئة وصحة وسالمة المستهلك.

  المور ِّد لتزامات( ا4المادة )

 المتطلبات التالية:لسيارات المستعملة استيفاء ا مستوردييجب على 
  هذه الالئحة الفنية والالئحة التنفيذية لنظام المرورفي العامة الواردة االلتزام بالمتطلبات. 
 الجهات الحكومية في كل ما يتعلق باستيراد السيارات المستعملة. االلتزام بمتطلبات 
  أنظمة الجهات المختصة.االلتزام بمتطلبات 
  هذه الالئحة الفنية.في  (3)الملحق  يف الوارد وفقًا للنموذج تفتيش الفنيال ءاتجراإو االلتزام بمتطلبات 

 للسيارات المستعلمة اإلداريةالمتطلبات  4/1

 المملكة الوثائق التالية:مستوَردة إلى سيارة مستعملة أن ُيرفق مع كل يجب 
 اإليضاحية.  بيانات السيارةبما في ذلك األصلية،  )رخصة السير( لشهادة التسجي 

  دورِّ ستللبائع والمإثبات الهوية. 

  التصدير وبلدمكان البيع عنوان. 

 .إقرار بصحة المستندات المرفقة للسيارة 

 للسيارات المستعملة المتطلبات الفنية 4/2

 السيارات المستعملة باستيراد الخاصةالمستندات اإللزامية  4/2/1

  ذات  السيارة مع الوثائق الفنية )أجزاء( ناتمكو  صدار شهادة تفتيش للسيارة المستعملة تثبت مطابقة إيجب
 الجهات المقبولة لدى الهيئة.  ىحدإمن  العالقة، وذلك

  ِّ د بالمطابقة.إقرار المور 

  صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل(VIN) ة.سيار لل 
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 طلب  من، أشــــهرعن ســــتة إصــــداره  ال يزيد تاريخللســــيارة  الفني التفتيشتقرير عن ملف فني يتضــــمن ال
 .التفتيش شهادة

 تقرير التفتيش الفني  4/2/2
 في الواردلنموذج ل أدناه وفقاً  ن يتضمن تقرير التفتيش الفني للسيارة المستعملة المعلوماتأيجب  

 :(3الملحق )
  .الكيلومتراتب المسافة المقطوعةعن معلومات  (أ

 .رقام التعريفيةألوا والشاصيعامة للهيكل لالحالة ا (ب

 .نظام الوقود (ج

 .والكهربائية ةمستوى أداء األجزاء الميكانيكي (د

 .للسيارة المستعملة كفاءة الطاقة إصدار شهادة (ه

 .ك واستهالك الطاقةجهد المحر ِّ متطلبات  (و

الوارد وفقًا للنموذج التفتيش الفني  اتوإجراءمتطلبات جميع يجب أن تستوفي السيارات المستعلمة  (ز
 (.3في الملحق )

 ر استيرادهاحظ  التي يُ السيارات المستعلمة  4/3

 ر استيراد السيارات المستعملة التالية:حَض يُ 
  ات السالفجسيار. 
 جرة او سيارات للشرطة.أُ ل سيارات ستعمَ ي كانت تُ ات التسيار ال 
 شابه.و ما أات التي تحمل شعارات تتعلق بالنقل المدرسي سيار ال 
 ل  اتسيار ال  اليسار. إلىقودها من اليمين مِّ التي ُعد ِّ
 ات المسروقة.سيار ال 
 حة.ات المصف  سيار ال 

 المتطلبات المترولوجية  4/4

( أو مضــــــــاعفاتها أو أجزائها أثناء التصــــــــميم أو التصــــــــنيع أو SI Unitsيجب اســــــــتخدام وحدات النظام الدولي )
   التداول.
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  للسيارات المستعملةالفنية ( البيانات 5المادة )

 صحيحة وُمْثَبتة. الفنيةالبيانات  وثائق أن تكون جميع المعلومات المستخدمة فييجب 

 السيارات المستعملةاستيراد  5/1

، وذلك االستيراد قبل في بلد المنشأ للمتطلبات ةسيار ال ةمطابقثبت تفتيش تُ يجب الحصول على شهادة  (أ
 .مقبولة لدى الهيئةال جهاتإحدى المن 

 يجب استيفاء متطلبات كفاءة الطاقة (ب

 ةاإليضاحيمضمون البيانات  5/2

 يجب أن تشتمل البيانات اإليضاحية ما يلي: 5/2/1
 .المستعملة وموديل السيارةنوع  (أ

 .سنة الصنع وسنة التسجيل (ب

 .المقطوعة الكيلومتراتعدد  (ج

 .على السيارة الُمجراة  التعديالت (د

 .ونوع الوقود محركفنية للخصائص الال (ه

 الطاقة.كفاءة بالمعلومات الخاصة  (و

نة ن عن صحة البياناتيمسؤولمالك الو د ورِّ ستكون المي 5/2/2  في وثيقة البيانات الفنية. الُمدو 

