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ت ـم ـه ـي ــد
ً
تمشيا مع انضمام اململكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العاملية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم  244وتاريخ 1426/9/21ه،
بشأن املوافقة على وثائق انضمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية ،وما يتطلبه األمر من التزام اململكة بمواءمة أنظمتها ذات العالقة
بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات املنظمة ،خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ( )TBTالتي تقض ي بعدم 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 وتوحيد إجراءات العمل.
ً
وبناء على املادة الثالثة (فقرة  )1 -من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم
 216بتاريخ  1431/6/17هـ املوافق  2010/5/31م ،وذلك بأن تتولى الهيئة " إصدارمواصفات قياسية سعودية و أنظمة وأدلة
جودة وتقويم مطابقة ،تتو افق مع املواصفات القياسية واألدلة الدولية ،وتحقق متطلبات منظمـة التجـارة العامليـة
ومتو افقة مع الشريعة اإلسالمية ومحققة ملصالح اململكة".
واستنادا إلى املادة الرابعة (فقرة  )2 -من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء
رقم  216بتاريخ  1431/6/17ه ،املوافق  2010/5/31م ،وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارلوائح إجراءات تقويم املطابقة للسلع
واملنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".
ً
وبناء على املادة الرابعة (فقرة  )14 -من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم
 216بتاريخ 1431/6/17هـ ،املوافق  2010/5/31م ،وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة األنظمة واللوائح الرقابية ذات العالقة
بمجاالت عمل الهيئة ،وتطويرها ،و اقتراح التعديالت الالزمة عليها ،لتواكب متطلبات الجودة والسالمة ،وإحالتها إلى الجهات
ً
املختصة ،لدراستها وإصدارها وفقا للطرق النظامية".
ً
وبناء على املادة السادسة (فقرة  )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم
 216بتاريخ  1431/6/17هـ املوافق  2010/5/31م وذلك بأن تتولى الهيئة "مع مراعاة ما ورد في املادة الرابعة من هذا التنظيم
تعد الهيئة هي املرجع في اململكة في كل ما يتعلق باملواصفات القياسية ،وإجراءات تقويم املطابقة ،ومنح عالمة الجودة
والقياس واملعايرة .وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة االلتزام باملواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".
وحيث إن املواصــفات القياســية للمنتجات املشــمولة في إحد اللوائح تعتملر أســاســا ملطابقة تلك املنتجات للمتطلبات األســاســية
للسالمة في الالئحة املحددة.
فقد قامت الهيئة بإعداد هذه الالئحة الفنية.
ملحوظة :هذا التمهيد وجميع املالحق لهذه الالئحة جزء ال يتجزأ منها.

املادة ( )1املصطلحات والتعاريف
َّ
 1 / 1تكون للمسميات والعبارات أدناه  -عند تطبيق بنود هذ ه الال ئحة  -الدالالت واملعاني املبينة أمامها ،مالم
يقتض سياق النص خالف ذلك:
ِّ
اململكة :اململكة العربية السعودية
املجلس :مجلس إدارة الهيئة.
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الهيئة :الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة.
الجهات الرقابية :هي الجهة/الجهات الحكومية ذات املهام الرقابية حسب اختصاصها؛ املسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ
اللوائح الفنية؛ سواء في املنافذ الجمركية أو األسواق أو املصانع.
الالئحة الفنية :وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص املنتجات والعمليات املرتبطة بها وطرائق إنتاجها ،بما في
ذلك األحكام اإلدارية سارية املفعول املطبقة التي يجب االلتزام بها ،وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في املصطلحات
والتعاريف والتعبئة ،ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات على املنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج.
َ
القواعد والتعليمات أو
املواصفة القياسية :وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة؛ تضع  -لالستخدام االعتيادي واملتكرر-
الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرائق اإلنتاج ذات العالقة؛ التي يكون تطبيقها اختياريا ،وقد تشمل أو تبحث بشكل
خاص املصطلحات ،والتعاريف والتعبئة ،ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات التي تنطبق على املنتجات أو الخدمات أو
العمليات أو طرائق اإلنتاج.
املنتج :الروابط الهيدروليكية واملنتجات ذات العالقة مثل منتجات اإلسمنت وجير البناء والجبس والخرسانة جاهزة الخلط
ومشتقاتها ،واملواد ذات العالقة كاملونة واللياسة والبالط والطوب اإلسمنتي والطوب الخلوي ،وكذلك األلواح الجبسية
َّ
املدعمة باأللياف ،وخلطات اإلسمنت واملونة الجاهزة الجافة املعبأة مسبقة الخلط والجير الحي واملطفأ
واإلسمنتية
والركام ،واملضافات الكيميائية للخرسانة ،ومنتجات الخرسانة اإلنشائية مسبقة الصب ،واللواصق اإلسمنتية ،ومنتجات
الخرسانة اإلنشائية مسبقة اإلجهاد مسبقة الصب؛ املم َّ
صممة لالستخدام في اإلنشاءات واملباني.
سلطات مسح السوق :هي الجهة/الجهات الحكومية املسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.
مسح السوق :األنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن املنتجات تستوفي املتطلبات املنصوص
ً
عليها في اللوائح الفنية ذات العالقة ،وأنها ال تشكل خطرا على الصحة والسالمة والبيئة ،أو أي جانب آخر يتعلق بحماية
املصلحة العامة.
الخطر(أخطار( ): Hazard(sمصدر محتمل للضرر
ً
املخاطر) :Risk (sاحتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر.
املورد :مويقصد به ما يلي:
ِّ
-

املنتج في حالة إقامته في اململكة ،أو كل شخص يقدم مهويته على أنه صانع َ
صانع َ
للمنتج ،وذلك من خالل تسميته
ِّ
املنتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة ،وكذلك كل شخص يقدم على تجديد َ
َ
املنتج.
ِّ

-

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

-

كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص َ
املنتج.
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إجراءات تقويم املطابقة :وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة توضح اإلجراء املستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم
املطابقة.
الجهات املقبولة :هي جهات تقويم املطابقة "طرف ثالث" ،املقبولة من الهيئة وفقا لالئحة قبول جهات تقويم املطابقة.
شهادة املطابقة :الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحد الجهات املقبولة ،التي تؤكد مطابقة املنتج أو أي دفعة منه ملتطلبات
املواصفات القياسية ذات العالقة.
املورد باملطابقة :إقرار من املورد نفسه بأن منتجه مطابق ملتطلبات هذه الالئحة والتشريعات املعمول بها ،وذلك دون
إقرار ِّ
أي تدخل إلزامي من طرف ثالث  -ال في مرحلة التصميم وال في مرحلة اإلنتاج الخاصة بعملية التصنيع  -وقد يعتمد اإلقرار
ات على املنتج وفقا للتشريعات ذات العالقة.
على إجراء اختبار ٍ
َ
الوضع في السوق :هو وضع املنتج ألول مرة في سوق اململكة ،واملسؤول عنه إما الصانع أو املستورد.
العرض في السوق :تعني أي إمداد َ
باملنتج بهدف التوزيع أو االستهالك أو االستخدام في اململكة ،في إطار نشاط تجاري؛ سواء
كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب :هو أي إجراء يهدف إلى منع املنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.
َّ
االستدعاء :هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع املنتجات املعروضة املوفرة للمستخدم النهائي.
مواد البناء :أي منتج أو تجهيزات ( )Kitمت َّ
صنع وتوضع في السوق لغرض إدماجها على نحو مستدام في أعمال اإلنشاء أو في
أجزاء منها ،بحيث يكون األداء ذا تأثير على أعمال اإلنشاء والتشطيبات فيما يتعلق باملتطلبات األساسية للصحة والسالمة
والبيئة.
التجهيزات ( :)Kitمواد بناء مينتجها الصانع نفسه وتوضع في السوق في شكل مجموعة َّ
مكونة  -على األقل  -من جزأين
منفصلين يتطلب تثبيتهما في اإلنشاءات دمجهما مع بعض.
اإلنشاءات :املباني السكنية والخدمية ،وإنشاءات الهندسة املدنية املختلفة مثل الجسور واألنفاق واملطارات واملوانئ
وشبكات إمداد مياه الشرب ومحطات ضخ املياه وشبكات الصرف الصحي ومحطات التنقية ومعالجة املياه والسدود
وكذلك مشاريع الري ...وغيرها.
املتطلبات األساسية :املتطلبات الخاصة باملنتجات املستخدمة في أعمال اإلنشاء (البناء) ،التي قد تؤثر على السالمة
والصحة والبيئة واملتطلبات األخر التي تفرضها اململكة؛ التي يجب االلتزام بها ،وتحددها هذه الالئحة.
الخصائص األساسية :الخصائص األساسية الفنية (املبينة في املواصفات القياسية ذات العالقة) ملواد البناء ،التي لها
عالقة باملتطلبات األساسية لإلنشاءات.
الركام :مواد مح َّ
بيبية مستخدمة في اإلنشاء ،يمكن أن تكون طبيعية أو مصنعة أو ممعاد تدويرها ،وهو االسم التقني لكسر
الصخر.
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الجبس شبه املائي (كبريتات الكالسيوم نصف املائية ( :)CaSO4.1/2H2Oاملادة الناتجة من عملية تكليس خام الجبس
املكون أساسا من) )CaSO4·2H2Oكملريتات كالسيوم مائية عند درجة حرارة (°160-120س) لنزع مقدار َّ
معين من ماء
التبلور لتصبح كملريتات الكالسيوم فيه متحدة بنصف جزئ من املاء ،ويكون تركيبها النهائي ( )CaSO4·1/2H2Oاملعروف
بجبس باريس.
منتج مي َ
الخرسانة جاهزة الخلط :هي َ
صنع باستخدام وسط إسمنتي م
ينتج عن تفاعل اإلسمنت الهيدروليكي مع املاء عند
ُّ
خلطهما مع الركام ،وتكون جاهزة (قبل التصلد) ويتم نقلها إلى مواقع الصب.
 2/1يكون للكلمات والعبارات األخر الواردة في هذه الالئحة املعاني الواردة في األنظمة و اللوائح والقرارات املعمول بها في الهيئة.

