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 دـــيـــهـــمــت

 مع انضمام اململكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العاملية وفًقا لقرار مجلس الوزراء رقم 
ً
وبتاريخ  244تماشيا

وثائق انضمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية، وما يتطلب األمر من التزام اململكة بمواءمة  ه بشأن املوافقة على21/9/1426

( التي تقض ي بعدم TBTأنظمتها ذات العالقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات املنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة )

لدول األعضاء، وعدم التمييز بين املنتجات ذات املنشأ املختلف من وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين ا

حيث االشتراطات الفنية وطرائق تقويم املطابقة، وذلك من خالل إصدار لوائح فنية تشمل املتطلبات األساسية املشروعة وتوحيد 

 إجراءات العمل.

 

لمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( من تنظيم الهيئة السعودية ل1 -وبناًء على املادة الثالثة )فقرة 

"إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة م، وذلك بأن تتولى الهيئة  31/5/2010هـ، املوافق  17/6/1431بتاريخ  216

افق مع املواصفات القياسية واألدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاق ية منظمة التجارة العاملية الجودة وتقويم املطابقة، تتو

افقة مع الشريعة اإلسالمية ومحققة ملصالح اململكة".  في هذا املجال، وتكون متو

 

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء 2 -واستنادا إلى املادة الرابعة )فقرة 

"إصدار لوائح إجراءات تقويم املطابقة للسلع م، وذلك بأن تتولى الهيئة  31/5/2010ه، املوافق  17/6/1431بتاريخ  216رقم 

 .واملنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها"

 

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 14 -وبناًء على املادة الرابعة )فقرة 

"مراجعة األنظمة واللوائح الرقابية ذات العالقة م، وذلك بأن تتولى الهيئة  31/5/2010هـ، املوافق  17/6/1431بتاريخ  216

اقتراح التعديالت الالزمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسالمة، وإحالتها إلى الجهات  بمجاالت عمل الهيئة، وتطويرها، و

 للطرق النظامية"املختصة، لدراستها وإصدارها 
ً
 .وفقا

 

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 1-وبناًء على املادة السادسة )فقرة 

 " مع مراعاة ما ورد في املادة )الرابعة( من هذا التنظيم،م، التي تنص على  31/5/2010هـ، املوافق  17/6/1431بتاريخ  216

تعد الهيئة هي املرجع في اململكة في كل ما يتعلق باملواصفات القياسية، وإجراءات تقويم املطابقة، ومنح عالمة الجودة 

والقياس واملعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة االلتزام باملواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها 

 وأعمالها".

اسية للمنتجات املشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساًسا ملطابقة تلك املنتجات للمتطلبات األساسية وحيث إن املواصفات القي

 للسالمة في الالئحة املحددة، فقد قامت الهيئة بإعداد هذه الالئحة الفنية. 

 

  ملحوظة: هذا التمهيد وجميع املالحق لهذه الالئحة جزء ال يتجزأ منها.
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 والتعاريف(    املصطلحات 1املادة )

الدالالت واملعاني املبينة -عند تطبيق بنودها -تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات األخرى الواردة في هذه الالئحة  1/1

 أمامها، أو الواردة في األنظمة واللوائح والقرارات املعمول بها في الهيئة مالم يقتضِّ سياق النص خالف ذلك.

 السعودية.اململكة العربية اململكة: 

 مجلس إدارة الهيئة.املجلس: 

 الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة.الهيئة: 

هي الجهة/الجهات الحكومية ذات املهام الرقابية حسب اختصاصها، املسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ  الجهات الرقابية:

 ملصانع.اللوائح الفنية سواًء في املنافذ الجمركية أو األسواق أو ا

الجهات الحكومية املختصة بمراقبة األسواق واإلجراءات املتخذة للتأكد من مطابقة املنتجات سلطات مسح السوق: 

  ملتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس اإلدارة.

وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص املنتجات والعمليات املرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في الالئحة الفنية: 

ذلك األحكام اإلدارية سارية املفعول املطبقة، التي يجب االلتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في املصطلحات 

 املنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج.  والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات على

ج: 
َ
 )السيارات(. املركبات غيار قطعاملنت

وثيقة تحدد صفات السلعة أو املادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو املواصفة القياسية: 

مان فيها، كما تشمل املصطلحات والرموز وطرائق االختبار مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السالمة واأل 

 وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعالمات.

 املتطلبات الخاصة باملنتجات، التي قد تؤثر في السالمة والصحة والبيئة، التي يجب االلتزام بها.املتطلبات األساسية: 

 مصدر محتمل للضرر.(: Hazardsالخطر )أخطار 

 بدرجة شدة الضرر. :Risk(s)ملخاطرا
ً
 احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا

 املتطلبات املنصوص تستوفي املنتجات أن من للتحقق السوق  مسح سلطات تتخذها التي والتدابير األنشطة :السوق  مسح

 على تشكل ال وأنها العالقة، ذات الفنية اللوائح في عليها
ً
 بحماية يتعلق آخر أي جانب أو والبيئة، والسالمة الصحة خطرا

  العامة. املصلحة

ِّد: 
 وُيقصد به ما يلي:املور 

صانع املنَتج، في حالة إقامته في اململكة، أو كل شخص يقدم ُهويته على أنه صانع للمنَتج وذلك من خالل  -

 .تسميته املنَتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد املنَتج

وكيل الصانع في اململكة في حالة إقامة الصانع خارج اململكة، أو املستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في  -

 اململكة.
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 .كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص املنَتج -

قة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة توضح اإلجراء املستخدم بطريإجراءات تقويم املطابقة: 

 املطابقة.

 هي جهات تقويم مطابقة تقبلها الهيئة وفق الئحة قبول جهات تقويم املطابقة.الجهات املقبولة: 

الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات املقبولة، التي تؤكد مطابقة املنتج أو أي دفعة منه ملتطلبات شهادة املطابقة: 

 قياسية ذات العالقة.املواصفات ال

ِّد باملطابقة: 
إقرار من املورد نفسه بأن منتجه مطابق ملتطلبات التشريعات املعمول بها، وذلك دون أي تدخل إقرار املور 

وقد يعتمد اإلقرار على اختبارات على املنتج وفقا  - في كافة املراحل الخاصة بعملية التصنيع -إلزامي من طرف ثالث 

 عالقة.للتشريعات ذات ال

هي عالمة اعتمدتها الهيئة تدل على أن املنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة عالمة الجودة السعودية: 

 لالئحة وإجراء املنح واملواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

 ع أو املستورد.هو وضع املنَتج ألول مرة في سوق اململكة، واملسؤول عنه إما الصانالوضع في السوق: 

تعني أي إمداد باملنتج بهدف التوزيع أو االستهالك أو االستخدام في اململكة في إطار نشاط تجاري سواء  :العرض في السوق 

 كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

 .هو أي إجراء يهدف إلى منع عرض املنتجات في السوق وفي سلسلة التوريد :السحب

 .هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع املنتجات املعروضة التي سبق توفيرها للمستخدم النهائي :االستدعاء

هي مركبة تعمل بواسطة محرك ومزودة بأربع عجالت وال تسير على قضبان/سكك حديدية أو كابالت أو ما شابه املركبة: 

ات الركوب متعددة األغراض والحافالت املركبات ذات الخدمة الخفيفة والشاقة، ومركبات الركوب ومركب ذلك، وتشمل

 والشاحنات املستخدمة لنقل البضائع أو لجر املقطورات ونصف املقطورات، ويستثنى منها الدراجات النارية واملقطورات.

