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 دـــيـــهـــمــت

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

بشأن املوافقة على وثائق انضمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية، وما يتطلب األمر من التزام اململكة بمواءمة  ه21/9/1426

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

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

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

 إجراءات العمل . 

الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم  ( من تنظيم1-وبناًء على املادة الثالثة )فقرة 

صــدار مواصفــات قياســية ســعودية وأنظمــة "إ م، وذلك بأن تتولى الهيئة 31/5/2010هـ، املوافق  17/6/1431بتاريخ  216

افــق مــع املواصفــات الق املطابقــة،وأدلــة الجــودة وتقديــم  وتحقـق متطلبـات اتفاقيـة منظمـة  واألدلة الدوليـة،ياســية تتو

افقـة مـع الشـريعة  املجـال،التجـارة العامليـة فـي هـذا   "اململكـةومحققـة ملصالـح  اإلسالميةوتكـون متو

ر بقرار مجلس الوزراء ( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصاد2-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"

واصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( من تنظيم الهيئة السعودية للم1-وبناًء على املادة السادسة )فقرة 

"مـع مراعـاة مـا ورد فـي املـادة )الرابعـة( مـن هـذا م، وذلك بأن تتولى الهيئة  31/5/2010هـ، املوافق  17/6/1431بتاريخ  216

ومنـح عالمة  املطابقـة،وإجـراءات تقويـم  قياسـية،التعـد الهيئـة هـي املرجـع فـي اململكـة فـي كل مـا يتعلـق باملواصفـات  التنظيـم،

باملواصفـات القياسـية السـعودية فـي جميـع  االلتزامالجـودة والقيـاس واملعايـرة. وعلـى جميـع القطاعات الحكوميـة والخاصـة 

 مشـترياتها وأعمالهـا".

بر أساًسا ملطابقة تلك املنتجات للمتطلبات األساسية وحيث إن املواصفات القياسية للمنتجات املشمولة في إحدى اللوائح تعت

 للسالمة في الالئحة الفنية املحددة. 

 فقد قامت الهيئة بإعداد هذه الالئحة الفنية. 

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

ئحة  هعند تطبيق بنود هذ-والعبارات أدناه تكون للمسميات  1/1
َّ
مالم  املبينة أمامها، الدالالت واملعاني-الال

 : سياق النص خالف ذلك يقتضِّ 

 : اململكة العربية السعوديةاململكة

 مجلس إدارة الهيئة. :املجلس

 الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة. :الهيئة

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

 سواء في املنافذ الجمركية أو األسواق أو املصانع. ؛اللوائح الفنية

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

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

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

القواعَد والتعليمات أو  -لالستخدام االعتيادي واملتكرر  -تضع  ،من مجلس اإلدارة وثيقة معتمدة: املواصفة القياسية

الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرائق اإلنتاج ذات العالقة؛ التي يكون تطبيقها اختياريا، وقد تشمل أو تبحث بشكل 

ات أو الخدمات أو خاص املصطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات التي تنطبق على املنتج

 العمليات أو طرائق اإلنتاج.

، واملنتجات ذات واألدوات الصحية ،(نان والصناعيَّ االطبيعيَّ والرخام والحجر ) ،البالط والسيراميكالطوب و املنتج: 

 نشاءات واملباني.؛ املصممة لالستخدام في اإلالعالقة

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

 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 جانب أي أو ،والبيئة والسالمة الصحة خطرا

 العامة. املصلحة

 مصدر محتمل للضرر ) Hazard(s) : أخطارالخطر )

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

ِّد
 : وُيقصد به ما يلي:املور 

ِّ  اململكة،في حالة إقامته في  املنَتجصانع  -
خالل تسميته  وذلك من ،للمنَتجم ُهويته على أنه صانع أو كل شخص يقد 

 .م على تجديد املنَتجقدِّ شخص يُ  وكذلك كل صلة،املنَتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي 
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أو املستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في  اململكة،وكيل الصانع في اململكة في حالة إقامة الصانع خارج  -

 .اململكة

 .اطه أثر على خصائص املنَتجكل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنش -

: وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة توضح اإلجراء املستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم إجراءات تقويم املطابقة

 املطابقة.

 الئحة قبول جهات تقويم املطابقة.ل امن الهيئة وفق املقبولة "،"طرف ثالث طابقةاملهي جهات تقويم  :الجهات املقبولة

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

 املواصفات القياسية ذات العالقة.

ِّد باملطابقة:
ذلك دون إقرار من املورد نفسه بأن منتجه مطابق ملتطلبات هذه الالئحة والتشريعات املعمول بها، و  إقرار املور 

وقد يعتمد اإلقرار  -ال في مرحلة التصميم وال في مرحلة اإلنتاج الخاصة بعملية التصنيع  -أي تدخل إلزامي من طرف ثالث 

 .على إجراء اختباراٍت على املنتج وفقا للتشريعات ذات العالقة

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

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

 كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

 .ف إلى منع املنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريدهو أي إجراء يهد السحب:

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

ع وتوضعKitأي منتج أو تجهيزات )مواد البناء:  صنَّ
ُ
 في أو في أعمال اإلنشاء إدماجها على نحو مستدامفي السوق لغرض  ( ت

 لصحة والسالمة والبيئة.لفيما يتعلق باملتطلبات األساسية  اإلنشاء أعمالتأثير على  ذا األداءأجزاء منها، بحيث يكون 

نة (: Kitالتجهيزات ) ين أمن جز  -على األقل  -مواد بناء ُينتجها الصانع نفسه وتوضع في السوق في شكل مجموعة مكوَّ

 دمجهما مع بعض.يتطلب تثبيتهما في اإلنشاءات منفصلين 

 واملوانئ واملطارات واألنفاقالجسور : املباني السكنية والخدمية، وإنشاءات الهندسة املدنية املختلفة مثل اإلنشاءات

 والسدودومحطات التنقية ومعالجة املياه  الصرف الصحيملياه وشبكات وشبكات إمداد مياه الشرب ومحطات ضخ ا

 .الري وكذلك مشاريع 

املتطلبات الخاصة باملنتجات املستخدمة في أعمال اإلنشاء )البناء(، التي قد تؤثر على السالمة : املتطلبات األساسية

 ، وتحددها هذه الالئحة.فرضها اململكة؛ التي يجب االلتزام بهاوالصحة والبيئة واملتطلبات األخرى التي ت

نة في املواصفات القياسية ذات العالقة( ملواد البناء، التي لها املبيَّ الفنية ) : الخصائص األساسيةالخصائص األساسية

 عالقة باملتطلبات األساسية لإلنشاءات.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%B5%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%B5%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A
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ر عنها بتحديد املستوى أو بتحديد  ةالخصائص الفنية املتعلقأداء مواد البناء:  بالخصائص األساسية ذات الصلة التي ُيعبَّ

 الفئة أو عن طريق الوصف.

