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 تــمـــهـــيـــد

و  733وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية تمشيًا مع 
ر و ما يتطلبه األمه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ،  77/9/7370تاريخ 
ماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة ؛ خاصة اتفاقية العوائق التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العالقة بما يتمن 

 اءأمام انسياب السلع بين الدول األعض ( التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضروريةTBTالفنية للتجارة )
و  ، ، و عدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث االشتراطات الفنية و طرائق تقويم المطابقة

  .العمل جراءات إتوحيد  وذلك من خالل إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات األساسية المشروعة 

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس 7- )فقرةالمادة الثالثة  وبناًء على
" إصدار مواصفات  وذلك بأن تتولى الهيئةم  47/5/7878هـ الموافق  72/0/7347بتاريخ  770الوزراء رقم 

قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية واألدلة الدولية، وتحقق 
 ومتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ومحققة لمصالح المملكة". WTOمتطلبات 

ة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار ( من تنظيم الهيئ7 -لى المادة الرابعة ) فقرة استنادا إ
إصدار لوائح " م وذلك بأن تتولى الهيئة 47/5/7878هـ الموافق  72/0/7347بتاريخ  770مجلس الوزراء رقم 

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

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

تطويرها، و اقتراح التعديالت الالزمة عليها، األنظمة واللوائح الرقابية ذات العالقة بمجاالت عمل الهيئة، و 
صدارها وفقًا للطرق النظامية" حالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وا   .لتواكب متطلبات الجودة والسالمة، وا 

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

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

 االلتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".

لمنتجات تلك ادليال الســــــــــتيفاء تعتبر إحدى اللوائح  وحيث أن المواصــــــــــفات القياســــــــــية للمنتجات المشــــــــــمولة في
  .للمتطلبات األساسية في الالئحة المحددة

  .الفنية الالئحة ههذبإعداد  الهيئة قامت فقد
 .اجزء ال يتجزأ منه ه الالئحةلهذالمالحق  جميع هذا التمهيد و : مالحظة
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 المصطلحات والتعاريف    (1المادة )

 الدالالت و المعاني -عند تطبيق بنود هذه الالَّئحة  -تكون للمسميات و العبارات أدناه  7/7
 : مالم يقتِض سياق النص خالف ذلك  المبينة أمامها ،

 الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس والجودة. :   الهيئة

 مجلس إدارة الهيئة. : المجلس

 : المملكة العربية السعودية  المملكة

وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق  : الالئحة الفنية
إنتاجها، بما في ذلك األحكام اإلدارية سارية المفعول المطبقة ؛ التي يجب االلتزام بها. وقد تشمل أو تبحث 

منتجات لى البشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات ع
 أو الخدمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج. 

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

 المصطلحات و الرموز و طرق االختبار و سحب العينات و التغليف و بطاقات البيانات والعالمات.

 ؛ التي والبيئة والصحة السالمة على تؤثر قد ؛ التي بالمنتجات الخاصة المتطلبات:  لمتطلبات األساسيةا
 . يجب االلتزام بها

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

  العامة . المصلحة بحماية يتعلق آخر أي جانب أو والبيئة ،

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

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

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

 الضرر . شدة بدرجة مرتبطاً  للضرر؛ مسبب خطر ظهور احتمال:  Risk(s) المخاطر
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 : و ُيقصد به ما يلي : المورِّد

صانع المنت ج ، في حالة إقامته في المملكة ، أو كل شخص يقدم ُهويته على أنه صانع للمنت ج و  -
ذلك من خالل تسميته المنت ج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة ، و كذلك كل شخص يقدم 

 .على تجديد المنت ج

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

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

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

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

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

ا، و التشريعات المعمول به لمتطلبات مطابق بأن منتجه نفسه إقرار من المورد إقرار المورِّد بالمطابقة :
لية الخاصة بعم في مرحلة اإلنتاج و ال مرحلة التصميم ال في - من طرف ثالثذلك دون أي تدخل إلزامي 

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

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

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

ي إطار ف تعني أي إمداد بالمنت ج بهدف التوزيع أو االستهالك أو االستخدام في المملكة العرض في السوق:
 نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

 .هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق و في سلسلة التوريد السحب:

