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 تــمـــهـــيـــد

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

ه بشأن املوافقة على وثائق انضمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية، وما يتطلب األمر من التزام اململكة بمواءمة 21/9/1426

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

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

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

 عمل . وتوحيد إجراءات ال

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

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

افــق مــع املواصفــات القياســية  املطابقــة،وأنظمــة وأدلــة الجــودة وتقديــم  وتحقـق متطلبـات اتفاقيـة  واألدلة الدوليـة،تتو

افقـة مـع الشـريعة  املجـال،منظمـة التجـارة العامليـة فـي هـذا   "اململكـةالـح ومحققـة ملص اإلسالميةوتكـون متو

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

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

 .الخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها"للسلع واملنتجات و 

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

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

 املطابقـة،وإجـراءات تقويـم  القياسـية،تعـد الهيئـة هـي املرجـع فـي اململكـة فـي كل مـا يتعلـق باملواصفـات  التنظيـم،هـذا 

ـية ومنـح عالمة الجـودة والقيـاس واملعايـرة. وعلـى جميـع القطاعات الحكوميـة والخاصـة اإللتزام باملواصفـات القياس

 ".السـعودية فـي جميـع مشـترياتها وأعمالهـا

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

 للسالمة في الالئحة الفنية املحددة. 

 فقد قامت الهيئة بإعداد هذه الالئحة الفنية. 

 مهيد وجميع املالحق لهذه الالئحة الفنية جزء ال يتجزأ منها.هذا الت ملحوظة:

 (    املصطلحات والتعاريف1املادة )

املبينة  الدالالت واملعاني-عند تطبيق بنود هذه الالئحة الفنية -تكون للمسميات والعبارات أدناه  1/1

 : مالم يقتضِّ سياق النص خالف ذلك أمامها،

 السعودية.: اململكة العربية اململكة

 مجلس إدارة الهيئة. :املجلس

 الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة. :الهيئة
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هي الجهة/الجهات الحكومية ذات املهام الرقابية حسب اختصاصها واملسؤولة عن تنفيذ أو متابعة  :الجهات الرقابية

 تنفيذ اللوائح الفنية، سواًء في املنافذ الجمركية أو األسواق أو املصانع.

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

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

 على تشكل ال وأنها العالقة، ذات الفنية اللوائح في عليها املتطلبات املنصوص
ً
أي  أو والسالمة والبيئة، الصحة خطرا

 العامة. املصلحة بحماية يتعلق آخر جانب

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

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

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

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

ز وطرائق أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السالمة واألمان فيها، وتشمل كذلك املصطلحات والرمو 

 االختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعالمات.

يجب االلتزام  والبيئة، التي والصحة السالمة على تؤثر قد باملنتجات، التي الخاصة املتطلبات: املتطلبات األساسية

 .بها

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

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

ِّ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

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

 .في اململكة

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

غير مباشرة  : وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة توضح اإلجراء املستخدم بطريقة مباشرة أوإجراءات تقويم املطابقة

 لتقويم املطابقة.

 هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من 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 شهادة املطابقة

 ذات العالقة. ملتطلبات املواصفات القياسية

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

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

 للتشريعات ذات العالقة. اختبارات على املنتج وفقا
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هي عالمة اعتمدتها الهيئة تدل على ان املنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة  :عالمة الجودة السعودية

 مطابقة لالئحة وإجراء املنح واملواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

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

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

 سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

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

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

ج: 
َ
 ا.ومصنوعاته املنتجات الجلديةاملنت

باغة ِّ
 املواد. من أو غيرها أو نباتية كيميائية مواد باستخدام الطبيعية الجلود ألياف معالجة عملية :الد 

 األحذية. عداالطبيعية أو الجلود الصناعية  املصنوعات التي يدخل في تكوينها الجلود: املنتجات الجلديةمصنوعات 

د في املواصفة القياسية ذات العالقة بطاقة البيانات: نة على املنَتج، وفقا ملا هو ُمحدَّ  .املعلومات املبيَّ

القرارات املعمول واللوائح ويكون للكلمات والعبارات األخرى الواردة في هذه الالئحة الفنية املعاني الواردة في األنظمة  1/2

 بها في الهيئة.

 ( املجال2املادة )

ق هذه الالئحة الفنية على جميع  طبَّ
ُ
 -أو خليط منهما غير طبيعيصناعي أو  طبيعيمن جلد سواًء كانت  - املنتجات الجلديةت

 :، وُيستثنى من ذلك ما يليومصنوعاتها

 .األحذية التي تخضع ألحكام الالئحة الفنية لألحذية وملحقاتها واملواصفات القياسية ذات العالقة 

  جلود الحيوانات )قبل الدباغة( ألنها تعتبر موادا خام موجهة للتصنيع وليست 
ً
 معد انهائي منتجا

ً
لالستهالك ا

 املباشر.

 ( األهداف3املادة )

املشمولة في مجال هذه  ها،تومصنوعا باملنتجات الجلديةتهدف هذه الالئحة الفنية إلى تحديد املتطلبات األساسية الخاصة 

ِّدين االلتزام بها أثناء عرض ووضع هذه املنَتجات في أسواق 
الالئحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم املطابقة التي يجب على املور 

وذلك لضمان مطابقة هذه املنتجات للمتطلبات األساسية التي تهدف إلى املحافظة على البيئة وصحة وسالمة اململكة، 

 .املستهلك

ِّد4املادة )
 (   التزامات املور 

ِّديجب على 
 :، االلتزام باملتطلبات التاليةاملور 

 األساسية املتطلبات 4/1
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املعروضة في أسواق اململكة، وتوفير  لضمان سالمة املنَتجات الجلدية ومصنوعاتها األساسية باملتطلبات االلتزام (أ

ثبت استيفاءها، وذلك عند طلب
ُ
 الجهات الرقابية. الوثائق واملستندات التي ت

القياسية ذات  الالئحة واملواصفات هذه في الواردة الفنية للمتطلبات الجلدية ومصنوعاتهااملنتجات  استيفاء (ب

 العالقة. 