 .املعمول بها في الهيئةالقرارات اللوائح وو للكلمات والعبارات األخرى الواردة في هذه الالئحة املعاني الواردة في األنظمة  يكون  1/2

 املجال (2املادة )

طبَّ 
ُ
، واألدوات الصحية ،(ينوالصناعيَّ  ين)الطبيعيَّ  والحجر والرخام ،راميكيالبالط والسالطوب و  منتجات علىالالئحة هذه  قت

املنتجات ذات العالقة )بالط السيراميك وبالط الرخام الطبيعي وبالط األسطح املائلة الطيني" القرميد" واألدوات الصحية و 

 واملواصفات ذات العالقة (1وفقا للتعريفات واملصطلحات ذات العالقة الواردة في املادة )ذلك الخزفية وغير الخزفية والطوب(، و 

  .(1الواردة في امللحق )

 هذه الالئحة البالط والطوب اإلسمنتي. وُيستثنى من

 ( األهداف3) املادة

ان(، البالط والسيراميك، والرخام للطوب و  املتطلبات األساسية تحديدإلى  تهدف هذه الالئحة ان والصناعيَّ والحجر )الطبيعيَّ

املشمولة في مجال هذه الالئحة، وتحديد  واألدوات الصحية، واملنتجات ذات العالقة؛ املصممة لالستخدام في اإلنشاءات واملباني؛

 ِّ
األساسية التي تهدف  للمتطلبات اتاملنتج هدين االلتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذإجراءات تقويم املطابقة التي يجب على املور 

 .مسح األسواقوتسهيل إجراءات  ،املحافظة على البيئة وصحة وسالمة املستهلكإلى 

ِّد4املادة )
 ( التزامات املور 

ِّديجب على 
 االلتزام باملتطلبات التالية: ،املور 

 املتطلبات األساسية العامة للمنتج املستخدم في أعمال اإلنشاء )البناء(   4/1

م لألعمال اإلنشائية في مجملها، أوفي أجزائها املنفصلة مالئما للغرض الذي يجب أن يكون  املنَتج الخاضع لهذه الالئحة؛ املصمَّ

م من أجله، مع األخذ في الحسبان بصفة خاصة صحة وسالمة مستخدمي املنَتج ومستخدمي اإلنشاءات في جميع مراحل  ِّ
ُصم 

االعتيادية، بحيث يستوفي املنتج االشتراطات الفنية املبينة في املواصفات القياسية  األعمال اإلنشائية، بما في ذلك أعمال الصيانة

 (، لضمان استيفاء اإلنشاءات للمتطلبات األساسية التالية:1السعودية املذكورة في امللحق )

ِّ مالحظة
خطيط والتصميم والتنفيذ ال تشمل املتطلبات الخاصة بأعمال الت ،د املنصوص عليها في هذه الالئحة: التزامات املور 

 ِّ
 .د الخاصة بمنتجات مواد البناء املشمولة في مجال هذه الالئحةواملراقبة لألعمال اإلنشائية، وتقتصر على التزامات املور 

 املقاومة امليكانيكية والثبات 4/1/1

ع املنَتج  م وُيصنَّ ل -الذي يدخل في تصميم وبناء اإلنشاءات  -يجب أن ُيصمَّ لها أثناء فترة  ليضمن تحمَّ مة لتحمُّ جميع األحمال املصمَّ

 اإلنشاء وفترة االستخدام، وذلك لتفادي املخاطر التالية:

 االنهيار الكلي أو الجزئي لإلنشاءات. (أ

 حدوث تشوهات )انحرافات( كبيرة خارج الحدود املقبولة. (ب
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ت )انحرافات( كبيرة في العناصر الهيكلية إلحاق تلف بأجزاء أخرى من اإلنشاء أو التجهيزات أو املعدات، نتيجة لتشوها (ج

 الحاملة.

 .مقارنة بأسبابهاإلحاق أضرار ناتجة عن حوادث عرضية، حيث تكون جسيمة  (د

 السالمة في حالة الحريق 4/1/2

ع املنَتج  م وُيصنَّ  مع مواد بناٍء  سواءً  -الذي يدخل في تصميم وبناء اإلنشاءات  -يجب أن ُيصمَّ
ً
 أو مدمجا

ً
أخرى داخل  منفردا

 ما يلي: -في حالة نشوب حريق  -اإلنشاءات ليضمن 

 العناصر الهيكلية الحاملة لإلنشاءات خالل الفترة الزمنية املحددة. صمود (أ

 الحد من ظهور الحريق والدخان وانتشارهما داخل اإلنشاءات. (ب

 الحد من امتداد الحريق إلى إلنشاءات املجاورة. (ج

 .ساملين، أو إسعافهمدرة تمكين ساكني اإلنشاءات من املغا (د

 األخذ في الحسبان سالمة فرق اإلسعاف (ه

 االستخدام املستدام للموارد الطبيعية 4/1/3

ع املنَتج م وُيصنَّ ق استدامة استخدام املوارد الطبيعية، وأن  -الذي يدخل في تصميم وبناء اإلنشاءات  - يجب أن ُيصمَّ ِّ
بحيث يحق 

 يضمن على وجه الخصوص ما يلي:

 استخدام أو تدوير املواد وأجزاء اإلنشاءات بعد هدمها.إعادة  (أ

 استدامة )دوام( اإلنشاءات. (ب

 استخدام املواد الخام األولية والثانوية املتوافقة مع البيئة. (ج

 والبيئةوالسالمة  الصحة 4/1/4

ع املنَتج م وُيصــــــنَّ ـــــاءات الذي يدخل في  - يجب أن ُيصــــــمَّ ـــميم وبناء اإلنشـ ــ ِّ بحيث  -تصـ
 
ـــالمة العاملين أو ل ال يمث ــ ـــــحة وسـ خطرا على صـ

ـــــاءات أو ــ ـــــاكني اإلنشـ ــ  ما يجاورها سـ
َّ
ـــــاءات،  املناخج تأثير ملحوظ على البيئة أو يكون للمنتَ  ، وأال ــ خالل ســــــــواًء طوال دورة حياة اإلنشـ

بالبناء أو االستخدام أو الهدم، وذلك   يتسبَّ
َّ
 لتالية:من املخاطر ا في حدوث أي ٍ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  بأال

ات العضـــــــوية املتطايرة  (أ ، والغازات الدفيئة أو الجزيئات الضـــــــارة في الهواء؛ ســـــــواًء (VOC)انبعاثات املواد الخطرة، واملركبَّ

 .من داخل املبنى أو خارجه

 انبعاثات إشعاعية خطرة. (ب

 مهما.تلوث املاء أو التربة أو تسمُّ  (ج

 سوء تصريف مياه الصرف والدخان. (د

ِّ بأي ، ، أو امتصاصهاأو على أسطحها اإلنشاءاتأجزاء أي جزٍء من رطوبة في  وجود (ه
 ج.د استدامة سالمة املنتَ نسب تهد 

 السالمة في االستخدام 4/1/5
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م املنَتج  ع يجب أن ُيصــــمَّ ِّ ال يُ  -التي يدخل فيها املنتج  – بحيث يضــــمن أن يكون تصــــميم وبناء اإلنشــــاءاتوُيصــــنَّ
 
مخاطر غير  أي لمث

ــــغيل ــ ــ ــ نتيجة  ، وذلككاالنزالق أو الســــــــــــقوط أو التصــــــــــــادم أو الحروق أو الوفاة ،مقبولة لوقوع الحوادث أثناء الخدمة أو أثناء التشــ

ــــابة نتيجة وقوع ،يةائصــــــدمة كهربل ــــباناألخذ في  مع انفجار، أو اإلصــ  األشــــــخاص ذوي االحتياجات الخاصـــــةبوســــــع  كون يأن  الحســ

 .استخدامها

 اية من الضوضاءالوق 4/1/6

م  عيجب أن ُيصــمَّ يكون مســتوى اليــجيج املحســول من الســكان  بطريقة -تصــميم وبناء اإلنشــاءات الذي يدخل في  - املنَتج وُيصــنَّ

  .بصحتهم، وتسمح لهم بالنوم والراحة والعمل في ظروف مالئمة أو مجاوريهم معقوال بدرجة ال تضر

 ترشيد الطاقة والعزل الحراري  4/1/7

ق تصــــــــــــميم األعمال اإلنشــــــــــــائية وتنفيذها يجب  ِّ
ع املنَتج بطريقة تضــــــــــــمن أن ُيحق  م وُيصــــــــــــنَّ بما في ذلك أنظمة وتجهيزات  -أن ُيصــــــــــــمَّ

مســـــــتويات مقبولة من ترشـــــــيد كمية الطاقة الالزمة لالســـــــتخدام، مع مراعاة الظروف املناخية للموقع،  -التدفئة والتبريد والتهوية 

ن املنتج كذلك كفاءة اإلنشاءات في استهالك الطاقة خالل االستخدام، وخالل أعمال البناء والهدم وراحة ساكني املبنى، وأن يضم

 أو التفكيك.

