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 دـــيـــهـــمــت

و  733تمشيًا مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 
التجارة العالمية ، و ما يتطلبه األمر ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة  77/9/7370تاريخ 

من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العالقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة ؛ خاصة اتفاقية العوائق 
أمام انسياب السلع بين الدول  م وضع اشتراطات فنية غير ضرورية( التي تقضي بعدTBTالفنية للتجارة )

األعضاء، و عدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث االشتراطات الفنية و طرائق تقويم المطابقة 
 ، و ذلك من خالل إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات األساسية المشروعة و توحيد إجراءات العمل . 

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 7 -و بناًء على المادة الثالثة ) فقرة 
" إصدار  م وذلك بأن تتولى الهيئة 47/5/7878هـ الموافق  72/0/7347بتاريخ  770مجلس الوزراء رقم 

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

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 7 -لى المادة الرابعة ) فقرة استنادا إ
إصدار لوائح " ولى الهيئةم وذلك بأن تت 47/5/7878هـ الموافق  72/0/7347بتاريخ  770مجلس الوزراء رقم 

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

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 73 - و بناًء على المادة الرابعة ) فقرة
"مراجعة  م وذلك بأن تتولى الهيئة 47/5/7878هـ الموافق  72/0/7347بتاريخ  770مجلس الوزراء رقم 

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

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 7-و بناًء على المادة السادسة ) فقرة 
"مع مراعاة ما م وذلك بأن تتولى الهيئة  47/5/7878الموافق  هـ 72/0/7347بتاريخ  770مجلس الوزراء رقم 

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

 االلتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".

وحيث أن المواصــــــــفات القياســــــــية للمنتجات المشــــــــمولة في إحدط اللوائح تعتبر أســــــــاســــــــا لمطابقة تلك المنتجات 
 للمتطلبات األساسية للسالمة في الالئحة المحددة . 

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

 الدالالت و المعاني -الالَّئحة  هعند تطبيق بنود هذ -تكون للمسميات و العبارات أدناه  7/7
 : سياق النص خالف ذلك  مالم يقتض   المبينة 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. 

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

 وطرق االختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعالمات.المصطلحات والرموز 

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

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

  العامة . المصلحة بحماية يتعلق آخر أي جانب أو والبيئة ،

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

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

 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

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

 .المنَتج

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

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

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

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

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

ك التشريعات المعمول بها، و ذل لمتطلبات مطابق بأن منتجه نفسه إقرار من المورد المورِّد بالمطابقة: إقرار

الخاصة بعملية  في مرحلة اإلنتاج و ال مرحلة التصميم ال في - دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث

 . العالقة ذات وفقا للتشريعات اختبارات على المنتج و قد يعتمد اإلقرار على - التصنيع

شأة لديها نظام إدارة فعال يضمن هي عالمة اعتمدتها الهيئة تدل على ان المن :عالمة الجودة السعودية
جراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.إ  نتاج سلعة مطابقة لالئحة وا 

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

تعني أي إمداد بالمنَتج بهدف التوزيع أو االستهالك أو االستخدام في المملكة في إطار  العرض في السوق:
 .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:
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 فصل بعد البترول الخام من معينة قطفات تكرير من عليه حصلبترولي يُ  منتج : معدني أساس زيت
 زيت على للحصول و العطريات والشمع مثل الزفت فيها المرغوب غير األخرط والمكونات الوقود مقطرات
 محددة. ومواصفات خواص له معدني أساس

 أدائها وخصائصها أثناء االستخدام.  تحسين بهدف األساس زيوت إلى ضافتُ  كيميائية مركبات: ضافاتاإل

 في للتحكم  بين األجزاء المتحركة و الَبْلي  االحتكاك لتقليل التزييت زيت إضافة ملية( : عتزليق ) تزييت
 الداخلي االحتراق عن الناتجة المخلفات التآكل وإلزالة لتقليل ، و االحتكاك عن الناجمة الحرارة درجة ارتفاع

 .المحرك في

ية حصل عليه من إعادة تصفيُ  نفطيج منتَ :  الزيوت المستعملة المعاد تصفيتها أو المستعملة المكررة
الزيوت المستعملة بعد فصل الشوائب الصلبة و نواتج االحتراق )المتكونة من عمليات االحتراق في المحرك( 

يميائية إجراء العمليات الفيزيائية و الك  و كذلك الماء و الوقود التي تسربت إلى الزيت أثناء االستخدام بعد
ودة حمل نفس خصائص وجبعد هذه العملية كزيوت أساس إذا كانت تالضرورية عليها و يمكن استخدامها 

 الزيت البكر.