 عن تصنيعها. السيارات ومسؤولة غيار قطع تصنيع عن الفنية املسؤولية لها التي املنشأةالصانع: 

ع فيها التي الدولةاملنشأ:  بلد صنَّ
ُ
ع فيها قطعة الغيار النهائية، وذلك عندما تكون بعض أجزاء األجزاء ت جمَّ

ُ
، أو الدولة التي ت

عة في أكثر من دولة  .قطع الغيار مصنَّ

وتصنيعها الستبدالها وفقا ملواصفات صانع املركبة ألداء وظيفة محددة من صانع  تصميمها تم عقط: األصلية غيار القطع 

   الصانع الذي يقوم بتصنيع القطع وفقا لنفس مواصفة ونظام مراقبة الجودة لصانع املركبة.املركبة أو 

 ألي وفقا للسيارات كأجزاء إحاللية قطع الغيار األصلية( املصنعةقطع )غير الهي التجارية:  )العادية( الغيار  قطع

شركة تصنيع قطع الغيار، بحيث تحقق متطلبات  مواصفات املنشأ أو بلد مواصفات أو أوربية أو دولية قياسية مواصفات

 .SASO GSO 1712الصانعة للسيارة وفقا للمعايير املحددة في املواصفة القياسية الخليجية  لشركةاألداء ل

وتغليفه، أو  تعبئته في ذلك بما للمستهلك، حتى وصوله تصنيعه بعد املنتج بها يمر التي املراحل جميع: اإلمداد سلسلة

 .صلة ذات أخرى  عملية وأية بالتجزئة، أو بالجملة بيعه توصيله، أو أو تخزينه أو نقله أو توريده
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يكون للكلمات والعبارات األخرى الواردة في هذه الالئحة الفنية املعاني الواردة في األنظمة واللوائح والقرارات املعمول بها في  1/2

 اململكة.

 ( املجال2املادة )

طبَّ 
ُ
عة(1املحددة في امللحق ) )املركبات(؛ لسياراتل غيار الجديدةالق هذه الالئحة على قطع ت أو  اململكة داخل ، سواًء املصنَّ

  (.1الخارج، وذلك وفقا للتعريفات واملصطلحات ذات العالقة الواردة في املادة ) من املستوَردة

  ت السيارات وحواجز السالمة، حيث أنها مشمولة في لوائح فنية أخرى.يستثنى من هذه الالئحة كلُّ من منتجات اإلطارات، وبطاريا

عدُّ  مالحظة:
ُ
ِّك)املكينة( و  األجزاء الرئيسة مثل: األبدانال ت

من  ، وصندوق التروس(الدفرنسعلبة التروس الفرقية ))الهيكل( واملحر 

 قطع الغيار.

 ( األهداف3املادة )

الالئحة، وإجراءات تقويم  ههذاألساسية لقطع غيار السيارات املشمولة في مجال املتطلبات  تهدف هذه الالئحة إلى تحديد

ِّ  ؛املطابقة
املحافظة ات للمتطلبات األساسية التي تهدف إلى املنتج ههذ استيفاءلضمان ، وذلك دين االلتزام بهاالتي يجب على املور 

 .وتسهيل إجراءات مسح األسواق على البيئة وصحة وسالمة املستهلك

ِّد  ( 4املادة )
 التزامات املور 

ِّد،يجب على 
 التالية: باملتطلباتااللتزام  املور 

 املتطلبات الفنية 4/1

ِّد استيفاء الخصائص األساسية لقطع غيار السيارات، وذلك على النحو 
لتحقيق متطلبات هذه الالئحة، فيجب على املور 

 التالي:

( من 1في املواصـفات القياسـية املبنية في امللحق )لمتطلبات الفنية املحددة قطع غيار السـيارات التي يوردها لأن تسـتوفي  4/1/1

مطابقة  الغيار قطع تكون  أن الخليجية أو الســـعودية، فيجب القياســـية املواصـــفات توافر عدم حالة فيهذه الالئحة، و

مواصــفات شــركة تصــنيع قطع  أو املنشــأ )الوطنية( أو بلد اإلقليمية أو الدولية القياســية املواصــفات من أكثر أو لواحدة

الصـــانعة للســـيارة وفقا للمعايير املحددة في املواصـــفة القياســـية الخليجية  الغيار، بحيث تحقق متطلبات األداء للشـــركة

SASO GSO 1712 . 

ر استيراد قطع الغيار املستعملة أو املجددة.  4/1/2
َ
 ُيحظ

ـــــــــــــــ  أن يتوفر لدى املصــنع 4/1/3 "  ISO/TS 16949نظام إدارة جودة فعال )ُيعتبر املصــنع الحاصــل على شــهادة نظام إدارة وفقا لـ

ـــــة لتطبيقالتطلبات امل ــ   -أو ما يكافئها  -وقطع الغيار ذات العالقة"  نتاج الســـــــــياراتفي مجال إ ISO 9001 خاصــ
ً
مســـــــــتوفيا

 ملتطلبات هذا البند(.

ِّد  4/1/4
 وشــــهادات املطابقةتقديم وثائق امللف الفني مثل  ،بية وســــلطات مســــح الســــوق لجهات الرقاالتعاون مع ايجب على املور 

ُت  ثبِّ
ُ
قة ت
 
ب منه ذلك وأي معلومات أخرى موث لِّ

ُ
 .مطابقة املنَتج ملتطلبات هذه الالئحة، متى ما ط
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 والتغليف متطلبات التعبئة 4/2

و مواد تغليف قطع الغيار من مادة األسبستوس أو الرصاص أو أي من 4/2/1
ُ
 املعادن الثقيلة. التأكد من خل

ل إذا كانت هذه املواد  4/2/2
ُّ
التأكد من أن عبوات أو مواد التغليف البالســــــتيكية للمنَتج تحمل بطاقة البالســــــتيك القابل للتحل

ل، أو رمز إعادة التدوير في حال استخدام العبوات البالستيكية القابلة 
ُّ
مشمولة في مجال الئحة البالستيك القابل للتحل

 للتدوير.

 .متى ما كان ذلك ممكنان توضع كل قطعة في عبوة محكمة يجب أ 4/2/3

 :أدناه يجب أن يوضح على كل عبوة البيانات 4/2/4

 اسم الصانع أو العالمة التجارية. (أ

 بلد الصنع. (ب

 اسم القطعة أو رقمها حسب تصنيف الصانع في كتالوج الصانع. (ج

 الكمية في العبوة. (د

دا في كتالوج الصانع.طرازات السيارات التي تالئمها قطع الغيار مالم يكن  (ه  محدَّ

دات ) (و ِّ
ن طريقة التركيب( إذا اقتض ى األمر ذلك.Parametersمحد  ِّ

 ( التشغيل اآلمن )كوضع سهم ُيبي 

 إن ُوجدت. –أي عالمة مطابقة  (ز

 تعليمات التركيب باللغة العربية أو باللغة العربية واإلنجليزية متى ما كان ذلك ممكنا. (ح

 ظروف التخزين 4/3

 :متى ما كان ذلك مناسبا، مثل -زين تتعلق بالتخ يقترح أي متطلبات خاصةيمكن للصانع أن 

 التخزين على رفوف أو وسائل تخزين خاصة. 4/3/1

 ترتيبات رص خاصة.وفقا لوضع قطع الغيار فوق بعضها البعض أو  4/3/2

 ومدى أهمية ضبطها.درجة الحرارة ذكر  4/3/3

 .إن ُوجدت – التفاصيلمع  ومدى أهمية ضبطها الرطوبة ذكر نسبة 4/3/4

 ، ومدى الحاجة إلى ذلك.لتحكم في الغبارا 4/3/5

 .(أماكن مفتوحة معرضة للشمس أو غرف مبنية خاصة)التخزين تحديد أماكن  4/3/6

  املترولوجية املتطلبات 4/4

 .أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول  ( أو مضاعفاتها أو أجزائهاSI Unitsيجب استخدام وحدات النظام الدولي )
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 البيانات اإليضاحية  ( 5املادة )

ح على كل قطعة بطريقة واضـــــــــحة يصـــــــــعب  5/1 د قطع الغيار غير مفصـــــــــولة عن عبواتها/تغليفها، وأن يوضـــــــــَّ ســـــــــتور 
ُ
يجب أن ت

، على أن تكون جميع (4/2/4)البنـــد البيـــانـــات الواردة في  -واإلنجليزيـــة إزالتهـــا، وذلـــك بـــاللغـــة العربيـــة، أو بـــاللغـــة العربيـــة 

َبتة. املعلومات املستخدمة في
ْ
 البيانات اإليضاحية صحيحة وُمث

5/2  
َّ
 للبند )ح على كل يجب أن يوضَّ ف بسبب الحجم أو غيره،ر تغليف قطع الغيار عندما يتعذ

ً
 ( أعاله.  5/1قطعة، وفقا

 إجراءات تقويم املطابقة  ( 6املادة )

ط، وإذا وردت متطلبات أخرى بهذا يجب االلتزام بمتطلبات إجراءات تقويم املطابقة الواردة في هذه الالئحة الفنية فق 6/1

 الخصوص في أي مواصفة قياسية فال يؤخذ به. 