 .هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي االستدعاء:
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 ؛او ُتحدَّد كميته ،المنظفات فيهاغلَّف تُ و أ عبَّأتُ  و مادة التغليف التي ج  عبارة عن منت  مسبقًا:  ةالمعبأ ةالعبو 
تعرضها  ن دونم دون فتح العبوة أومن بداخلها المنظفات التي  ةتغيير كميال يمكن حيث قبل عرضها للبيع 

 .وضع لتغيير ملحوظ في أي

ن من صابون و/أو أي مواد فعالة أخرى ذات محلول مكوَّ  أوأي مادة أو خليط ( : Detergentف )المنظِّ 
يات عمل ألغراضالمعدة  ؛طع، قالب( ، سائل،  معجون، ، قِ مسحوقعلى شكل)  التي تكون، نشاط سطحي 

ناعية )المنزلية و/ أو الص االستهالكيةأو تسويقها في األغراض  الستخدامها ، و ذلك الغسيل و التنظيف
           أو غيرها(.

مواد عضوية  هي : (Surfactants or Surface Active Agents) المواد ذات النشاط السطحي
أو أكثر من  ةتكون من واحدتو  ، خواص فعالة اله ؛في المنظفات ُتستخد مو/ أو خليط أو محلول 

أو أكثر من المجموعات الكارهة للماء  ة( باإلضافة إلى واحدhydrophilicالمجموعات المحبة للماء )
(hydrophobic من حيث النوع و الحجم )التي تكون قادرة على تخفيض التوتر السطحي للماء و تشكيل  ؛

الهوائي لتشكيل مستحلب و/  /( للطبقات األحادية عند السطح المائيadsorption) صدمصااأو  انتشار
 الصلبة. /دمصاص عند األسطح المائية االأو مستحلبات جزيئية و/ أو المذيالت و 

MSDS : نشرة سالمة الموادMaterial Safety Data Sheet  

IUPAC : االتحاد الدولي للكيمياء البحتة و التطبيقية International Union of Pure and 
Applied Chemistry  

: CAS Number الكيميائية المركبات نظام ترقيم. 

 المجال (2المادة  )

( من 7المذكورة في الملحق رقم )والصـــــابون على المنظفات و المواد ذات النشـــــاط الســـــطحي الالئحة هذه  ُتطبق
 ، وتعبئةلغرض إعادة ال و صهاريجأكبيرة عبوات المورَّدة في  المعبأةغير الالئحة، باإلضـافة إلى المنظفات  ههذ

 رات من أحكام هذه الالئحة .المطهِّ  ستثنىتُ و  ،ذلك في أي مرحلة من مراحل سلسلة التوريد 

 األهداف (3) المادة

و تحديد  ،ةالالئح ههذالمشمولة في مجال بالمنظفات تحديد المتطلبات األساسية الخاصة إلى  تهدف هذه الالئحة
ظة على المحاف و ،منتجاتهذه الضمان مطابقة لإجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين االلتزام بها 

 .البيئة وصحة وسالمة المستهلك
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 المورِّدلتزامات (   ا4المادة )

 :التالية  المتطلباتب، االلتزام  المورِّديجب على 
 الفنيةالمتطلبات  (1

 : التالية الفنية االلتزام بالمتطلبات يجب 1/1

 من( 7) القياســــية المبيَّنة في الملحق الواردة في المواصــــفاتللمتطلبات الفنية لمنظفات ا اســــتيفاء (أ
 .هذه الالئحة

ية اإلضــــــــافلمتطلبات والمالبس لاســــــــتيفاء المنظفات المعدة ألغراض غســــــــل الصــــــــحون المنزلية   (ب
 التالية:

 عن غســل الصــحون منظفوســفات غير العضــوي في نســبة وزن الفوســفور في الفال تزيد أ -
 رام ،غ 0.29

 رام غ 0.49 عننسبة الفسفور في منظف المالبس  أال تزيد – 

 إحدى الجهات المقبولة.لدى المطلوب تقويم المطابقة إجراء  (ج

على شــــهادة نظام إدارة  ، ) يعتبر المصــــنع الحاصــــلتوفر نظام إدارة جودة فعال لدى المصــــنع   (د
 مستوفيًا لمتطلبات هذا البند(. ISO 9001وفقا لـ  الجودة