املادة ( )2املجال
م م
تطبق هذه الالئحة على قطاع الروابط الهيدروليكية واملنتجات ذات العالقة وهي منتجات اإلسمنت وجير البناء والجبس والخرسانة
جاهزة الخلط ومشتقاتها ،واملواد ذات العالقة كاملونة واللياسة ،والبالط والطوب اإلسمنتي والطوب الخلوي ،وكذلك األلواح
َّ
املدعمة باأللياف ،والجير الحي واملطفأ؛ والركام واملضافات الكيميائية للخرسانة ومنتجات الخرسانة
الجبسية واإلسمنتية
م
اإلنشائية مسبقة الصب واللواصق اإلسمنتية ،امل َّ
صممة لالستخدام في اإلنشاءات واملباني ،ويستثني من هذه الالئحة الخرسانة
املتصلدة املركبة في املباني.
املسلحة
ِّ

املادة ( )3األهداف
تهدف هذه الالئحة إلى تحديد املتطلبات األساسية للمنتجات ،املشمولة في مجال هذه الالئحة ،وتحديد إجراءات تقويم املطابقة
املوردين االلتزام بها ،وذلك لضمان استيفاء هذه املنتجات للمتطلبات األساسية التي تهدف إلى املحافظة على البيئة
التي يجب على ِّ
وصحة وسالمة املستهلك وتسهيل إجراءات مسح األسواق.

املورد
املادة ( )4التزامات ِّ
املورد ،االلتزام باملتطلبات التالية:
يجب على ِّ
 1/4املتطلبات األساسية العامة للمنتج املستخدم في أعمال اإلنشاء (البناء).
يجب أن يكون َ
َّ
املصمم لألعمال اإلنشائية في مجملها ،أوفي أجزائها املنفصلة مالئما للغرض الذي
املنتج الخاضع لهذه الالئحة؛
صمم من أجله ،مع األخذ في الحسبان بصفة خاصة صحة وسالمة مستخدمي َ
م
املنتج ومستخدمي اإلنشاءات ،وذلك في جميع
ِّ
مراحل األعمال اإلنشائية ،بما في ذلك أعمال الصيانة االعتيادية ،بحيث يستوفي َ
املنتج االشتراطات الفنية َّ
املبينة في املواصفات
القياسية السعودية املذكورة في امللحق ( ،)1وذلك لضمان استيفاء اإلنشاءات للمتطلبات األساسية أدناه.
املورد املنصوص عليها في هذه الالئحة ال تشمل املتطلبات الخاصة بأعمال التخطيط والتصميم والتنفيذ
ملحوظة :التزامات ِّ
املورد الخاصة بمنتجات مواد البناء املشمولة في مجال هذه الالئحة فقط.
واملراقبة لألعمال اإلنشائية ،وإنما تقتصر على التزامات ِّ
 1/1/4املقاومة امليكانيكية والثبات
صنع َ
صمم موي َّ
املصممة ُّ
َّ
املنتج  -الذي يدخل في تصميم وبناء اإلنشاءات  -ليضمن َّ
يجب أن مي َّ
لتحملها أثناء فترة
تحمل جميع األحمال
اإلنشاء وفترة االستخدام ،وذلك لتفادي املخاطر التالية:
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أ)

االنهيار الكلي أو الجزئي لإلنشاءات.

ب)

حدوث تشوهات (انحرافات) كبيرة خارج الحدود املقبولة.

ج)

إلحاق تلف بأجزاء أخر من اإلنشاء أو التجهيزات أو املعدات ،نتيجة لتشوهات (انحرافات) كبيرة في العناصر الهيكلية
الحاملة.

د)

إلحاق أضرار ناتجة عن حوادث عرضية ،حيث تكون جسيمة مقارنة بأسبابها.

 2/1/4السالمة في حالة الحريق

ً
ً
صنع َ
صمم موي َّ
يجب أن مي َّ
املنتج  -الذي يدخل في تصميم وبناء اإلنشاءات  -سواء منفردا أو مدمجا مع مواد بناء أخر داخل
اإلنشاءات ليضمن  -في حالة نشوب حريق  -ما يلي:
أ)

صمود العناصر الهيكلية الحاملة لإلنشاءات خالل الفترة الزمنية املحددة.

ب)

الحد من ظهور الحريق والدخان وانتشارهما داخل اإلنشاءات.

ج)

الحد من امتداد الحريق إلى إلنشاءات املجاورة.

د)

تمكين ساكني اإلنشاءات من املغادرة ساملين ،أو إسعافهم.

هـ) األخذ في الحسبان سالمة فرق اإلسعاف.
 3/1/4االستخدام املستدام للموارد الطبيعية
َ
يجب أن مي َّ م َّ
يحقق استدامة استخدام املوارد الطبيعية ،وأن
صمم ويصنع املنتج  -الذي يدخل في تصميم وبناء اإلنشاءات  -بحيث ِّ
يضمن على وجه الخصوص ما يلي:
إعادة استخدام أو تدوير املواد وأجزاء اإلنشاءات بعد هدمها.
أ)
استدامة (دوام) اإلنشاءات.
ب)
استخدام املواد الخام األولية والثانوية املتوافقة مع البيئة.
ج)
 4/1/4الصحة والسالمة والبيئة
َ
م َّ
م
يمثل خطرا على ص ـ ــحة وس ـ ــالمة العاملين أو
يجب أن يص ـ ـ َّـمم ويص ـ ــنع املنتج  -الذي يدخل في تصـ ــميم وبناء اإلنش ـ ــاءات  -بحيث ال ِّ
َّ
وأال يكون للمنتج تأثير ملحوا على البيئة أو املنا طوال دورة حياة اإلنشـ ـ ــاءات ،سـ ـ ـ ً
ـواء خالل
سـ ـ ــاكني اإلنشـ ـ ــاءات أو ما يجاورها،
َّ
َّ
أي من املخاطر التالية:
البناء أو االستخدام أو الهدم ،وذلك بأال يتسبب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في حدوث ٍ
َّ
واملركبات العض ـ ـ ـ ــوية املتطايرة ( ،)VOCوالغازات الدفيئة وغاز الرادون في حالة تجاوزه الحدود
انبعاثات املواد الخطرة،
أ)
املسموح بها أو الجزيئات الضارة في الهواء؛ ً
سواء من داخل املبنى أو خارجه.
ب)

انبعاثات إش ــعاعية خطرة بحيث ال تتجاوز تراكيز املواد املش ــعة فيها املس ــتويات املرجعية التي تحددها الجهات املس ــئولة
ذات العالقة.
تلوث املاء أو التربة أو ُّ
تسممهما.

د)

سوء تصريف مياه الصرف والدخان.

ه)

تهدد استدامة سالمة املن َتج.
وجود رطوبة في أي ٍ
جزء من أجزاء اإلنشاءات أو على أسطحها ،أو امتصاصها ،بأي نسب ِّ