 .يجب الحصول على وثيقة البيانات الفنية من جهة تفتيش مقبولة 5/2/3

 ( إجراءات تقويم المطابقة6المادة )

 السيارات المستعملة استيراد  6/1

  ما يلي: السيارات المستعملة استيراد المسؤول عن -أو المالك د ورِّ ستيجب على الم 6/1/1

 .الهيئة ىدلمقبولة الجهة الإحدى صادرة من تفتيش لحصول على شهادة ا (أ

  المتطلبات اإلدارية والفنية. استيفاء (ب

  الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة. (ج

 يتضمن المعلومات التالية: بحيث، المستعملةرفق ملف فني للسيارة ن يُ أيجب  6/1/2
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ح  لنموذجلوفقا  شهادة التفتيش من جهة مقبولة لدى الهيئة (أ لم يمضِّ  .(3في الملحق )الموض 
 أشهر 6على إصدارها 

  .البيانات اإليضاحيةوثيقة  (ب

 للسيارة المستوردةإثبات الملكية  (ج

 .ذات العالقة وإجراءاتها والنماذجلبنود هذه الالئحة ة قمطابالالمالك ب أو المور ِّدإقرار  (د

المور ِّد التعاون مع الجهات الرقابية وجهات التفتيش، بتقديم وثائق الملف الفني وشهادات يجب على  6/1/3
لمتطلبات هذه الالئحة، متى ما ُطلِّب  السيارة المستعملةالمطابقة وأي معلومات أخرى موث قة ُتثبُِّت مطابقة 

 منه ذلك.

ديجب أن ُتنف ِّذ الجهة المقبولة إجراءات التفتيش وف 6/1/4  السيارات استيفاءمن الهيئة، بما يضمن  ةقا للنماذج المحد 
 .العالقةذات  وإجراءاتها والنماذجالفنية  متطلبات هذه الالئحةل

  الرقابيةمسؤوليات الجهات ( 7المادة )

 وصالحياتها بما يلي: اختصاصاتهامجال  ضمنتقوم الجهات الرقابية 

 والوثائق الفنية ،دةالمحد   التفتيشإلجراءات و  الفنية لهذه الالئحة الســــيارات المســــتعملة التحقق من اســــتيفاء 7/1
  اإلرساليات. رفقة معالمُ 

 الســــــــــــــيارة المســــــــــــــتعملةللتأكد من مدى مطابقة  مر ذلك(اســــــــــــــتدعى األ إذا)جهات التفتيش  ىحدإتعيين  7/2
  .الفنية في هذه الالئحةفي األنظمة و للمتطلبات الواردة 

 .من إجراءات بذلك وما يتعلق (الفحص)والتفتيش إجراء  تكاليف دينالمور ِّ  يحق للجهات الرقابية تحميل 7/3

 .في حقها النظامية اتخاذ اإلجراءاتب تقوم الجهة الرقابيةفإن  ،عدم المطابقة حالة ضبط عند 7/4

 المخالفات والعقوبات( 8المادة )

 .المطابقة لبنود هذه الالئحة غير السيارات المستعملةواستيراد داول تُيحظر  8/1

والتنفيذية وجهات الرقابية  لجهاتلا ا كافيً متطلبات هذه الالئحة سببً لالسيارات المستعملة  استيفاءعتبر عدم يُ  8/2
على صحة وسالمة  اشكل خطرً ت ألنها؛ ةغير مطابقسيارات ال ههذ للحكم بأنوجهات الفحص التفتيش 

  :الحاالت التالية وذلك في، البيئةو ومستعملي الطرق المستهلك 

 .على التراخيص النظامية السيارات المستعملة حصولعدم  (أ
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 صحيحة.، أو إصدارهما بطريقة غير التفتيشعدم إصدار شهادة  (ب

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

 اإلجراءات والنماذجالمنصوص عليها في  رشاداتاإلأو  الفنيةالبيانات عدم توفر أو عدم اكتمال  (د
 .ات العالقةذ

 جميعاتخاذ  -الحالة حسب  - الجهات المختصة، فعلى هذه الالئحةضبط أي مخالفة ألحكام  عند 8/3
 ، ولها في سبيل ذلك:الالزمة إلزالة المخالفة وآثارهااإلجراءات 

 ا،إن كان ذلك ممكنً  ،تصحيح المخالفةبهدف  السيارات المستعملةبسحب  تكليف الجهة المخالفة (أ
 .التنفيذسلطات خالل المدة الزمنية التي تحددها  وذلك، اتصديرهأو 