 مة الموادسال نشرةتقديم تقرير بوذلك  الجهات الرقابية و سلطات مسح السوقد التعاون مع على المورِّ    7/7
MSDS)) ، عند الطلب. الفنية و المعلومات المطلوبة عن المنتجالوثائق  جميعو 

الـ ( حسب تسمية نظام MSDS) نشرة سالمة الموادد ذكر مكونات المنظفات في يجب على المورِّ    7/4
(IUPAC ،) الـو (CAS و ذلك بترتيب تنازلي حسب الوزن ، )– ضمن  من ُتعد  عدا الشوائب التي ال  ما

 : نسب الوزن كالتالي من حيث مستوياتحيث يجب تقسيم المكونات إلى  - المكونات
 أو أكثر.  % 10 (أ

 .% 10أقل من  و أو أكثر % 1 (ب
 .% 1أقل من  و أو أكثر % 0.1 (ج
 .% 0.1أقل من  (د

كمنتج  التي ورَّدهامكونات المنظفات ب الخاصة( MSDS) نشرة سالمة الموادر وفِّ يد أن المورِّ يجب على     7/3
، ما عدا المعلومات  لالطالع ةمتاح او أن يجعله، نهائي عند الطلب و وفق المتطلبات المذكورة أعاله 

 التالية:
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 نسب الوزن مستويات (أ
 الزيوت األساسية التركيبات من العطور و (ب
 ات(نالملوِّ المواد الملونة ) تركيبات (ج

 ،لمنظفاتاقد تظهر في  ؛ التي لمتطلبات الواردة في هذه الالئحةل أي مخالفةد مسؤواًل عن يعتبر المورِّ   7/5
من  الناتجة عن سوء التخزين أو سوء النقل بعد العرض في السوق تلك المخالفات التي تظهرباستثناء 

 المصنِّع.غير خالفًا لتعليمات قبل ال
  بالتعبئةالمتعلقة  المتطلبات (2

 .من مادة الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة المنظفاتعبوات ومواد تغليف  خلوالتأكد من  (أ

وات عباســـتخدام التحمل رمز إعادة التدوير في حال  المنظفاتمواد تغليف  التأكد من أن عبوة و (ب
 .، وأن ال تؤثر في المنتج أو تتأثر بهبالستيكيةال

لتعبئة لبات متطلأي ، مع االلتزام بفي عبوات محكمة الغلق و مانعة للتســــــــــــــرب المنظفاتتعبئـة  (ج
 .المنتجالقياسية ذات العالقة بلمواصفة ا التي تحددها

 :المتطلبات المترولوجية (3

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

                 المواصــــــــــــــفـــــــة القيـــــــاســــــــــــــيـــــــةالشــــــــــــــروط الواردة في بـــــــأنواعهـــــــا المنظفـــــــات أن تحقق عبوات  (ب
(GSO OIML R 87.) 

 (   البيانات اإليضاحية5المادة )
 :يكالتال و عرضها في السوقألوضعها ة ؛ الُمعدَّ منظفاتلباالبيانات اإليضاحية الخاصة  يجب أن تكون

 ةطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في المواصـــــفة القياســـــيم البيانات اإليضـــــاحية على عبوة المنت ج أن تكون (7
 .الالئحة من هذه( 7المبّينة في الملحق )؛ ذات العالقة

 " بطاقة البيان GSO 1827أن تكون البيانات اإليضاحية للمنتج مستوفية لمتطلبات المواصفة القياسية  (7
 المعلومات التالية: على تحتويالتي  "للمنتجات الصناعية

 التجاري. االسم المنتج و اسم (أ
 هما.يعالمته التجارية أو كلالصانع و عنوانه و/ أو  اسم (ب
 .يجب وضع رمز )كود( خاص على كل عبوة يوضح دفعة اإلنتاج لغرض تتب ع المنت ج  (ج
 من عالمة تجارية مسجلة. ترخيص   بموجب ع  صنَّ مُ و ما إذا كان المنتج ، بلد المنشأ  (د



                                                               

30-30-51-511-ا.م                                                                                                                  

 

 03من  8الصفحة         
 

 

 - تإن وجد -المكونات الداخلة في التركيب، باإلضافة إلى ذكر أي مواد عطرية مسببة للحساسية  (ه
 (.7وفق الملحق )