 األوتوماتيكية الحركة نظام نقل في لالستعمال ومصمم مخصص زيت هو (ATF) :اآللية الحركة نقل سائل
 .لخصائصه محسنة إضافات مع أساس زيت من ويتكون الكامل

 على للعمل فعالة مواد بها بترولية منتجات من تتكون ضغط زيوت هي(: HLP) الهيدروليكية الزيوت
 االحتكاك منطقة في الحركة ناقل احتكاك لخفض االستخدام فترة خالل التقادم و التآكل ضد المقاومة زيادة

 . المختلطة

 .إضافات و ومغلظ تزليق سائل من مكون صلب إلى صلب شبه مخلوط : التزليق شحم

 .مًعا منه مخلوط أو او زيت مستعمل معاد تصفيته مصنع زيت أو معدني أساس زيت : التزليق سائل

لقرارات ا اللوائح و يكون للكلمات و العبارات األخرط الواردة في هذه الالئحة المعاني الواردة في األنظمة و  7/7
 المعمول بها في الهيئة .

 المجال (2المادة  )

 التالية : التزييت زيوتعلى الالئحة هذه  ُتطبق
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ولين و الديزل ز بالجا تعمل التي للمركبات الداخلي محركات االحتراق في لالستخدام المالئمة التزييت زيوت -
الزيوت المعاد تصفيتها ، أو المستعملة المكررة، كزيوت أساس في تركيب زيوت تزييت  كذلك تشملو ، 

 . محركات االحتراق الداخلي
 . مكابح السيارات زيوت -
 . (ATF) اآللي سوائل نقل الحركة -
 . يةزيوت الهيدروليكال -
 .مجموعة التروسزيوت تزليق  -
 .زيوت التشحيم  -
 . الخاصة للمحوالت و مجموعة المفاتيح الكهربائية؛ الزيوت العازلة المعدنية غير المستعملة  -
 . التفريغاغط الهواء و مضخات و لض التزييتت و زي -
 . والغازية البخارية التوربينات في المستخدمة المعدنية التزييت زيوت -
 .والرشاشة الدائرية التزييت أنظمة في المستخدمة( CLP) بي إل سي التزييت زيوت -
 زيوت تزييت كباسات التبريد، -
 المستخدمة في أنظمة التزليق. CLزيوت تزييت  -
 زيوت التزييت المستخدمة في محركات الدورة الثنائية. -

الواردة في  و المواصفات ذات العالقة (7وفقا للتعريفات و المصطلحات ذات العالقة الواردة في المادة ) و ذلك 
 ( 7الملحق )
 األهداف  (3) المادة

؛ األخرط المذكورة أعاله و الزيوت  التزييتتحديد المتطلبات األساسية الخاصة بزيوت إلى  تهدف هذه الالئحة
وذلك  ،الالئحة، و تحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين االلتزام بها ههذالمشمولة في مجال 

 والمحافظة على البيئة وصحة وسالمة المستهلك.، منتجال اهذلضمان مطابقة 

 المورِّدلتزامات ا  ( 4المادة )

 :التالية  المتطلباتب، االلتزام  المورِّديجب على 

 الفنيةالمتطلبات  (1

( 7ي الملحق )القياســـية المبيَّنة ف الواردة في المواصـــفاتالمتطلبات الفنية لزيوت التزييت اســـتيفاء  (أ
 .من هذه الالئحة
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َتوفُّر نظام إدارة بيئي فعال لدط المصــــــنع ، ) يعتبر المصــــــنع الحاصــــــلد على شــــــهادة نظام إدارة  (ب
 مستوفيًا لمتطلبات هذا البند(. ISO 14001البيئة وفقا لـ 

 
  بالتعبئةالمتعلقة  المتطلبات (2

 مادة الرصاص أو أي من المعادن الثقيلةمن  زيوت التزييتعبوات ومواد تغليف  التأكد من خلو (أ