 .املخاطر تلك اإلجراءات الوقائية ضد التخاذ باملخاطر الصحية املحتملة، وذلك العالقة ذات توفير املعلومات (ج

 الخاصة ببطاقة البيانات اإليضاحية.االلتزام باملتطلبات الفنية  (د

 املطلوب. املطابقة تقويم إجراء (ه

ر (و
ُّ
وف

َ
 ISO 14001 وفقا لـ البيئة إدارة شهادة نظام على الحاصل املصنع د ُيعاملصنع ) لدى فعال بيئي إدارة نظام ت

 
ً
 البند(. هذا ملتطلبات مستوفيا

 املتطلبات الخاصة بالجلود الحيوانية 4/2

 تنص االتفاقيات الدولية على حمايتها والتيباالنقراض الحيوانات املهددة تداول وعرض جلود ر يحظ

 من الحيوانات املحرمة شرعا، كما يجب ذكر املصدر الحيواني للجلود.يحظر استخدام الجلود 

ـــنيع املنتجاتال يجوز معالجة الجلود الخام  ــ ــ ــ ــ شــــــــــــــبه النهائية أو النهائية، والتي تكون كلها أو  أو إدخال منتجات او مواد في تصـــ

 او البيئة، تحضيرها بمنتجات أو مواد قد تضر بصحة اإلنسان يكون جزء منها مصنوعة من الجلد أو ذات مظهر جلدي، أو 

ذات  لمواصــــفات القياســــيةطبقا لاإلنســــان مع الحدود املســــموم بها للمواد الخطرة املالمســــة لجلد  تتوافق األجزاء ويجب أن

 (.1العالقة؛ الواردة في امللحق )

 املتطلبات املتعلقة باملواد الضارة 4/3

 لالهيدروجيني يجب أن تكون القيم املسموم بها الرقم )األس(  (أ
ً
 لحدود املسموم بها باملواصفات ذات العالقة.وفقا

 على البيئة عند معالجة أو تجهيز  (ب
ً
ل خطرا ِّ

 
شك

ُ
يجب عدم استخدام املواد الخطرة التي قد تضر بصحة اإلنسان، أو ت

(، واهم 1لمواصـــــفات القياســـــية ذات العالقة؛ الواردة في امللحق )وفقا لاملنتجات الجلدية اال بالحدود املســـــموم بها، 

 املسموم بها باملواصفات ذات العالقة وهي:التي يجب التقيد بالحدود املواد الضارة هذه 

 ( الكرومVI) 

  األمين العطري 

 الفورمالديهايد 

 الفينوالت املكلورة 

يجب أال تحتوي األصباغ املستخدمة على األريالمينات املنشقة، أو األصباغ املسببة للسرطان، أو األصباغ املسببة  (ج

 األصباغ املعالجة بمواد تثبيط اللهب. للحساسية، أو األصباغ املعالجة بمواد حيوية فعالة، أو

( والتي Ethylenediaminetriacetateذات القابلية املنخفضة للتحلل البيولوجي مثل ) تجنب استخدام املركبات   (د

 تستخدم عادة بعد الدباغة.

 ملتطلبات املترولوجية ا   4/4

 ( أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أوالتداول.SI Unitsيجب استخدام وحدات النظام الدولي )
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 املتطلبات املتعلقة بالتعبئة والتغليف 4/5

أ  (أ عبَّ
ُ
 مناسب.في تغليف ها تومصنوعا املنتجات الجلديةيجب أن ت

 ملتطلبات التعبئة املنصوص عليها في املواصفة القياسية ذات (ب
ً
 العالقة. التأكد من تغليف املنَتج حسب طبيعته، ووفقا

ِّ مواد تغليف املنَتج من مادة الرصـــاص أو أي من املعادن الثقيلة أو أي من املواد الضـــارة بصـــحة وســـالمة  (ج
و 
ُ
التأكد من خل

 اإلنسان، أو البيئة.

 (   البيانات اإليضاحية5املادة )

يجب أن تكون البيانات اإليضاحية مستوفية للمتطلبات الفنية الواردة في هذه الالئحة الفنية واملواصفات القياسية  .1

 (. 1ذات العالقة؛ الواردة في امللحق )

حجام اوللصانع تقدير  ،يضاحية مكتوبة بطريقة مقروءة وغير قابلة للمسحإب أن تحتوي املنتجات على بيانات يج .2

 توافقة مع املنتج.النص والخط امل

 يجب أن تكون البيانات باللغة العربية أو باللغتين العربية واإلنجليزية. .3

ق. .4 َبتة، وقابلة للتحقُّ
 
 يجب أن تكون جميع املعلومات الواردة في البيانات اإليضاحية صحيحة وُمث

 تكون الصور والعبارات املستخدمة على عبوات املنَتج أو على املنَتج نفسه .5
 

، مخالفة للنظام العام واآلداب يجب أال

 العامة والقيم اإلسالمية السائدة في اململكة.