 (.العبوَّة أو فترة ما بعد فتح ، االنتهاءفترة الصالحية )تاريخ اإلنتاج و  (و
 .االستخدامالغرض من  (ز
 والتخزين. االستخدامإرشادات  (ح
ي ف القياسية الواردةوفق المواصفات  ، و ذلكإن وجدت - أي عبارات تحذيرية متعلقة بالمنتج  (ط

 (.7الملحق)

 . تةب  ث  المعلومات المستخدمة في البيانات اإليضاحية صحيحة ومُ  جميعأن تكون  (4

مخالفة للنظام العام و اآلداب العامة و  أاّل تكون الصـــــــور و العبارات المســــــــتخدمة على عبوات المنتج ، (3
 القيم اإلسالمية السائدة في المملكة.

 (   إجراءات تقويم المطابقة6المادة )

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

 .( 4موضح في الملحق )

متطلبات ب ضمن الوفاءي ، بما إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدد الجهة المقبولة تنفذيجب أن   (7
 .(7)المبّينة في الملحق لمواصفات القياسية السعودية ذات العالقة؛ او  هذه الالئحة

  ما يلي : فني يتضمن ملف   المنظفاتفق مع يجب أن ُير   (4
  د)الصانع/المستورد(إقرار  ( 3وفقا للنموذج المرفق في الملحق )بالمطابقة  المورِّ
 وثيقة تقييم المخاطر. 

ي و تقديم وثائق الملف الفنمثل  ،و سلطات مسح السوق لجهات الرقابيةالتعاون مع االمورِّد يجب على  (3
مطابقة المنت ج لمتطلبات هذه الالئحة، متى ما ُطِلب  موثّقة تُثِبتُ شهادات المطابقة و أي معلومات أخرى 

 .منه ذلك

وص للمتطلبات المنص مستوفية ما يكافئهاأو  السعوديةعلى عالمة الجودة  ةالحاصل المنظفاتعتبر ي (5
 .ه الالئحةعليها في هذ

 المصانع( –) المنافذ  مسؤوليات الجهات الرقابية(   7المادة )
 ها وصالحياتها بما يلي:صمجال اختصا كجزء منتقوم الجهات الرقابية 
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ائق الفنية والوث تقويم المطابقة المحددةإلجراءات  المنظفاتتقوم الجهـات الرقـابية بالتحقق من اســــــــــــــتيفاء  (7
  .اإلرساليةمع المرفقة 

 لمختصةا و تقوم بإحالتها إلى المختبرات المنظفاتسحب عينات من  - عشوائياً  –لجهات الرقابية ا تقوم (7
 .الواردة في هذه الالئحةللتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات 

 الرقابية تحميل المستوردين تكاليف إجراء االختبارات و ما يتعلق بذلك . لجهاتا تقوم (4
ت بسحب المنتجات المعنية من المستودعا تقوم الجهة الرقابيةفإن ج ، لمنت  لعدم مطابقة  حالة ضبط عند (3

 .في حقها النظاميةاتخاذ اإلجراءات  و

 سلطات مسح السوقمسؤوليات (   8المادة )

 كجزء من مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي: سلطات مسح السوقتقوم 

إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في األسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في تطبيق  (7
تحقق من سالمة المنتجات و مدى استيفائها للمتطلبات األساسية المبينة للمستودعات التجار و المصنعين 

  في هذه الالئحة و المواصفات القياسية ذات العالقة.

جراء إلسواًء من السوق أو مستودعات المورِّدين)صانعين و مستوردين( ، وذلك  ج ،منت  السحب عّينات من  (7
 . مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه الالئحةمدى لتأكد من وااالختبارات الالزمة 

سح مسلطات لمتطلبات هذه الالئحة ، فإن  - نو المخزَّ  المعروض منتج  للعدم مطابقة  حالة ضبطعند  (3
ق اإلجراءات و ُتطبَّ ، و  للمنتج المعنياستدعاء  و اإلجراءات اإلدارية من سحب   جميع السوق تتخذ

 .   ( ، و ذلك بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة9العقوبات المشار إليها في المادة )

 المخالفات و العقوبات(   9المادة )

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

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

  :التاليةفي الحاالت 

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

 .أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة  ،بالمطابقة  المورِّد أو إقرار مطابقةال ةعدم إصدار شهاد (ب
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 .عند الطلب عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية (ج