ج)
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 5/1/4السالمة في االستخدام
َ م َّ
م
م
مثل أي مخاطر غير
يجب أن يص ـ َّـمم املنتج ويص ــنع بحيث يض ــمن أن يكون تص ــميم وبناء اإلنش ــاءات – التي يدخل فيها املنتج  -ال ي ِّ
مقبولة لوقوع الحوادث أثناء الخدمة أو أثناء التشـ ـ ـ ــغيل ،كاالنزالق أو السـ ـ ـ ــقوط أو التصـ ـ ـ ــادم أو الحروق أو الوفاة ،وذلك نتيجة
لصـ ــدمة كهربائية ،أو اإلصـ ــابة نتيجة وقوع انفجار ،مع األخذ في الحسـ ــبان أن يكون بوسـ ــع األشـ ــخاص ذوي االحتياجات الخاصـ ــة
استخدامها.
 6/1/4الوقاية من الضوضاء
يجب أن ميصـ َّـمم مويصـ َّـنع َ
املنتج  -الذي يدخل في تصــميم وبناء اإلنشــاءات  -بطريقة يكون مســتو اليــجيج املحســوس من الســكان
أو مجاوريهم معقوال بدرجة ال تضر بصحتهم ،وتسمح لهم بالنوم والراحة والعمل في ظروف مالئمة.
 7/1/4ترشيد الطاقة والعزل الحراري
َ
م َّ
م
م
حقق تص ـ ـ ـ ــميم األعمال اإلنش ـ ـ ـ ــائية وتنفيذها  -بما في ذلك أنظمة وتجهيزات
يجب أن يص ـ ـ ـ ـ َّـمم ويص ـ ـ ـ ــنع املنتج بطريقة تض ـ ـ ـ ــمن أن ي ِّ
التدفئة والتملريد والتهوية  -مس ـ ــتويات مقبولة من ترش ـ ــيد كمية الطاقة الالزمة لالس ـ ــتخدام ،مع مراعاة الظروف املناخية للموقع،
وراحة ساكني املبنى ،وأن يضمن املنتج كذلك كفاءة اإلنشاءات في استهالك الطاقة خالل االستخدام ،وخالل أعمال البناء والهدم
أو التفكيك.
 2/4املتطلبات الفنية
املورد اسـ ـ ـ ــتيفاء الخصـ ـ ـ ــائص األسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــية للمنتجات التي يغطيها مجال هذه الالئحة؛
لتحقيق متطلبات هذه الالئحة ،فيجب على ِّ
املستخدمة في اإلنشاءات واملباني ،وذلك على النحو التالي:
اســتيفاء املنتج للمتطلبات الفنية الواردة في املواصــفات القياســية َّ
املبينة في امللحق ( )1من هذه الالئحة ،ســواء كان ذلك
أ)
ً
ً
َ
م
منفردا أو مدمجا مع مواد بناء أخر داخل اإلنش ـ ـ ـ ــاءات ،حيث إن مطابقة املنتج املش ـ ـ ـ ــمول في هذه الالئحة للمواص ـ ـ ـ ــفة
ً
القياسية ذات العالقة يعتملر دليال كافيا على استيفاء هذا املنتج للمتطلبات األساسية الخاصة به؛ املحددة في الالئحة.
َ ُّ
توفر نظام إدارة بيئي فعال لد املص ـ ــنع( ،يعتملر املص ـ ــنع الحاص ـ ــل على ش ـ ــهادة نظام إدارة البيئة وفقا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ISO 14001
ب)
ً
مستوفيا ملتطلبات هذا البند).
 3/4املتطلبات املترولوجية
يجب استخدام وحدات النظام الدولي ( )SI Unitsأو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو عند تداول املنتج.
 4/4املتطلبات املتعلقة بالتعبئة والتغليف
 1/4/4التأكد من تغليف املنتج حسب طبيعته ووفقا ملتطلبات التعبئة املنصوص عليها في املواصفة القياسية ذات العالقة.
م
 2/4/4التأكد من خل ِّو مواد تغليف املنتج من مادة الرصاص أو أي من املعادن الثقيلة أو أي مادة مشعة.
ُّ
 3/4/4التأكد من أن عبوات أو مواد التغليف البالس ـ ـ ـ ــتيكية للمنتج تحمل بطاقة البالس ـ ـ ـ ــتيك القابل للتحلل إذا كانت هذه املواد
ُّ
مشمولة في مجال الئحة البالستيك القابل للتحلل ،أو رمز إعادة التدوير في حال استخدام العبوات البالستيكية القابلة
للتدوير.
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املادة ( )5البيانات اإليضاحية
يجب أن تكون البيانات اإليض ــاحية الخاص ــة باملنتج؛ املم َّ
عدة لوض ــعه وعرض ــه في الس ــوق بهدف اس ــتخدامه في اإلنش ــاءات واملباني
كالتالي:
م َ
املورد وسجله التجاري.
 1/5أن يكتب في البيانات اإليضاحية اسم ِّ
 2/5أن تكون البيانات اإليضاحية على َ
املنتج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه الالئحة واملواصفات القياسية ذات
العالقة؛ املبينة في امللحق ( )1من هذه الالئحة.
3/5

أن تكون البيانات باللغة العربية أو باللغتين العربية واإلنجليزية.

4/5

ْ
أن تكون جميع املعلومات املستخدمة في البيانات اإليضاحية صحيحة مومث َبتة ،وقابلة للتحقق.

5/5

بلد املنشأ.

6/5

اشتراطات التخزين.

7/5

فترة صالحية املنتج ورقم الدفعة الخاصة به  -إذا تطلب األمر ذلك.
أال تكون الص ـ ـ ـ ــور والعبـا ات املس ـ ـ ـ ــتخـدمـة على عبوات َ
املنتج ،مخـالفـة للنظـام العـام وا داب العـامـة والقيم اإلس ـ ـ ـ ــالمية
ر
السائدة في اململكة.

8/5

املادة ( )6إجراءات تقويم املطابقة
1/6

يجب االلتزام بمتطلبات إجراءات تقويم املطابقة الواردة في هذه الالئحة الفنية فقط ،وإذا وردت متطلبات أخر بهذا
الخصوص في أي مواصفة قياسية فال يؤخذ به.
املورد  -املسؤول عن وضع اإلسمنت والخرسانة جاهزة الخلط في السوق – الحصول على عالمة الجودة
 2/6يجب على ِّ
السعودية أو ما يكافئها.

3/6

4/6
5/6

يجب على املورد املسؤول عن وضع بقية املنتجات الخاضعة لهذه الالئحة ،الحصول على شهادة مطابقة صادرة من إحد
ً
الجهات املقبولة ،وفقا لنموذج تقويم املطابقة ( ،)Type 3الوارد في املواصفة  ،ISO/IEC 17067كما هو موضح في امللحق
(.)2
يجب أن متنفذ الجهة املقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج َّ
املحدد ،بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه الالئحة
ِّ
واملواصفات القياسية السعودية ذات العالقة؛ املبينة في امللحق (.)1
ٌ
يجب أن ميرفق مع َ
املنتج ملف فني يتضمن ما يلي:
أ)

املورد(الصانع/املستورد) باملطابقة وفقا للنموذج املرفق في امللحق ()3
إقرار ِّ

ب)

وثيقة تقييم املخاطر.

ج)

شهادة املنشأ.
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6/6

املورد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق ،مثل تقديم وثائق امللف الفني وشهادات املطابقة
يجب على ِّ
م
م
َ
م
وأي معلومات أخر موثقة تث ِّبت مطابقة املنتج ملتطلبات هذه الالئحة ،متى ما ط ِّلب منه ذلك.

7/6

تعتملر املنتجات الخاضعة لهذه الالئحة الحاصلة على عالمة الجودة السعودية أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات
املنصوص عليها في هذه الالئحة.

املادة ( )7مسؤوليات الجهات الرقابية
تقوم الجهات الرقابية  -ضمن مجال اختصاصها وصالحياتها  -بما يلي:
1/7

التحقق من اســتيفاء منتجات الروابط الهيدروليكية ومشــتقاتها؛ املخ َّ
صـصــة لألعمال اإلنشــائية واملباني؛ الخاضــعة لهذه
م
الالئحة إلجراءات تقويم املطابقة َّ
املحددة والوثائق الفنية املرفقة مع اإلرساليات ،في املنافذ واملصانع.

2/7

ً
وفقا لنموذج تقويم املطابقة
يحق للجهات الرقابية – عش ــوائيا  -س ــحب عينات من املنتج بش ــكل دوري من نقطة اإلنتاج
( ،)Type 3وإحالتها إلى املختملرات املختصة للتأكد من مد مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه الالئحة.
م
صنعين ومستوردين) تكاليف إجراء االختبارات وما يتعلق بذلك.
املوردين (م ِّ
يحق للجهات الرقابية تحميل ِّ
عند ض ـ ـ ـ ــبط حالة عدم مطابقة َ
للمنتج ،فإن الجهة الرقابية تقوم بس ـ ـ ـ ــحب املنتجات املعنية من املس ـ ـ ـ ــتودعات واتخاذ

3/7
4/7

اإلجراءات النظامية في حقها.

املادة ( )8مسؤوليات سلطات مسح السوق
تقوم سلطات مسح السوق  -ضمن مجال اختصاصها وصالحياتها  -بما يلي:
1/8

َّ
املخزنة في مستودعات التجار
تطبيق إجراءات مسح السوق على املنتجات املعروضة في األسواق ،وكذلك املنتجات
واملصنعين للتحقق من سالمة املنتجات ومن مد استيفائها للمتطلبات األساسية َّ
املبينة في هذه الالئحة واملواصفات
القياسية ذات العالقة.
َ
ً
املوردين (صانعين ومستوردين) ،وذلك إلجراء االختبارات
سحب عينات من املنتج ،سواء من السوق أو مستودعات ِّ
الالزمة والتأكد من مد مطابقتها للمتطلبات املنصوص عليها في هذه الالئحة.

3/8

عند ضبط حالة عدم مطابقة َ
َّ
واملخزن  -ملتطلبات هذه الالئحة ،فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع
للمنتج  -املعروض
م
َ
طبق اإلجراءات والعقوبات املشار إليها في املادة ( ،)9وذلك بعد
اإلجراءات اإلدارية من
ٍ
سحب واستدعاء للمنتج املعني ،وت ِّ
اتخاذ اإلجراءات الالزمة.

2/8

املادة ( )9املخالفات والعقوبات
1/9
2/9

َ
ميحظر صناعة املنتجات غير املطابقة لبنود هذه الالئحة ،واستيرادها ووضع أو عرضها في السوق ،أو حتى اإلعالن عنها.
ميعتملر عدم اسـ ــتيفاء َ
املنتج ملتطلبات هذه الالئحة سـ ــببا كافيا لسـ ــلطات مسـ ــح السـ ــوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا
َ
يشكل خطرا على صحة وسالمة املستهلك وعلى البيئة ،وذلك في الحاالت التالية:
املنتج غير مطابق ،مما قد ِّ
أ)

عدم تثبيت شارات املطابقة أو عالمة الجودة السعودية أو ما يكافئها ،أو تثبيتها بطريقة غير صحيحة.
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3/9

ب)

املورد باملطابقة ،أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة ،أو احتوائهما على
عدم إصدار شهادة املطابقة أو إقرار ِّ
معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.

ج)

عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.

د)

عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات اإليضاحية أو إرشادات االستخدام ،أو عدم توفر بيانات َ
املنتج أو املعلومات
املتعلقة باملواد الخطرة.