عدَّ لوضعه وعرضه في السوق الشروط التالية: .6
ُ
 يجب أن تستوفي البيانات اإليضاحية الخاصة باملنَتج؛ امل

 .اسم ونوع املنتج 

 .اسم العالمة التجارية وبلد املنشأ 

 .املكونات 

 .نوع الجلد 

  املوجودة في العبوة.عدد القطع 

  للجلود الصناعية( الصناعةتصنيف وتاريخ( 

  للجلود املدبوغة(.وتاريخ الدباغة )تصنيف 

 (   إجراءات تقويم املطابقة6املادة )

ِّد  6/1
-الخاضعة لهذه الالئحة الفنية  ها،تومصنوعا الجلديةمنتجات لاملسؤول عن الوضع في السوق ل-يجب على املور 

 الحصول على شهادة مطابقة صادرة من إحدى الجهات املقبولة لدى الهيئة، وذلك وفق:

( اشهر  36) ثالث سنواتألطفال ما دون الخاصة باها تومصنوعا الجلديةنتجات ملفيما يتعلق با( Type 3لنموذج )ا -

 ( 2كما هو موضح في املحلق )

 (.3) امللحقفيما يتعلق باملنَتجات األخرى كما هو موضح في  Type 1a)لنموذج )ا -

د، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه  6/2 ذ الجهة املقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج املحدَّ ِّ
نف 
ُ
يجب أن ت

نة في امللحق )  (.1الالئحة الفنية واملواصفات القياسية السعودية ذات العالقة؛ املبي 
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 فني يتضمن ما يلي:  يجب أن ُيرفق مع 6/3
ٌ
 املنَتج ملف

ِّد)الصانع/املستورد( باملطابقة وفقا للنموذج املرفق في امللحق ) -
 (.4إقرار املور 

 وثيقة تقييم املخاطر. -

 املنشأ. شهادة -

 تقارير االختبارات املطلوبة في الالئحة الفنية. -

 املنتَج.قائمة املواصفات املطبقة على  -

ب البيانات اإليضاحية  - ِّ
 للمنتج في حالة عدم إمكان تثبيت البطاقة على املنتج.كتي 

عتبر  6/4
ُ
أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات املنصوص عليها في هذه السعودية الحاصلة على عالمة الجودة  املنتجاتت

 الالئحة الفنية.

 (   مسؤوليات الجهات الرقابية 7املادة )

 وصالحياتها بما يلي:تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها 

ــــتيفاء  7/1 ــ رفقة مع  املنتجاتتقوم الجهات الرقابية بالتحقق من اسـ
ُ
دة والوثائق الفنية امل إلجراءات تقويم املطابقة املحدَّ

 اإلرساليات. 

ــــوائيا  –يحق للجهات الرقابية  7/2 ــ ــ ــ ــ ـــــحب عينات من املنتجات-عشـ ــ ــ ــ ـــــة للتأكد من مدى ، ســ ــ ــ ــ وإحالتها إلى املختبرات املختصــ

 طلبات الواردة في هذه الالئحة الفنية.مطابقتها للمت

ِّدين  7/3
 تكاليف إجراء االختبارات وما يتعلق بذلك.)صانعين ومستوردين( يحق للجهات الرقابية تحميل املور 

عند ضــــــبط حالة عدم مطابقة للمنَتج، فإن الجهة الرقابية تقوم بســــــحب املنتجات املعنية من املســــــتودعات واتخاذ  7/4

 قها.اإلجراءات النظامية في ح

 (   مسؤوليات سلطات مسح السوق 8املادة )

 تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:

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

نة في هذه الالئحة الفنية  واملصنعين للتحقق من سالمة املنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات األساسية املبيَّ

 واملواصفات القياسية ذات العالقة. 

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

 .الالزمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات املنصوص عليها في هذه الالئحة الفنية

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

طبق اإلجراءات والعقوبات املشار إليها في املادة 
ُ
تتخذ جميع اإلجراءات اإلدارية من سحٍب واستدعاء للمنتج املعني، وت

 (، وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة.  9)
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 (   املخالفات والعقوبات9املادة )

ر صناعة واستيراد ووضع وعرض املنتجات غير املطابقة لبنود هذه  9/1
َ
 .الالئحة الفنية، أو حتى اإلعالن عنهاُيحظ

ُيعتبر عدم استيفاء املنَتج ملتطلبات هذه الالئحة الفنية سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم  9/2

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

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

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

 عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية. (ج

 .ت االستخدامعدم توفر أو عدم اكتمال البيانات اإليضاحية أو إرشادا (د

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

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

ــــتودعات أو -املســـــــؤولة عن وضـــــــع وعرض املنتج املخالف -تكليف الجهة املخالفة  (أ ــ ـــحبه من املسـ ــ الســـــــوق بســ

ــــب طبيعة املنتج( وذلك خالل  ــ ــ ــ ــــديره، أو إتالفه )حســ ــ ــ ــ ــــحيح املخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصــ ــ ــ ــ بهدف تصــ

 .املدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق 

القيام بسحب املنتجات أو حجزها أو إتالفها، أو اتخاذ أي إجراء آخر الستدعائها من األسواق. ولسلطات  (ب

ل الجهة املخالفة جميع -حسب الحالة - مسح السوق  اإلعالن عن استدعاء املنَتج من األسواق، مع تحم 

 التكاليف املترتبة على ذلك.

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

رة الشهادة وفقا إلغاء شهادة املطابقة ذات العالقة، واتخاذ التدبما في ذلك  ابير الالزمة مع الجهة املقبولة ُمصدِّ

 لالئحة قبول جهات تقويم املطابقة.

دون اإلخالل بأي عقوبة أشد تنص عليها األنظمة السارية، فإنه ُيعاقب كل من يخالف أحكام هذه الالئحة الفنية  9/5

 أي نظام آخر يحل محله.أو ، الغش التجاري ساري املفعول مكافحة نظام بالعقوبات املنصوص عليها في 

 (   أحكام عامة10املادة )

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

ئحة عليهـا نظـام مكـافحـة الغش التجـاري و/ أي أنظمـه ذات عالقـة، متى مـا ثبـت مخـالفتهـا ألي مـادة من مواد هـذه الال 

 الفنية.