في عبوات محكمة الغلق و مانعة لتســــــــــــــرب الزيت و تلوثه بأية  زيوت التزييتتعبئـة التـأكـد من  (ب
 وفقا ، مع االلتزام بمتطلبات التعبئة و ال تتأثر به الزيت؛ على أالَّ تؤثر العبوات في  شــــــــــــــوائب

 . لمواصفة المنتج

 عبواتاســــــــــــتخدام الالتدوير في حال  إعادة رمز تحمل مواد تغليف المنتج عبوة و التأكد من أن (ج
 بالستيكية.ال

 : المترولوجية المتطلبات (3

 ( أو مضاعفاتها أو أجزائها.SI Unitsبوحدات النظام الدولي ) العبواتكمية  تُقاسأن  (أ

            المواصــــــــــــــفـــــة القيـــــاســــــــــــــيـــــةالشــــــــــــــروط الواردة في أن تحقق عبوات زيوت التزييـــــت بـــــأنواعهـــــا  (ب
(GSO OIML R 87.) 

 البيانات اإليضاحية  ( 5المادة )

 :التالي ك لوضعها و عرضها في السوقة ؛ الُمعدَّ  زيوت التزييتبالبيانات اإليضاحية الخاصة  يجب أن تكون

 ئحــة وهــذه الال مطــابقــة للمتطلبــات الفنيــة الواردة في على عبوة المنَتج البيــانــات اإليضــــــــــــــاحيــة أن تكون (7
 .الالئحة من هذه( 7المبّينة في الملحق )؛  ذات العالقة القياسية اتالمواصف

البيان  بطاقة " GSO 1810القياسية  المواصفة لمتطلبات مستوفية للمنتج اإليضاحية البيانات تكون أن (7
 .( من هذه الالئحة7) رقم الملحق في المبينةللمنتجات الكيميائية" 

أن تكون بخط واضــــــح وطريقة  إرشــــــادات االســــــتعمال ، وتحذيرات و  البيانات اإليضــــــاحية أن تتضــــــمن (4
 صعب إزالتها.ي

 . تةبَ ثْ المعلومات المستخدمة في البيانات اإليضاحية صحيحة ومُ  جميعأن تكون  (3

أاّل تكون الصور و العبارات المستخدمة على عبوات المنتج ، مخالفة للنظام العام و اآلداب العامة و  (5
 القيم اإلسالمية السائدة في المملكة.

 

 



 

53-30-51-511-م.ا  

 61من  8الصفحة 

 

 إجراءات تقويم المطابقة  ( 6المادة )

صادرة من جهة  لحصول على شهادة مطابقةا -المسؤول عن الوضع في السوق  -يجب على المورِّد  (1
كما هو  ISO/IEC 17067لمواصفة ل وفقا( Type 3مقبولة من الهيئة ، وفقا لنموذج تقويم المطابقة )

 .(7موضح في الملحق )

متطلبات بضمن الوفاء ، بما يللنموذج المحدد إجراءات تقويم مطابقة وفقا الجهة المقبولة تنفذ يجب أن  (2
 ( .7)نة في الملحق المبيّ المواصفات القياسية السعودية ذات العالقة؛ هذه الالئحة و 

  ما يلي : فني يتضمن يجب أن ُيرفق مع المنَتج ملف   (4
  د)الصانع/المستورد(إقرار  ( 4وفقا للنموذج المرفق في الملحق )بالمطابقة  المورِّ
 وثيقة تقييم المخاطر. 

ي و تقديم وثائق الملف الفنمثل  ،لجهات الرقابية و سلطات مسح السوقالتعاون مع االمورِّد يجب على  (3
مطابقة المنَتج لمتطلبات هذه الالئحة، متى ما ُطل ب  شهادات المطابقة و أي معلومات أخرط موثّقة تُثب تُ 

 .منه ذلك

لمنصوص اللمتطلبات  ةمطابق ما يكافئهاأو  السعوديةعلى عالمة الجودة  ةالحاصل زيوت التزييتعتبر تُ  (5
 .ه الالئحةفي هذ عليها