 الفنيةملتطلبات ا 4/2

ِّد اســــــــــــــتيفاء الخصــــــــــــــائص األســــــــــــــاســــــــــــــية 
للمنتجات التي يغطيها مجال هذه الالئحة؛ لتحقيق متطلبات هذه الالئحة، يجب على املور 

 ، وذلك على النحو التالي:واملبانياملستخدمة في اإلنشاءات 

نة في امللحق ) اســــــتيفاء املنتج للمتطلبات الفنية الواردة في املواصــــــفات 4/2/1 ــــواء كان ذلك  ،( من هذه الالئحة1القياســــــية املبيَّ ســ

 مع مواد بناء أخرى داخل اإلنشـــــــــــــاءات،
ً
 أو ُمدمجا

ً
ـــفة ج املشـــــــــــــمول في هذه الالئحة للمو ن مطابقة املنتَ إحيث  منفردا ــ ــ ــ ــ اصــ

 كافيا على استيفاء هذا املنتج للمتطلبات األساسية الخاصة به ذات العالقةالقياسية 
ً
 املحددة في الالئحة. ؛يعتبر دليال

ر نظام إدارة بيئي فع   4/2/2
ُّ
وف

َ
ـــــلال لت ــ ــ ــــنع الحاصـ ــ ــ ــــنع، )يعتبر املصــ ــ ــ  ISO 14001على شــــــــــهادة نظام إدارة البيئة وفقا لـــــــــــــــــــــــــ  دى املصــ

 ملتطلبات هذا البند(.
ً
 مستوفيا

 املتطلبات املترولوجية   4/3

 .ملنتجا تداول  عند ( أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أوSI Unitsيجب استخدام وحدات النظام الدولي )

 والتغليف املتطلبات املتعلقة بالتعبئة   4/4

 ووفقا ملتطلبات التعبئة املنصوص عليها في املواصفة القياسية ذات العالقة.التأكد من تغليف املنتج حسب طبيعته  4/4/1

4/4/2  ِّ
و 
ُ
 ملنتج من مادة الرصاص أو أي من املعادن الثقيلة.امواد تغليف  التأكد من خل

 التأكد من أن عبوات أو مواد التغليف البالســــــــــــــتيكية للمنتَ  4/4/3
ُّ
انت هذه املواد إذا ك ل ج تحمل بطاقة البالســــــــــــــتيك القابل للتحل

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

 للتدوير.
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 (   البيانات اإليضاحية5املادة )

ة لوضـــــعه وعرضـــــه في الســـــوق بهدف اســـــتخدامه  ؛يجب أن تكون البيانات اإليضـــــاحية الخاصـــــة باملنتج عدَّ
ُ
في اإلنشـــــاءات واملباني امل

 كالتالي:

ِّد وسجله التجاري.  5/1
 أن ُيكَتب في البيانات اإليضاحية اسم املور 

ــــفات القياســــــية ذاتمطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه أن تكون البيانات اإليضــــــاحية على املنَتج   5/2  الالئحة واملواصــ

نة في امللحق ) ؛العالقة  .( من هذه الالئحة1املبي 

بَ   5/3
ْ
 تة، وقابلة للتحقق.أن تكون جميع املعلومات املستخدمة في البيانات اإليضاحية صحيحة وُمث

 بلد املنشأ.

 اشتراطات التخزين.  5/4

 إذا تطلب األمر ذلك. - فترة صالحية املنتج ورقم الدفعة الخاصة به  5/5

5/6   
 

ـــالمية تكون الصــــــــــــــور والعبـارات املســــــــــــــتخـدمـة على عبوات املنتَ أال ــ ــ ــ ــ ج، مخـالفـة للنظـام العـام وا داب العـامـة والقيم اإلســـ

 السائدة في اململكة.

 (   إجراءات تقويم املطابقة6املادة )

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

 الخصوص في أي مواصفة قياسية فال يؤخذ به. 

ها ة أو ما يكافؤ عالمة الجودة السعوديالحصول على  –املسؤول عن وضع بالط السيراميك في السوق  -يجب على املورد   6/2

 من العالمات املعترف بها في اململكة.

ِّد يجب على   6/3
الحصول على شهادة مطابقة  – في السوق الخاضعة لهذه الالئحة  اتاملنتجبقية وضع املسؤول عن  -املور 

 لنموذج تقويم املطابقة )املقبولة إحدى الجهاتصادرة من 
ً
ح في امل (،Type 3، وفقا  (2لحق )كما هو موضَّ

ذ يجب أن   6/4 ِّ
نف 
ُ
د،الجهة املقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج ت بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه الالئحة  املحدَّ

نة في امللحق )و   (.1املواصفات القياسية السعودية ذات العالقة؛ املبي 

6/5   
 
 يلي:ما  فني يتضمن يجب أن ُيرفق مع املنَتج ملف

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

 .وثيقة تقييم املخاطر (ب

 بلد املنشأ (ج

ِّد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق،يجب على   6/6
 وشهادات املطابقةمثل تقديم وثائق امللف الفني  املور 

ب منه ذلك وأي معلومات لِّ
ُ
ُت مطابقة املنَتج ملتطلبات هذه الالئحة، متى ما ط ثبِّ

ُ
قة ت

 
 .أخرى موث

للمتطلبات املنصوص  ةمطابق ما يكافئهاأو  السعوديةعلى عالمة الجودة  ةالحاصل املنتجات الخاضعة لهذه الالئحةعتبر ت   6/7

 .ه الالئحةعليها في هذ
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  مسؤوليات الجهات الرقابية( 7املادة )

 مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي: ضمنتقوم الجهات الرقابية 

ـــــتيفــاء  7/1 ــ ــ ــ ين(، واألدوات الطوب و  منتجــات التحقق من اســـ ين والصــــــــــــــنــاعيَّ البالط والســــــــــــــيراميــك، والرخــام والحجر )الطبيعيَّ

اإلنشــائية واملباني؛  صــة لألعمال؛ املخصــَّ الصــحية، واملنتجات ذات العالقة؛ املصــممة لالســتخدام في اإلنشــاءات واملباني

  والوثائق الفنيةدة تقويم املطابقة املحدَّ إلجراءات الخاضعة لهذه الالئحة 
ُ
 في املنافذ واملصانع.، اإلرساليات رفقة معامل

ــــوائيـا  – للجهـات الرقـابيـة يحق 7/2 ــ ــ ــ ــ  إحـالتهـا إلى املختبراتو  ،اإلنتـاجســــــــــــــحـب عينـات من املنتج بشــــــــــــــكـل دوري من نقطـة  -عشــ

