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 دـــيـــهـــمــت

تاريخ و  633تمشيًا مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 
التجارة العالمية ، و ما يتطلبه األمر من ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة  63/9/3362

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

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

س والجودة الصادر بقرار ( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقايي3 -و بناًء على المادة الثالثة ) فقرة 
" إصدار  م وذلك بأن تتولى الهيئة 13/5/6131هـ الموافق  37/2/3313بتاريخ  632مجلس الوزراء رقم 

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

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 6 -لى المادة الرابعة ) فقرة استنادا إ
إصدار لوائح " م وذلك بأن تتولى الهيئة 13/5/6131هـ الموافق  37/2/3313بتاريخ  632مجلس الوزراء رقم 

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

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 33 -و بناًء على المادة الرابعة ) فقرة 
"مراجعة  لك بأن تتولى الهيئةم وذ 13/5/6131هـ الموافق  37/2/3313بتاريخ  632مجلس الوزراء رقم 

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

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 3-و بناًء على المادة السادسة ) فقرة 
"مع مراعاة ما م وذلك بأن تتولى الهيئة  13/5/6131هـ الموافق  37/2/3313بتاريخ  632مجلس الوزراء رقم 

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

 االلتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".

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

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

لمبينة ا الدالالت والمعاني -الالَّئحة  هعند تطبيق بنود هذ -والعبارات أدناه  تكون للمسميات 3/3
 : سياق النص خالف ذلك  مالم يقتض   أمامها،

  : المملكة العربية السعودية  المملكة

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. :   الهيئة

 مجلس إدارة الهيئة. : المجلس

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.

: 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 

نتجات على الم بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات
 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 

 رموز وطرق االختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعالمات.المصطلحات وال

 إلنشاءات والمبانيالمصنعة لالستخدام في اوسبائكها  قطاعات المعادن: المنتج

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

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

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

  العامة . المصلحة بحماية يتعلق آخر أي جانب أو والبيئة،

 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

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

 .المنَتج

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

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

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

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

ل بها، و المعمو التشريعات  لمتطلبات مطابق بأن منتجه نفسه إقرار من المورد إقرار المورِّد بالمطابقة :
ية الخاصة بعمل في مرحلة اإلنتاج وال مرحلة التصميم ال في - ذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث

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

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

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

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

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

 .المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع االستدعاء:
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على نحو مستدام في  إدماجهالغرض  وضع في السوقتو ُتصنَّع ( Kitأو تجهيزات )منتج  أي: مواد البناء 
متطلبات بال بحيث يكون األداء ذا تأثير على أعمال اإلنشاء فيما يتعلق  ، أعمال اإلنشاء أو في أجزاء منها

 البيئة. السالمة و األساسية للصحة و

على  -ة نمجموعة مكوَّ  في شكلفي السوق تُنَتج من الصانع نفسه و توضع مواد بناء  :( Kitالتجهيزات )
 .هماأعمال اإلنشاء بتجميعها مع بعض دمجهما في يتحتَّممن جزئيين منفصلين   - األقل

 الهندسة المدنية.أعمال  : المباني و ءأعمال اإلنشا

مواد البناء التي لها عالقة بالمتطلبات األساسية  اتاألساسية لمنتج الخصائص:  األساسية الخصائص
 ألعمال اإلنشائية.ل

مستوى أو تحديد البر عنها عبَّ يُ التي  ؛ األساسية ذات الصلة بالخصائصاألداء المتعلق  : البناء أداء مواد
 . عن طريق الوصفأو  فئةبتحديد ال

 .يمة عدديةقب هاعنر عبَّ يُ و خصائصها األساسية، بالبناء فيما يتعلق  موادأداء  تقويمنتيجة  ى:مستو ال

 . توىللمس قصىو الحد األالحد األدنى  ةده قيمحدِّ يُ ،  داء مواد البناءأل ينمستويبين هي نطاق  : الفئة

 .مواد البناءل لخصائص األساسيةاالحد األدنى أو الحد األقصى لمستوى أداء : (threshold)حد النطاق