الالئحة موردة إلى السوق السعودي من قبل الصانع أو ممثله القانوني، هذه في حال كانت املنتجات املشمولة في مجال  6/2

 فيكتفى بإصدار إقرار مورد باملطابقة.

ِّد املسؤول عن وضع قطع الغيار  6/3
املشمولة في مجال هذه الالئحة الفنية الحصول على شهادة  –في السوق  -يجب على املور 

 لنموذج تقويم املطابقة )
ً
 (.2( كما هو موضح في امللحق )Type 3مطابقة صادرة عن جهة مقبولة وفقا

د باملطابقة ) املشمولة في مجال هذه الالئحة الفنيةتقتصر قطع الغيار غير  6/4  Declaration ofعلى إجراء إقرار املورَّ

Conformity( كما هو موضح في امللحق )ويلتزم بذلك موردو قطع الغيار األصلية وموردو قطع الغيار التجارية.3 ،) 

د، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هي 6/5 ذ الجهة املقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج املحدَّ ِّ
نف 
ُ
ذه الالئحة جب أن ت

نة في امللحق )  (.1الفنية واملواصفات القياسية السعودية ذات العالقة؛ املبي 

 فني يتضمن ما يلي:  6/6
ٌ
 يجب أن ُيرفق مع املنَتج ملف

ِّد)الصانع/املستورد( باملطابقة وفقا للنموذج املرفق في امللحق ) (أ
 .(3إقرار املور 

 وثيقة تقييم املخاطر. (ب

 بلد املنشأ. (ج

6/7  
ُ
 ةمطابق ما يكافئهاأو  السعوديةعلى عالمة الجودة  ةالحاصلر السيارات الخاضعة لهذه الالئحة؛ قطع غياعتبر ت

 ه الالئحة.في هذ املنصوص عليهاللمتطلبات 

ِّد باملطابقة، املعلومات اإلضافية  6/8
ذات العالقة بقطع  -يجب أن تتضمن تقارير االختبار وشهادات املطابقة وإقرار املور 

 التالية: -شمولة بهذه الالئحة غيار السيارات امل

 اسم الصانع. (أ

 اسم القطعة ورقمها. (ب

 بلد التصنيع. (ج
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 شهر وسنة التصنيع. (د

عة(. (ه  نوع وطراز السيارة املناسبة للقطعة ذات العالقة )ويمكن االكتفاء بالكتالوج الخاص بالشركة املصن 

 في ذلك مواصفات الصانع.رقم املواصفات القياسية السعودية/الخليجية أو املواصفات األخرى، بما  (و

 العمر االفتراض ي للقطع، متى ما كان ذلك ممكنا. (ز

 ات الرقابية مسؤوليات الجه  ( 7املادة )

 تقوم الجهات الرقابية ضمن من مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:

رفقة مع اإلرساليات.  قطع غيار السيارات، إلجراءاتالتحقق من استيفاء  7/1
ُ
دة، والوثائق الفنية امل  تقويم املطابقة املحدَّ

 املختبرات ، وإحالتها إلىالخاضعة لهذه الالئحة ع غيار السياراتسحب عينات من قط -عشوائيا  – ات الرقابيةلجهل يحق 7/2

 .الواردة في هذه الالئحة للمتطلباتللتأكد من مدى مطابقتها  املختصة

ِّدين ابية تحميل الرق للجهات يحق 7/3
 إجراء االختبارات وما يتعلق بذلك. ( تكاليفومستوردين)صانعين املور 

ـــــبط عند 7/4 ــ ــ ــ ــــتودعات ب ة الرقابية تقومالجهللمنَتج، فإن عدم مطابقة  ةحال ضـــ ــ ــ ــ ــ ـــحب املنتجات املعنية من املســ ــ ــ ــ ــ واتخاذ ســـ

 .في حقها النظامية اإلجراءات

 سلطات مسح السوق  (   مسؤوليات8املادة )

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

نة في مستودعات التجار إجراءات مسح السوق على املنتجات املعروضة في األسواق، وكذلك املنتجات املخزَّ تطبيق  8/1

واصفات نة في هذه الالئحة واملتحقق من سالمة املنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات األساسية املبيَّ للواملصنعين 

 القياسية ذات العالقة. 

ِّدين )صانعين ومستوردين(، وذلك إلجراء االختبارات  8/2
نات من املنَتج، سواًء من السوق أو مستودعات املور  سحب عي 

 .الالئحة الفنيةالالزمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات املنصوص عليها في هذه 

ملتطلبات هذه الالئحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق  -واملخزَّن املعروض  -عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنَتج  8/3

ق اإلجراءات والعقوبات الواردة في املادة ) طبَّ
ُ
(، 9تتخذ جميع اإلجراءات اإلدارية من سحٍب واستدعاء للمنتج املعني، وت

 وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة.  
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 املخالفات والعقوبات(   9املادة )

ر صـــــناعة  9/1
َ
واســـــتيراد املنتجات غير املطابقة لبنود هذه الالئحة الفنية، وكذلك وضـــــعها وعرضـــــها في الســـــوق، أو حتى ُيحظ

 اإلعالن عنها.

ُيعتبر عدم اســتيفاء املنَتج ملتطلبات هذه الالئحة الفنية ســببا كافيا لســلطات مســح الســوق والجهات الرقابية للحكم بأن  9/2

  ة:على صحة وسالمة املستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحاالت التالي هذا املنَتج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا

 عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات املطابقة أو عالمة الجودة السعودية أو ما يكافئها. (أ

ِّد باملطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة. (ب
 عدم إصدار شهادة املطابقة أو إقرار املور 

 اكتمال الوثائق الفنية.عدم توفر أو عدم  (ج

 ..عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات اإليضاحية أو إرشادات االستخدام (د

اتخاذ جميع اإلجراءات  -حسب الحالة  -عند ضبط أي مخالفة ألحكام هذه الالئحة الفنية، فعلى سلطات مسح السوق  9/3

 الالزمة إلزالة املخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:

بســــــــحبه من املســــــــتودعات أو الســــــــوق   -املســــــــؤولة عن وضــــــــع وعرض املنتج املخالف  -الجهة املخالفة تكليف  (أ

بهدف تصــــحيح املخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصــــديره، أو إتالفه )حســــب طبيعة املنتج( وذلك خالل املدة 

 .الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق 

ـــــحب املنتجات أو  جزها أو إتالفه (ب ـــلطات القيام بســـ ــ ــــواق. ولســـ ــ ـــــتدعائها من األســ ا، أو اتخاذ أي إجراء آخر الســـ

ـــــب الحالة  -مســـــــح الســـــــوق  ل الجهة املخالفة جميع   -حســ اإلعالن عن اســـــــتدعاء املنَتج من األســـــــواق، مع تحم 

 التكاليف املترتبة على ذلك.

حـــدده األنظمـــة وا (ج
ُ
قـــة لـــدى التعـــامـــل مع املنتجـــات املخـــالفـــة املشــــــــــــــمولـــة في هـــذه الالئحـــة وفقـــا ملـــا ت للوائح املطبَّ

 الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق.

عند ضــــــــبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ اإلجراءات الالزمة بحق هذه املنتجات املخالفة ملتطلبات هذه الالئحة الفنية، بما  9/4

رة ا ـــهادة وفقا لالئحة في ذلك إلغاء شــــــــــــــهادة املطابقة ذات العالقة، واتخاذ التدابير الالزمة مع الجهة املقبولة ُمصــــــــــــــدِّ ــ ــ ــ ــ لشـــ

 قبول جهات تقويم املطابقة.