 الواردة في هذه الالئحة. للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات املختصة

ِّ  للجهات يحق  7/3
 بذلك. وما يتعلقإجراء االختبارات  تكاليفومستوردين( )صانعين  دينالرقابية تحميل املور 

ـــــبط عند  7/4 ــ ــ ــ ــــتودعات  تقوم الجهة الرقابيةفإن  للمنَتج،عدم مطابقة  حالة ضـــ ــ ــ ــ ــ ـــحب املنتجات املعنية من املســ ــ ــ ــ ــ واتخاذ بســـ

 .في حقها النظامية اإلجراءات

 سلطات مسح السوق مسؤوليات ( 8املادة )

 مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي: ضمنتقوم سلطات مسح السوق 

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

نة في هذه الالئحة  مدى استيفائهامن و من سالمة املنتجات  واملصنعين للتحقق واملواصفات للمتطلبات األساسية املبيَّ

 ذات العالقة.  القياسية

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

 .الالئحةالالزمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات املنصوص عليها في هذه 

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

ِّ سحٍب واستدعاء للمنتَ اإلجراءات اإلدارية من 
طب 

ُ
وذلك بعد  (،9إليها في املادة ) والعقوبات املشار ق اإلجراءاتج املعني، وت

 . اإلجراءات الالزمة اتخاذ

 املخالفات والعقوبات(   9املادة )

9/1   
َ
 .اإلعالن عنهاأو حتى ، ، واستيرادها ووضع أو عرضها في السوق ر صناعة املنتجات غير املطابقة لبنود هذه الالئحةُيحظ

هذا  للحكم بأنالرقابية  الجهاتتطلبات هذه الالئحة ســــببا كافيا لســــلطات مســــح الســــوق و ملاملنَتج  اســــتيفاءعتبر عدم يُ   9/2

ِّ  مما ،غير مطابق نَتجامل
 
 :الحاالت التالية وذلك في، على البيئةو على صحة وسالمة املستهلك  ل خطراقد يشك

 .الجودة السعودية أو ما يكافئها، أو تثبيتها بطريقة غير صحيحةعدم تثبيت شارات املطابقة أو عالمة  (أ

ِّد باملطابقة، املطابقة عدم إصدار شهادة (ب
أو احتوائهما على ة، صحيح بطريقة غير أو إصدارهما أو إقرار املور 

 معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.

 .عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية (ج
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ج أو املعلومات ، أو عدم توفر بيانات املنتَ االستخدام إرشاداتأو  البيانات اإليضاحيةعدم توفر أو عدم اكتمال  (د

 املتعلقة باملواد الخطرة.

إلجراءات الالزمة ا جميعاتخاذ  -الحالة حسب  - سلطات مسح السوق ، فعلى هذه الالئحةمخالفة ألحكام  ضبط أي عند 9/3

 ذلك:إلزالة املخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل 

 املسـتودعات أو بسـحبه من  - في السـوق  ج املخالفاملنتَ وضـع أو عرض املسـؤولة عن  - تكليف الجهة املخالفة (أ

ـــــحيح املخالفةالســـــــــوق بهدف  ــ ــــديرهأو  إن كان ذلك ممكنا، - تصــ ــ ــ  ج( وذلك)حســـــــــب طبيعة املنتَ  أو إتالفه، تصـ

 .سلطات مسح السوق خالل املدة الزمنية التي تحددها 

ـــــحب املنتجات أو  (ب ــ ـــــتدعائهاأو اتخاذ أي إجراء آخر  ،أو إتالفها حجزهاالقيام بســ ــ ـــلطات  ،ســـــــــوق من ال الســ ــ ــ ولســ

ـــــب الحالة  - مســـــــــح الســـــــــوق  ــ ـــــتدعاءاإلعالن عن  -حســ ــ ل الجهة املخالفة جميع ، ســـــــــوق الج من املنتَ  اســ مع تحم 

 التكاليف املترتبة على ذلك.

ـــــمولـــة في هـــذه  (ج ــ ــ ــ قـــة لـــدى التعـــامـــل مع املنتجـــات املخـــالفـــة املشـــ حـــدده األنظمـــة واللوائح املطبَّ
ُ
الالئحـــة وفقـــا ملـــا ت

 الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق.

 املخالفةاملنتجات هذه  اإلجراءات الالزمة بحق تتخذلهيئة ، فإن اللمنتجات الخاضـعة لهذه الالئحةعند ضـبط مخالفة   9/4

ـــــهــادة املطــابقــة بمــا في ذلــك  ،ه الالئحــةتطلبــات هــذمل ــ ــ ــ  -واتخــاذ التــدابير الالزمــة مع الجهــة املقبولــة  ،ةالعالقــذات إلغــاء شـــ

رة الشهادة  .جهات تقويم املطابقةالئحة قبول وفقا ل - ُمصدِّ

دون اإلخالل بأي عقوبة أشــــــــــد في األنظمة املعمول بها، فإنه ُيعاقب كل من يخالف متطلبات املواصــــــــــفات  9/5

للمنتجات املشــــــمولة بمجال هذه الالئحة الفنية بالعقوبات املنصــــــوص عليها في نظام  القياســــــية املعتمدة

 .مكافحة الغش التجاري 

 أحكام عامة(   10املادة )

ِّد ـكـامــل املســــــــــــــئوليــة القــانونيــة عن تنفيــذ متطلبــات هــذه الالئحــة، و    10/1
 يتحمــل املور 

ُ
ق عليــه العقوبــات التي ينص عليهــا ت طبَّ

 ، إذا ثبت مخالفتها ألي مادة من مواد هذه الالئحة.تتعلق بذلك أي أنظمة أخرى /نظام الغش التجاري و

ِّد بجميع األنظمــة/اللوائح األخرى املعمول بهــا في اململكــة؛ املتعلقــة بتــداول املنَتج    10/2
ال تحول هــذه الالئحــة دون التزام املور 

ـــالمــة،  ــ ــ ــ ــ ـــــافــة إلى ذلــك،ونقلــه وتخزينــه، وكــذلــك األنظمــة/اللوائح ذات العالقــة بــالبيئــة واألمن والســـ ــ ــ ــ ــ ن االلتزام فــإ وبــاإلضــ

 اللتزام بمتطلبات كود البناء السعودي.هذه الالئحة ال يغني عن امتطلبات ب

ِّدي    10/3
ـــيراميك أو البالط أوالطوب أو يجب على جميع مور  ــ ــ ــ ــ ـــــحية الســـ ــ ــ ــ ـــعة ألحكام هذه الالئحة، أن  ؛األدوات الصـــ ــ ــ ــ ــ الخاضـــ

يقدموا ملفتشــــــــــ ي الجهات الرقابية وســــــــــلطات مســــــــــح الســــــــــوق جميع التســــــــــهيالت واملعلومات التي يطلبونها لتنفيذ املهام 

 لهم.املوكلة 

أو نشأ أي خالٍف في تطبيقها، فُيرفع األمر إلى لجنة  ،ال يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه الالئحةإذا نشأت أي حالة    10/4

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

ِّد تقديم طلب جديد بعد   10/5
زوال أســـــباب رفض الطلب، وجعد إجراء التصـــــحيحات الالزمة لألســـــباب التي أدت  يجوز للمور 

دها الهيئة. إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية ِّ
حد 

ُ
 ت
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، عالمة الجودة ، بما في ذلكالحاصــلة على شــهادة املطابقةتقوم الهيئة بدراســة الشــكاوى التي ترد إليها بشــأن املنتجات    10/6