 المصانع( –) المنافذ  ات الرقابيةمسؤوليات الجه  ( 7المادة )

 تقوم الجهات الرقابية كجزء من مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:

لوثائق اتقويم المطابقة المحددة و إلجراءات  زيوت التزييتبـالتحقق من اســــــــــــــتيفاء  ات الرقـابيـةالجهـ تقوم (7
  اإلرسالية . المرفقة مع الفنية

 لمختصــةا المختبرات إحالتها إلى و زيوت التزييتســحب عينات من  -عشــوائيا  – ات الرقابيةلجها تقوم (7
 .الواردة في هذه الالئحة للمتطلباتللتأكد من مدط مطابقتها 

 .إجراء االختبارات و ما يتعلق بذلك  تكاليف المستوردينالرقابية تحميل  لجهاتا تقوم (4

ات سحب المنتجات المعنية من المستودعب تقوم ة الرقابيةالجهفإن ،  جلمنتَ لعدم مطابقة  ةحال ضبط عند (3
 .في حقها النظاميةاتخاذ اإلجراءات  و

 سلطات مسح السوقمسؤوليات   ( 8المادة )

 وصالحياتها بما يلي:تقوم سلطات مسح السوق كجزء من مجال اختصاصها 
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إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في األسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في تطبيق  (7
ة نتحقق من سالمة المنتجات و مدط استيفائها للمتطلبات األساسية المبيَّ للمستودعات التجار و المصنعين 

 في هذه الالئحة و المواصفات القياسية ذات العالقة. 

ّينات من المنَتج ، سواًء من السوق أو مستودعات المورِّدين)صانعين و مستوردين( ، وذلك إلجراء سحب ع (7
 . االختبارات الالزمة والتأكد من مدط مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه الالئحة

مسح ت سلطالمتطلبات هذه الالئحة ، فإن  -و المخزَّن  المعروض - جمنتَ لل حالة عدم مطابقة ضبط عند (3
 و اإلجراءاتطبق تُ للمنتج المعني ، و استدعاء  و اإلجراءات اإلدارية من سحبد  جميع السوق تتخذ

  . الالزمة اتجراءاإل اتخاذ بعدو ذلك  ،( 9ا في المادة )المشار إليه العقوبات

 المخالفات و العقوبات(   9المادة )

أو حتى ،  المطابقة لبنود هذه الالئحةاســــــــــتيراد و وضــــــــــع و عرض المنتجات غير  ُيحظر صــــــــــناعة و (7
 .اإلعالن عنها

للحكم الرقابية  هاتالج متطلبات هذه الالئحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق ولمنَتج ال استيفاءعتبر عدم يُ  (7
ذلك  ، وعلى البيئة و على صحة و سالمة المستهلك  قد يشكل خطرا مما؛ غير مطابق  منَتجهذا ال بأن

  :التاليةفي الحاالت 

 .هاة الجودة السعودية أو ما يكافئعدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو عالم (أ

 . ةصحيح بطريقة غير هماأو إصدار  ،بالمطابقة  المورِّد أو إقرار مطابقةال ةعدم إصدار شهاد (ب

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

 .االستخدامالسالمة و  إرشاداتأو  البيانات اإليضاحيةعدم توفر أو عدم اكتمال  (د

 جميعتخاذ ا -الحالة حســـب  - ســلطات مســح الســـوق، فعلى هذه الالئحةمخالفة ألحكام  ضــبط أي عند     (4
 : ولها في سبيل ذلك،  آثارها من السوق اإلجراءات الالزمة إلزالة المخالفة و

 بســــــــــــــحبه من  - المنتج المخالف عرضوضــــــــــــــع و المســــــــــــــؤولة عن  - تكليف الجهة المخالفة (أ
 هإتالف أو،  تصـــديرهأو  إن كان ذلك ممكنا ، - تصـــحيح المخالفةالســـوق بهدف  المســـتودعات أو

 . سلطات مسح السوقتحددها التي زمنية المدة الخالل  )حسب طبيعة المنتج( و ذلك

 .من األســـواق الســـتدعائهاخر آأي إجراء اتخاذ أو  ، أو إتالفها حجزهاســـحب المنتجات أو القيام ب (ب
مع ،  األســــواقج من المنتَ  اســــتدعاءاإلعالن عن   -الحالة حســــب  - و لســــلطات مســــح الســــوق