ـــية دون اإلخالل بـأي عقوبـة أشـــــــــــــــد في األنظمـة املعمول بهـا، فـإنـه ُيعـاقـب كـل من يخـالف متطلبـات املواصــــــــــــــفـات  9/5 ــ ــ ــ ــ القيـاســـ

 للمنتجات املشمولة بمجال هذه الالئحة الفنية بالعقوبات املنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري. املعتمدة

 عامة(   أحكام 10املادة )

ِّد كامل املس 10/1
ل املور  ق عليه العقوبات التي ينص عليها ؤ يتحمَّ ولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه الالئحة الفنية، وُيطبَّ

 ذات عالقة، متى ما ثبت مخالفتها ألي مادة من مواد هذه الالئحة الفنية. ةنظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظم

ِّد  10/2
 أن تكون قطع الغيار التي يوردها من مصانع مرخصة في بلد املنشأ.لية ؤو سميتحمل املور 
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ع في دولة أخرى، فيكون بلد املنشأ الذي  10/3 ع في أكثر من دولة، وُيجمَّ إذا كانت قطع الغيار تتكون من أكثر من جزء ُمصنَّ

عت فيه هذه القطعة هو بلد املنشأ املعتَبر، مع مراعاة  ِّ
 األنظمة التي تحكم ذلك.ُجم 

ِّد بجميع األنظمة/اللوائح األخرى املعمول بها في اململكة؛ املتعلقة بتداول  10/4
ال تحول هذه الالئحة الفنية دون التزام املور 

 املنَتج ونقله وتخزينه، وكذلك األنظمة/اللوائح ذات العالقة بالبيئة واألمن والسالمة.

ِّدي قطع غيار السيايجب على جميع  10/5
الرقابية ملفتش ي الجهات  يقدمواأن  -ه الالئحة ألحكام هذ الخاضعة -رات مور 

 لتنفيذ املهام املوكلة لهم.واملعلومات التي يطلبونها  وسلطات مسح السوق جميع التسهيالت

مر إلى أو نشأ أي خالٍف في تطبيقها، فُيرفع األ  إذا نشأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه الالئحة الفنية، 10/6

 لجنة مختصة في الهيئة إلصدار القرار املناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخالف، وبما يحقق املصلحة العامة.

ِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات الالزمة لألسباب التي أدت إلى  10/7
يجوز للمور 

دها الهي ِّ
حد 
ُ
 ئة.الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية ت

تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن املنتجات الحاصلة على شهادة املطابقة أو عالمة الجودة، والتحقق من  10/8

 صحة هذه الشكاوى، واتخاذ اإلجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات. 

ِّد بنود هذه الالئحة الفنييحق  10/9
ة، أو إلغاء الترخيص باستعمال عالمة الجودة للهيئة إلغاء شهادة املطابقة إذا خالف املور 

 وفقا لالئحة الفنية العامة لعالمة الجودة السعودية، واتخاذ اإلجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

عند حصول أي تعديالت على املنتج خالل فترة صالحية شهادة املطابقة أو الترخيص باستعمال عالمة الجودة )ما عدا  10/10

م بطلب جديد.   التعديالت الشكلية( فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا املنتج، والبد من التقدُّ

للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه الالئحة الفنية، وعلى جميع املستفيدين من تطبيق هذه الالئحة الفنية االلتزام بما  10/11

 يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

 انتقالية(   أحكام 11املادة )

 من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 180خالل مدة ال تزيد عن  تطبق أحكام هذه الالئحة 11/1
ً
 يوما

ِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا ملتطلبات هذه 1مع مراعاة أحكام الفقرة ) 11/2
( من هذه املادة، ُيعطى مهلة للمور 

 من تاري 545الالئحة الفنية خالل مدة ال تزيد عن 
ً
 خ نشرها في الجريدة الرسمية.يوما

 كل اللوائح السابقة في مجال هذه الالئحة الفنية. -بعد اعتمادها  -تلغي هذه الالئحة الفنية  11/3

 النشر(   12املادة )

نشر هذه 
ُ
 في الجريدة الرسمية. الالئحة الفنيةت
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 (1امللحق )

 قائمة املواصفات القياسية ذات العالقة  أ( 

 رقم املواصفة القياسية عنوان املواصفة باللغة اإلنجليزية باللغة العربية عنوان املواصفة الرقم

1  
 Motor Vehicles - General املتطلبات العامة -السيارات 

Requirements 
SASO GSO 42 

2  
املتطلبات  -قطع الغيار –السيارات 

 العامة

Motor Vehicles – Spare Parts – 

General Requirements 
SASO 2278 

 Motor Vehicles – Safety Belts SASO 526 األمان أحزمة – السيارات  3

4  

مجموعة بطانات الفرامل وبطانات 

الطبلة املستخدمة كقطع تبديل 

 للسيارات واملقطورات

Replacement Brake Lining 

Assemblies And Drum Brake 

Linings For Power-Driven 

Vehicles And Their Trailers 

SASO GSO ECE 90 

5  

كابح سيارات نظام م -السيارات

 الركوب والسيارات متعددة األغراض

Motor Vehicles: Braking System 

Of Passenger Cars And Multi 

Purpose Vehicles 

SASO GSO ECE 13H 

6  
 –إطارات وجنوط سيارات الركوب 

 الجنوط :الثاني الجزء

Passenger Car Tyres And Rims – 

Part 2: Rims 
SASO GSO ISO 4000-2 

7  

إطارات وأطواق الشاحنات 

 –والحافالت )التسلسل املتري( 

 الجزء الثاني: األطواق

Truck And Bus Tyres And Rims 

(Metric Series) – Part 2: Rims 
SASO GSO ISO 4209-2 

8  

 -عجالت وأطواق اإلطارات الهوائية 

املفردات والتمييز والبيانات 

 اإليضاحية

Wheels And Rims For Pneumatic 

Tyres - Vocabulary, Designation 

And Marking 

SASO GSO ISO 3911 

9  
العجالت املصنوعة من  –السيارات 

 اختبار الصدم –السبائك الخفيفة 

Road Vehicles - Light Alloy 

Wheels - Impact Test 
SASO GSO ISO 7141 

10  

عجالت/جنوط  –مركبات الطرق 

 طرق االختبار –املركبات التجارية 

Road Vehicles – Wheels/Rims 

For Commercial Vehicles – Test 

Methods 

SASO GSO ISO 3894 

11  

 -عجالت سيارات الركوب  -السيارات 

   طرق االختبار

Road Vehicles – Passenger Car 

Wheels For Road Use – Test 

Methods 

SASO GSO ISO 3006 

http://www.gso.org.sa/standards/public/standardsList.seam?actionMethod=public%2FstandardsList.xhtml%3ApublicPurchase.loadStandardDetails%28%29&cid=61091&dataModelSelection=std%3ApublicStandards%5B1%5D


 00-00-00-000-م.إ        
      

       
 

 هيئة المواصفات السعودية         
         www.saso.gov.sa 

 23من  13الصفحة 
 

12  
زجاج األمان متعدد  -السيارات 

 الطبقات

Motor Vehicles - Laminated 

Safety Glass 
SASO GSO 1677 

13  
اختبارات مواد  -مركبات الطرق 

 زجاج األمان البالستيكي الجاس ئ

Road Vehicles - Tests For Rigid 

Plastic Safety Glazing Materials 
SASO GSO ISO 15082 

14  
طرق  -مواد زجاج األمان  -السيارات 

 امليكانيكيةاالختبارات 

Road Vehicles - Safety Glazing 

Materials - Mechanical Tests 
SASO GSO ISO 3537 

15  

 -مواد زجاج األمان  -مركبات الطرق 

 طرق االختبار للخصائص البصرية

Road Vehicles - Safety Glazing 

Materials - Test Methods For 

Optical Properties 

SASO GSO ISO 3538 

16  

 -مواد زجاج األمان  -مركبات الطرق 

 طريقة لتحديد النفاذية الشمسية

Road Vehicles - Safety Glazing 

Materials - Method For The 

Determination Of Solar 

Transmittance 

SASO GSO ISO 13837 

17  

 -مواد زجاج األمان  -مركبات الطرق 

طرق االختبار ملقاومة اإلشعاع و 

الحرارة والرطوبة  ارتفاع درجة

 والحريق و محاكاة العوامل الجوية

Road Vehicles -- Safety Glazing 

Materials -- Test Methods For 

Resistance To Radiation, High 

Temperature, Humidity, Fire And 

Simulated Weathering 

SASO GSO ISO 3917 

 