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

ِّد بنود هذه الالئحة، واتخاذ   10/7
 يحق للهيئة إلغاء شـــــــــــهادة املطابقة أو الترخيص باســـــــــــتعمال عالمة الجودة إذا خالف املور 

 اإلجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة

ـــــتعمــال عالمــة الجودة عنــد إدخــال أي تعــديالت على املنتَ    10/8 ــ ــ ــ ـــــهــادة املطــابقــة أو الترخيص بــاســـ ــ ــ ــ ـــالحيــة شـــ ــ ــ ــ ــ ج خالل فترة صـــ

 طابقة أو إقرار املورد يصــبح ُم فإن شــهادة امل –غير املؤثرة  الشــكليةعدا التعديالت  –الســعودية 
َ
، ويجب على املورد ىلغ

 .التقدم بطلب جديد

ـــدر عن    10/9 ــ ــ ـــــتفيدين من تطبيق هذه الالئحة االلتزام بما يصــ ــ ـــير مواد هذه الالئحة، وعلى جميع املســ ــ ــ للهيئة فقط حق تفســ

 تفسيرات.الهيئة من 

 أحكام انتقالية(   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 1الفقرة )مع مراعاة أحكام  11/2
( من هذه املادة، ُيعطى مهلة للمور 

 من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 365الالئحة الفنية خالل مدة ال تزيد عن 
ً
 يوما

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

 النشر(   12املادة )

 
ُ
 الجريدة الرسمية.في ه الالئحة نشر هذت
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 (1) امللحق

 ذات العالقة  املواصفات القياسيةو  الطوب والبالط والسيراميك واألدوات الصحية منتجاتبقائمة  (أ

ج م
َ
رقم املواصفة  اسم املواصفة باللغة اإلنجليزية عنوان املواصفة القياسية املنت

 القياسية

1 

الجزء األول:  -بالط السيراميك  السيراميكبالط 
 أخذ العينات وقواعد القبول 

Ceramic tiles -- Part 1: Sampling and 
basis for acceptance 

SASO-ISO-10545-1 

مونة مائعة  -بالط السيراميك 
الجزء األول:  -ومواد االلتصاق 

املصطلحات، التعاريف 
واالشتراطات الفنية ملواد 

 االلتصاق

Ceramic tiles -- Grouts and adhesives 
-- Part 1: Terms, definitions and 
specifications for adhesives 

SASO-ISO-13007-1 

مونه مائعة  -بالط السيراميك 
: 3الجزء  -ومواد االلتصاق 

املصطلحات والتعاريف 
 واالشتراطات الفنية للمونة املائعة

Ceramic tiles -- Grouts and adhesives 
-- Part 3: Terms, definitions and 
specifications for grouts 

SASO-ISO-13007-3 

بالط السيراميك التعاريف، 
 والخصائص والبيانات اإليضاحية.

Ceramic tiles -- Definitions, 
classification, characteristics and 
marking 

SASO-ISO-13006 

بالط األسطح  2

املائلة الطيني 

 "القرميد"

بالط األسطح املائلة الطيني 
 "ووصالته "القرميد

Pitched roofs clay tiles and fittings. SASO-1812 

 مواصفات بالط السقف
standard specification for roofing 
slate 

SASO-ASTM-C406 

 

مواصفات بالط الجدران الحامل 
 املصنوع من الطين اإلنشائي.

standard specification for structural 
clay load-bearing wall tile 

SASO-ASTM-C34 

 

املواصفة الفنية للبالط الطيني 
 غير املحمل اإلنشائي

standard specification for structural 
clay nonloadbearing screen tile 

SASO-ASTM-C530 

 

مواصفات بالط الواجهات من 
 للمنشآتالطين 

standard specification for structural 
clay facing tile 

SASO-ASTM-C212 

 

املواصفات لبالط غير الحامل 
 التركيبية الطينية

standard specification for structural 
clay nonloadbearing tile 

SASO-ASTM-C56 

 

األدوات  3

الصحية 

 الخزفية

الطرد املراحيض الغربية ذات 
 املزدوج

western water closets equipped with 
a dual flushing device SASO 2922 

 –األدوات الصحية الخزفية 
 املراحيض الغربية

ceramic sanitary appliances - 
western water closets 

 

SASO-1473 

 

 -األدوات الصحية الخزفية 
  املراحيض الشرقية واألكواع.

Ceramic sanitary appliances: Eastern 
water closets and traps. SASO-1258 

 -األدوات الصحية الخزفية 
 املتطلبات العامة

Ceramic sanitary appliances - 
General requirements. SASO-1025 

 -األدوات الصحية الخزفية 
 الشطافات )البيديهات(

Ceramic sanitary appliances - bidets. SASO-GSO-EN-14528 

الشطافات )البيديهات( بقاعدة 
واملعلقة بالحائط واملزودة باملاء من 

 أبعاد التوصيل –أعلى الحافة 

Pedestal and wall-hung bidets with 
over-rim supply. Connecting 
dimensions 
 

SASO-GSO-EN-35 
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ج م
َ
رقم املواصفة  اسم املواصفة باللغة اإلنجليزية عنوان املواصفة القياسية املنت

 القياسية

األدوات  4

 الصحية

األدوات الصحية: املواصفات 
 العامة ملنظمات معدل التدفق

Sanitary tapware: General 
Specifications for flow rate 
regulations 

SASO-EN-246 

الصنابير: ليات   -األدوات الصحية 
 املراوش  والشطافات

Sanitary appliances-tapware: shower 
and spray hoses. 

SASO-1913 

عدة صناديق -األدوات الصحية 
 الطرد

Sanitary appliances- flushing 
apparatus. 

SASO-1480 

 -املغاسل  –األدوات الصحية 
املتطلبات الوظيفية وطرق 

 االختبار

Sanitary appliances - Wash basins – 
Functional requirements and test 
methods 
 

SASO - GSO - EN 

14688 

األدوات الصحية: مواصفات 
 الجاكوزيمغاطس 

Sanitary appliances - Specification 
for whirlpool baths 

SASO-GSO-EN-12764 

 صناديق الطرد -األدوات الصحية 
Sanitary appliances - flushing water 
tanks. 

SASO-1257 

أجهزة الطرد  -األدوات الصحية 
 املضغوطة.

sanitary appliances pressurized 
flushing devices 

SASO-1477 

 

املتطلبات  -األدوات الصحية 
 العامة لقطع التركيبات الصحية

Sanitary appliances: general 
requirements for plumbing fixture 
fittings 

SASO-2655 

األدوات الصحية  أحواض 
االستحمام املصنوعة من الواح 

املصبوبة متقاطعة  اإلكريليك
الترابط   صواني االستحمام 

وأحواض االستحمام لألغراض 
 املنزلية

Sanitary appliances - Cross-linked 
cast acrylic sheets for baths and 
shower trays for domestic purposes 

SASO-EN-263 

األدوات الصحية أحواض 
االستحمام املصنوعة من الواح 
 أكريلونيتريل بيوتادايين  ستيري 

) /ABS(  اإلكريليك املبثوقة
املتطلبات وطرق -بالصدم املطور 

 االختبار

Sanitary appliances - Baths made 
from impact modified coextruded 
ABS/acrylic sheets - Requirements 
and test methods 

SASO-EN-15719 

اإلكريليك املواصفة الفنية أللواح 
املبثوقة بالصدم املطور لصواني 

 االستحمام لألغراض املنزلية

specifications for impact modified 
extruded acrylic sheets for shower 
trays for domestic purposes 