قرارات الاللوائح ويكون للكلمات والعبارات األخرى الواردة في هذه الالئحة المعاني الواردة في األنظمة و 3/6
 الهيئة.المعمول بها في 

 المجال (2المادة  )

وذلك وفقا للتعريفات مة لألعمال اإلنشائية سبائكها المصمَّ و ألمعادن قطاعات ا علىالالئحة هذه  ُتطبق
 .(3الواردة في الملحق ) والمواصفات ذات العالقة (3والمصطلحات ذات العالقة الواردة في المادة )

  االلتزام بهذه الالئحة ال يغني عن االلتزام بمتطلبات كود البناء السعودي.

 األهداف (3) المادة

المشمولة في  ،مة لألعمال اإلنشائيةسبائكها المصمَّ  أوللمعادن المتطلبات األساسية  تحديدإلى  هذه الالئحةتهدف 
جراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّ  ههذمجال   ههذ يفاءاستلضمان ذلك  ، ودين االلتزام بهاالالئحة، وا 
هيل إجراءات وتس وصحة وسالمة المستهلكالمحافظة على البيئة األساسية التي تهدف إلى  للمتطلبات اتالمنتج

 . مسح األسواق
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 المورِّدلتزامات ا  ( 4المادة )

 التالية: المتطلباتبااللتزام  ،المورِّديجب على 
 ألعمال اإلنشاءاتالمتطلبات األساسية    4/1

 أو ،في مجملهااإلنشائية عمال أللالمخصصة ؛ وسبائكها الخاضعة لهذه الالئحة  قطاعات المعادن كونتيجب أن 
مة بصفة خاصة صحة وسال الحسبان، مع األخذ في غرض الذي صممت من أجلهللمالئمة منفصلة الفي أجزائها 

يجب و  االعتيادية،نة الصيا بما في ذلك أعمال اإلنشائية،ل في جميع مراحل دورة حياة األعما األشخاص المعنيين
 .اقتصاديامعقولة  يةحياة عملخالل المتطلبات األساسية  اتنشاءأعمال اإل تستوفيأن 

 واالستقرار المقاومة الميكانيكية 4/1/1

مدمجة مع  أومنفردة  سواءً  ؛ألعمال اإلنشائيةذات العالقة باأو سبائكها  قطاعات المعادنع وتصنَّ م صمَّ تُ يجب أن 
تفادى ل ذلك و االستخدام،فترة و  اءاإلنشفترة  أثناء مة من أجلهاالمصمَّ  األحمالل كل تتحمَّ بحيث  ؛مواد بناء أخرى
 :المخاطر التالية

 ./المبنىنشاءمن اإل ئيجز اللي أو كالنهيار اال   (أ

 .غير مقبول حدتشوهات كبيرة إلى حدوث    (ب

 .الحاملة العناصر الهيكليةفي نتيجة لتشوه كبير ، التجهيزاتأو  شاءاإلنأجزاء أخرى من ب تلفإلحاق    (ج

 .عرضيةدث واح ناتجة عن أضرارإلحاق    (د

 حريقالفي حالة  السالمة 4/1/2

أو سبائكها لألعمال اإلنشائية سواء منفردة أو مدمجة مع مواد بناء  قطاعات المعادنُتصمَّم وتصنع يجب أن 
 .محددةة زمنيلفترة  مبنىالهيكلية الحاملة لل العناصر دو صم - حريقنشوب  ةحال يف -تضمن أخرى بحيث 

 للموارد الطبيعيةاالستخدام المستدام    4/1/3

الموارد  داماستخ تُحقِّق استدامةأو سبائكها لألعمال اإلنشائية بحيث  قطاعات المعادنع أن ُتصمَّم وتصنَّ  يجب
 ما يلي:على وجه الخصوص ن ضمتو  الطبيعية

 

 .هاأو إعادة تدوير  هاإعادة استخدام (أ
 .المباني دوام (ب
 .ةبيئمع المتوافقة الوالثانوية األولية استخدام المواد الخام  (ج
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 الفنيةلمتطلبات ا 4/2