18  
 -املنبهات الصوتية  -مركبات الطرق 

 فات الفنيةاملواص

Road Vehicles - Sound Signaling 

Devices - Technical Specifications 
SASO 442 

 Motor Vehicles - Engine Radiator SASO 82 مبرد )رادياتير( املحرك -السيارات   19

20  
مركز االيثلين جليكول ومحاليل تبريد 

 املحركات املصنعة منها

Ethylene Glycol Concentrate And 

Its Engine Coolants 
SASO 995 

21  
 Motor Vehicles – Rear-View .مرايا الرؤية الخلفية -السيارات 

Mirrors 
SASO 771 

22  
مساند الرأس وطرق  -السيارات 

 .اختبارها

Motor Vehicles – Head Restraints 

And Test Methods 
SASO 1315 

23  
أقفال األبواب  -السيارات 

 .ومفصالتها

Motor Vehicles - Door Locks And 

Door Hinges 
SASO 769 

24  
 -أنوار املصابيح األمامية للسيارات 

 - متطلبات األمان

Motor Vehicles – Head Lamps 

Safety Requirements 
SASO GSO 1503 

 Motor Vehicles Rear Fog Lamps SASO GSO ECE 38 مصابيح الضباب الخلفية للسيارات  25

http://www.gso.org.sa/standards/public/standardsList.seam?actionMethod=public%2FstandardsList.xhtml%3ApublicPurchase.loadStandardDetails%28%29&cid=61091&dataModelSelection=std%3ApublicStandards%5B5%5D
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26  

للمركبات مؤشرات االتجاه 

دار بمحرك
ُ
  ومقطوراتها التي ت

Direction Indicators For Power-

Driven Vehicles And Their 

Trailers 

SASO ECE 6 

27  

االشتراطات املوحدة الخاصة 

باعتماد موقع املصابيح )الجانبية( 

الخلفي واألمامي ومصابيح التوقف 

ومصابيح عالمة نهاية املخطط 

للمركبات )باستثناء الدراجات 

 النارية( ومقطوراتها

Uniform Provisions Concerning 

The Approval Of Front And Rear 

Position (Side) Lamps, Stop-

Lamps And End-Outline Marker 

Lamps For Motor Vehicles 

(Except Motor Cycles) And Their 

Trailers 

SASO GSO ECE 7 

28  
سيور  -سيور نقل الحركة التزامنية 

 السيارات

Synchronous Belt Drives - 

Automotive Belts 
SASO ISO 9010 

29  
بكرات  -سيور نقل الحركة التزامنية 

 السيارات

Synchronous Belt Drives - 

Automotive Pulleys 
SASO ISO 9011 

30  

أنظمة إزالة  -سيارات الركوب 

الصقيع والضباب من على الزجاج 

 طريقة االختبار -األمامي 

Passenger Cars - Windscreen 

Defrosting Systems - Test 

Method 

SASO ISO 3468 

31  
أنظمة غسيل  -سيارات الركوب 

 طرق االختبار -الزجاج األمامي 

Passenger Cars - Windscreen 

Washing Systems - Test Methods 
SASO ISO 3469 

32  

أنظمة الغسيل و  -سيارات الركوب 

طرق  -املسح للنافذة الخلفية 

 االختبار

Passenger Cars - Rear-Window 

Washing And Wiping Systems - 

Test Methods 

SASO ISO 6255 

33  

نظام إزالة  –سيارات الركوب 

طرق  –الصقيع عن الزجاج الخلفي 

 االختبار

Passenger Cars - Rear-Window 

Defrosting System - Test Method 
SASO GSO ISO 5898 

34  
أنظمة مسح  -سيارات الركوب 

 طريقة االختبار -األمامي الزجاج 

Passenger Cars - Windscreen 

Wiping Systems - Test Method 
SASO ISO 9619 

35  
احات  -سيارات الركوب   -أنظمة املسَّ

احة  طول نصل املسَّ

Passenger Cars - Wiper Systems - 

Wiper Blade Length 
SASO ISO 9258 

36  

أنظمة مساحة  -سيارات الركاب 

ذراع املساحة إلى  -الريح حاجب 

 توصيالت الريشة

Passenger Cars - Windscreen 

Wiper Systems - Wiper Arm-To-

Blade Connections 

SASO ISO 9259 

http://www.gso.org.sa/standards/public/standardsList.seam?actionMethod=public%2FstandardsList.xhtml%3ApublicPurchase.loadStandardDetails%28%29&cid=61091&dataModelSelection=std%3ApublicStandards%5B5%5D
http://www.gso.org.sa/standards/public/standardsList.seam?actionMethod=public%2FstandardsList.xhtml%3ApublicPurchase.loadStandardDetails%28%29&cid=61091&dataModelSelection=std%3ApublicStandards%5B5%5D
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37  
 -أنظمة املساحة  -سيارات الركوب 

 نهايات العمود و ثقوب الذراع

Passenger Cars - Wiper Systems - 

Shaft Ends And Arm-Holes 
SASO ISO 9704 

38  

أجهزة تنقية مدخل الهواء ملحركات 

 -االحتراق الداخلي والضواغط 

 اختبار األداء

Inlet Air Cleaning Equipment For 

Internal Combustion Engines And 

Compressors -- Performance 

Testing 

SASO ISO 5011 

39  

مرشحات السريان الكامل لزيت 

 األبعاد -محركات االحتراق الداخلي 

Internal Combustion Engines - 

Spin-On Filters For Lubricating 

Oil - Dimensions 

SASO ISO 6415 

40  

طرق اختبار مرشحات السريان 

امل لزيت تزييت محركـات الك

الجزء األول :  -االحتـراق الداخلي 

 ضغط التفاوت/ خواص السريان 

Methods Of Test For Full-Flow 

Lubricating Oil Filters For Internal 

Combustion Engines – Part 1: 

Differential Pressure/Flow 

Characteristics 

SASO ISO 4548-1 

41  

طرق اختبار مرشحات السريان 

امل لزيت تزييت محركات االحتراق الك

الجزء الثاني: خواص  -الداخلي 

 صمام تخطي عنصر الترشيح 

Methods Of Test For Full-Flow 

Lubricating Oil Filters For Internal 

Combustion Engines – Part 2: 

Element By-Pass Valve 

Characteristics 

SASO ISO 4548-2 

42  

طرق اختبار مرشحات السريان 

امل لزيت تزييت محركات االحتراق الك

الجزء الثالث: مقاومة  -الداخلي 

ضغط التفاوت العالي وارتفاع درجة 

 الحرارة 

Methods Of Test For Full-Flow 

Lubricating Oil Filters For Internal 

Combustion Engines – Part 3: 

Resistance To High Differential 

Pressure And To Elevated 

Temperature 

SASO ISO 4548-3 

43  

طرق اختبار مرشحات السريان 

الكامل لزيت تزييت محركات االحتراق 

الجزء الرابع: كفاءة  -الداخلي 

احتجاز الجسيمات األولية وعمر 

املرشح والكفاءة التراكمية ) طريقة 

 الجاذبية(

 

Methods Of Test For Full-Flow 

Lubricating Oil Filters For Internal 

Combustion Engines – Part 4: 

Initial Particle Retention 

Efficiency, Life And Cumulative 

Efficiency (Gravimetric Method) 