عند ضبط أي مخالفة ألحكام هذه الالئحة ،فعلى سلطات مسح السوق -حسب الحالة  -اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة
إلزالة املخالفة وآثارها من السوق ،ولها في سبيل ذلك:
أ)

تكليف الجهة املخالفة  -املس ــؤولة عن وض ــع أو عرض املنتج املخالف في الس ــوق  -بس ــحبه من املس ــتودعات أو
السوق بهدف تصحيح املخالفة  -إن كان ذلك ممكنا ،أو تصديره ،أو إتالفه (حسب طبيعة املنتج) وذلك خالل
املدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.

ب)

القيام بســحب املنتجات أو زجزها أو إتالفها ،أو اتخاذ أي إجراء آخر الســتدعائها من الســوق .ولســلطات مســح
الس ـ ــوق -حس ـ ــب الحالة  -اإلعالن عن اس ـ ــتدعاء َ
املنتج من الس ـ ــوق ،مع تحمل الجهة املخالفة جميع التكاليف
املترتبة على ذلك.
التعامل مع املنتجات املخالفة املش ـ ــمولة في هذه الالئحة وفقا ملا متحدده األنظمة واللوائح َّ
املطبقة لد الجهات

ج)

الرقابية وسلطات مسح السوق.
4/9
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عند ض ـ ـ ـ ــبط مخالفة املنتج ،فإن الهيئة تتخذ اإلجراءات الالزمة بحق هذه املنتجات املخالفة ملتطلبات هذه الالئحة ،بما
في ذلك إلغاء شـ ــهادة املطابقة ذات العالقة ،واتخاذ التدابير الالزمة مع الجهة املقبولة  -ممصـ ـ ِّـدرة الشـ ــهادة  -وفقا لالئحة
قبول جهات تقويم املطابقة.
دون اإلخالل بـأي عقوبـة أشـ ـ ـ ـ ــد في األنظمـة املعمول بهـا ،فـإنـه ميعـاقـب كـل من يخـالف متطلبـات املواصـ ـ ـ ـ ـفـات القيـاس ـ ـ ـ ــية
املعتمدة للمنتجات املشمولة بمجال هذه الالئحة الفنية بالعقوبات املنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.

املادة ( )10أحكام عامة
1/10
2/10

3/10
4/10

يتحمل املورد كامل املسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه الالئحة ،موت َّ
َّ
طبق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام
ِّ
الغش التجاري و/أي أنظمة أخر تتعلق بذلك ،إذا ثبت مخالفتها ألي مادة من مواد هذه الالئحة.
ال تحول هــذه الالئحــة دون التزام املورد بجميع األنظمــة/اللوائح األخر املعمول بهــا في اململكــة؛ املتعلقــة بتــداول َ
املنتج
ِّ
ونقلــه وتخزينــه ،وكــذلــك األنظمــة/اللوائح ذات العالقــة بــالبيئــة واألمن والسـ ـ ـ ــالمــة ،وبــاإلض ـ ـ ـ ــافــة إلى ذلــك ،فــإن االلتزام
بمتطلبات هذه الالئحة ال يغني عن االلتزام بمتطلبات كود البناء السعودي.
موردي اإلس ـ ــمنت والجبس ومش ـ ــتقاتهما؛ الخاض ـ ــعة ألحكام هذه الالئحة ،أن يقدموا ملفت ـ ـ ي الجهات
يجب على جميع ِّ
الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيالت واملعلومات التي يطلبونها لتنفيذ املهام املوكلة لهم.
خالف في تطبيقها ،مفيرفع األمر إلى لجنة
إذا نشـأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتضـ ى أحكام هذه الالئحة ،أو نشـأ أي
ٍ
مختصة في الهيئة إلصدار القرار املناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخالف ،وبما يحقق املصلحة العامة.
الصفحة  11من 29
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يجوز
للمورد تقديم طلب جديد بعد زوال أسـ ــباب رفض الطلب ،و عد إجراء التصـ ــحيحات الالزمة لألسـ ــباب التي أدت
ِّ
م
حددها الهيئة.
إلى الرفض ،ودفع أي تكاليف إضافية ت ِّ

6/10

تقوم الهيئة بدراس ــة الش ــكاو التي ترد إليها بش ــأن املنتجات الحاص ــلة على ش ــهادة املطابقة بما في ذلك عالمة الجودة،
والتحقق من صحة هذه الشكاو  ،واتخاذ اإلجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

7/10

املورد بنود هذه الالئحة ،واتخاذ
يحق للهيئة إلغاء ش ـ ـ ـ ــهادة املطابقة أو الترخيص باس ـ ـ ـ ــتعمال عالمة الجودة إذا خالف ِّ
اإلجراءات النظامية التي تكفل الحفاا على حقوق الهيئة

8/10

عند حصول أي تعديالت على املنتج خالل فترة صالحية شهادة املطابقة أو الترخيص باستعمال عالمة الجودة (ما عدا
َ
التعديالت الشكلية) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح مملغى ،والبد من التقدم بطلب جديد.
عنــد إدخــال أي تعــديالت على َ
املنتج خالل فترة ص ـ ـ ـ ــالحيــة شـ ـ ـ ـ ـهــادة املطــابقــة أو الترخيص بــاس ـ ـ ـ ــتعمــال عالمــة الجودة

9/10

املورد
املورد يصــبح ملغى ،ويجب على ِّ
الســعودية – عدا التعديالت الشــكلية غير املؤثرة – فإن شــهادة املطابقة أو إقرار ِّ
التقدم بطلب جديد.
10/10

للهيئة فقط حق تفسـ ـ ــير مواد هذه الالئحة ،وعلى جميع املس ـ ـ ــتفيدين من تطبيق هذه الالئحة االلتزام بما يصـ ـ ــدر عن
الهيئة من تفسيرات.

املادة ( )11أحكام انتقالية
ً
 1/11تطبق أحكام هذه الالئحة خالل مدة ال تزيد عن  180يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
للموردين لتصـ ـ ــحيح أوضـ ـ ــاعهم في السـ ـ ــوق ،وفقا ملتطلبات هذه
 2/11مع مراعاة أحكام الفقرة ( )1من هذه املادة ،ميعطى مهلة
ِّ
ً
الالئحة الفنية خالل مدة ال تزيد عن  365يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
م
 3/11تمنح فترة انتقـاليـة ملوردي اإلس ـ ـ ـ ــمنـت والخرسـ ـ ـ ـ ــانـة جـاهزة الخلط مـدتهـا  730يوم من تـاريخ نش ـ ـ ـ ــر الالئحـة في الجريدة
الرسمية ،وذلك إلتمام إجراءات الحصول على الترخيص باستعمال عالمة الجودة السعودية على املنتج.
 4/11تلغي هذه الالئحة الفنية -بعد اعتمادها -كل اللوائح السابقة في مجال هذه الالئحة الفنية.

املادة ( )12النشر
م
تنشر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية.

الصفحة  12من 29
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)1( امللحق
قائمة منتجات اإلسمنت والخرسانة واملواصفات القياسية ذات العالقة
رقم املواصفة القياسية
SASO-GSO-1914
SASO-ASTM-C845 / C845M
SASO-ASTM-C1157 / C1157M
SASO-ASTM-C1328 / C1328M
SASO-ASTM-C1600
/C1600M
SASO-ASTM-C595
SASO ASTM C91

SASO-ASTM-C449

SASO-GSO-ASTM-C989

SASO-ASTM-C928

SASO-ASTM-C195

SASO ISO-10904

29  من13 الصفحة

عنوان املواصفة باللغة اإلنجليزية
Portland cement
Standard Specification for
Expansive Hydraulic Cement
Standard Performance
Specification for Hydraulic Cement
Standard Specification for Plastic
(Stucco) Cement
Standard Specification for
Rapid Hardening Hydraulic
Cement
Standard Specification for Blended
Hydraulic Cements
Standard Specification for Masonry
Cement
Mineral Fiber Hydraulic-Setting
Thermal Insulating and Finishing
Cement
standard specification for slag
cement for use in concrete and
mortars
standard specification for
packaged, dry, rapid-hardening
cementitious materials for concrete
repairs
Standard Specification for Mineral
Fiber Thermal Insulating Cement
Fibre-cement corrugated sheets
and fittings for roofing and
cladding

عنوان املواصفة القياسية
اإلسمنت البورتالندي
مواصفة اإلسمنت الهيدروليكي
املتمدد
مواصفة األداء القياس ي لإلسمنت
الهيدروليكي
املواصفة الفنية لألسمنت اللدن
املواصفة القياسية لإلسمنت
الهيدروليكي سريع التصلد
املواصفات القياسية لإلسمنت
الهيدروليكي املخلوط
مواصفة اسمنت البناء
املواصفات القياسية ألسمنت
األلياف املعدنية العازلة للحرارة
الهيدروليكي وأسمنت التشطيب
املواصفات القياسية لإلسمنت
الخبثي املستخدم في الخرسانة
واملونة
مواصفة قياسية للمواد اإلسمنتية
سريعة التصلد املعبأة والجافة
لترميم الخرسانة
املواصفة الفنية ألسمنت األلياف
.املعدنية العازلة للحرارة

الصفائح اإلسمنتية املموجة
واملقوية باأللياف والوصالت
لألسقف والتكسية

َ
املنتج
اإلسمنت ومنتجاته

)أ
الرقم
1
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SASO-ISO-8336

Fiber-cement flat sheets -- Product
specification and test methods

SASO-ISO-9125

Fibre-cement slates and fittings -Product specification and test
methods

SASO-ASTM-C226

Standard Specification for AirEntraining Additions for Use in the
Manufacture of Air-Entraining
Hydraulic Cement