ائكها المعادن أو ســــــب لقطاعات الخصــــــائص األســــــاســــــية، يجب على المورِّد اســــــتيفاء هذه الالئحةمتطلبات  لتحقيق
 ، وذلك على النحو التالي :المستخدمة في اإلنشاءات و المباني

 تالواردة في المواصــــــــفا لمتطلبات الفنيةل المعادن أو ســــــــبائكها لألعمال اإلنشــــــــائيةقطاعات  اســــــــتيفاء (أ
 .( من هذه الالئحة3القياسية المبيَّنة في الملحق )

َتوفُّر نظام إدارة بيئي فعال لدى المصــنع، ) يعتبر المصــنع الحاصــلش على شــهادة نظام إدارة البيئة وفقا  (ب
 مستوفيًا لمتطلبات هذا البند(. ISO 14001لـ 

  المترولوجية المتطلبات   4/3

أثناء التصــــــــميم أو التصــــــــنيع أو  ( أو مضــــــــاعفاتها أو أجزائهاSI Unitsيجب اســــــــتخدام وحدات النظام الدولي )
 .التداول

 البيانات اإليضاحية  ( 5المادة )

 المســـتخدمة في اإلنشـــاءات والمباني أو ســـبائكها قطاعات المعادنبالبيانات اإليضـــاحية الخاصـــة  يجب أن تكون
 :كالتالي  في السوق لوضعها وعرضهاة الُمعدَّ 

 اتالمواصفهذه الالئحة و  مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في على المنَتج البيانات اإليضاحية أن تكون (أ
 .الالئحة من هذه( 3المبّينة في الملحق ) ،ذات العالقة القياسية

 . تةبَ ث  المعلومات المستخدمة في البيانات اإليضاحية صحيحة ومُ  جميعأن تكون  (ب

 إجراءات تقويم المطابقة  ( 6المادة )

الحصول على عالمة الجودة  -في السوق  حديد التسليح المسؤول عن وضع -يجب على المورِّد  (أ
 .السعودية

الحصول على شهادة هذه الالئحة، ل الخاضعةبقية المنتجات يجب على المورد المسؤول عن وضع  (ب
كما هو موضح في الملحق  (Type 3تقويم المطابقة )لنموذج ل مطابقة صادرة عن جهة مقبولة وفقاً 

(6). 

بمتطلبات من الوفاء ض، بما يللفقرتين السابقتينإجراءات تقويم مطابقة وفقا الجهة المقبولة ذ نفَّ تُ يجب أن  (ج
 (.3)نة في الملحق المبيّ المواصفات القياسية السعودية ذات العالقة؛ هذه الالئحة و 

  :ما يلي فني يتضمن ملف  يجب أن ُيرفق مع المنَتج  (د
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د)الصانع/المستورد( بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق ) (3  ( 1إقرار المورِّ

 .وثيقة تقييم المخاطر (6

ي تقديم وثائق الملف الفنمثل  ،لجهات الرقابية وسلطات مسح السوقالتعاون مع االمورِّد يجب على  (ه
 مطابقة المنَتج لمتطلبات هذه الالئحة، متى ما ُطل ب وأي معلومات أخرى موثّقة تُثب تُ  وشهادات المطابقة

 منه ذلك

أو  ةالسعوديعلى عالمة الجودة  ةالحاصل قطاعات المعادن أو سبائكها الخاضعة لهذه الالئحة؛عتبر تُ  (و
 ه الالئحةفي هذ المنصوص عليهاللمتطلبات  ةمطابق ما يكافئها

 )المنافذ والمصانع( ات الرقابيةمسؤوليات الجه  ( 7المادة )

 تقوم الجهات الرقابية كجزء من مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:

ألعمال المخصصة ل؛ سبائكها  وأ قطاعات المعادنمنتجات  بالتحقق من استيفاء ات الرقابيةالجه تقوم (أ
رفقة لمُ ا دة والوثائق الفنيةالمطابقة المحدَّ تقويم إلجراءات الخاضــــعة لهذه الالئحة و المباني ؛ اإلنشــــائية 

  المصانع.بما في ذلك  اإلرساليات، مع

وســـــــبائكها الخاضـــــــعة لهذه  قطاعات المعادنســـــــحب عينات من  -عشـــــــوائيا  – ات الرقابيةلجهل يحق (ب
ها للتأكد من مدى مطابقت المختصة المختبرات إحالتها إلى و ،الالئحة والمخصـصـة لألعمال اإلنشائية 

 .الواردة في هذه الالئحة للمتطلبات

 ما يتعلقو إجراء االختبارات  تكاليف( ومســــــــــتوردين)صــــــــــانعين  دينالمورِّ الرقابية تحميل  للجهات يحق (ج
 بذلك.