SASO ISO 4548-4 

http://www.gso.org.sa/standards/public/standardsList.seam?actionMethod=public%2FstandardsList.xhtml%3ApublicPurchase.loadStandardDetails%28%29&cid=61091&dataModelSelection=std%3ApublicStandards%5B3%5D
http://www.gso.org.sa/standards/public/standardsList.seam?actionMethod=public%2FstandardsList.xhtml%3ApublicPurchase.loadStandardDetails%28%29&cid=61091&dataModelSelection=std%3ApublicStandards%5B3%5D
http://www.gso.org.sa/standards/public/standardsList.seam?actionMethod=public%2FstandardsList.xhtml%3ApublicPurchase.loadStandardDetails%28%29&cid=61091&dataModelSelection=std%3ApublicStandards%5B3%5D
http://www.gso.org.sa/standards/public/standardsList.seam?actionMethod=public%2FstandardsList.xhtml%3ApublicPurchase.loadStandardDetails%28%29&cid=61091&dataModelSelection=std%3ApublicStandards%5B3%5D
http://www.gso.org.sa/standards/public/standardsList.seam?actionMethod=public%2FstandardsList.xhtml%3ApublicPurchase.loadStandardDetails%28%29&cid=61091&dataModelSelection=std%3ApublicStandards%5B4%5D
http://www.gso.org.sa/standards/public/standardsList.seam?actionMethod=public%2FstandardsList.xhtml%3ApublicPurchase.loadStandardDetails%28%29&cid=61091&dataModelSelection=std%3ApublicStandards%5B4%5D
http://www.gso.org.sa/standards/public/standardsList.seam?actionMethod=public%2FstandardsList.xhtml%3ApublicPurchase.loadStandardDetails%28%29&cid=61091&dataModelSelection=std%3ApublicStandards%5B4%5D
http://www.gso.org.sa/standards/public/standardsList.seam?actionMethod=public%2FstandardsList.xhtml%3ApublicPurchase.loadStandardDetails%28%29&cid=61091&dataModelSelection=std%3ApublicStandards%5B4%5D
http://www.gso.org.sa/standards/public/standardsList.seam?actionMethod=public%2FstandardsList.xhtml%3ApublicPurchase.loadStandardDetails%28%29&cid=61091&dataModelSelection=std%3ApublicStandards%5B2%5D
http://www.gso.org.sa/standards/public/standardsList.seam?actionMethod=public%2FstandardsList.xhtml%3ApublicPurchase.loadStandardDetails%28%29&cid=61091&dataModelSelection=std%3ApublicStandards%5B2%5D
http://www.gso.org.sa/standards/public/standardsList.seam?actionMethod=public%2FstandardsList.xhtml%3ApublicPurchase.loadStandardDetails%28%29&cid=61091&dataModelSelection=std%3ApublicStandards%5B2%5D
http://www.gso.org.sa/standards/public/standardsList.seam?actionMethod=public%2FstandardsList.xhtml%3ApublicPurchase.loadStandardDetails%28%29&cid=61091&dataModelSelection=std%3ApublicStandards%5B2%5D
http://www.gso.org.sa/standards/public/standardsList.seam?actionMethod=public%2FstandardsList.xhtml%3ApublicPurchase.loadStandardDetails%28%29&cid=61091&dataModelSelection=std%3ApublicStandards%5B2%5D
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44  

طرق اختبار مرشحات السريان 

الكامل لزيت تزييت محركات االحتراق 

الجزء الخامس: اختبار  -الداخلي 

عند الوضع  محاكاة بدء التشغيل

البارد و قوة التحمل للنبضة 

 الهيدروليكية

Methods Of Test For Full-Flow 

Lubricating Oil Filters For Internal 

Combustion Engines – Part 5: 

Cold Start Simulation And 

Hydraulic Pulse Durability Test 

SASO ISO 4548-5 

45  

طرق اختبار مرشحات السريان  

 الكامل لزيت تزييت محركات االحتراق

الجزء السادس: اختبار  –الداخلي 

ضغط االنفجار الساكن 

 )االستاتيكي( 

Methods Of Test For Full-Flow 

Lubricating Oil Filters For Internal 

Combustion Engines - Part 6: 

Static Burst Pressure Test 

SASO ISO 4548-6 

46  

طرق اختبار مرشحات السريان 

محركات االحتراق الكامل لزيت تزييت 

الجزء السابع: اختبار جهد  -الداخلي 

 االهتزاز

Methods Of Test For Full-Flow 

Lubricating Oil Filters For Internal 

Combustion Engines – Part 7: 

Vibration Fatigue Test 

SASO ISO 4548-7 

47  

طرق اختبار مرشحات السريان 

 الكامل لزيت تزييت محركات االحتراق

الجزء التاسع: اختبار  -الداخلي

صمامي املدخل و املخرج املانع 

 للتصريف

Methods Of Test For Full-Flow 

Lubricating Oil Filters For Internal 

Combustion Engines – Part 9: 

Inlet And Outlet Anti-Drain Valve 

Tests 

SASO ISO 4548-9 

48  

طرق اختبار مرشحات السريان 

لزيت تزييت محركات االحتراق الكامل 

الجزء الثاني عشر: كفاءة  -الداخلي

الترشيح باستخدام عد الجسيمات و 

 سعة احتجاز امللوثات

Methods Of Test For Full-Flow 

Lubricating Oil Filters For Internal 

Combustion Engines -- Part 12: 

Filtration Efficiency Using Particle 

Counting, And Contaminant 

Retention Capacity 

SASO ISO 4548-12 

49  
 Paper - Determination Of تقدير مقاومة االنفجار -الورق

Bursting Strength 
SASO ISO 2758 

50  

قدرة املوائع )السوائل (الهيدروليكية 

التحقق من سالمة  -عناصر املرشح  -

وتحديد النقطة األولى  التصنيع

 لتكون الفقاقيع

Hydraulic Fluid Power - Filter 

Elements - Verification Of 

Fabrication Integrity And 

Determination Of The First 

Bubble Point 

SASO ISO 2942 

http://www.gso.org.sa/standards/public/standardsList.seam?actionMethod=public%2FstandardsList.xhtml%3ApublicPurchase.loadStandardDetails%28%29&cid=61091&dataModelSelection=std%3ApublicStandards%5B1%5D
http://www.gso.org.sa/standards/public/standardsList.seam?actionMethod=public%2FstandardsList.xhtml%3ApublicPurchase.loadStandardDetails%28%29&cid=61091&dataModelSelection=std%3ApublicStandards%5B1%5D
http://www.gso.org.sa/standards/public/standardsList.seam?actionMethod=public%2FstandardsList.xhtml%3ApublicPurchase.loadStandardDetails%28%29&cid=61091&dataModelSelection=std%3ApublicStandards%5B1%5D
http://www.gso.org.sa/standards/public/standardsList.seam?actionMethod=public%2FstandardsList.xhtml%3ApublicPurchase.loadStandardDetails%28%29&cid=61091&dataModelSelection=std%3ApublicStandards%5B1%5D
http://www.gso.org.sa/standards/public/standardsList.seam?actionMethod=public%2FstandardsList.xhtml%3ApublicPurchase.loadStandardDetails%28%29&cid=61091&dataModelSelection=std%3ApublicStandards%5B1%5D
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51  
مرشحات الوقود  -مركبات الطرق 

 طرق االختبار -ملحركات الديزل 

Road Vehicles - Fuel Filters For 

Diesel Engines - Test Methods 
SASO ISO 4020 

52  

مرشحات الوقود  -مركبات الطرق 

أبعاد  -الدورانية ملحركات الديزل 

 التركيب و التوصيل

Road Vehicles - Spin-On Fuel 

Filters For Diesel Engines - 

Mounting And Connecting 

Dimensions 

SASO ISO 7654 

53  

االشتراطات املوحدة الخاصة 

وسادة هوائية وحدة باعتماد: أوال: 

الستبدال نظام وسادة هوائية ثانيا: 

استبدال املقود مجهزة بوسادة 

هوائية الوحدة النمطية املتمثلة في 

املوافقة على النوع ثالثا: استبدال 

نظام وسادة هوائية أخرى غير تلك 

 املثبتة في املقود

Uniform Provisions Concerning 

The Approval Of: I. An Airbag 

Module For A Replacement 

Airbag System; Ii. A Replacement 

Steering Wheel Equipped With 

An Airbag Module Of An 

Approved Type; Iii. A 

Replacement Airbag System 

Other Than That Installed In A 

Steering 

SASO ECE 114 

54  

أداة الوقاية الخارجية  -السيارات 

والخلفية لسيارات الركوب األمامية 

امات وغيرها( وطرق اختبارها  .)الصدَّ

Motor Vehicles - Front And Rear 

Exterior Protection Device For 

Passenger Cars (Bumpers, Etc.) 