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

حسب  - وقــــــــــــــــــــــسلطات مسح السابية و ـــــــــــالجهات الرق، فعلى هذه الالئحةضبط أي مخالفة ألحكام  عند     (4
 : لها في سبيل ذلك ، و آثارها من السوق اإلجراءات الالزمة إلزالة المخالفة و جميعاتخاذ  -الحالة 

من  ابســـــــــحبه  - ةالمخالف المنظفات عرضو أوضـــــــــع المســــــــؤولة عن  - تكليف الجهة المخالفة (أ
أو ،  اتصـــــديره أو إعادة تصـــــحيح المخالفة إن كان ذلك ممكنا ،الســـــوق بهدف و أالمســـــتودعات 

 . تلك الجهاتخالل المدة الزمنية التي تحددها  )حسب طبيعة المنتج( و ذلك اإتالفه

 . من األســـواق الســـتدعائهاأو اتخاذ أي إجراء آخر  ،أو إتالفها حجزهاالقيام بســـحب المنتجات أو  (ب
مع ،  األســــواقج من المنت   اســــتدعاءاإلعالن عن   -حســــب الحالة  - و لســــلطات مســــح الســــوق

 ل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.تحم  
 ،القة ذات العلغاء شــهادة المطابقة إل الالزمةاإلجراءات  تتخذلهيئة فإن ا،  للمنظفاتعند ضــبط مخالفة  (3

 .و اتخاذ التدابير الالزمة مع الجهة المقبولة ُمصِدرة الشهادة

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

 أحكام عامة(   11المادة )

 التعاريف المبّينة في المواصــــــــــــفات ، بما في ذلك المصــــــــــــطلحات والالئحة هتعتبر المالحق المرفقة بهذ (7
 .ذلك اقتضى األمرتعديل أي من هذه المالحق كلما  للهيئة ، واالقياسية جزءًا ال يتجزأ من أحكامه

 ؛ في المملكــــة األخرى المعمول بهــــااألنظمــــة/اللوائح  بجميع المورِّددون التزام  هــــذه الالئحــــةال تحول  (7
 األمن و و لبيئــةذات العالقــة بــااألنظمـة/اللوائح  كــذلـك و ، اوتخزينهــ انقلهــ و المنظفــاتبتـداول  المتعلقـة
 السالمة.

 ()مراقبيألحكام هذه الالئحة ، أن يقدموا لمفتشــــــــــــــي  ةالخـاضــــــــــــــعـللمنظفـات يجـب على جميع المورِّدين  (4
ام الموكلة يطلبونها لتنفيذ المهالجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيالت و المعلومات التي 

 لهم .

، أو نشـــــــأ أي خالف في تطبيقها، ه الالئحة ال يمكن معالجتها بمقتضـــــــى أحكام هذإذا نشـــــــأت أي حالة  (3
، بشـــأن هذه الحالة أو هذا الخالفالمناســـب ر القرار اصـــدإل مختصـــة في الهيئةالجنة اللإلى فُيرفع األمر 

 بما يحقق المصلحة العامة. و
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 أحكام انتقالية(   11)المادة 

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

( من هذه المادة، ُيســــــــمح بتداول المنتجات غير المســــــــتوفية للمتطلبات الواردة 7مع مراعاة أحكام الفقرة ) (7
 .نشرهالمدة ال تزيد على سنة من تاريخ  ، ه الالئحةفي هذ

 .هذه الالئحةالسابقة في مجال الفنية كل اللوائح  -بعد اعتمادها  -تلغي هذه الالئحة  (4

 النشر(   12المادة )

 الجريدة الرسمية. في ه الالئحةنشر هذتُ 
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 الملحق )1( 
 قائمة المواصفات القياسية الخاصة بالمنظفات

 

 

 

 الترميز الجمركي رقم المواصفة القياسية عنوان المواصفة  
السائلة لألقمشة والمالبس االصطناعيةالمنظفات  1  SASO GSO 2059 34022022 
  SASO GSO 2077 منظف المنسوجات الملونة 2
مساحيق الغسيل التركيبية  -المنظفات التركيبية 3