SASO-ASTM-C260

SASO-GSO-ASTM-C1017

SASO-ASTM-C309

SASO-ASTM-C688

SASO-ASTM-C1240
SASO-GSO-ASTM-C494

SASO-ASTM-C1582

SASO-ASTM-C869

15167-1 SASO-GSO-EN-

29  من14 الصفحة

Standard Specification for AirEntraining Admixtures for Concrete
Standard Specification for
Chemical Admixtures for Use in
Producing Flowing Concrete
Standard Specification for Liquid
Membrane-Forming Compounds
for Curing Concrete
Standard Specification for
Functional Additions for Use in
Hydraulic Cements
Standard Specification for Silica
Fume Used in Cementitious
Mixtures
standard specification for chemical
admixtures for concrete
Standard Specification for
Admixtures to Inhibit ChlorideInduced Corrosion of Reinforcing
Steel in Concrete
Standard Specification for Foaming
Agents Used in Making Preformed
Foam for Cellular Concrete
Ground granulated blast furnace
slag for use in concrete, mortar and
grout. Definitions, specifications
and conformity criteria

األلواح اإلسمنتية املستوية املقواة
باأللياف – مواصفة املنتج وطرق
االختبار
الشرائح اإلسمنتية املقواة
 مواصفة- باأللياف ووصالتها
املنتج وطرق االختبار
املواصفة القياسية إلضافات
الهواء املحبوس املستخدمة في
صناعة اإلسمنت الهيدروليكي
للهواء املحبوس
املواصفة القياسية لإلضافات
املنتجة للهواء املحبوس في
.الخرسانة
املواصفة القياسية لإلضافات
الكيميائية املستخدمة في إنتاجية
.انسياب الخرسانة
املواصفة القياسية لألغشية
السائلة التي تشكل مركبات
ملعالجة الخرسانة
املواصفة القياسية لإلضافات
الوظيفية املستخدمة في
اإلسمنتات الهيدروليكية
املواصفة الفنية لدخان السيليكا
املستخدمة في الخالئط اإلسمنتية
املواصفات القياسية للمضافات
الكيميائية للخرسانة
املواصفة القياسية لإلضافات ملنع
الكلور املسبب لصدأ حديد
التسليح في الخرسانة
املواصفة القياسية لعوامل الرغوة
املستخدمة في تصنيع الرغوة
سابقة التشكيل للخرسانة
الرغوية
خبث الحديد املستخدم في
الخرسانة واإلسمنت والجص
، التعاريف:الجزء األول
املواصفات ومعايير املطابقة

إضافات اإلسمنت
.واملونة والخرسانة

2
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SASO-ASTM-C618
SASO-ASTM-C979

SASO-ASTM-C387/ C387M

SASO ASTM C 90

SASO ASTM C 129
GSO EN 13748-1
GSO EN 13748-2
SASO-ASTM-C936M

SASO-GSO-EN-771-4
SASO-ASTM-C55
SASO-2217
SASO-ASTM-C744

SASO-ASTM-C73

SASO-2875

29  من15 الصفحة

standard specification for coal fly
ash and raw or calcined natural
pozzolan for use in concrete
Standard Specification for
Pigments for Integrally Colored
Concrete
standard specification for
packaged, dry, combined materials
for concrete and high strength
mortar
Standard Specification for
Loadbearing Concrete Masonry
Units
Specification for Nonloadbearing
Concrete Masonry Units
Terrazzo tiles - Part 1: Terrazzo tiles
for internal use
Terrazzo tiles - Part 2: Terrazzo tiles
for external use

مواصفة رماد الفحم املتطاير
والخام أو البوزوالنا الطبيعية
املكلسنة الستخدامها في الخرسانة
املواصفة القياسية للصبغات
.للخرسانة امللونة بالدمج
املواصفة القياسية للمواد املعبأة
والجافة واملواد املمزوجة للمونة
والخرسانة العالية املقاومة

املواصفة القياسية لوحدات البناء
الخرسانية الحاملة

املواصفة القياسية لوحدات البناء
الخرسانية غير الحاملة
بالط تيرازو – بالط تيرازو
لالستعمال الداخلي
بالط تيرازو – بالط تيرازو
لالستعمال الخارجي
املواصفة القياسية لوحدات
Standard Specification for Solid
الرصف املتشابكة الخرسانية
Concrete Interlocking Paving Units
املصمتة
Specification for masonry units –
املواصفة الفنية لوحدات البناء
Part 4: Autoclaved aerated concrete  وحدات البناء املصنوعة:4 الجزء
masonry units
.من الخرسانة الخلوية
Standard Specification for Concrete
املواصفة القياسية لطوب البناء
Building Brick
الخرساني
Gypsum blocks
الطوب الجبس ي
standard specification for prefaced
مواصفات الخرسانة املسبقة
concrete and calcium silicate
ووحدات البناء من سيليكات
masonry units
الكالسيوم
مواصفات سيليكات الكالسيوم
Standard Specification for Calcium
 طوبة- ملواجهة طوبة (الرمل
Silicate Brick (Sand-Lime Brick)
)الجير
Nonloadbearing lightweight
وحدات املباني الخرسانية الخفيفة
thermal insulation concrete
غير الحاملة العازلة للحرارة
masonry units of foamed concrete,
،واملصنعة من الخرسانة الرغوية
lightweight aggregates or
 أو ساندويش،أو الركام الخفيف
sandwich insulation layer
.الطبقة العازلة

الطوب والبالط
ووحدات البناء من
اإلسمنت أو الجبس
الخرسانة

3
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SASO-ASTM C926

SASO-ASTM C1329M
SASO-ASTM-C476
SASO-EN-998-1

SASO-ASTM-C1660

SASO ISO 18319
SASO-ASTM-C270
SASO-ASTM-C317

Standard Specification for
Application of Portland CementBased Plaster
Standard Specification for Mortar
Cement
Standard Specification for Grout
for Masonry
Specification for mortar for
masonry – Part 1: Rendering and
plastering mortar
standard specification for thin-bed
mortar for autoclaved aerated
concrete (AAC) masonry
Fiber-reinforced polymer (FRP)
reinforcement for concrete
structures - Specifications of FRP
sheets
Standard Specification for Mortar
for Unit Masonry
standard specification for gypsum
concrete

SASO ASTM D7957

Standard Specification for Solid
Round Glass Fiber Reinforced
Polymer Bars for Concrete
Reinforcement

SASO-ASTM-C1116/C1116M

standard specification for fiberreinforced concrete

SASO-GSO-ASTM-C94

standard specification for readymixed concrete

SASO-GSO-ASTM-C685

standard specification for concrete
made by volumetric batching and
continuous mixing

SASO-ASTM-C1666

standard specification for alkali
resistant (AR) glass fiber for GFRC
and fiber-reinforced concrete and
cement

29  من16 الصفحة

املواصفة القياسية للتشطيب
بمونة ذات أساس إسمنتي
.بورتالندي

مونة البناء

4

الخرسانة ومنتجاتها

5

مواصفة إسمنت املونة
مواصفة الحقين (مالط رقيق
القوام) للمباني
:1  الجزء- مواصفة مونة املباني
مونة اللياسة والبياض
مواصفة مالط الطبقة الرقيقة
املستخدمة في مباني الخرسانة
)AAC( الخلوية
البوليمر املقو باأللياف لتقوية
الهيكل الخرساني – متطلبات
شرائح البوليمر املقو باأللياف
املواصفة الفنية ملالط وحدات
البناء
مواصفة لخرسانة الجبس
املواصفات القياسية لقضبان
املصنوعة من البوليمر املستديرة
الصلبة املقواة باأللياف الزجاجية
لتسليح الخرسانة الصلبة املقواة
باأللياف الزجاجية لتسليح
الخرسانة
مواصفة قياسية للخرسانة املقواة
باأللياف
املواصفة القياسية للخرسانة
جاهزة الخلط
املواصفة القياسية للخرسانة
املصنوعة بالخلط الحجمي
والخلط املستمر
مواصفة األلياف الزجاجية
) للخرسانةAR( املقاومة للقلويات
)GFRC(املقواة باأللياف الزجاجية
والخرسانة واإلسمنت املقو
باأللياف
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SASO-ASTM-C913
SASO-ASTM-C825
SASO-ASTM-C1613

SASO-ASTM-C858
SASO-ASTM-C1227
GSO 935
)SASO-1248)
SASO-ASTM-C139

SASO-ASTM-C76M

SASO-ASTM-C361M

SASO-EN-1504-2

SASO-ASTM-C1315

SASO-ASTM-C318
SASO-ASTM-C1278
SASO-ASTM-C1032
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standard specification for precast
concrete water and wastewater
structures
standard specification for precast
concrete barriers
standard specification for precast
concrete grease interceptor tanks
standard specification for
underground precast concrete
utility structures
standard specification for precast
concrete septic tanks
precast concrete kerbs and edgings

مواصفات الخرسانة املسبقة
الصنع املستخدمة في منشآت املياه
ومياه الصرف
مواصفة الحواجز الخرسانية
سابقة الصب
مواصفة الخزانات املعترضة
للشحوم من الخرسانة سابقة
الصب
مواصفة املرافق اإلنشائية تحت
األرض من الخرسانة سابقة الصب
مواصفة خزانات التحليل من
الخرسانة سابقة الصب
حواف األرصفة وحواف األحواض
.الخرسانية سابقة الصب
املواصفة الفنية لوحدات البناء
الخرسانية لبناء احواض الصيد
وغرف التفتيش
مواصفة أنابيب العبارات وأنابيب
تصريف الصرف الصحي من
الخرسانة املسلحة
مواصفة فنية لألنابيب الضغط
املنخفض من الخرسانة املقواة
)(بالقياس املتري