And Its Methods Of Tests 

SASO 273 

55  

شمعات االحتراق   –مركبات الطرق 

 –وُعلبها ذات الرأس األسطواني 

 الخصائص األساسية واألبعاد

Road Vehicles - Spark-Plugs And 

Their Cylinder Head Housings - 

Basic Characteristics And 

Dimensions 

SASO ISO 28741 

56  

شمعات االحتراق   –مركبات الطرق 

املصفحة واملقاومة للمياه و وصالتها 

 )ب(1)أ( و 1األنواع رقم   –

Road Vehicles -- Screened And 

Waterproof Spark-Plugs And 

Their Connections -- Types 1A 

And 1B 

SASO ISO 3412 

57  

شمعة االحتراق   –مركبات الطرق 

املصفحة واملقاومة للمياه و وصالتها 

 2النوع رقم  –

Road Vehicles -- Screened And 

Waterproof Spark-Plug And Its 

Connection -- Type 2 

SASO ISO 3895 
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58  

شمعة االحتراق  -مركبات الطرق 

املصفحة واملقاومة للمياه و وصالتها 

 3النوع رقم  -

Road Vehicles -- Screened And 

Waterproof Spark-Plug And Its 

Connection -- Type 3 

SASO ISO 3896 

59  
 -شمعات االحتراق  -مركبات الطرق 

 طرق االختبار واملتطلبات العامة

Road Vehicles - Spark-Plugs - Test 

Methods And Requirements 
SASO ISO 11565 

60  

مولدات التيار  -مركبات الطرق 

طرق  -املتردد املزودة بمنظمات

 االختبار ومتطلبات عامه

Road Vehicles - Alternators With 

Regulators - Test Methods And 

General Requirements 

SASO ISO 8854 

61  

ملفات اإلشعال  --مركبات الطرق 

الجافة باستخدام موزع دوار ذات 

 جهد عالي

Road Vehicles - Dry Ignition Coils 

Using Rotating High-Voltage 

Distributor 

SASO ISO 10455 

62  

بطاريات الرصاص الحمضية لبدء 

: املتطلبات 1الجزء –التشغيل

 العامة وطرائق االختبار

Lead-acid starter batteries- Part 1: 

General requirements and 

methods of test 

SASO IEC 60095-1 

 مواصفات الشركة الصانعة Bearing املحامل الخاصة بالعجالت  63

 مواصفات الشركة الصانعة Tie Rods األذرعة  64

 مواصفات الشركة الصانعة Shock Absorbs ممتص الصدمات  65

الشركة الصانعةمواصفات  Arms املقصات  66  

 مواصفات الشركة الصانعة Ball Joins الركب  67

ِّدون مسؤولية التأكد من موقع ملحوظة: 
عد قائمة املواصفات القياسية املذكورة في هذا امللحق خاضعة للمراجعة، ويتولى املور 

ُ
ت

 الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث املواصفات القياسية.
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 يالجمرك قائمة املنتجات والترميز ب( 

عدملحوظة: 
ُ
 املنتجات والتراميز الجمركية املوجودة في منصة سابر اإللكترونية هي النسخة املحدثة واملعتمدة. ت

  

 املنتج الرقم
الترميز 

 الجمركي

 4010 سيور نقل حركة  1

 4016 حلقات وفواصل ) جوانات ( للمركبات ، من مطاط مبركن غير مقس ي ، غير خلوي   2

 7007 زجاج مأمون مكون من زجاج مقس ى )مسقى( أو منضد  3

 7009 مرايا للرؤية الخلفية للعربات  4

 8301 مغاليق مما يستعمل للمركبات  5

خر مماثلة مما يستعمل للسيارات  6
ُ
 8302 تركيبات و لوازم وأصناف أ

 8421 وقود( –زيت  –مرشحات املركبات )هواء   7

8  
ذات املكابس التي يتم  املستخدم للمحركاتأجهزة ومعدات إشعال أو إطالق الحركة من النوع 

 االشتعال فيها بالشرر أو بالضغط
8511 

9  
اإلشارة، أجهزة كهربائية ملسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار أجهزة كهربائية لإلنارة أو 

 املتكثف، من األنواع املستعملة في الدراجات أو السيارات
8512 

10  
خر من االنواع املستعملة في وسائط ، مجموعات أسالك لشــمعات االحتـراق

ُ
ومجموعات أسالك أ

 قلالن
8544 

 8708 أجزاء ولوازم للمركبات   11
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 (2امللحق )

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

 )املطابقة للطراز املبنية على تقويم عملية اإلنتاج(

1. ة على تقويم عملية اإلنتاج    املطابقة للطراز املبنيَّ

ِّد 
ذ املور  ِّ

االلتزامات الواردة في البنود املبينة أدناه، ثم يؤكد -من خالله -هو نموذج إجراء لتقويم املطابقة الذي ُينف 

نتجات املعنية متطابقة مع الطراز املحدد في شهادة اعتماد  -تحت كامل مسؤوليته -ويقر 
ُ
 Typeالطراز )بأن امل

Approval.وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة ) 

 التصنيع .2

نتج، شامال خط اإلنتاج 
ُ
نتج، مصادق عليه لضمان سالمة امل

ُ
ِّد تشغيل نظام إدارة سالمة امل

يجب على املور 

 للبند )
ً
نتجات املعــنية وفقا

ُ
ظام إلى مراقبة دورية (، ويجب أن يخضـع النـ3والفحص النهائي، واختبار امل

(Surveillance( ملا ورد في البند 
ً
 (.4( وفقا

 نظام إدارة سالمة املنتج .3

ِّد تقـــديم طلـــب إلى الجهـــة املقبولـــة التي يختـــارهـــا، من أجـــل تقويم نظـــام إدارة ســــــــــــــالمـــة  3/1 
يجـــب على املور 

نتجات املعنية، ويجب أن يشمل الطلب ما يلي:
ُ
 امل

ـــم وعنوان  أ(   ــ ــ ــ ل الرســـــــــــ ي للصـــــــــــانع اســ ِّ
 
د، واســـــــــــم وعنوان املمث عند تقديم الطلب من املمثل  -املورَّ

 الرس ي.

 يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من الُسلطات املعنية في بلد الصنع. ب(  

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

ً
 إقرارا

نتجات املقصودة.كل املعلومات ذات العالقة بشأن  د(  
ُ
 فئة امل

نتج. ه(  
ُ
 الوثائق الخاصة بنظام إدارة سالمة امل

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

نتجات املصنعة مع الطراز املحدد في شهادة اعتماد  3/2 
ُ
نتج تطابق امل

ُ
يجب أن يضمن نظام إدارة سالمة امل

 الطراز، ومع متطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة.

ِّد  -يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته  3/3 
بطريقة منهجية ومنظمة، على  –املعتمدة من املور 

 
ً
قا سِّ

َّ
نتج فهما مت

ُ
تيح وثائق نظام إدارة سالمة امل

ُ
شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن ت

وصفا   -على وجه الخصوص  -وأدلة وسجالت السالمة، ويجب أن تشمل وثائق النظام لبرامج وخطط 

 كافيا ملا يلي:

أهداف الجودة، والهيكل التنظي ي واملسؤوليات وصالحيات اإلدارة، وذلك فيما يتعلق بسالمة  أ(  

نتج.
ُ
 امل

نتج، والعمليات  ب(  
ُ
بعة.تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة جودة وسالمة امل  واإلجراءات املتَّ

ذة، قبل وأثناء وبعد التصنيع، وتكرارها. ج(   ِّ
 الفحوصات واالختبارات املنف 

 السجالت: مثل تقارير الفحص واالختبار واملعايرة، ووثائق تأهيل املوظفين املعنيين..إلخ. د(  
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نتج والتشغيل الفعال لنظام ه(  
ُ
نتج. وسائل ضبط تحقيق السالمة املطلوبة في امل

ُ
 إدارة سالمة امل

نتج -يجب على الجهة املقبولة  3/4 
ُ
قة على نظام إدارة سالمة امل تقويم النظام لتحديد ما إذا كان -املصادِّ

 للمتطلبات املشار إليها في البند )
ً
(، خالل فترة سريان املصاَدقة على النظام، وذلك ملدة 3/3مستوفيا

 ثالث سنوات.

نتج ملتطلبات اللوائح الفنية يجب افتراض مطابقة  3/5 
ُ
نتج -امل

ُ
-فيما يتعلق بعناصـــــــــر نظام إدارة ســـــــــالمة امل

 كلما كان مطابقا للمواصفات القياسية.