 - حسب الحالة - آخرأو اتخاذ أي إجراء  حجزهاأو  المخالفة السيارات المستعملةالقيام بسحب  (ب
 مع تحم ل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

السيارات هذه  اإلجراءات الالزمة بحق خذتت  لهيئة ، فإن االسيارات المستعملةعلى  عند ضبط مخالفة 8/4
واتخاذ ، ةذات العالق التفتيش، بما في ذلك إلغاء شهادة الفنية ه الالئحةمتطلبات هذل المخالفة المستعملة

رة الشهادة التفتيش جهةالتدابير الالزمة مع   .تقويم المطابقة جهاتالئحة قبول وفقا ل ،المقبولة ُمصدِّ

 ه الالئحةُيعاقب كل من يخالف أحكام هذفإنه السارية،  األنظمةتنص عليها  بأي عقوبة أشددون اإلخالل  8/5
 .المفعول ةسارياألنظمة والقوانين وص عليها في بالعقوبات المنص الفنية

 حكام عامةاأل( 9المادة )

، وُيطب ق عليه العقوبات الفنية لية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه الالئحةؤو د كامل المســـســـتورِّ الميتحمل  9/1
، عالقةأي أنظمه ذات و  ،التنفيذية تهنظام المرور والئحالغش التجاري و مكافحة التي ينص عليها نظام 

 .الفنية مواد هذه الالئحةألي مادة من  إذا ثبت مخالفته

بها في المملكة؛ األخرى المعمول  ورِّد بجميع األنظمة/اللوائحستدون التزام الم الفنية هذه الالئحةال تحول  9/2
، وكــذلــك األنظمــة/اللوائح ذات العالقــة بــالبيئــة واألمن اوتخزينهــ اونقلهــ لســــــــــــــيــاراتا بــاســــــــــــــتخــدامالمتعلقــة 

 والسالمة.

 يةجهات التنفيذالو ، أن يقدموا لمفتشــــي الجهات الرقابية ورِّدي الســــيارات المســــتعملةســــتيجب على جميع م 9/3
 .لبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهمجميع التسهيالت والمعلومات التي يط وجهات التفتيش
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التفتيش وجميع اإلجراءات الالزمة نماذج  تحديثب -بالتنســــــــــــــيق مع الجهات ذات العالقة  -تقوم الهيئة  9/4
 .الفنية لتطبيق أحكام هذه الالئحة( األمر ذلك ذا اقتضىإ)

في تطبيقها،  فنشأ أي خال ، أوالفنية الالئحةأحكام هذه ال يمكن معالجتها بمقتضى إذا نشأت أي حالة  9/5
ُيرفع األمر إلى لجنة مختصــــــة في الهيئة إلصــــــدار القرار المناســــــب بشــــــأن هذه الحالة أو هذا الخالف، ف

 المصلحة العامة. وبما يحقق

ات بعد زوال أســـــباب رفض الطلبالســـــيارة المســـــتعملة  (فحص)لتفتيش ورِّد تقديم طلب جديد ســـــتيجوز للم 9/6
، وبعد إجراء التصـــــحيحات الالزمة لألســـــباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضـــــافية المســـــبقة

دها الهيئة.  ُتحد ِّ

 ،التفتيشالحاصــــلة على شــــهادة  ســــيارات المســــتعملةالد إليها بشــــأن رِّ تقوم الهيئة بدراســــة الشــــكاوى التي تَ  9/7
 ة في حالة ثبوت أي مخالفات. والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ اإلجراءات النظامي

 بنود هذه الالئحة ســـــيارة المســـــتعملةأو صـــــاحب الورِّد ســـــتإذا خالف الم التفتيشيحق للهيئة إلغاء شـــــهادة  9/8
 .، واتخاذ اإلجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئةالفنية

 التفتيشخالل فترة صـــالحية شـــهادة الســـيارة المســـتعملة  تاو تغييرات في بياناعند حصـــول أي تعديالت  9/9
ملغيا، والبد من تقديم طلب الشــــهادة أو الترخيص يصــــبح  نكلية( فإأو الترخيص )ما عدا التعديالت الشــــ

  جديد.