Standard Specification for Concrete
Masonry Units for Construction of
Catch Basins and Manholes
Standard Specification for Concrete
Masonry Units for Construction of
Catch Basins and Manholes
Standard Specification for
Reinforced Concrete Low-Head
Pressure Pipe (Metric)
Products and systems for the
منتجات وأنظمة الحماية واإلصالح
protection and repair of concrete
للمنشآت الخرسانية التعاريف
structures – Definitions,
واملتطلبات ومراقبة الجودة وتقييم
requirements, quality control and
 نظم حماية:2  الجزء--املطابقة
evaluation of conformity – Surface
السطح للخرسانة
protection systems for concrete
Standard Specification for Liquid
املواصفات القياسية للمركبات
Membrane-Forming Compounds
املشكلة من األغشية السائلة ذات
Having Special Properties for
خصائص محددة ملعالجة وتغطية
Curing and Sealing Concrete
الخرسانة
Standard Specification for Gypsum
املواصفة الفنية لقوالب الواح
Form board
الجبس
Standard Specification for Fiberمواصفات لأللياف املسلحة
Reinforced Gypsum Panel
للجبس
Standard Specification for Woven
مواصفات شبكة أسالك قاعدة
Wire Plaster Base
الجبس

الجبس ومنتجاته

6

02-07-17-161-إ.م
SASO-ASTM-C59

SASO-ASTM-C1178

SASO-ASTM-C475/C475M

SASO-ASTM-C557

SASO-ASTM-C1177M
SASO-ASTM-C61
SASO-ASTM-C22
SASO-ASTM-C631

SASO-ASTM-C587

SASO-ASTM-C1396
SASO-ASTM-C28
SASO-ASTM-C207
SASO-GSO-981

SASO-GSO-ASTM-C1097

SASO-ASTM-C5
SASO-GSO-ASTM-C206
29  من18 الصفحة

Standard Specification for Gypsum
Casting Plaster and Gypsum
Molding Plaster
Standard Specification for Coated
Glass Mat Water-Resistant Gypsum
Backing Panel
Standard Specification for Joint
Compound and Joint Tape for
Finishing Gypsum Board
Standard Specification for
Adhesives for Fastening Gypsum
Wallboard to Wood Framing
Standard Specification for Glass
Mat Gypsum Substrate for Use as
Sheathing
Standard Specification for Gypsum
Keene's Cement
Standard Specification for Gypsum
Standard Specification for Bonding
Compounds for Interior Gypsum
Plastering
Standard Specification for Gypsum
Veneer Plaster
Standard Specification for Gypsum
Board
Standard Specification for Gypsum
Plasters
Standard Specification for
Hydrated Lime for Masonry
Purposes
High calcium quicklime and
hydrated lime
Standard Specification for
Hydrated Lime for Use in Asphalt
Cement or Bituminous Paving
Mixtures
Standard Specification for
Quicklime for Structural Purposes
Standard Specification for
Finishing Hydrated Lime

مواصفات صب الجبس والقالب
جص ي
املواصفة القياسية أللواح
الجبس املغطاة بطبقة من
الزجاج املقاومة للماء
مواصفة مركبات الفواصل
وأشرطة الفواصل لتشطيب ألواح
الجبس للحوائط
مواصفات املواد الالصقة لتثبيت
ألواح الجبس الجدارية في األطر
.الخشبية
مواصفات للزجاج والجبس
وحصير ركيزة الستخدامها كعامل
اإلغماد
مواصفة جبس كنيز اإلسمنتي
مواصفة الجبس
مواصفات مكونات الربط للجبس
املستخدم في التكسيات الداخلية
مواصفة جبس التكسية بطبقة
رقيقة
مواصفات ألواح الجبس
مواصفة جبس التكسية
مواصفات الجير املطفأ ألغراض
البناء
الجير الحي والجير املطفأ عالي
الكالسيوم
املواصفة القياسية للجير املطفأ
املستخدم في اإلسمنت األسفلتي أو
.خلطات الرصف البيتومينية
مواصفات الجير الحي ألغراض
البناء
مواصفات جير التشطيب املطفأ

الجير الحي والجير
املطفأ

7

02-07-17-161-إ.م

SASO-GSO-ASTM-C977

SASO-ASTM-C141
SASO-GSO-ASTM-C821
SASO-GSO-ASTM-C1707

SASO-GSO-ASTM-C1529
SASO-ASTM-C568
SASO-GSO-ASTM-C778
SASO-ASTM-C331M

SASO-ASTM-C897

SASO-ASTM-C35

SASO-ASTM-C332

Standard Specification for
Quicklime and Hydrated Lime for
Soil Stabilization
Standard Specification for
Hydrated Hydraulic Lime for
Structural Purposes
Standard Specification for Lime for
Use with Pozzolans
Standard Specification for
Pozzolanic Hydraulic Lime for
Structural Purposes
Standard Specification for
Quicklime, Hydrated Lime, and
Limestone for Environmental Uses
Standard Specification for
Limestone Dimension Stone
Standard Specification for Standard
Sand
Standard Specification for
Lightweight Aggregates for
Concrete Masonry Units
Standard Specification for
Aggregate for Job-Mixed Portland
Cement-Based Plasters
Standard Specification for
Inorganic Aggregates for Use in
Gypsum Plaster
standard specification for
lightweight aggregates for
insulating concrete

املواصفة القياسية للجير الحي
واملطفأ لتحقيق ثبات التربة
املواصفة الفنية للجير
الهيدروليكي املطفأ لألغراض
اإلنشائية
املواصفة القياسية للجير
لالستخدام مع البوزوالنا
املواصفة القياسية للجير
الهيدروليكي البوزالني لألغراض
اإلنشائية
املواصفة القياسية للجير الحي
والجير املطفأ والحجر الجيري
لالستخدامات البيئية
مواصفة الحجر الجيري املنحوت
املواصفة القياسية للرمل القياس ي
مواصفة الركام خفيف الوزن
لوحدات البناء اإلسمنتية

الحجر الجيري

8

الرمل

9

الركام

10

مواصفات الركام للتشطيب بمونة
ذات أساس إسمنتي بورتالندي
مواصفات الركام غير العضوي
املستخدم في ألواح الجبس
مواصفة قياسية للركام خفيف
الوزن للخرسانة العازلة

م
 ويتولى املوردون مسؤولية التأكد من أنهم، تعد قائمة املواصفات القياسية املذكورة في هذا امللحق خاضعة للمراجعة:ملحوظة
م
.يستخدمون أحدث املواصفات والنسخ من تلك املذكورة في القوائم

29  من19 الصفحة
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ب) قائمة الترميزالجمركي لفئات املنتجات ذات العالقة
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

فئات املنتجات
حص ى للخرسانة
الجبس السائب
الجبس املعبأ
أزجار ومواد كلسية مستعملة في صنع الكلس واألسمنت
كلس حي سائب
كلس حي معبأ
كلس مطفأ سائب
كلس مطفأ معبأ
كلس مائي (نورة) سائب
كلس مائي (نورة) معبأ
إسمنت بورتالند ابيض سائب
إسمنت بورتالند ابيض معبأ
إسمنت ابيض ملون اصطناعيا سائب
إسمنت ابيض ملون اصطناعيا معبأ
إسمنت بورتالند العادي السائب
إسمنت بورتالند العادي املعبأ
أسمنت مقاوم لألمالح السائب
أسمنت مقاوم لألمالح املعبأ
إسمنت حراري
محضرات تضاف لإلسمنت
مالط مقاوم للحرارة
خرسانة حرارية
محضرات تضاف لإلسمنت أو املالط أو الخرسانة
مالط وخرسانة ،غير متحملين للحرارة
كتل وأجر للبناء من إسمنت

البند الجمركي
2517
2520
2521

2522

2523

3816

3824
6810

م
ملحوظة :تعد املنتجات والترميزات الجمركية املوجودة في منصة سابر اإللكترونية هي النسخة املحدثة واملعتمدة.
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امللحق ()2
نموذج تقويم املطابقة ( )Type 3وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067
(املطابقة للطرازاملبنية على تقويم عملية اإلنتاج)
1