 3/6  
ً
 واحدا

ً
نتج املعني، وأن يضم الفريق عضوا

ُ
على األقل -يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في سالمة امل

-  
ُ
 باملتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة امل

ً
نتج، وإملاما

 العالقة.

يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويٍم للمصنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية  3/7 

ئح الفنية، (، للتأكد من قدرة الصانع على تحديد املتطلبات الواردة في اللوا3/3املشار إليها في البند )

نتج لتلك املتطلبات.
ُ
 وإجراء الفحوصات واالختبارات الالزمة لضمان مطابقة امل

يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن اإلشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم  3/8 

 مع مسوغات ذلك.

نتج، كما هو ُمصاَدق عليه، والحفاظ عليه بحيث يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سالمة  3/9 
ُ
امل

 يظل مالئما وفعاال.

نتج  -يجب على الصانع إشعار جهة تقويم املطابقة  3/10 
ُ
بأي تعديل  -التي صادقت على نظام إدارة سالمة امل

نتج
ُ
 ُمقتَرٍح في نظام إدارة سالمة امل

نتج يجــب على الجهــة املقبولــة تقويم أي تعــديالت مقتر  3/11 
ُ
حــة، ثم تقرير مــا إذا ـكـان نظــام إدارة ســــــــــــــالمــة امل

 فـــــــــي مـــــــــطـــــــــابـــــــــقـــــــــتـــــــــه لـــــــــلـــــــــمـــــــــتـــــــــطـــــــــلـــــــــبـــــــــات املشــــــــــــــــــــــار إلـــــــــيـــــــــهـــــــــا فـــــــــي الـــــــــبـــــــــنـــــــــد )
ً
ل مســــــــــــــــــــــتـــــــــمـــــــــرا عـــــــــدَّ

ُ
 (3/3املـــــــــ

أو يحتــاج إلى إعــادة التقويم، ويجــب على الجهــة املقبولــة إشــــــــــــــعــار الصـــــــــــــــانع بقرارهــا، على أن يتضــــــــــــــمن 

 ذلك. اإلشعار نتائج الفحص واالختبار وقرار التقويم مع مسوغات

اقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة املقبولة .4  املر

نتج  4/1 
ُ
ِّد اللتزامات نظام إدارة سالمة امل

الغرض من املراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء املور 

 املصاَدق عليه.

ِّد السماح للجهة املقبولة  4/2 
التصنيع بدخول مواقع  -خالل فترة سريان املصادقة  -يجب على املور 

ر جميع املعلومات الالزمة للتقويم، خاصة وثائق نظام إدارة  ِّ
 
والتفتيش واالختبار والتخزين، وأن ُيوف

نتج، وسجالت السالمة، مثل: تقارير الفحص واالختبار واملعايرة، ووثائق تأهيل املوظفين 
ُ
سالمة امل

 املعنيين ... إلخ.

تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع ُيطبق نظام إدارة سالمة  يجب على الجهة املقبولة القيام بزيارات 4/3 

ِّد.
قدم الجهة املقبولة تقرير التقويم للمور 

ُ
نتج ويحافظ عليه، على أن ت

ُ
 امل

نتج  4/4 
ُ
إذا اقتض ى األمر ذلك  –يحق للجهة املقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع إلجراء اختبارات على امل

قدم الجهة أو توكيلها لجهة أخرى  -
ُ
نتج يعمل بشكل صحيح، على أن ت

ُ
للتأكد من أن نظام إدارة سالمة امل

ِّد، وتقارير االختبارات 
 في حالة إجراء االختبارات. -املقبولة تقرير التقويم للمور 
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 شهادة املطابقة واإلقرار باملطابقة .5

 على نظام إدارة ســـــالمة يجب على الجهة املقبولة إصـــــدار شـــــهادة مطابقة للمنَتج إذا  5/1 
ً
ِّد حاصـــــال

كان املور 

ِّد طلبا لذلك، خالل فترة ســــــــــــريان مفعول 
نتج مصــــــــــــاَدق عليه وســــــــــــاري املفعول، وذلك كلما قدم املور 

ُ
امل

 املصادقة.

نتج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة املطابقة الصادرة،  5/2 
ُ
يجب على الجهة املقبولة تحديد بيانات امل

 بة اإللكترونية للمطابقة )في الهيئة(.وتسجيلها في البوا

نتج )اعتمـاد الطراز(، وأن  5/3 
ُ
 بـاملطـابقـة لكـل طراٍز ُمعتمـد من امل

ً
 مكتوبـا

ً
ِّد أن ُيصـــــــــــــــدر إقرارا

يجـب على املور 

لطات مســـح الســـوق ملدة ال تقل عن عشـــر ) ( ســـنوات، 10يجعله ُمتاحا للجهات املختصـــة والرقابية وســـُ

د الطراز  ِّد باملطابقة، ويجب توفير نســـخة من شـــهادة املطابقة على أن ُيحدَّ
عتَمد للمنَتج في إقرار املور 

ُ
امل

 واإلقرار باملطابقة للجهات املختصة والرقابية وُسلطات مسح السوق عند الطلب.

 للجهات املختصة والرقابية وُسلطات مسح السوق ملدة  5/4 
ً
ِّد أن يجعل الوثائق أدناه ُمتاحة

يجب على املور 

 ( سنوات.10 تقل عن عشر )ال

   (.3/3الوثائق املشار إليها في البند ) أ(  

  ، كما هو مصاَدٌق عليه.3/9التعديالت املشار إليها في البند  ب(  

  (.3/7قرارات وتقارير الجهة املقبولة املشار إليها في البند ) ج(  

ـــــة  5/5  لطات مســــــح الســــــوق عن أنظمة إدارة يجب على كل جهة مقبولة إبالغ الجهات املختصـ والرقابية وســــــُ

نتج التي 
ُ
نتج التي صـــــادقت عليها أو ســـــحبتها، ويجب عليها وضـــــع قوائم ألنظمة إدارة ســـــالمة امل

ُ
ســـــالمة امل

ــكل  ــ ــــحبها، وذلك بأي وســـــيلة، إما بشـ ـــها أو تعليقها أو تقييدها أو سـ صـــــادقت عليها، أو التي قامت برفضــ

هة مقبولة إشــــــعار الجهات املقبولة األخرى عن املصــــــادقات الخاصــــــة دوري أو عند الطلب، وعلى كل ج

نتج التي قامت برفضــها أو تعليقها أو ســحبها أو تقييدها، وإشــعار تلك الجهات 
ُ
 -بأنظمة إدارة ســالمة امل

 عن مصادقات األنظمة التي أصدرتها. -عند الطلب 
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 ( 3امللحق )

ِّد باملطابقة
 (Supplier Declaration of Conformity) نموذج إقرار املور 

أ هذا النموذج على الورق الرس ي للشركة عبَّ  يُ

ِّد (1
 بيانات املور 

ــــــم:   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------االســ

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------العنوان: 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------الشخص الذي يمكن االتصال به: 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- إللكتروني:البريد ا

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

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الفاكس: 

 تفاصيل املنتج  (2

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------اسم الصانع:  -

 --------------------------------------------------------------------------------------------------اسم القطعة ورقمها:  -

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------بلد التصنيع:  -
 --------------------------------------------------------------------------------------------------شهر وسنة التصنيع:  -

 ----------------------------------------------------سنة الطراز:  -----------------------نوع وطراز السيارة املناسبة:  -
 --------------------------------------------------------------------------------------------لصانع: بيانات مواصفات ا -

 -----------------------------------------بيانات املواصفات القياسية السعودية/الخليجية أو املواصفات األخرى:  -

 ----------------------------------------------------------------------------العمر االفتراض ي للقطع )إن كان ممكنا(:  -

قرُّ بأن املنتج املذكور في هذا اإلقرار هو منَتج مطابق لالئحة الفنية السعودية/
ُ
)                           ( واملواصفات  ------------------ن

 امللحقة بها.            -----------------القياسية السعودية/

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------الشخص املسؤول: 

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

 الختم الرس ي:   ----------------------- التوقيع:

 ----/--/-- التاريخ:

 
 

  