ات سحب المنتجات المعنية من المستودعب تقوم ة الرقابيةالجهفإن  ،للمنَتجعدم مطابقة  ةحال ضبط عند (د
 .في حقها النظامية واتخاذ اإلجراءات

 سلطات مسح السوقمسؤوليات   ( 8المادة )

 تقوم سلطات مسح السوق كجزء من مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:

ي نة فإجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في األسواق، وكذلك المنتجات المخزَّ تطبيق  (أ
نة ة المبيَّ للمتطلبات األساسيتحقق من سالمة المنتجات ومدى استيفائها للمستودعات التجار والمصنعين 

 في هذه الالئحة والمواصفات القياسية ذات العالقة. 
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سحب عّينات من المنَتج، سواًء من السوق أو مستودعات المورِّدين)صانعين و مستوردين(، وذلك إلجراء  (ب
 . االختبارات الالزمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه الالئحة

ات سلطلمتطلبات هذه الالئحة، فإن  -و المخزَّن  المعروض - جمنتَ لل حالة عدم مطابقة ضبط عند (ج
 و اءاتاإلجر ق طبِّ تُ للمنتج المعني، و استدعاء  و اإلجراءات اإلدارية من سحبش  جميع مسح السوق تتخذ

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

 المخالفات والعقوبات(   9المادة )

ن أو حتى اإلعال الالئحة،المطابقة لبنود هذه المنتجات غير  واســــتيراد ووضــــع وعرضُيحظر صـــناعة  (أ
 .عنها

للحكم الرقابية  جهاتالمتطلبات هذه الالئحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق و لمنَتج ال استيفاءعتبر عدم يُ  (ب
لك في وذ البيئة،على و على صحة وسالمة المستهلك  قد يشكل خطرا مما ،مطابقغير  منَتجهذا ال بأن

  :الحاالت التالية

 .ئهاة الجودة السعودية أو ما يكافعالم أوالمطابقة لشارات عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح  (3

 .ةصحيح بطريقة غير هماأو إصدار  ،ةبالمطابق المورِّد أو إقرار مطابقةال ةعدم إصدار شهاد (6

 الفنية.عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق  (1

 .االستخدام إرشاداتأو  البيانات اإليضاحيةعدم توفر أو عدم اكتمال  (3

 يعجمتخاذ اب -الحالة حسب  - سـلطات مسح السوق تقوم، هذه الالئحةمخالفة ألحكام  ضـبط أي عند (ج
 : ذلكولها في سبيل ،  آثارها من السوق اإلجراءات الالزمة إلزالة المخالفة و

 بســــــــــحبه من  - المنتج المخالف عرضوضــــــــــع و المســــــــــؤولة عن  - تكليف الجهة المخالفة (3
 الفهإت أو،  تصديرهأو  إن كان ذلك ممكنا ، ، تصحيح المخالفةالسوق بهدف  المستودعات أو

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

 .من األسواق الستدعائهاخر آأي إجراء اتخاذ أو  ،أو إتالفها حجزهاسحب المنتجات أو القيام ب (6
مع ،  األســواقج من المنتَ  اســتدعاءاإلعالن عن   -الحالة حســب  - و لســلطات مســح الســوق