2

3
1/3

2/3
3/3

4/3

املطابقة للطراز َّ
املبنية على تقويم عملية اإلنتاج
م
املورد  -من خالله  -االلتزامات الواردة في البنود املبينة أدناه ،ثم يؤكد و يقر
هو نموذج إجراء لتقويم املطابقة الذي ين ِّفذ ِّ
 تحت كامل مسؤوليته  -بأن املنتجات املعنية متطابقة مع الطراز املحدد في شهادة اعتماد الطراز (  )Type Approvalوتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة.
التصنيع
يجب على املورد تشغيل نظام إدارة سالمة َ
املنتج؛ مصادق عليه لضمان سالمة املنتج ،شامال خط اإلنتاج والفحص
ِّ
النهائي ،واختبار املنتـجات املعــنية وفــقا للبند ( ،)3ويجب أن يخضـع النـظام إلى مراقبة دورية ( )Surveillanceوفقا ملا ورد
في البند (.)4
َ
نظام إدارة سالمة املنتج
يجب على املورد تقديم طلب إلى الجهة املقبولة التي يختارها ،من أجل تقويم نظام إدارة سالمة َ
املنتجات املعنية.
ِّ
ويجب أن يشمل الطلب:
َّ
املمثل الرسمي للصانع  -عند تقديم الطلب من املمثل الرسمي.
أ)
اسم وعنوان املورد ،واسم و عنوان ِّ
يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السلطات املعنية في بلد الصنع.
ب)
إقرارا مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخر .
ج)
كل املعلومات ذات العالقة بشأن فئة املنتجات املقصودة.
د)
َ
الوثائق الخاصة بنظام إدارة سالمة املنتج.
ه)
َ
الوثائق الفنية الخاصة بالطراز املصادق عليه ،ونسخة من شهادة اعتماد الطراز.
و)
َ
يجب أن يضمن نظام إدارة سالمة املنتج تطابق املنتجات املصنعة مع الطراز املحدد في شهادة اعتماد الطراز ،ومع
متطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة.
املورد – بطريقة منهجية ومنظمة ،على شكل سياسات
يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته  -املعتمدة من ِّ
َّ
م
َ
مكتوبة وإجراءات وتعليمات ،ويجب أن تتيح وثائق نظام إدارة سالمة املنتج فهما مت ِّسقا لملرامج وخطط وأدلة وسجالت
السالمة ،ويجب أن تشمل وثائق النظام  -على وجه الخصوص  -وصفا كافيا ملا يلي:
أهداف الجودة ،والهيكل التنظيمي واملسؤوليات وصالحيات اإلدارة ،وذلك فيما يتعلق بسالمة َ
املنتج.
أ)
تقنيات التصنيع ،وإجراءات مراقبة جودة وسالمة َ
املنتج ،والعمليات واإلجراءات َّ
املتبعة؛
ب)
املنفذة؛ قبل وأثناء و عد التصنيع ،وتكرارها؛
ج)
الفحوصات واالختبارات ِّ
السجالت :مثل تقارير الفحص واالختبار واملعايرة ،ووثائق تأهيل املوظفين املعنيين  ...إلخ.
د)
َ
َ
وسائل ضبط تحقيق السالمة املطلوبة في املنتج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سالمة املنتج.
ه)
َ
املصادقة على نظام إدارة سالمة املنتج  -تقويم النظام لتحديد ما إذا كان مستوفيا للمتطلبات
يجب على الجهة املقبولة -
ِّ
َ
املشار إليها في البند  ، 3/3خالل فترة سريان املصادقة على النظام ،وذلك ملدة ثالث سنوات.
الصفحة  21من 29
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6/3
7/3

8/3
9/3
10/3
11/3

املنتج ملتطلبات اللوائح الفنية  -فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سالمة َ
يجب افتراض مطابقة َ
املنتج -كلما كان مطابقا
للمواصفات القياسية.
يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خملرة في سالمة َ
املنتج املعني ،وأن يضم الفريق عضوا واحدا  -على األقل  -ذا خملرة في
تقويم مجال وتقنيات صناعة َ
املنتج ،وإملاما باملتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العالقة.
تقويم للمصنع ،ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية املشار إليها في البند
يجب أن يشمل التدقيق زيارة ٍ
 3/3للتأكد من قدرة الصانع على تحديد املتطلبات الواردة في اللوائح الفنية ،وإجراء الفحوصات واالختبارات الالزمة
لضمان مطابقة َ
املنتج لتلك املتطلبات.
يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم ،على أن يتضمن اإلشعار نتائج التدقيق و قرار التقويم مع مسوغات ذلك.
يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سالمة َ
املنتج  ،كما هو مم َ
صادق عليه ،والحفاا عليه بحيث يظل مالئما
وفعاال.
َ
م
َ
يجب على الصانع إشعار جهة تقويم املطابقة  -التي صادقت على نظام إدارة سالمة املنتج  -بأي تعديل مقتر ٍح في نظام
إدارة سالمة َ
املنتج.
ً
يجب على الجهة املقبولة تقويم أي تعديالت مقترحة ،ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة سالمة َ
املنتج َّ
املعدل مستمرا في
مطابقته للمتطلبات املشار إليها في البند  ،3/3أو يحتاج إلى إعادة التقويم ،ويجب على الجهة املقبولة إشعار الصانع
بقرارها ،على أن يتضمن اإلشعار نتائج الفحص واالختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

4

املر اقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة املقبولة

1/4

الغرض من املراقبة الدورية هو التحقق من مد استيفاء املورد اللتزامات نظام إدارة سالمة َ
َ
املصادق عليه.
املنتج
ِّ

2/4

املورد السماح للجهة املقبولة  -خالل فترة سريان املصادقة  -بدخول مواقع التصنيع والتفتيش واالختبار
يجب على ِّ
َ
م
وفر جميع املعلومات الالزمة للتقويم؛ خاصة وثائق نظام إدارة سالمة املنتج ،وسجالت السالمة ،مثل:
والتخزين  ،وأن ي ِّ
تقارير الفحص واالختبار واملعايرة ،ووثائق تأهيل املوظفين املعنيين  ...إلخ.
يجب على الجهة املقبولة القيام بزيا ات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام إدارة سالمة َ
املنتج ويحافظ عليه،
ر
م
للمورد.
على أن تقدم الجهة املقبولة تقرير التقويم
ِّ
يحق للجهة املقبولة القيام بزيا ات فجائية للمصنع إلجراء اختبا ات على َ
املنتج – إذا اقتض ى األمر ذلك  -أو توكيلها
ر
ر
م
َ
لجهة أخر للتأكد من أن نظام إدارة سالمة املنتج يعمل بشكل صحيح ،على أن تقدم الجهة املقبولة تقرير التقويم

3/4
4/4

للمورد ،وتقارير االختبارات  -في حالة إجراء االختبارات.
ِّ
5

شهادة املطابقة واإلقرارباملطابقة

1/5

للمنتج إذا كان املورد حاصال على نظام إدارة سالمة َ
يجب على الجهة املقبولة إصدار شهادة مطابقة َ
َ
مصادق عليه
املنتج
ِّ
املورد طلبا لذلك ،خالل فترة سريان مفعول املصادقة.
وساري املفعول ،وذلك كلما قدم ِّ
َ
يجب على الجهة املقبولة تحديد بيانات املنتج في كل طلب ،وتوضيحها في شهادة املطابقة الصادرة ،وتسجيلها في البوابة
اإللكترونية للمطابقة (في الهيئة).
َ
م
م
املورد أن يصدر إقرارا مكتوبا باملطابقة لكل طر ٍاز معتمد من املنتج (اعتماد الطراز) ،و أن يجعله متاحا للجهات
يجب على ِّ
م
َ
َّ
م
َ
املختصة والرقابية وسلطات مسح السوق ملدة ال تقل عن عشر ( )10سنوات ،على أن يحدد الطراز املعتمد للمنتج في
املورد باملطابقة ،ويجب توفير نسخة من شهادة املطابقة واإلقرار باملطابقة للجهات املختصة والرقابية وسلطات
إقرار ِّ
مسح السوق عند الطلب.

2/5
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4/5

5/5

ً
املورد أن يجعل الوثائق أدناه ممتاحة للجهات املختصة والرقابية وسلطات مسح السوق ملدة ال تقل عن عشر
يجب على ِّ
( )10سنوات.
الوثائق املشار إليها في البند .3/3

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

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

َ
يجب على كل جهة مقبولة إبالغ الجهات املختصة والرقابية وسلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة سالمة املنتج التي
صادقت عليها أو سحبتها ،ويجب عليها وضع قوائم ألنظمة إدارة سالمة َ
املنتج 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 األخر عن املصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سالمة َ
املنتج التي قامت برفضها أو تعليقها أو سحبها أو تقييدها،
وإشعار تلك الجهات  -عند الطلب  -عن مصادقات األنظمة التي أصدرتها.
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امللحق ()3
نموذج تقويم املطابقة ) (Type 5وفقا للمواصفة ISO/IEC TR 17026
(برنامج إصدارالشهادات للمنتجات املادية)
ُت َّ
طبق على اإلسمنت
تقويم املطابقة (النوع )5
يسمح الجزء الخاص باملراقبة في هذا الملرنامج بالخيار بين سحب عينات من املنتج  -بشكل دوري  -من نقطة اإلنتاج أو من السوق،
م
أو من كليهما ،وتعريضهم ألنشطة التحديد للتأكد من أن العناصر َ
املنتجة  -التي تعقب الشهادة األولية  -ت ِّلبي املتطلبات املحددة،
وتشمل املراقبة :التقويم الدوري لعملية اإلنتاج ،أو تدقيق نظام اإلدارة ،أو كليهما ،وقد يتغير مد إجراء أي من أنشطة املراقبة
األر عة وفقا لحالة معينة ،وذلك على النحو املحدد في الملرنامج.
إذا كانت املراقبة تشمل مراجعة نظام اإلدارة فسوف تكون هناك حاجة إلى التدقيق األولي لنظام اإلدارة.
1

املعلومات املقدمة مع طلب الحصول على منح الشهادة للمنتج
أ) تاريخ الطلب
ب) املعلومات املتعلقة بمقدم الطلب
)1

َّ
املسجل وبيانات االتصال.
االسم القانوني ملقدم الطلب وعنوان مكتبه

)2

يمثل نقطة اتصال مع جهة منح الشهادات؛ املفوض بالتوقيع نيابة عن مقدم
اسم ووظيفة الشخص الذي ِّ
الطلب.

)3

عنوان الشركة وبيانات االتصال.

)4

موزع ،وكيل  . . .إلخ)
دور منشأة مقدم الطلب (صانع ،مصممِّ ،

املعني (إذا كان مختلفا عن مقدم الطلب)
ج) املعلومات املتعلقة بحامل (الحائزعلى) الشهادة ِّ
)1

االسم القانوني للشركة وعنوان مكتبها املسجل وبيانات االتصال

)2

يمثل نقطة اتصال مع جهة منح الشهادات واملفوض بالتوقيع نيابة عن مقدم
اسم ووظيفة الشخص الذي ِّ
الطلب.