 المنزلية
SASO GSO 151 34022021 

 SASO GSO 1946 34022029 منظفات المطبخ الصناعية 4
الصوديومبيكربونات  5  SASO GSO 1110 28363000 
محلول هيبوكلوريت الصوديوم لالستخدامات  6

 المنزلية 
SASO GSO 802 28289090 

 SASO GSO 884 34022022 منظف الزجاج السائل 7
 SASO GSO 461 34021900 منظف سائل للسجاد 8
 SASO GSO 877 34011190 شارات الصابونقُ  9

 SASO GSO 1786 34011990 صابون الزينة 78
 SASO GSO 1894 34013000 صابون غسيل األيدي السائل 77
 SASO 1958 34022029 مزيالت رائحة الحمام 77
 SASO GSO 2238 34022022 المنظفات السائلة لغسيل الصحون يدويا 74
 SASO 2620 32049010 زهرة الغسيل )النيلة( 73

 SASO GSO 1897 38099110 منعمات المالبس السائلة 75
 SASO GSO 1944 34011120 صابون الجليسرين الشفاف ونصف الشفاف والمعتم 70
 SASO GSO 1942 32049010 الصابون الشفاف 72
 SASO GSO 1895 33073000 صابون التواليت لألطفال 70
المنظف الهالمي متعدد  –المنظفات الكيميائية  79

 االستخدامات
SASO GSO 2161 34012020 

 SASO GSO 1948 34021100 المنظفات السائلة المضادة للجراثيم لألغراض العامة 78
 SASO GSO 2301 38099110 المنظفات الصناعية في صورة معجون للمالبس  77
 SASO GSO 2172 34011190 صابون زيت الزيتون  77
 SASO GSO 2439 34022021 المسحوق الكاشط  -المنظفات 74
 SASO GSO 2234 33074990 مزيل البقع الدهنية للمالبس والمنسوجات -المنظفات  73
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 ( 2الملحق )
 البيانات اإليضاحية الخاصة بمكونات المنظفاتأواًل:  

هلكين بصورة المعدة بغرض البيع للمست أدناه؛ لبيانات اإليضاحية الخاصة بتغليف المنظفاتاق بنود طبَّ يجب أن تُ 
 عامة:

رقم  نات المذكورة في الجدولللداللة على محتوى تركيب المكوِّ  أدناهنسب األوزان  مستويات استخداميجب  (7
 بالوزن : %0.2تضاف بتركيز أعلى من  حينما ( أدناه من هذا الملحق؛7)

  5أقل من %. 

 5 %  15و أقل من ، أو أكثر %. 

 15 %  30و أقل من ، أو أكثر %. 

 30 % .و أكثر 

تها وفق يتم تسمي و أنبغض النظر عن تركيزها،  ، ذكر بدون ترتيبيجب أن تُ فحافظة،  موادإضافة  عند (7
 " متطلبات السالمة في مستحضرات التجميل". بـ( الخاصة GSO 1943المواصفة القياسية الخليجية )

يتم تسميتها و أن ،  بالوزن %0.01ة للحساسية التي يتجاوز تركيزها إضافة المواد العطرية المسبب عند (4
" متطلبات السالمة في مستحضرات التجميل".   بـ ( الخاصةGSO 1943وفق المواصفة القياسية الخليجية )

بحدود تركيز أخرى على أساس مدى خطورة المواد العطرية المسببة   % 0.01التركيز  استبدالكما يمكن 
 .للحساسية
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نات المنظفات2الملحق ) –( 1جدول رقم )  ( مكوَّ
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 مكونات المواد باللغة اإلنجليزية مكونات المواد باللغة العربية 