 ل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.تحمّ 
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ات ذلغاء شــــــــــــهادة المطابقة إل الالزمةاإلجراءات  تتخذلهيئة ، فإن ا لزيوت التزييتعند ضــــــــــــبط مخالفة  (3
رة الشهادة . و ، العالقة  اتخاذ التدابير الالزمة مع الجهة المقبولة ُمصد 

ها األنظمة/اللوائح المعمول ببالعقوبات المنصــــــــوص عليها في  ه الالئحةعاقب كل من يخالف أحكام هذيُ  (5
 .في المملكة

 عامةأحكام (   11المادة )

فات المبّينة في المواصــــــــــــ التعاريف بما في ذلك المصــــــــــــطلحات و الالئحة، ههذبتعتبر المالحق المرفقة  (7
 . ذلك اقتضى األمرتعديل أي من هذه المالحق كلما  للهيئة ، واالقياسية جزءًا ال يتجزأ من أحكامه

لمتعلقة ا في المملكة؛ المعمول بهااألخرط األنظمة/اللوائح  بجميع المورِّددون التزام  هذه الالئحة حولتال  (7
 .مةالسال األمن و و لبيئةذات العالقة بااألنظمة/اللوائح  كذلك و ،ج و نقله وتخزينه منتَ البتداول 

 مراقبي()لمفتشــــــي  يقدمواأن  ه الالئحة ،ألحكام هذ المورِّدين لزيوت التزييت الخاضـــــعةيجب على جميع  (4
لمهام الموكلة لتنفيذ االمعلومات التي يطلبونها  و الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيالتالجهات 

 .لهم

، أو نشـــــــأ أي خالف في تطبيقها، ه الالئحة ال يمكن معالجتها بمقتضـــــــى أحكام هذإذا نشـــــــأت أي حالة  (3
 ،بشـــأن هذه الحالة أو هذا الخالف مناســـبالر القرار اصـــدإل مختصـــة في الهيئةاللجنة الإلى فُيرفع األمر 

 .بما يحقق المصلحة العامة و

 انتقاليةأحكام (   11المادة )

من  (ســتة أشــهر، خالل مدة ال تزيد على )ذه الالئحةأوضــاعه وفقًا ألحكام ه تصــحيح المورِّديجب على  (7
 .نشرهاتاريخ 

، ُيســـــمح بتداول المنتجات غير المســـــتوفية للمتطلبات الواردة  ( من هذه المادة7مع مراعاة أحكام الفقرة ) (7
 .نشرهالمدة ال تزيد على سنة من تاريخ  ، ه الالئحةفي هذ

 .هذه الالئحةالسابقة في مجال  الفنيةكل اللوائح  - اعتمادهابعد  - تلغي هذه الالئحة (4

 النشر(   12المادة )

 .الجريدة الرسميةفي ه الالئحة نشر هذتُ 
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 (6الملحق )

 قائمة المواصفات القياسية لمنتجات زيوت التزيت 

 رقم المواصفة الترميز الجمركي اسم المواصفة الرقم

الداخلي طبقا لتصنيف معهد زيوت تزييت محركات االحتراق  7
 البترول األمريكي.

27101911 
27101912 
27101913 
27139000 

SASO GSO 1785 
 
 

 
 SASO 1526 71019112 الزيوت األساسية المعدنية البرافينية 7

 GSO 1810  بطاقة البيان للمنتجات الكيميائية  –بطاقة البيان  4

السيارات ذات األساس خصـائص زيوت مكابح  –مركبات الطرق  3
 غير النفطي لألنظمة الهيدروليكية

27101994 
27100094 

SASO GSO ISO 
4925 

زيوت التزليق والزيوت الصــــــــــــناعية والمنتجات ذات العالقة )الفئة  5
 مواصــــــــــفات -ال( عائلة إي )زيوت محركات االحتراق الداخلي( 

الزيوت المســــــــــــــتخــدمــة في محركــات البنزين ذات الــدورات ربــاعيــة 
األشــــــــــــــواط في الـدراجـات النـاريـة وأجزاء المحركـات المصــــــــــــــاحبة 

 )الفئتان إي.ام.أيه ، إي.ام.بي(.