ِّد بجميع األنظمة/اللوائح األخرى املعمول بها في اململكة؛ املتعلقة بتداول  10/2
ال تحول هذه الالئحة الفنية دون التزام املور 

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

ِّدي املنتجات املشمولة بمجال  10/3
الالئحة الفنية؛ الخاضعة ألحكام هذه الالئحة الفنية، أن ُيقدموا يجب على جميع مور 

 ملفتش ي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيالت واملعلومات التي يطلبونها لتنفيذ املهام املوكلة لهم.

طبيقها، فُيرفع األمر ال يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه الالئحة الفنية، أو نشأ أي خالٍف في تإذا نشأت أي حالة  10/4

 إلى لجنة مختصة في الهيئة إلصدار القرار املناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخالف، وبما يحقق املصلحة العامة.
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ِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات الالزمة لألسباب التي أدت  10/5
يجوز للمور 

دها الهيئة.إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضاف ِّ
حد 

ُ
 ية ت

تقوم الهيئة بدراســــــــــــــة الشــــــــــــــكاوى التي ترد إليها بشــــــــــــــأن املنتجات الحاصــــــــــــــلة على شــــــــــــــهادة املطابقة أو عالمة الجودة،  10/6

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

ِّد بنود يحق  10/7
ـــــتعمال عالمة للهيئة إلغاء شــــــــــــــهادة املطابقة إذا خالف املور  ــ ــ ــ هذه الالئحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باســـ

ـــعودية، واتخاذ اإلجراءات النظامية التي تكفل الحفا  على  ــ ــ ــ ــ الجودة وفقا لالئحة الفنية العامة لعالمة الجودة الســـ

 حقوق الهيئة

الجودة )ما  عند حصـــــول أي تعديالت على املنتج خالل فترة صـــــالحية شـــــهادة املطابقة أو الترخيص باســـــتعمال عالمة 10/8

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

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

 بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

 أحكام انتقالية  ( 11املادة )

 ألحكام هذه الالئحة، خالل مدة ال تزيد عن  11/1
ً
ِّد تصــــــــــــحيح أوضــــــــــــاعه وفقا

 من تاريخ نشــــــــــــرها في  180يجب على املور 
ً
يوما

 الجريدة الرسمية.

( من هذه املادة، فُيســــــــــــــمح بتـداول املنتجـات غير املســــــــــــــتوفيـة للمتطلبـات الواردة في هذه 1مع مراعاة أحكـام الفقرة ) 11/2

 من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 365ال تزيد عن الالئحة، ملدة 
ً
 يوما

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

 (   النشر12املادة )

نشر هذه الالئحة الفنية في الجريدة الرسمية.
ُ
 ت
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 (1امللحق )

 القياسية ذات العالقة  ومصنوعاتها واملواصفات املنتجات الجلديةقائمة  (أ

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

تعيين بعض  –االختبارات الكيميائية  –الجلود  1

الجزء  –املستخدمة في صباغة الجلود  ملونات األزو 

األول: تعيين بعض االمينات العطرية املستخرجة 

 من ملونات األزو.

Leather -- Chemical tests for the determination of 

certain azo colorants in d  yed leathers -- Part 1: 

Determination of certain aromatic amines 

derived from azo colorants 

SASO-ISO-17234-1 

-التقدير الكيميائي للمحتوى املعدني -الجلود  2

 .الجزء األول: استخراج املعادن

Leather -- Chemical determination of metal 

content -- Part 1: Extractable metals 

SASO-ISO-17072-1 

 –التقدير الكيميائي للمحتوى املعدني -الجلود  3

 : مجموع املحتوى املعدني.الجزء الثاني

Leather -- Chemical determination of metal 

content -- Part 2: Total metal content 

SASO-ISO-17072-2 

تحديد محتوى  –الكيميائية  االختبارات –الجلود  4

 خماس ي كلوروفينول.

Leather -- Chemical tests -- Determination of 

tetrachlorophenol-, trichlorophenol-, 

dichlorophenol-, monochlorophenol-isomers 

and pentachlorophenol content 

SASO-ISO-17070 

وم التقدير الكيميائي ملحتوى الكر  –الجلود  5

 الجزء األول: الطريقة اللونية –السداس ي في الجلود 

Leather -- Chemical determination of 

chromium(VI) content in leather -- Part 1: 

Colorimetric method 

SASO-ISO-17075-1 

التقدير الكيميائي ملحتوى الكروم  –الجلود  6

الجزء األول: طريقة  –السداس ي في الجلود 

 .الكروماتوغرافي

Leather -- Chemical determination of 

chromium(VI) content in leather -- Part 2: 

Chromatographic method 

SASO-ISO-17075-2 

التحديد الكيميائي ملحتوى الفورمالدهايد  –الجلود  7

الجزء األول: طريقة استخدام السائل  –

 الكروماتوغرافي عالي األدائية.

Leather - Chemical determination of 

formaldehyde content – Part 1: Method using 

high performance liquid chromatography 

SASO-ISO-17226-1 

التحديد الكيميائي ملحتوى الفورمالدهايد  –الجلود  8

الجزء الثاني: طريقة استخدام التحليل باملقياس  –

 اللوني.

Leather - Chemical determination of 

formaldehyde content – Part 2: Method using 

colorimetric analysis 

SASO-ISO-17226-2 

 –دباغة جلد األغنام األزرق املائي -الجلود  9

 املواصفات.

Leather -- Wet blue goat skins -- Specification SASO-ISO-5431 

–األزرق املائي دباغة جلد الضأن -الجلود  10

 املواصفات.