SASO-EN-13558 

 

أحواض  -األدوات الصحية 
االستحمام املصنوعة من الواح 

املصبوبة متقاطعة  اإلكريليك
املتطلبات وطرق  -الترابط  
 االختبار

sanitary appliances - baths made 
from cross-linked cast acrylic sheets - 
requirements and test methods 

SASO-EN-198 

 

أحواض االستحمام لألغراض 
املنزلية املصنعة من مادة 

 اإلكريليك

baths for domestic purposes made of 
acrylic material 

SASO-GSO-2012 

 

أحواض االستحمام )املغاطس( 
 أبعاد التوصيل

Baths - Connecting dimensions SASO-EN-232 

صواني  -األدوات الصحية 
االستحمام املصنوعة من صفائح 

sanitary appliances - shower trays 
made from cross-linked cast acrylic 

SASO-GSO-249 
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ج م
َ
رقم املواصفة  اسم املواصفة باللغة اإلنجليزية عنوان املواصفة القياسية املنت

 القياسية

املتطلبات  -اإلكريليك املسبوكة 
 وطرق االختبار

sheets - requirements and test 
methods 
 

أبعاد  -املغاسل ذات القاعدة 
 التوصيل

Wash basins. Connecting 
dimensions 
 

SASO-GSO-EN-31 

أغطية ومصبعات فتحات غرف 
التفتيش وتصريف السيول 

 وإطاراتها

Covers and gratings of manhole and 
gully and their frames GSO 1755 

املتطلبات القياسية لفتحات 
التفتيش وا بار الرطبة املصنوعة 
من الفيبر جالل )الراتنج الحراري 

 املدعم باأللياف الزجاجية(

Standard Specification for Fiberglass 
(Glass-Fiber-Reinforced 
Thermosetting-Resin) Manholes and 
Wetwells 

SASO ASTM D3753 

مواصفات البالستيك املقوى 
فتحة التفتيش  - )FRP باأللياف

وأغطية املنافذ مع اإلطار املدعمة 
 ( FRP البالستيكية ) باأللياف

Fiber-Reinforced Plastic (FRP) 
Specifications - Fiber-Reinforced 
Plastic (FRP) Manhole and Access 
Covers with Frame 

SASO GSO 2423 

مواصفة الكرس ي والغطاء 
 البالستيكي للمرحاض

Plastic Toilet Seat and cover 
 SASO 2854 

صناديق عدادات املياه املصنوعة 
 من البالستيك الحراري 

SPECIFICATION FOR 
THERMOPLASTIC WATER METER 
CABIENT 

SASO 2283 

الطوب أو  5

 البالط
مواصفات بالط الصرف الرملي 
 وبالط الصرف الرملي املثقوب

Standard Specification for Clay Drain 
Tile and Perforated Clay Drain Tile 

SASO-ASTM-C4 

الطوب الكبير )البلوك( املفرغ 
املصنوع من الطين املحروق 

 للحوائط

Hollow  Blocks  From Burnt  clay  for  
walls SASO-GSO-1421 

مواصفة بالط الواجهات اإلنشائي 
الخزفي املزجج من الطين وطوب 

الواجهات ووحدات املباني 
 املصمتة

Standard Specification for Ceramic 
Glazed Structural Clay Facing Tile, 
Facing Brick, and Solid Masonry 
Units 

SASO-ASTM-C126 

مواصفات لبناء طوبة )وحدات 
البناء الصلبة املصنوعة من الطين 

 أو السجيل(

Standard Specification for Building 
Brick (Solid Masonry Units Made 
From Clay or Shale) 

SASO-ASTM-C62 

مواصفة الطوب املفرغ )وحدات 
البناء املفرغة املصنوعة من الطين 

 أو الطفل(

Standard Specification for Hollow 
Brick (Hollow Masonry Units Made 
From Clay or Shale) 

SASO-ASTM-C652 

مواصفة الفنية لطوب الواجهات 
)وحدات البناء املصمتة املصنوعة 

 من الطين أو الطفلة(

Standard Specification for Facing 
Brick (Solid Masonry Units Made 
from Clay or Shale) 

SASO-ASTM-C216 

املواصفة الفنية للطوب املزجج 
)الحرق ملرة واحدة، وحدات 

 الطوب(

Standard Specification for Glazed 
Brick (Single Fired, Brick Units) 

SASO-ASTM-C1405 
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ج م
َ
رقم املواصفة  اسم املواصفة باللغة اإلنجليزية عنوان املواصفة القياسية املنت

 القياسية

املواصفة الفنية للطوب العازل 
درجة الحرارة العالية للطوب أو 

 البالط

standard specification for brick, 
insulating, high temperature, fire 
clay 

SASO-ASTM-F1312 

املواصفة القياسية لبالط 
 األرضيات املصنوع من الفينيل

Standard Specification for Vinyl 
Composition Floor Tile SASO ASTM F1066 

أغطية األرضيات املرنة: مواصفات 
أغطية األرضيات املبنية على 

 بوليمرات متلدنة بالحرارة

Resilient floor coverings:- 
Specification for floor coverings 
based on thermoplastic polymers 

SASO ISO 19322 

 املمارسة القياسية لتركيب الطبقة
التحتية ذاتية التسوية وإعداد 

 السطح الستقبال األرضيات املرنة

Standard Practice for the Installation 
of Self-Leveling Underlayment and 
the Preparation of Surface to Receive 
Resilient Flooring 

SASO ASTM F2873 

املتطلبات القياسية لألرضيات 
وحدات مع لب من املرنة في شكل 

 البوليمر الصلب

Standard Specification for Resilient 
Flooring in Modular Format with 
Rigid Polymeric Core 

SASO ASTM F3261 

املتطلبات القياسية لبالط 
األرضيات املصنوعة من البولي 

 أوليفين

Standard Specification for Polyolefin 
Composition Floor Tile 

SASO ASTM F3009 

املتطلبات القياسية لبالط 
 األرضيات املصنوعة من البوليستر

Standard Specification for Polyester 
Composition Floor Tile SASO ASTM F2982 

املواصفات القياسية الستخدام 
فتات املطاط كأرضيات آمنة في 
املالعب وتحت وحول معدات 

 االطفال

Standard Specification for Loose-Fill 
Rubber for Use as a Playground 
Safety Surface under and around 
Playground Equipment 

 SASO ASTM F3012 

املواصفة القياسية للسطوح 
األرضية املتجانسة املقاومة للمواد 

 الكيميائية

Standard Specification for Chemical-
Resistant Monolithic Floor 
Surfacings 

 

SASO-ASTM-C722 

 

الحجر والرخام  6

 الطبيعي

 مواصفات أبعاد حجر الجرانيت
standard specification for granite 
dimension stone SASO-ASTM-C615 

املواصفات الفنية لحجر السربتين 
 املنحوت

standard specification for serpentine 
dimension stone 

SASO-ASTM-C1526 

 

را  ِّ
 
املواصفات الفنية لحجر الت

 فيرتين املنحوت
standard specification for travertine 
dimension stone 

SASO-ASTM-C1527 

 

مواصفة الحجر املعماري 
 املصبوب

standard specification for 
architectural cast stone 

SASO-ASTM-C1364 

 

املواصفات الفنية لحجر الرخام 
 املنحوت

standard specification for marble 
dimension stone 

SASO-ASTM-C503 

 