27101911 
27101912 
27101913 

 

SASO GSO ISO 
24254 

 SASO 1530 27101919 التروس مجموعة تزليق زيوت 0
 SASO GSO 1161 27101995 بي إل إتش الهيدروليكية الزيوت 2

 السيارات تزليق شحوم وخصائص تصنيف 0
27101998 
27101919 

SASO GSO 1164 

 المستعملة والخاصة غير المعدنية العازلة الزيوت مواصفات 9
 الكهربائية المفاتيح ومجموعة بالمحوالت

27101996 
 

SASO GSO IEC 
60296 

 SASO GSO 1181 27101919 التفريغ ومضخات الهواء زيوت التزليق لضواغط 78

 البخارية التوربينات في المستخدمة المعدنية التزييت زيوت 77
 والغازية

27090000 
27101999 
27101995 

SASO GSO 1210 

 SASO 1775 27101999 التبريد كباسات تزليق زيوت 77

 الدائرية التزليق في أنظمة المستخدمة بي إل سي التزليق زيوت 74
 والرشاشة

27101919 SASO GSO 1183 

 األوتوماتيكي((اآللي  الحركة نقل سائل 73
27101914 
27101995 
27100054 

SASO GSO 1180 

 SASO 1869 71019112 التزليق لمحركات الدورة الثنائيةزيوت  75
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 (2الملحق )

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

 )المطابقة للطراز المبنية على تأكيد جودة عملية اإلنتاج(
 
 ة على تأكيد جودة عملية اإلنتاج المطابقة للطراز المبني   1

لمبينــة ا البنودااللتزامــات الواردة في  -من خاللــه  - المورِّدذ نفــِّ تقويم المطــابقــة الــذي يُ لهو نموذج إجراء 
طابقة مع الطراز المحدد في تبأن المنتجات المعنية م - تحت كامل مســــــــــــــؤوليته -يقر  أدناه، ثم يؤكد و

 .ذات العالقةمتطلبات اللوائح الفنية ب تتقيد و (Type Approval)  الطراز اعتمادشهادة 
 التصنيع  2

 شـــامال خط، المنتج ســـالمة لضـــمان مصـــادق عليه  إدارة ســـالمة المنَتج ؛ تشـــغيل نظام المورِّديجب على  
ظام إلى ـــنالع ـــيجب أن يخض ، و( 4) للبندقا ــــــنية وفــــــعجات المـــاختبار المنت و ،الفحص النهائي اإلنتاج و

 .(3 البند )وفقا لما ورد في  (Surveillanceمراقبة دورية )
 إدارة سالمة المنَتجنظام      3

جات تَ منلإدارة سالمة ايم نظام و تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تق المورِّديجب على   4/7
 المعنية.

 يجب أن يشمل الطلب:و 

  تقديم الطلب من الممثل  عند -ل الرســــــــمي للصــــــــانع عنوان الممثِّ  اســــــــم و ، ودالمورَّ اســــــــم وعنوان
 الرسمي؛

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

  بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرط امكتوب اإقرار. 

  فئة المنتجات المقصودة بشأن القةذات العكل المعلومات. 

  ج.المنتَ إدارة سالمة الوثائق الخاصة بنظام 

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

المنتجات المصـــــــنعة مع الطراز المحدد في شـــــــهادة  طابقت نظام إدارة ســـــــالمة المنَتجيجب أن يضـــــــمن  4/7
 .ذات العالقةمع متطلبات اللوائح الفنية  و ،الطراز  اعتماد
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على  ، منظمة بطريقة منهجية و – المورِّدالمعتمدة من  -ه متطلبات و النظام يجب توثيق جميع عناصـــــر  4/4
 اهمف نظام إدارة ســــــالمة المنَتجوثائق  تُتيحيجب أن  ، و تعليمات إجراءات و شــــــكل ســــــياســــــات مكتوبة و

على وجه  -النظام يجب أن تشــــــــــمل وثائق الســــــــــالمة ، و  ســــــــــجالت و ةلأد و خطط لبرامج و اقســــــــــ  متَّ 
 : وصفا كافيا لما يلي  - الخصوص