 ل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.تحمّ 

 تخذتلهيئة ، فإن اإلنشــــاءات والمبانيالمســــتخدمة في االمعادن وســــبائكها قطاعات لعند ضــــبط مخالفة  (د
إلغاء شــــــــــــــهادة بمـا في ذلـك  ،ه الالئحـةهـذمتطلبـات ل المخـالفـةالمنتجـات هـذه  بحق الالزمـةاإلجراءات 
رة الشــــــــــهادة واتخاذ التدابير الالزمة مع الجهة المقبولة  ،ذات العالقةالمطابقة  بول الئحة قوفقا لُمصــــــــــد 

 .جهات تقويم المطابقة
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 هعاقب كل من يخالف أحكام هذيُ فإنه ، الســـــــــــارية األنظمةدون اإلخالل بأي عقوبة أشـــــــــــد تنص عليها  (ه
حل آخر ي نظامأو أي  ،ســــــاري المفعول الغش التجارينظام بالعقوبات المنصــــــوص عليها في  الالئحة
 محله.

 عامةأحكام (   11المادة )

تي متطلبات هذه الالئحة، وُيطبَّق عليه العقوبات اليتحمل المورِّد كامل المســــــــــــــئولية القانونية عن تنفيذ  (3
، إذا ثبـت مخـالفتهـا ألي مادة من مواد هذه ةذات عالقـ ةينص عليهـا نظـام الغش التجـاري و/ أي أنظمـ

 الالئحة.

 المعمول بهــــا في المملكــــة؛األخرى األنظمــــة/اللوائح  بجميع المورِّددون التزام  هـــذه الالئحـــة حولتال  (6
 .والسالمة واألمنكذلك األنظمة/اللوائح ذات العالقة بالبيئة و  المنَتج ونقله وتخزينه،المتعلقة بتداول 

 و المباني؛ لمعادن أو ســـــــــــــبائكها المصـــــــــــــممة لألعمال اإلنشـــــــــــــائيةقطاعات امورِّدي يجب على جميع  (1
الرقابية وســــــــلطات مســــــــح الســــــــوق جميع لمفتشــــــــي الجهات  يقدمواأن  ه الالئحة،ألحكام هذ الخاضــــــــعة
 لتنفيذ المهام الموكلة لهم.والمعلومات التي يطلبونها  تالتسهيال

 في تطبيقها، ، أو نشــــــأ أي خالفش ه الالئحةال يمكن معالجتها بمقتضــــــى أحكام هذإذا نشــــــأت أي حالة  (3
 ،بشــــأن هذه الحالة أو هذا الخالف مناســــبالر القرار اصــــدإل إلى لجنة مختصــــة في الهيئةفُيرفع األمر 

 .وبما يحقق المصلحة العامة

لمورِّد تقـديم طلـب جـديـد بعـد زوال أســــــــــــــبـاب رفض الطلـب، وبعد إجراء التصــــــــــــــحيحات الالزمة ليجوز  (5
 الهيئة. ُتحدِّدها ، ودفع أي تكاليف إضافيةالرفضلألسباب التي أدت إلى 

و عالمة طابقة أشــــهادة المتقوم الهيئة بدراســــة الشــــكاوى التي ترد إليها بشــــأن المنتجات الحاصــــلة على  (2
 اإلجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.  اتخاذ، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، و الجودة

ذه ه بنودلمورِّد اإذا خالف  عالمة الجودةالترخيص باســـــــــــتعمال  شـــــــــــهادة المطابقة أو يحق للهيئة إلغاء (7
 الهيئة.إلجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق ا اتخاذالالئحة، و 

ال باســــــتعم الترخيصأو  المطابقة صــــــالحية شــــــهادةعند حصــــــول أي تعديالت على المنتج خالل فترة  (1
والبد  ،لهذا المنتج ملغياالترخيص يصـــــبح الشـــــهادة أو فإن التعديالت الشـــــكلية(  ما عدا) عالمة الجودة

  من التقدم بطلب جديد.