مواصفة الحجر الصفائحي 
 )اإلردواز( املنحوت

standard specification for slate 
dimension stone 

SASO-ASTM-C629 

 

 مواصفة الحجر الجيري املنحوت
standard specification for limestone 
dimension stone 

SASO-ASTM-C568 

 

املواصفة القياسية للجير الحي 
والجير املطفأ والحجر الجيري 

 لالستخدامات البيئية

standard specification for quicklime, 
hydrated lime, and limestone for 
environmental uses 

SASO-GSO-ASTM-

C1529 

 

 Solid surfacing sheets SASO-GSO-2340 ألواح األسطح الصلبة
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ج م
َ
رقم املواصفة  اسم املواصفة باللغة اإلنجليزية عنوان املواصفة القياسية املنت

 القياسية

الحجر والرخام  7

 الصناعي

مواد األسطح الصلبة التي أساسها 
أو من  اإلكريليكمواد راتنجية من 

عديد األستر أو من خليط من 
وعديد األستر منتجات  اإلكريليك

 األلواح

acrylic, polyester, and mixed acrylic- 
polyester resin based solid surface 
material - sheet products 

SASO 2270 

 

  مالحظة: 

ـــــية  ــ ــــفات القياســ ــ ــ ـــيراميك، والرخام والحجر الطوب و فيما يتعلق بمنتجات  –هذا امللحق املذكورة في تعد قائمة املواصـ ــ ــ البالط والســ

ان  ان(، واألدوات الصــــحية، واملنتجات ذات العالقة؛ املصــــممة لالســــتخدام في اإلنشــــاءات واملباني)الطبيعيَّ واملواد ذات  والصــــناعيَّ

ـــمن هذه الالئحة الواردة العالقة  ــ ــ ــ ــ ويتولى  ،خاضــــــــــــــعة للمراجعة وال يجوز العمل إال بالقوائم املتاحة وقت نشــــــــــــــر هذه الالئحة –ضـــ

 ِّ
 من تلك املواصفات املذكورة في القوائم. ةتخدمون أحدث نسخدون مسؤولية التأكد من أنهم يساملور 
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 الجمركي والترميز قائمة املنتجات  (ب

 البند الجمركي فئات املنتجات الرقم

مغاطس وأحواض اغتسال، ومغاسل وأحواض شطف )بيديه(، ومراحيض ومقاعدها وأغطيتها وخزانات   .1

 صحية من لدائن.تدفق املياه )سيفونات( وأصناف مماثلة الستعماالت 
3922 

 6801 ار تبليط ورصف طرق، من حجر طبيعي.حجارة رصف، وأحج  .2

 6802 من حجر طبيعي.يفساء وما يماثلها أحجار نصب وبناء مشغولة وأصناف مصنوعة منها، مكعبات الفس  .3

 6803 .حجر إردواز طبيعي مشغول   .4

 6810 .مصنوعات من أسمنت أو من الخرسانة أو من حجر اصطناعي  .5

 6902 .وأصناف خزفية مماثلة للبناء وكتل وبالط طوب  .6

 6904 .من األصناف املماثلة، من خزف طوب بناء و كتل تبليط مرجعات  .7

 6905 .قرميد سقوف وعناصر مداخن أخر وزخارف معمارية، وأصناف إنشائية أخر من خزف  .8

 6907 .للتشطيبخزف أو التغطية للجدران أو املواقد، و  بالط من خزف للتبليط  .9

10.  
مغاسل و قواعد مغاسل و أحواض استحمام وأحواض استبراء ""بيديه"" و مقاعد و أحواض غسيل 

 .من خزفباول و أصناف صحية مماثلة ثابتة مراحيض وخزانات تفريغ املياه )سيفون( و م
6910 

 7324 .أدوات صحية وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب  .11

 7418 من نحال. أدوات صحية وأجزاؤها  .12

خر من نيكل  .13
ُ
 7508 . مصنوعات أ

 7615 .وأجزاؤها من أملونيومأدوات صحية   .14

عدُّ املنتجات والتر ملحوظة: 
ُ
ثة واملعتمدة.ات   ميز الجمركية املوجودة في منصة سابر اإللكترونية هي النسخة املحدَّ
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 (2امللحق )

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

 عملية اإلنتاج( تقويم)املطابقة للطراز املبنية على 

ة على تقويم عملية اإلنتاج  1  املطابقة للطراز املبنيَّ

ِّد 
ذ املور  ِّ

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

ـــهادة اعتماد الطراز )  -تحت كامل مســــــــــــــؤوليته  ــ ــ ــ ــ ( و Type Approvalبأن املنتجات املعنية متطابقة مع الطراز املحدد في شـــ

 الفنية ذات العالقة. تتقيد بمتطلبات اللوائح

 التصنيع  2

ِّد تشــــــــغيل نظام إدارة ســــــــالمة املنَتج؛ مصــــــــادق عليه لضــــــــمان ســــــــالمة املنتج، شــــــــامال خط اإلنتاج والفحص  
يجب على املور 

ـــــقا للبند ) ـــــنية وفـ  ( وفقا ملا وردSurveillance(، ويجب أن يخضـــع النـــظام إلى مراقبة دورية )3النهائي، واختبار املنتـــجات املعـ

 (.4في البند )

ج     3
َ
 نظام إدارة سالمة املنت

ِّد تقديم طلب إلى الجهة املقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سالمة املنَتجات املعنية.  3/1
 يجب على املور 

 ويجب أن يشمل الطلب:

د، واسم و عنوان (أ ل الرسمي للصانع  اسم وعنوان املورَّ ِّ
 
 عند تقديم الطلب من املمثل الرسمي. -املمث

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

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

 كل املعلومات ذات العالقة بشأن فئة املنتجات املقصودة. (د

 إدارة سالمة املنَتج. الوثائق الخاصة بنظام (ه

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

يجب أن يضـــــــــــمن نظام إدارة ســـــــــــالمة املنَتج تطابق املنتجات املصـــــــــــنعة مع الطراز املحدد في شـــــــــــهادة اعتماد الطراز، ومع  3/2

 متطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة.

ِّد  -جميع عناصــــر النظام ومتطلباته  يجب توثيق  3/3
بطريقة منهجية ومنظمة، على شــــكل ســــياســــات مكتوبة  –املعتمدة من املور 

قا لبرامج وخطط وأدلة وســـجالت الســـالمة،  ســـِّ
َّ
تيح وثائق نظام إدارة ســـالمة املنَتج فهما مت

ُ
وإجراءات وتعليمات، ويجب أن ت

 وصفا كافيا ملا يلي:  -على وجه الخصوص  -ويجب أن تشمل وثائق النظام 

 أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي واملسؤوليات وصالحيات اإلدارة، وذلك فيما يتعلق بسالمة املنَتج. (أ

بعة؛ (ب  تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة جودة وسالمة املنَتج، والعمليات واإلجراءات املتَّ

ذة؛ قبل وأثناء وجعد التصنيع، و  (ج ِّ
 تكرارها؛الفحوصات واالختبارات املنف 
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 السجالت: مثل تقارير الفحص واالختبار واملعايرة، ووثائق تأهيل املوظفين املعنيين ... إلخ. (د

 وسائل ضبط تحقيق السالمة املطلوبة في املنَتج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سالمة املنَتج. (ه

قة على نظام إدارة ســــــــالمة املنَتج  -يجب على الجهة املقبولة   3/4 ــــتوفيا للمتطلبات تق -املصــــــــادِّ ــ ويم النظام لتحديد ما إذا كان مســ

 ، خالل فترة سريان املصاَدقة على النظام، وذلك ملدة ثالث سنوات. 3/3املشار إليها في البند 

كلمــا ـكـان مطــابقـا -فيمــا يتعلق بعنــاصــــــــــــــر نظــام إدارة ســــــــــــــالمــة املنَتج   -افتراض مطــابقــة املنَتج ملتطلبــات اللوائح الفنيــة  يجــب  3/5

 للمواصفات القياسية.