 ســالمةبفيما يتعلق ، و ذلك صــالحيات اإلدارة  المســؤوليات و الهيكل التنظيمي و و ، أهداف الجودة (أ
 .المنَتج

 ؛ المتَّبعةاإلجراءات  والعمليات  ، وسالمة المنَتج  مراقبة جودة وإجراءات  و، لتصنيع اتقنيات  (ب

 ؛تكرارها بعد التصنيع ، و أثناء و قبل و المنفِّذة ؛االختبارات  الفحوصات و (ج

 .لخ إ ... تأهيل الموظفين المعنيينوثائق  و، المعايرة  االختبار وو مثل تقارير الفحص  :سجالت ال (د

 .جسالمة المنتَ  إدارةالفعال لنظام  التشغيل المطلوبة في المنَتج و السالمةوسائل ضبط تحقيق  (ه

قة على نظام إدارة ســـــالمة المنَتج  -يجب على الجهة المقبولة   4/3 ان ما إذا كنظام لتحديد اليم و تق -المصـــــاد 
، خالل فترة ســـريان المصـــاَدقة على النظام ، و ذلك لمدة   4/4البند مســتوفيا للمتطلبات المشـــار إليها في 

 ثالث سنوات.

-  مة المنَتجســــال إدارةعناصــــر نظام فيما يتعلق ب - اللوائح الفنية متطلباتمطابقة المنَتج ل فتراضايجب   4/5
 لمواصفات القياسية.ل كلما كان مطابقا

على  - اواحد اعضـــو  يضـــم الفريق وأن ،  ســـالمة المنَتج المعنيفي  خبرةذا فريق التدقيق يكون يجب أن   4/0
اللوائح  يالواردة فبالمتطلبات الفنية  إلماما المنَتج، و تقنيات صـــــــــناعة يم مجال وو خبرة في تق ذا - األقل
 .ذات العالقة الفنية

شار يجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية الم ، و صنعملل يمد و يجب أن يشمل التدقيق زيارة تق  4/0
جراء إ و، في اللوائح الفنية  الواردةللتـأكـد من قـدرة الصــــــــــــــانع على تحديد المتطلبات  4/4 البنـدإليهـا في 

 تلك المتطلبات.لالالزمة لضمان مطابقة المنَتج  و االختبارات الفحوصات

مع يم و رار التقق التدقيق و نتائج اإلشعارأن يتضمن  ، على يمو التق بعد انتهاءالصانع بالقرار  إشعاريجب   4/2
 .مسوغات ذلك 

ه بحيث الحفاظ علي و ، ق عليهصــادَ مُ  هوكما ،  إدارة ســالمة المنَتجزامات نظام تيتعهد الصــانع بالوفاء بال  4/0
 وفعاال. مالئمايظل 

 بأي - ســــــالمة المنَتجإدارة نظام التي صــــــادقت على  -جهة تقويم المطابقة إشــــــعار الصــــــانع  يجب على  4/9
 .سالمة المنَتجإدارة في نظام ُمقتَرحد تعديل 
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ج ســــــــــــــالمة المنتَ  إدارةإذا كان نظام تقرير ما  ثم  ، يم أي تعديالت مقترحةو تقة يجب على الجهة المقبول 4/78
يجب  ، و يمو إعادة التق يحتاج إلىأو ،  4/4 البندلمتطلبات المشار إليها في ل تهفي مطابق مسـتمراً ل المعدَّ 
قرار  و و االختبار الفحص نتائج شـــعارأن يتضـــمن اإل على ، الصـــانع بقرارها شـــعارإ ى الجهة المقبولةعل
 .مع مسوغات ذلك يم و التق

 تحت مسؤولية الجهة المقبولة الدورية المراقبة 4

ســــــــــــــالمة المنَتج إدارة نظام اللتزامات  المورِّداســــــــــــــتيفـاء مـدط هو التحقق من  الـدوريـة الغرض من المراقبـة 3/7
 . ق عليهالمصادَ 

 بدخول مواقع التصـــــــنيع و -ترة ســـــــريان المصـــــــادقة خالل ف -الســـــــماح للجهة المقبولة  المورِّديجب على   3/7
إدارة ظام وثائق ن؛ خاصــــــــة  يمقو لتل الالزمةالمعلومات  أن ُيوفِّر جميع ، و التخزين االختبار و التفتيش و