Leather -- Wet blue sheep skins -- Specification SASO-ISO-5432 

 –دباغة جلد البقر األزرق املائي -الجلود  11

 املواصفات.

Leather -- Bovine wet blue -- Specification SASO-ISO-5433 

 Leather - Measurement of area SASO-ISO-11646 قياس املساحة. –الجلود  12

  General  Requirements  For  Manufactured املتطلبات العامة للمصنوعات الجلدية. 13

Leather 

SASO-GSO-2440 

41 املصطلحات القياسية املتعلقة ببطاقة العناية  

بامللبوسات واملنسوجات واملفروشات واملنتجات 

 الجلدية.

Standard Terminology Relating to Care Labeling 

for Apparel, Textile, Home Furnishing, and 

Leather Products 

SASO-ASTM-D3136 
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51  Harmful substances used in textile products SASO-GSO-1956 املواد الضارة املستخدمة في صناعة املنسوجات 

61 : 1الجزء –تعيين مقاومة البري للجلد–الجلود  

 طريقة تابر

Leather - Determination of abrasion resistance – 

Part 1: Taber method 

SASO ISO 17076-1 

71 التقدير الكيميائي ملحتوى الكروم -الجلود  

التقادم الحراري للجلد وتعيين -السداس ي في الجلود 

 الكروم سداس ي التكافؤ

Leather -- Chemical determination of 

chromium(VI) content in leather -- Thermal pre-

ageing of leather and determination of 

hexavalent chromium 

SASO ISO 10195 

 Leather - Test for adhesion of finish SASO ISO 11644 اختبار قوة التصاق الطبقة املجهزة –الجلود  18

تعيين اآلس  –الكيميائية  االختبارات –الجلود  19

 الهيدروجيني

Leather -- Chemical tests -- Determination of pH 

and difference figure 

SASO ISO 4045 

 

02  –اإلختبارات الفيزيائية وامليكانيكية  –الجلود  

 تحديد السمك

Leather - Physical and mechanical tests - 

Determination of thickness 

SASO ISO 2589 

12  –الفيزيائية وامليكانيكية  االختبارات –الجلود  

 تحديد قوة الشد ونسبة االستطالة

Leather - Physical and mechanical tests - 

Determination of tensile strength and percentage 

extension 

SASO ISO 3376 

22  –الفيزيائية وامليكانيكية  االختبارات –الجلود  

: تمزق الطرف 1الجزء  –تحديد قوة التمزق 

 الواحد

Leather - Physical and mechanical tests - 

Determination of tear load – Part 1: Single edge 

tear 

SASO ISO 3377-1 

32  –الفيزيائية وامليكانيكية  االختبارات –الجلود  

 : تمزق الطرفين2الجزء  –تحديد قوة التمزق 

Leather - Physical and mechanical tests - 

Determination of tear load – Part 2: Double edge 

tear 

SASO ISO 3377-2 

عد قائمة املواصفات القياسية املذكورة في هذا امللحق خاضعة ملحوظة: 
ُ
ِّدون مسؤولية التأكد من ت

للمراجعة، ويتولى املور 

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

 البند الجمركي فئات املنتجات الرقم

 4104  البقر أو الخيلصالل وجلود مدبوغة أو خاما من فصيلة  1

 جلود خراف وضأن مدبوغة أو  2
ً
 4105 خاما

 من حيوانات أخر  3
ً
 4106 ى صالل وجلود مدبوغة أو خاما

 4107 أو الخيل من فصيلة البقر جلود مهيأة أكثر بعد الدباغة أو التجفيف 4

 4112 جلود مهيأة أكثر بعد الدباغة أو التجفيف، من خراف أو ضأن 5

 4113 ى جلود مهيأة أكثر بعد الدباغة أو التجفيف من حيوانات أخر  6

7 
جلود مطراة )معروفة بالشاموا( )بما في ذلك الجلود البيضاء الشبيهة بها( جلود ملمعة أو جلود ملمعة مكسوة، جلود "

 ".ممعدنة
4114 

 4115 جلود مجددة أساسها الجلد أو أليافه بشكل ألوام أو صفائح أو أشرطة  8

 4201 أصناف السراجة والعدة لجميع الحيوانات 9

 4202 نقل وحقائب نقل أمتعة صناديق 10

 4203 ألبسة ولوازم ألبسة من جلد طبيعي أو مجدد. 11

خر من جلد طبيعي أو مجدد. 12
ُ
 4205 أصناف أ

 4206 مصنوعات من مصارين  13

 4301 جلود بفراء خام  14

 4302 جلود بفراء مدبوغة أو مهيأة  15

خر ألبسة و  16
ُ
 4303 لوازم ألبسة وأصناف أ

 6506 أغطية رأس  17

 9113 أشرطة وأطواق وأساور ساعات وأجزاؤها 18

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

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

 املبنية على تقويم عملية اإلنتاج( )املطابقة للطراز 

ة على تقويم عملية اإلنتاج  .1  املطابقة للطراز املبنيَّ

ِّد 
ذ املور  ِّ

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

 Typeع الطراز املحدد في شهادة اعتماد الطراز )بأن املنتجات املعنية متطابقة م-تحت كامل مسؤوليته -ويقر 

Approval.وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة ) 

 التصنيع .2

ِّد تشغيل نظام إدارة سالمة املنَتج؛ مصادق عليه لضمان سالمة املنتج، شامال خط اإلنتاج 
يجب على املور 

(، ويجب أن يخضـع النـظام إلى مراقبة دورية 3لبند )والفحص النهائي، واختبار املنتـجات املعــنية وفــقا ل

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

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 ما يلي:

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

 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

 املقصودة.كل املعلومات ذات العالقة بشأن فئة املنتجات  (د

 الوثائق الخاصة بنظام إدارة سالمة املنَتج. (ه

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

يجب أن يضمن نظام إدارة سالمة املنَتج تطابق املنتجات املصنعة مع الطراز املحدد في شهادة اعتماد الطراز، ومع  3/2

 ات العالقة.متطلبات اللوائح الفنية ذ

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

قا لبرامج وخطط وأدلة  سِّ
َّ
تيح وثائق نظام إدارة سالمة املنَتج فهما مت

ُ
مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن ت

 وصفا كافيا ملا يلي:-على وجه الخصوص -وسجالت السالمة، 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 وأثنا (ج ِّ
 ء وبعد التصنيع، وتكرارها؛الفحوصات واالختبارات املنف 

 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 سالمة -يجب على الجهة املقبولة  3/4 تقويم النظام لتحديد ما إذا كان مستوفيا -املنَتج املصادِّ

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

كلما كان -فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سالمة املنَتج -يجب افتراض مطابقة املنَتج ملتطلبات اللوائح الفنية  3/5

 للمواصفات القياسية.مطابقا 
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ذا خبرة في -على األقل -يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في سالمة املنَتج املعني، وأن يضم الفريق عضوا واحدا  3/6

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

ٍم للمصنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية املشار إليها في يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقوي 3/7

للتأكد من قدرة الصانع على تحديد املتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات واالختبارات  3/3البند 

 الالزمة لضمان مطابقة املنَتج لتلك املتطلبات.

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

 ذلك.

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

 وفعاال.

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

 نظام إدارة سالمة املنَتج.

3/11  
ً
ل مستمرا يجب على الجهة املقبولة تقويم أي تعديالت مقترحة، ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة سالمة املنَتج املعدَّ

ويجب على الجهة املقبولة إشعار ، أو يحتاج إلى إعادة التقويم، 3/3في مطابقته للمتطلبات املشار إليها في البند 

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

اقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة املقبولة .4  املر

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

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

ر جميع املعلومات الالزمة للتقويم؛ خاصة وثائق نظام إدارة سالمة املنَتج، وسجالت السالمة،  ِّ
 
والتخزين، وأن ُيوف

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

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

ِّد.
قدم الجهة املقبولة تقرير التقويم للمور 

ُ
 عليه، على أن ت

أو توكيلها -إذا اقتض ى األمر ذلك  –للمصنع إلجراء اختبارات على املنَتج  يحق للجهة املقبولة القيام بزيارات فجائية 4/4

قدم الجهة املقبولة تقرير التقويم 
ُ
لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة سالمة املنَتج يعمل بشكل صحيح، على أن ت

ِّد، وتقارير االختبارات 
 في حالة إجراء االختبارات.-للمور 

 باملطابقةشهادة املطابقة واإلقرار  .5

ِّد حاصال على نظام إدارة سالمة املنَتج مصاَدق  5/1
يجب على الجهة املقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنَتج إذا كان املور 

ِّد طلبا لذلك، خالل فترة سريان مفعول املصادقة.
 عليه وساري املفعول، وذلك كلما قدم املور 

لب، وتوضيحها في شهادة املطابقة الصادرة، وتسجيلها في يجب على الجهة املقبولة تحديد بيانات املنَتج في كل ط 5/2

 البوابة اإللكترونية للمطابقة )في الهيئة(.

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

د الطراز 10قل عن عشر )للجهات املختصة والرقابية وسلطات مسح السوق ملدة ال ت ( سنوات، على أن ُيحدَّ

ِّد باملطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة املطابقة واإلقرار باملطابقة للجهات 
عتَمد للمنَتج في إقرار املور 

ُ
امل

 املختصة والرقابية وسلطات مسح السوق عند الطلب.

 للجهات املخت 5/4
ً
ِّد أن يجعل الوثائق أدناه ُمتاحة

صة والرقابية وسلطات مسح السوق ملدة ال تقل عن يجب على املور 

 ( سنوات.10عشر )

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

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

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

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

مقبولة برفضها أو تعليقها أو تقييدها أو سحبها، وذلك بأي وسيلة؛ إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة 

إشعار الجهات املقبولة األخرى عن املصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سالمة املنَتج التي قامت برفضها أو تعليقها أو 

 مصادقات األنظمة التي أصدرتها. عن-الطلب  عند-سحبها أو تقييدها، وإشعار تلك الجهات 
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 (3امللحق )

 ISO/IEC 17067( وفقا للمواصفة Type 1aنموذج تقويم املطابقة )

 (Type Approvalاعتماد الطراز )
 

 اعتماد الطراز        1/1

ف اعتمــاد الطراز بــأنــه أحــد إجراءات تقويم املطــابقــة، حيــث تقوم الجهــة املقبولــة بمقتضـــــــــــــــاه بمراجعــة التصــــــــــــــميم الفني  ُيعرَّ

 اللوائح الفنية السعودية ذات العالقة.للمنَتج، والتأكد من صحته ثم اإلقرار بأن التصميم الفني للمنَتج يستوفي متطلبات 

 ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:

ال لإلنتاج املرتقب، )نموذج اإلنتاج(. (أ ِّ
 
 فحص عينة نموذجية من املنَتج كامال، بحيث يكون ُممث

)نموذج التصـــميم(، مع فحص تقويم مدى مطابقة التصـــميم الفني للمنَتج من خالل مراجعة الوثائق الفنية واألدلة  (ب

زمع، لواحــــــدة أو أكثر من األجزاء ذات املخــــــاطر للمنَتج )جمع بين نموذج اإلنتــــــاج ونموذج 
ُ
لــــــة لإلنتــــــاج امل ِّ

 
عينــــــة ُممث

 التصميم(.