، وعلى جميع المســـــتفيدين من تطبيق هذه الالئحة االلتزام الفنية للهيئة فقط حق تفســـــير مواد هذه الالئحة 9/10
 تفسيرات.بما يصدر عن الهيئة من 

 حكام انتقاليةاأل( 10المادة )

المملكة  إلى المستوَردة الخاصة بالسيارات المستعملة الفنية الئحةهذه البأحكام على المور ِّد االلتزام  يجب 10/1
 .في الجريدة الرسمية ستة أشهر من تاريخ نشرها مدة ال تزيد على خالل عبر الحدود والمنافذ

 .نفيذدخولها حيز التمن تاريخ  الفنية في مجال هذه الالئحة السابقة جميع اللوائحلغي هذه الالئحة تُ  10/2

 النشر( 11المادة )

  الجريدة الرسمية.في  الفنية ه الالئحةنشر هذتُ 
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 (1)ملحق ال

 قائمة المنتجات والترميز الجمركيقائمة 
 الترميز الجمركي المنتج الرقم

 8700 السيارات الخفيفة والثقيلة المستعملة الداخلة في البند 1

 ُتعتبر المنتجات والتراميز الجمركية الموجودة في منصة سابر اإللكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.ملحوظة: 
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 (2)ملحق ال

 بالمطابقة  المور ِّدنموذج إقرار 
 يُعب أ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

 بيانات المور ِّد  (1
 -------------------------------------------------------االســــــــم:  -
-------------------------------------------------------العنوان:  -

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

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

 تفاصيل المنتج: (2

 ----------------------------------------------العالمة التجارية للمنتج:  -
 -------------------------------------------------------الطراز:  -
 ---------------------------------------------------وصف المنتج:  -
 ------------------ ------------------------: الصنف  -
 -------------------------------الفنية:  المرجعية/المواصفاتالمواصفات القياسية  -

ُنقرُّ بأن المنتج المذكور في هذا اإلقرار هو منَتج مطابق لالئحة الفنية السعودية )                           ( 
 الملحقة بها.            وإجراءاتها والنماذج

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

  -----/--/-- التاريخ: ----------------------التوقيع: 
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 (3)ملحق ال
 اتسيار لتفتيش واختبار ال عام نموذج

VEHICLE CHECKLIST 

  التاريخ
  عداد الكيلومترات  (VINرقم الهيكل )

 مالحظاتال البيانات رقم مالحظاتال البيانات رقم
  سنة الطراز 3  ةسيار الطراز  1
  اللون  4  الصانع 2

  أخرى 
 متطلبات السالمة د  متطلبات القبول والرفض أ
  ثبات الملكيةوثيقة إ 1

29 

  طفاية الحريق
  المثلث العاكس  السيارة ليست من سيارات األجرة 2
  عدة اإلصالحات السريعة  لفيج" أو غرق ابعبارة "س ختمالسيارة لم تُ  3
  عدة فك العجالت  ليست من سيارات الشرطة 4

  حقيبة إسعافات أولية  ةسيار ال خارج
  أداة قياس ضغط اإلطارات  رقم الهيكل 5
 العمليات الميكانيكية واإللكترونية ه  بيانات اإلطارات 6
  السيارة غير مصفحة 30  حالة الدهان 7
  الراديتر ومجموعة التبريد 31  الصدامات 8
  مجموعة العادم 32  ةسيار الحالة جسم  9

  مجموعة الوقود 33  ةسيار الزجاج  10
  بيانات البطارية 34  خزان الوقود 11
  الوسائد الهوائية 35 ةسيار الداخل  ب

من الصدأ أو الصدمات أو الهيكل خالي  36  ةسيار اللوحة بيانات  12
 التعديل أو الغرق 

 

 األنوار  و  المقود 13
   مفاتيح التشغيل الكهربائية 14

 
  الضوء المنخفض

  الضوء العالي  الحماية ضد السرقة 15
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   المقاعد 16
 
 
37 
 

  نور التوقف )المكابح(
  أنوار السير الخلفية  عداد الكيلومترات 17
  أنوار االنتظار األمامية   الرؤية الداخلية الخلفيةمرآة  18
  أنوار )الرجوع إلى الخلف(  المرايا الجانبية )يمين ويسار( 19
  نور إشارة الدوران )االنعطاف(  المنبه 20
  أنوار الخطر التحذيرية  مساحات الزجاج األمامي 21
  النور األمامي اإلضافي  مساند الرأس 22
  أنوار التنبيه الجانبية والعواكس الجانبية  أحزمة األمان  23
  إضاءة لوحة األرقام الخلفية   وسائل األمان –األبواب  24
 ............................................... النتيجة:  األنوار داخل مقصورة القيادة 25
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 .............................................. المراقب:
 

 ......................................... المدير الفني:
 

 ........................... :جهة التفتيش مدير

  عداد السرعة )كم/ساعة( 26
  كتيب اإلرشادات  27
 اإلشارات  ج

28 

  إشارة زيت الفرامل
  إشارة مكابح الطوارئ 

  إشارة زيت المحرك
  إشارة حزام األمان

  (5±120إشارة تنبيه السرعة )
  إشارة أمان األبواب 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