 Phosphates الفوسفات 7

 Phosphonates الفوسفونات 7

 Anionic Surfactants المواد ذات النشاط السطحي األنيونية 4

 Cationic Surfactants الكاتيونيةالمواد ذات النشاط السطحي  3

المواد ذات النشاط السطحي األنيونية و الكاتيونية  5
 ()المتعادلة

Amphoteric Surfactants 

 Non-ionic Surfactants المواد ذات النشاط السطحي غير األيونية 0

 Oxygen-based bleaching Agents العوامل المبيضة أساسها األوكسيجين 2

 Chlorine-based bleaching Agents العوامل المبيضة أساسها الكلور 0

 EDTA and Salts thereof ثنائي أمين رباعي الخليك وأمالحها إيثلينحمض  9

 NTA (Nitrilotriacetic Acid) and Salts thereof حمض نيتريلوتراي أسيتيك وأمالحه 78

 Phenols and Halogenated phenols الفينوالت و الفينوالت الهالوجينية 77

 Paradichlorobenzene بارا  ثنائي كلوروبنزين 77

 Aromatic Hydrocarbons الهيدروكربونات األروماتية 74

 Aliphatic Hydrocarbons الهيدروكربونات األليفاتية 73

 Hydrocarbons الهيدروكربونات 75

 Soap الصابون 70

 Zeolites الزيالت 72

 Polycarboxylates عديد الكربوكسيالت 70

 بغض النظر عن تركيزها. ،يجب ذكرها بدون ترتيب فإنه إضافة المواد المذكورة أدناه، عند
 Enzymes اإلنزيمات 79

 Disinfectants المطهرات 78

 Optical Brighteners المزهيات البصرية 77

 Perfumes العطورات 77
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 (اختياريى بها من المنظفات)الكميات الموص   عن معلوماتالالبيانات اإليضاحية الخاصة بثانيًا: 

 
لمستهلكين ة ألغراض الغسيل والبيع إلى اعدَّ المُ أدناه؛  لبيانات اإليضاحية الخاصة بتغليف المنظفاتاق بنود طبَّ تُ 

 بصورة عامة:

اسبة لتعبئة المن ؛)مل( أو )غ(  بـ ر عنهاعبَّ التي يُ  ؛الموصى بها  المقاديرالتعليمات الخاصة بالكميات و/أو  ( 7
المخصص  ؛المتوسط والقويو  ( الخفيف،Water Hardnessلتصنيفات عسر الماء ) وفقاغسالة المالبس، 

 ين.تثنلعمليات دورة الغسيل الواحدة أو اال

عدد وضح يلحصول عليها من كمية المنظف، كما على كل عبوة عدد الغسالت التي يمكن ا كتابةالنصح بيُ  ( 7
الكثيف في غسالة المالبس "لألقمشة المتسخة عاديًا"،  لالستخدامالمعدة  ؛الغسالت المناسب من المنظف

غسلها  التي يمكن ؛والعدد المناسب من منظف األقمشة الناعمة في غسالة المالبس "لألقمشة المتسخة قلياًل"
 (. CaCO3/I(  مل مول من كربونات الكالسيوم لكل أيون )7.5ر متماثاًل مع  )ماء متوسط العس باستخدام

منظف ال كميةيجب وضع العالمات المناسبة على الكوب لإلشارة إلى فوجود كوب قياس مع المنظف،  عند (4
المتوسط  ؛)غ( وذلك طبقًا لتصنيفات عسر الماء الخفيف الـ )مل( أو بالـ المناسب لتعبئة غسالة المالبس

 والقوي.
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 (3الملحق )

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

 )المطابقة للطراز المبنية على تأكيد جودة عملية اإلنتاج(
 

 ة على تأكيد جودة عملية اإلنتاج المطابقة للطراز المبني   1

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

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

 التصنيع  2

 شـــامال خط، المنتج ســـالمة لضـــمان مصـــادق عليه  إدارة ســـالمة المنت ج ؛ تشـــغيل نظام دالمورِّ يجب على  
ظام إلى ـــنالع ـــيجب أن يخض ، و( 4) للبندقا ــــــنية وفــــــجات المعـــاختبار المنت و ،الفحص النهائي اإلنتاج و

 .(3 البند )وفقا لما ورد في  (Surveillanceمراقبة دورية )

 المنت ج إدارة سالمةنظام      3

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

 يجب أن يشمل الطلب:و 

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

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

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

  فئة المنتجات المقصودة بشأن ذات العالقةكل المعلومات. 

  ج.المنت  إدارة سالمة الوثائق الخاصة بنظام 

   الطراز اعتمادهادة ونسخة من ش، ق عليه الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصاد. 