 إجراءات اعتماد الطراز    2/1

 تقديم طلب العتماد الطراز عند إحدى الجهات املقبولة  2/1/1

 العتماد الطراز عند جهة مقبولة يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:يجب على الصانع أن ُيقدم طلبا 

 اسم وعنوان الصانع.  (أ

 إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى. (ب

ن من تقويم مدى مطابقة املنتج ملتطلبات اللوائح الفنية الســـــــــعودية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم  (ج ِّ
 
مك

ُ
وثائق فنية ت

 مناسبين للمخاطر. 

د الوثــائق الفنيــة املتطلبــات التي تنطبق على املنَتج؛ على أن تشــــــــــــــمــل  (د ِّ
ـــــب-يجــب أن تحــد  ــ ــ ــ ــ ــــيــه التقويم  حســ ــ ــ ــ ــ -مــا يقتضــ

 ( املنَتج. والتصنيع وتشغيل )استخدام التصميم

 التالية: العناصر-األقل  على-يجب أن تشمل الوثائق الفنية  (ه

 وصف عام للمنَتج. (1

رســـــــومات التصـــــــميم والتصـــــــنيع واملســـــــاقط األفقية )الرســـــــوم البيانية( العناصـــــــر والوحدات والتقســـــــيمات  (2

 الجزئية، إلخ...

   م( املنَتج املشار إليها.التوصيف والشروم الالزمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل)استخدا (3

قائمة باملواصــــفات القياســــية الســــعودية أو أي مواصــــفات فنية أخرى مالئمة تعتمدها الهيئة، ســــواًء كانت  (4

اة الســـــــــتيفاء املتطلبات األســـــــــاســـــــــية للوائح الفنية الســـــــــعودية،  مطبقة كليا أو جزئيا، ووصـــــــــفا للحلول املتبنَّ
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ـــ ــ ــــفات القياســ ـــــفات وذلك في حالة عدم تطبيق املواصـــ ـــــتعمال الجزئي للمواصــ ـــار إليها، وفي حالة االســ ــ ية املشــ

ح في الوثائق الفنية البنود املطبقة.  القياسية السعودية، فيجب أن ُيوضَّ

جراة، إلخ...  (5
ُ
 نتائج التقارير )الحسابات البيانية( الخاصة بالتصميم، وعمليات املراقبة واالختبارات امل

 تقارير االختبارات. (6

لـــة ع (7 ِّ
 
زمع، ويمكن أن تطلـــب الجهـــة املقبولـــة املزيـــد من العينـــات إذا دعـــت الحـــاجـــة عينـــات ُممث

ُ
ن اإلنتـــاج امل

 لذلك.

األدلة )البراهين( التي تدعم مالئمة الحلول الفنية املتخذة في التصميم، حيث يجب أن تشير هذه األدلة إلى  (8

تَبعة، خاصــــة في حالة عدم تطبيق املواصــــفات القياســــية الســــعو 
ُ
دية و/أو املواصــــفات الفنية كل الوثائق امل

ـــمل األدلة الداعمة  ـــار إليها، ويجب أن تشـــ ـــ ى األمر ذلك  متى-املالئمة املشـــ جراة  نتائج-ما اقتضـــ
ُ
االختبارات امل

 في املختبر املناسب لدى الصانع، أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.

 مهام الجهة املقبولة     2/1/2

ج  (أ
َ
 بالنسبة للمنت

 واألدلة )البراهين( الداعمة بغرض تقويم مالئمة التصميم الفني للمنَتج. دراسة الوثائق الفنية

 بالنسبة للعينات (ب

مة وفقا للمواصــــــــــــــفات  (1 صــــــــــــــمَّ
ُ
التأكد من أن تصــــــــــــــنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصــــــــــــــر امل

مة وفقا للمواصفات األخرى. صمَّ
ُ
 القياسية السعودية، والعناصر امل

ـــــات  (2 ــ ــ ــ ــ واالختبارات املناســــــــــــــبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد من أن الحلول الفنية إجراء الفحوصـ

(technical solution ،ـــية ــ ــ ــــفات القياســـ ــ ــ ـــــة املحددة في املواصــ ــ ـــــانع تفي باملتطلبات الرئيســـ ــ ( التي تبناها الصـــ

 وذلك في حالة عدم تطبيق املواصفات ذات العالقة.

ــــفــات  في-من يقوم بهــا بــالنيــابــة، للتــأكــد إجراء االختبــارات املنــاســــــــــــــبــة، أو توكيــل  (3 ــ ــ ــ ــ حــالــة عــدم تطبيق املواصــ

الحلول الفنية التي تبناها الصـــــــــــانع تســـــــــــتوفي  بأن-القياســـــــــــية الســـــــــــعودية و/أو املواصـــــــــــفات األخرى املالئمة 

 املتطلبات األساسية للوائح الفنية السعودية.

 االتفاق مع الصانع على مكان إجراء االختبارات. (4

 الجهة املقبولة بالنسبة لقرارات  (ج

ـــــدار تقرير تقويم عن اإلجراءات التي قــــامــــت بهــــا ومخرجــــاتهــــا، وعلى الجهـــة  (1 ــ ــ ــ ــ ــ يجــــب على الجهــــة املقبولــــة إصــ

 تنشر هذا التقرير ال كليا وال جزئيا إال بعد موافقة الصانع.
َّ
 املقبولة أال

ملعني، فإن الجهة املقبولة إذا كان الطراز مطابقا ملتطلبات اللوائح الفنية الســــــــــــــعودية املنطبقة على املنَتج ا (2

ر شــــــــــــــهادة اعتماد طراز للصــــــــــــــانع، ويجب أن تحتوي الشــــــــــــــهادة على اســــــــــــــم وعنوان الصــــــــــــــانع، ونتائج  صــــــــــــــدِّ
ُ
ت