ل تأهيوثائق  و ، المعايرة و و االختبار تقارير الفحص : ، مثل الســــــــالمةســــــــجالت ســــــــالمة المنَتج ، و 
 .لخ إ ... الموظفين المعنيين

المة المنَتج إدارة ستدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام بزيارات يجب على الجهة المقبولة القيام   3/4
 .للمورِّديم و تقرير التق على أن تُقدم الجهة المقبولة،  يهيحافظ عل و

ى األمر ذلك إذا اقتض –ج جراء اختبارات على المنتَ إلنع  صـملل فجائيةللجهة المقبولة القيام بزيارات  يحق  3/3
 على أن تُقدم ، ســــــــالمة المنَتج يعمل بشـــــــكل صــــــــحيحإدارة لتأكد من أن نظام لجهة أخرط ل أو توكيلها -

 ختبارات.االفي حالة إجراء  -رير االختبارات اتق ، و للمورِّديم و تقرير التق الجهة المقبولة

 اإلقرار بالمطابقة المطابقة و شهادة 5

حاصـــــال على نظام إدارة ســـــالمة  على الجهة المقبولة إصـــــدار شـــــهادة مطابقة للمنَتج إذا كان المورِّد يجب  5/7
طلبا لذلك ، خالل فترة ســـــــريان مفعول  المنَتج مصـــــــاَدق عليه و ســـــــاري المفعول ، و ذلك كلما قدم المورِّد

 المصادقة .
، ةتوضيحها في شهادة المطابقة الصادر  و ، يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المنَتج في كل طلب  5/7

 .و تسجيلها في البوابة اإللكترونية للمطابقة )في الهيئة(

أن  و ،  )اعتماد الطراز( من المنَتجطرازد ُمعتمد أن يصـــدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل  المورِّديجب على   5/4
بعد  ، و ذلك ( ســنوات78عشــر )ال تقل عن  لمدة  للجهات الرقابية و ســلطات مســح الســوق يجعله ُمتاحا

يجب توفير و  ، بالمطابقة المورِّد إقرار الطراز الُمعتَمد للمنَتج في دحدَّ أن يُ  ، على وضع المنَتج في السوق
 عند الطلب. للجهات الرقابية و سلطات مسح السوقاإلقرار بالمطابقة شهادة المطابقة و نسخة من 

 ل عنلمدة ال تقللجهات الرقابية وســـــلطات مســـــح الســـــوق  أدناه ُمتاحةً الوثائق  جعليأن  المورِّديجب على  5/3
 بعد وضع المنَتج في السوق. ، و ذلك ( سنوات78عشر )
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  4/4البند الوثائق المشار إليها في . 

  عليه ق  مصادَ  هو، كما 4/9البند التعديالت المشار إليها في . 

 4/2البند تقارير الجهة المقبولة المشار إليها في  قرارات و . 

 ســــالمة المنَتج إدارةعن أنظمة الجهات الرقابية وســــلطات مســــح الســــوق  إبالغيجب على كل جهة مقبولة  5/5
دقت صـــــا التي إدارة ســـــالمة المنَتجنظمة أليجب عليها وضـــــع قوائم  ، و هاتأو ســـــحب صـــــادقت عليهاالتي 

كل دوري أو بش ؛ إما وسيلة بأي ، و ذلك  أو سحبها فضها أو تعليقها أو تقييدهار عليها ، أو التي قامت ب
أنظمة ب الخاصــــة مصــــادقاتالعن  الجهات المقبولة األخرط إشــــعارعلى كل جهة مقبولة  ، و عند الطلب

عند  -إشــــعار تلك الجهات  رفضــــها أو تعليقها أو ســــحبها أو تقييدها ، وب قامتالتي  إدارة ســــالمة المنَتج
 ها.تصدر التي أنظمة مصادقات األعن  -الطلب 
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 ( 3الملحق )

 بالمطابقة المورِّدنموذج إقرار 

 يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة
 إقرار المورِّد بالمطابقة

 بيانات المورد (7
 االسم

 
 العنوان:
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 الطراز
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