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

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

 ســالمةبفيما يتعلق ، و ذلك صــالحيات اإلدارة  ســؤوليات والم الهيكل التنظيمي و و ، أهداف الجودة (أ
 .المنت ج

 ؛ المتَّبعةاإلجراءات  العمليات و ، وسالمة المنت ج  مراقبة جودة وإجراءات  و، لتصنيع اتقنيات  (ب

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

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

 .جسالمة المنت   إدارةالتشغيل الفعال لنظام  المطلوبة في المنت ج و السالمةوسائل ضبط تحقيق  (ه

ان ما إذا كنظام لتحديد اليم و تق -المصـــــاِدقة على نظام إدارة ســـــالمة المنت ج  -يجب على الجهة المقبولة   4/3
، خالل فترة ســـريان المصـــاد قة على النظام ، و ذلك لمدة   4/4البند توفيا للمتطلبات المشـــار إليها في مســ

 ثالث سنوات.

-  مة المنت جســــال إدارةعناصــــر نظام فيما يتعلق ب - اللوائح الفنية متطلباتمطابقة المنت ج ل افتراضيجب   4/5
 لمواصفات القياسية.ل كلما كان مطابقا

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

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

 تلك المتطلبات.لالالزمة لضمان مطابقة المنت ج  و االختبارات الفحوصات

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

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

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

 تحت مسؤولية الجهة المقبولة الدورية المراقبة 4

ســــــــــــــالمة المنت ج إدارة نظام اللتزامات  المورِّداســــــــــــــتيفـاء مـدى هو التحقق من  الـدوريـة الغرض من المراقبـة 3/7
 . ق عليهالمصاد  

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

ل تأهيوثائق  و ، المعايرة و و االختبار تقارير الفحص : ، مثل الســــــــالمةســــــــجالت مة المنت ج ، و ســــــــال
 .لخ إ ... الموظفين المعنيين

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

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

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

 اإلقرار بالمطابقة المطابقة و شهادة 5

حاصـــــال على نظام إدارة ســـــالمة  يجب على الجهة المقبولة إصـــــدار شـــــهادة مطابقة للمنت ج إذا كان المورِّد  5/7
طلبا لذلك ، خالل فترة ســـــــريان مفعول  المنت ج مصـــــــاد ق عليه و ســـــــاري المفعول ، و ذلك كلما قدم المورِّد

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

 .و تسجيلها في البوابة اإللكترونية للمطابقة )في الهيئة(

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

يجب توفير و  ، بالمطابقة المورِّد إقرار الطراز الُمعتم د للمنت ج في دحدَّ أن يُ  ، على وضع المنت ج في السوق
 عند الطلب. للجهات الرقابية و سلطات مسح السوقاإلقرار بالمطابقة شهادة المطابقة و نسخة من 
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 ل عنلمدة ال تقللجهات الرقابية وســـــلطات مســـــح الســـــوق  أدناه ُمتاحةً الوثائق  يجعلأن  المورِّديجب على  5/3
 بعد وضع المنت ج في السوق. ، و ذلك ( سنوات78عشر )

  4/4د البنالوثائق المشار إليها في . 

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

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

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

كل دوري أو بش ؛ إما وسيلة بأي ، و ذلك  أو سحبها رفضها أو تعليقها أو تقييدهاعليها ، أو التي قامت ب
أنظمة ب الخاصــــة مصــــادقاتالعن  الجهات المقبولة األخرى إشــــعارعلى كل جهة مقبولة  ، و عند الطلب

عند  -إشــــعار تلك الجهات  رفضــــها أو تعليقها أو ســــحبها أو تقييدها ، وب قامتالتي  لمنت جإدارة ســــالمة ا
 ها.تصدر التي أنظمة مصادقات األعن  -الطلب 
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 ( 4الملحق )

 بالمطابقة المورِّدنموذج إقرار  

 للشركةنموذج على الورق الرسمي يُعبَّأ هذا ال
 إقرار المورِّد بالمطابقة

 الموردبيانات  (7
 االسم

 
 العنوان:

 
 
 

 الشخص الذي يمكن االتصال به :
 ----------------------------------------------------- البريد اإللكتروني :

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

 تفاصيل المنتج (2

 العالمة التجارية للمنتج 
 الطراز

 وصف المنتج
 المواصفات القياسية المرجعية / المواصفات الفنية

ُنقر  بأن المنتج المذكور في هذا اإلقرار هو منت ج مطابق لالئحة الفنية السعودية )                           ( 
            الملحقة بها.و المواصفات القياسية السعودية 

 الشخص المسؤول:
 اسم الشركة:

 التوقيع:
 التاريخ:

   