ذا خبرة في تقويم  -على األقل  -يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في ســـالمة املنَتج املعني، وأن يضـــم الفريق  عضـــوا واحدا   3/6

 وتقنيات صناعة املنَتج، وإملاما باملتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العالقة.مجال 

يجب أن يشـــــــــمل التدقيق زيارة تقويٍم للمصـــــــــنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية املشـــــــــار إليها في البند   3/7

دة في اللوائح الفنيـة، وإجراء الفحوصــــــــــــــات واالختبـارات الالزمة للتـأكـد من قـدرة الصــــــــــــــانع على تحـديـد املتطلبـات الوار  3/3

 لضمان مطابقة املنَتج لتلك املتطلبات.

 يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن اإلشعار نتائج التدقيق و قرار التقويم مع مسوغات ذلك.  3/8

 سالمة املنَتج ، كما هو ُمصاَدق عليه، والحفاظ عليه بحيث يظل مالئما وفعاال. يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة  3/9

بأي تعديل ُمقتَرٍح في نظام إدارة  -التي صادقت على نظام إدارة سالمة املنَتج  -يجب على الصانع إشعار جهة تقويم املطابقة   3/10

 سالمة املنَتج.

 في يجــب على الجهــة املقبولــة تقويم أي  3/11
ً
ل مســــــــــــــتمرا تعــديالت مقترحــة، ثم تقرير مــا إذا ـكـان نظــام إدارة ســــــــــــــالمــة املنَتج املعــدَّ

ـــار إليها في البند  ــ ــ ــ ــ ــ ــــانع 3/3مطابقته للمتطلبات املشـ ــ ــ ــ ــ ـــعار الصــ ــ ــ ــ ــ ، أو يحتاج إلى إعادة التقويم، ويجب على الجهة املقبولة إشـــ

 مع مسوغات ذلك. بقرارها، على أن يتضمن اإلشعار نتائج الفحص واالختبار وقرار التقويم

اقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة املقبولة 4  املر

ِّد اللتزامات نظام إدارة سالمة املنَتج املصاَدق عليه. 4/1
 الغرض من املراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء املور 

ِّد الســــــــــــــمــاح للجهــة املقبولــة   4/2
ـــــادقــة  -يجــب على املور  ــ ــ ــ ــ ـــــريــان املصــ ــ ــ ــ ـــــنيع والتفتيش واالختبــار بــدخول م -خالل فترة ســـ ــ ــ ــ واقع التصـــ

ر جميع املعلومات الالزمة للتقويم؛ خاصــــــة وثائق نظام إدارة ســــــالمة املنَتج، وســــــجالت الســــــالمة، مثل:  ِّ
 
والتخزين ، وأن ُيوف

 تقارير الفحص واالختبار واملعايرة، ووثائق تأهيل املوظفين املعنيين ... إلخ.

يارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصـــــــــانع يطبق نظام إدارة ســـــــــالمة املنَتج ويحاف  عليه، يجب على الجهة املقبولة القيام بز   4/3

ِّد.
قدم الجهة املقبولة تقرير التقويم للمور 

ُ
 على أن ت

ـــ ى األمر ذلك  –يحق للجهة املقبولة القيام بزيارات فجائية للمصــــــــنع  إلجراء اختبارات على املنَتج   4/4 ــ ــ أو توكيلها لجهة  -إذا اقتضـ

ِّد، أ
قدم الجهة املقبولة تقرير التقويم للمور 

ُ
خرى للتأكد من أن نظام إدارة ســـــــــــالمة املنَتج يعمل بشـــــــــــكل صـــــــــــحيح، على أن ت

 في حالة إجراء االختبارات. -وتقارير االختبارات 

 شهادة املطابقة واإلقرار باملطابقة 5

ِّد حاصـــــــال على نظام إدارة ســـــــالمة املنَتج مصـــــــاَدق عليه يجب على الجهة املقبولة إصـــــــدار شـــــــهادة مطابقة للمنَتج إذا كان   5/1
املور 

ِّد طلبا لذلك، خالل فترة سريان مفعول املصادقة.
 وساري املفعول، وذلك كلما قدم املور 
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يجب على الجهة املقبولة تحديد بيانات املنَتج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة املطابقة الصادرة، وتسجيلها في البوابة   5/2

 لكترونية للمطابقة )في الهيئة(.اإل

ِّد أن يصــــــــــــــدر إقرارا مكتوبا باملطابقة لكل طراٍز ُمعتمد من املنَتج )اعتماد الطراز(، و أن يجعله ُمتاحا للجهات   5/3
يجب على املور 

عتَمد لل10املختصـــــة والرقابية وســـــلطات مســـــح الســـــوق ملدة  ال تقل عن عشـــــر )
ُ
د الطراز امل منَتج في ( ســـــنوات، على أن ُيحدَّ

ِّد باملطابقة، ويجب توفير نســــــــخة من شــــــــهادة املطابقة واإلقرار باملطابقة للجهات املختصــــــــة والرقابية وســــــــلطات 
إقرار املور 

 مسح السوق عند الطلب.

 للجهات املختصـــــة والرقابية وســـــلطات مســـــح الســـــوق ملدة ال تقل عن عشـــــر  5/4
ً
ِّد أن يجعل الوثائق أدناه ُمتاحة

يجب على املور 

 ( سنوات.10)

  3/3الوثائق املشار إليها في البند. 

  كما هو مصاَدق  عليه.3/9التعديالت املشار إليها في البند ، 

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

املنَتج التي يجب على كل جهة مقبولة إبالغ الجهات املختصة والرقابية وسلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة سالمة  5/5

صادقت عليها أو سحبتها، ويجب عليها وضع قوائم ألنظمة إدارة سالمة املنَتج التي صادقت عليها، أو التي قامت برفضها أو تعليقها 

أو تقييدها أو سحبها، وذلك بأي وسيلة؛ إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الجهات املقبولة األخرى عن 

عند  -ات الخاصة بأنظمة إدارة سالمة املنَتج التي قامت برفضها أو تعليقها أو سحبها أو تقييدها، وإشعار تلك الجهات املصادق

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

ِّدنموذج إقرار 
 Supplier Declaration of Conformityباملطابقة  املور 

أ هذا النموذج على  عبَّ  الورق الرسمي للشركةيُ

ِّد (1
 بيانات املور 

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

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

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

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

 الشخص الذي يمكن االتصال به: -

 ------------------------------------------------------------- البريد اإللكتروني: -

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

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

 تفاصيل املنتج: (2

 ------------------------------------------------------------العالمة التجارية للمنتج:  -

 -------------------------------------------------------------------------------الطراز:  -

 ------------------------------------------------------------------------وصف املنتج:  -

 --------------------------------------الفئة:  -------------------------------املستوى:  -

 -------------------------------املواصفات القياسية املرجعية/املواصفات الفنية:  -

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

 السعودية امللحقة بها.           

 -------------------------------------------------ول: الشخص املسؤ 

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

 -----/--/-- التاريخ: ----------------------التوقيع: 
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