دت، واملعلومات الالزمة لتحديد الطراز املصـــــــــــاَدق عليه، ويمكن أن  إن-االختبارات، وشـــــــــــروط ســـــــــــريانها  ُوجِّ

 تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات. 
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ـــــبــة لتقويم مــدى مطــابقــة املنتجــات يجــب أن تحتوي الشــــــــــــــهــا (3 ــ ــ ــ دة مع مرفقــاتهــا على جميع املعلومــات املنــاســـ

ختَبر وللمراقبة أثناء التشغيل.
ُ
عة وفقا للطراز امل  املصنَّ

إذا ـكــان الطراز غير مطـــابق ملتطلبـــات اللوائح الفنيـــة الســــــــــــــعوديـــة املنطبقـــة على املنَتج املعني، فيجـــب على  (4

ر شـــــــهادة صـــــــدِّ
ُ
 ت
َّ
غ صـــــــاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مســـــــوغات  الجهة املقبولة أال ِّ

 
بل
ُ
اعتماد الطراز، وأن ت

لة حيال عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز.  مفصَّ

بع كــــل التطورات التقنيــــة املعروفــــة، ومتى مــــا أشـــــــــــــــــارت هــــذه التطورات إلى  (5
َّ
يجــــب على الجهــــة املقبولــــة أن تت

ـــعودية، فيجب على الجهة إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز املصــــــــــاَدق عليه ملتطلب ــ ــ ــ ات اللوائح الفنية السـ

د مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية، وعليها في هذه الحالة إبالغ الصانع بذلك. ِّ
 املقبولة أن تحد 

ـــهادة اعتماد الطراز  التي-يجب على الصـــــانع إبالغ الجهة املقبولة  (6  بكل-تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصـــــة بشــ

دخلة 
ُ
ر على مطابقة املنَتج ملتطلبات اللوائح التغييرات امل ِّ

 
ؤث

ُ
على الطراز املصـــــــادق عليه؛ التي من شـــــــأنها أن ت

الفنية السعودية، أو لشروط سريان شهادة اعتماد الطراز، حيث أن مثل هذه التغييرات تتطلب مصادقة 

 إضافية على شهادة اعتماد الطراز األولية.

غ الهيئة (7
َّ
بل
ُ
بت،  يجب على كل جهة مقبولة أن ت حِّ

رت أو ســــــــــُ صــــــــــدِّ
ُ
عن شــــــــــهادات اعتماد الطراز وأي إضــــــــــافة أ

ـــــافات قد  بتقديم-عند الطلب  أو-وعليها أن تقوم بشــــــــــــــكل دوري  ــ ــ ــ ــ ـــهادات اعتماد الطراز وأي إضـ ــ ــ ــ ــ قائمة بشـــ

دت بأي شكل. ِّ
ي 
ُ
قت أو ق ِّ

 
ض إصدارها أو تلك التي قد ُعل  ُرفِّ

غ الجهات املقبولة األخرى  (8
َّ
بل
ُ
ـــــافات قد يجب على كل جهة مقبولة أن ت ــ ــ ــــهادات اعتماد الطراز وأي إضـــ ــ ــ ــ عن شــ

غ كذلك 
َّ
بل
ُ
دت بأي شــــــــــــــكل، وأن ت ِّ

ي 
ُ
قت أو ق ِّ

 
ض إصــــــــــــــدارها أو تلك التي قد ُعل ـــهادات  عن-الطلب  عند-ُرفِّ ــ ــ ــ ــ شـــ

رت. صدِّ
ُ
 اعتماد الطراز وأي إضافة قد أ

ــــهادات اعتماد الطر  أن-عند الطلب  –يمكن للهيئة وللجهات املقبولة األخرى  (9 ــ ــ ــ ـــخ من شـ ــ ــ ــ ـــــل على نســ ــ ــ از تحصــ

تحصـــل على نســـخ من الوثائق الفنية، ومن  أن-عند الطلب  –و/أو اإلضـــافات املدخلة عليها، ويمكن للهيئة 

نتائج االختبارات التي قامت بها الجهة املقبولة، ويجب على الجهة املقبولة االحتفا  بنســــــــــــــخة من شــــــــــــــهادة 

ـــال عن الوثائق ــ ــ ــ ــ ـــــافات املدخلة عليها، فضـــ ــ ــ ــ ــ ــــتندات  اعتماد الطراز ومرفقاتها واإلضـ ــ ــ ــ ــ الفنية، بما في ذلك املســ

 املرفقة من الصانع، وذلك حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.

ـــــافات املدخلة عليها مع  (10 ــ ــ ـــهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها واإلضــ ــ ــ ــ ـــــخة من شــ ــ ــ ــــانع االحتفا  بنســ ــ ــ ــ يجب على الصـ

املنَتج في  الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات الرقابية وســــــلطات مســــــح الســــــوق ملدة عشــــــر ســــــنوات بعد وضــــــع

 السوق.

ِّد تقديم الطلب املشار إليه في البند ) (11
( أعاله، والقيام بالواجبات املشار إليها سلفا باسم 2/1/1يمكن للمور 

 الصانع، بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.
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 (4امللحق )

ِّدنموذج إقرار 
 Supplier Declaration of Conformityباملطابقة  املور 

أ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة عبَّ  يُ

1)   ِّ
 دبيانات املور 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------االســــــــم: 

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

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

 الشخص الذي يمكن االتصال به:

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

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

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

 تفاصيل املنتج: (2

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

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

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

 الصنف  -
ً
 --------------------------------: للمواصفات وفقا

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

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

 القياسية السعودية امللحقة بها.           

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

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

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

 