)3

عنوان الشركة وبيانات االتصال.

موزع  . . .إلخ)
 )4دور حامل الشهادة املعني (صانع ،مصممِّ ،
َ
د) تعيين (تسمية) املنتج (املنتجات) املراد منحها شهادة
َ
معرفات)
معرف ( ِّ
 )1وصف املنتج (املنتجات) بما في ذلك رقم (أرقام) الكتالوج ،أو نوع التعيين (التعيينات) أو أي ِّ
وصفية.
)2

املواصفة (املواصفات) القياسية وغيرها من الوثائق القياسية املطلوبة ملنح الشهادة ،بما في ذلك الرقم
والعنوان وسنة اإلصدار.
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َ
هـ) صانع املنتج (املنتجات)
)1

املكان (األمكنة) العنوان(العناوين) الفعلي لصانع َ
املنتج (املنتجات).
اسم وعنوان الشخص املسؤول عن جودة َ
املنتج.

)3

عنوان الشركة (العمل) وبيانات االتصال.

)2

و) اتفاقات منح الشهادة والترخيص

2

)1

إبداء االستعداد إلتمام التقويم بشكل مم ْرض ي ،وذلك إلبرام اتفاق منح الشهادات املعمول به واتفاق
الترخيص ،إذا لم يكن مملرما في السابق.

)2

اسم الشخص املرشح (بأحرف كبيرة في حالة اللغة اإلنجليزية) املذكور في الفقرتين ب  ،ج أعاله)

)3

التوقيع

املعلومات الخاصة بعملية اإلنتاج ونظام اإلدارة
أ) شركات اإلنتاج
)1

جميع املعلومات عن مواقع التصنيع؛ الالزمة لجهة منح الشهادات لوضع خطة لعمليات التقويم.

)2

املنشأة التي لديها ملكية املنتجات ،وتتحمل املسؤولية الكاملة عن املنتج املراد منحه شهادة (بما في ذلك
األشخاص الذين يمثلون نقطة االتصال وبيانات االتصال).
جميع املواقع التي مي َّ
صنع فيها املنتج النهائي املراد منحه شهادة (العناوين واألشخاص الذين يمثلون نقطة

)3

االتصال وبيانات االتصال).
)4

املصنعين بعقود من الباطن.
مالحظة :عندما يقتض ي األمر ،فإن هذه املعلومات مطلوبة أيضا من
ِّ
األنشطة الرئيسة َّ
املنفذة في جميع هذه املواقع

ب) منشأة اإلنتاج Production organization
)1
)2

عالقة كل مواقع اإلنتاج باملنشأة مالكة َ
املنتج.
معلومات عن منشأة اإلنتاج مالكة َ
املنتج.

)3

هيكل تنظيمي يظهر املوظفين الرئيسين املشاركين في اإلنتاج وأدوارهم.

)4

صالحيات األفراد الذين يديرون أنشطة اإلنتاج وتدريبهم.

)5

معلومات عن البدء في اإلنتاج ومراقبته.

ج) املواد واملكونات والخدمات املشتراة
)1

املواد الرئيسة واملكونات والخدمات املشتراة ،ذات العالقة باملنتج/املنتجات املراد منحها شهادة.

)2

مواصفات(اشتراطات) الشراء

)3

املوردين
عملية تأهيل(اختيار) ِّ

)4

ضبط جودة املواد الواردة (الداخلة في عملية اإلنتاج) واملكونات والخدمات.
الصفحة  25من 29

م.إ02-07-17-161-
د) اإلنتاج Production
)1

وصف عملية اإلنتاج (املراحل الرئيسة ،املخطط االنسيا ي).

)2

عمليات التعاقد من الباطن (وصف العملية ،اسم وعنوان املقاول من الباطن ،تفاصيل عن العقد ذي
الصلة بمطابقة َ
املنتج).

)3

وصف املوارد الداخلة في اإلنتاج ومعداته (املواد الرئيسة فقط) (اململوكة ،خاصة التي قاموا بتصنيعها أو
تعديلها).

)4

مراقبة املخزون.

)5

مراقبة تقدم سير العمل (األعمال الجارية).
مراقبة املنتجات النهائية (املم َ
نجزة).
مراقبة املواد املعيبة ،واملكونات ،واملم َّ
ركبة جزئيا واملنتجات النهائية.
ِّ

)6
)7

هـ) ضبط الجودة بالفحص واالختبار ،واملصادقات على تقويم املطابقة الحالي
)1

م
التفتيش (الفحص) واالختبارات التي أجريت على العناص ــر الرئيس ــة املش ــتراة خالل عمليات التص ــنيع وعلى
املنتجات النهائية.

)2

معدات التفتيش(الفحص) واالختبار.

)3

معايرة أجهزة القياس.

)4

املسؤولية عن الفحص واالختبار.

)5

املصادقة على تقويم املطابقة الحالية من مختملرات داخلية أو خارجية ،أو جهات التفتيش ،أو جهات منح
الشهادات ،وذلك َ
للمنتج املراد منحه شهادة أو للمكونات األساسية.

و) الوثائق والسجالت
مواصفات املنتج واإلنتاج (الرسومات وقائمة باألجزاء وإرشادات العمل)
)1
م
َ
ضبط التغييرات املدخلة على املنتج وعملية اإلنتاج
)2
ز) الشهادات ومر اقبة شارات املطابقة Certificates and control of marks of conformity
املرحلة التي توضع فيها الشارة على املنتج
)1
مراقبة املنتجات للتأكد من أن الشارة ال توضع إال على تلك املنتجات التي تغطيها الشهادة
)2
م
نسخ من شهادات املطابقة الحالية؛ الصادرة عن جهة منح الشهادات
)3
ح) نظام اإلدارة
 )1مواصفات نظام اإلدارة
 التطابق مع املواصفة الدولية  ISO 9001أو ما يعادلها (توفير املرجعية) نسخة من دليل الجودة و/أو وثائق نظام إدارة الجودةالصفحة  26من 29
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 شهادة نظام اإلدارة (اسم جهة منح الشهادات ومجال منح الشهادة واملوقع (املواقع) املغطاة (املتعلقةم
بإنتاج َ
املنتج/املنتجات املراد منحها شهادة) ،ونسخة من الشهادة (الشهادات)
 )2املنشأة
 الهيكل اإلداري املوظفون الرئيسون مدير الجودة املسؤول سجالت الكفاءة (التخصصات) للموظفين الرئيسين )3الحفاظ على نظام اإلدارة Management system maintenance
 الوثائق والسجالت التدقيق الداخلي مراجعات اإلدارة التحسينات (اإلجراءات التصحيحية والوقائية) -إدارة التغيير
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امللحق ()4
املعلومات التي يجب إدراجها في شهادة املطابقة وفقا للنوع ( )5الوارد في املواصفة ISO/IEC 17026
)1

رقم الشهادة أو أي تعريف آخر مم َّ
ميز.

)2

اسم الملرنامج ( )Schemeالذي بموجبه تصدر الشهادة.

)3

اسم وعنوان جهة منح الشهادات.

)4

اسم وعنوان العميل حامل (الحائز على) الشهادة.

)5

اإلشارة إلى اتفاق منح الشهادات.

)6

بيان املطابقة ،متضمنا:
أ)

اسم َ
املنتج وتسمية مم َّ
ميزة له

ب)

املواصفة (املواصفات القياسية) وغيرها من الوثائق القياسية (بما في ذلك تواريخ النشر) املم َ
صادق على أن
املنتج قد استوفى متطلباتها.

ج)

مواقع اإلنتاج وغير ذلك من بيانات (تفاصيل عن) التقويم ،مثل نظام اإلدارة ،التفتيش على اإلنتاج.

)7

اإلشارة إلى حالة اعتماد جهة منح الشهادات أو حالة االعتراف بها متى ما كان ذلك ممكنا.

)8

تاريخ انتهاء صالحية الشهادة (إذا لزم األمر).

)9

تاريخ إصدار الشهادة.

)10

امللزمة قانونا للشخص (األشخاص) املفوضين بالتوقيع نيابة عن جهة منح الشهادات.
التوقيع(التواقيع) ِّ
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امللحق ()5
املورد باملطابقة Supplier Declaration of Conformity
نموذج إقرار ِّ
مي َّعبأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

املورد
بيانات ِّ

)1
-

)2

االس ـ ــم------------------------------------------------------------------------- :
العنوان------------------------------------------------------------------------ :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الشخص الذي يمكن االتصال به:
الملريد اإللكتروني------------------------------------------------------------- :
رقم الهاتف-------------------------------------------------------------------- :
الفاكس------------------------------------------------------------------------ :
تفاصيل املنتج:

 العالمة التجارية للمنتج------------------------------------------------------------ : الطراز------------------------------------------------------------------------------- : وصف املنتج------------------------------------------------------------------------ : املستو  ------------------------------- :الفئة-------------------------------------- : املواصفات القياسية املرجعية/املواصفات الفنية------------------------------- :قر بأن املنتج املذكور في هذا اإلقرار هو َ
من ُّ
منتج مطابق لالئحة الفنية السعودية (

) واملواصفات القياسية

السعودية امللحقة بها.
الشخص املسؤول------------------------------------------------- :
اسم الشركة---------------------------------------------------- :
التوقيع ---------------------- :التاريخ-----/--/-- :
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