بما  اللتزاماوعلى جميع المســــتفيدين من تطبيق هذه الالئحة  ،للهيئة فقط حق تفســـير مواد هذه الالئحة  (9
 يصدر عن الهيئة من تفسيرات.
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 انتقاليةأحكام (   11المادة )

من  (ســتة أشــهر، خالل مدة ال تزيد على )ذه الالئحةأوضــاعه وفقًا ألحكام ه تصــحيح المورِّديجب على  (3
 .هاتاريخ العمل ب

المادة، ُيســــــــمح بتداول المنتجات غير المســــــــتوفية للمتطلبات الواردة ( من هذه 3مع مراعاة أحكام الفقرة ) (6
 .المدة ال تزيد على سنة من تاريخ العمل به ،ه الالئحةفي هذ

 منتجات قطاعات كل اللوائح الســــــــــــابقة في مجال مطابقة منتجات - اعتمادهابعد  - تلغي هذه الالئحة (1
 .واقباألس وضعها و بعد عرضهالمتطلبات السالمة قبل  الحديد المستخدمة في اإلنشاءات و المباني

 النشر(   12المادة )

 .الجريدة الرسميةفي ه الالئحة نشر هذتُ 
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 (1الملحق )
 قطاعات المعادن وسبائكها للنشاءات والمباني قائمة المواصفات القياسية لمنتجات

الترميز  المنتج الرقم
 الجمركي

 رقم المواصفة القياسية المواصفة القياسيةعنوان 

أسياخ الصلب  3
منخفضة 
 السبيكة

72141020 
72142000 
72143000 

المواصفة الفنية ألسياخ الصلب منخفضة السبيكة ذات 
 النتوءات والملساء لتسليح الخرسانة

SASO ASTM A706 

أسياخ الصلب  6
 الكربوني

72141020 
72142000 
72279000 
72143000 

المواصفة الفنية ألسياخ الصلب الكربوني ذات 
 النتوءات والملساء لتسليح الخرسانة

SASO ASTM A615 

المواصفة الفنية للمتطلبات العامة أللواح الصلب   ألواح الصلب 1
 . المغطاة بمعدن بعملية الغمر على الساخن

SASO ASTM A924 

صفائح  3
 الصلب

7 
72107000 
72109000 
72124000 
72125000 

خواص صفيحة الصلب المغطى بطبقة معدنية بعملية 
الغمر على الساخن ومغطى بملف لمنتجات البناء 

 الخارجية المكشوفة

SASO ASTM A755 

 ألواح الصلب 5
 

 

72103000 
72104900 
72123000 

7 

أللواح الصلب المطلية بطبقة الزنك  المواصفة الفنية
نة( الزنك )الملد–الحديد )المجلفن( أو المطلية بسبيكة 

 بطريقة الغمر على الساخن
 

SASO ASTM A653 

منتجات  
 الصلب

72165000 
72089000 
94060034 
72149900 

مواصفات المتطلبات العامة للصلب المدرفل، قضبان 
الصلب اإلنشائي، األلواح، واألشكال، واأللواح 

 الخازوقية

SASO ASTM A6 

أنابيب  1
الصلب 
 السوداء

73061000 
73043100 
73062100 

 
مواصفات أنابيب الصلب السوداء والمطلية بالزنك 

 . الملحومة وغير الملحومة بالغمر على الساخن

SASO ASTM A53 

الهياكل  9
 الحديدية

94060039 
73081000 

المواصفة القياسية للهياكل الحديدية عالية القوة 
 ومنخفضة اإلضافات

SASO ASTM A242 

األلواح  31
 الحديدية

73081000 
73084000 

المواصفة القياسية لأللواح الحديدية عالية مقاومة 
 اإلجهاد والمعالجة حراريًا والقابلة للحام

SASO ASTM A514 
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72081000 
73101000 

الصلب  33
 اإلنشائي

72161000 
 

المواصفات الخاصة بالصلب اإلنشائي و العالي 
 135إجهاد خضوع حتى )قليل السبائك ذو  المقاومة

 . مم 311ميجاباسكال ( وسمك 

SASO ASTM A588 

الصلب  36
 اإلنشائي

72161000 
 

مواصفة مقاطع الصلب من النوع اإلنشائي عالية 
المقاومة منخفضة السبيكة ،المنتجة بطريقة التبريد 

 السريع و التسقية

SASO ASTM A913 

المقاطع  31
اإلنشائية 
 المفرغة

المقاطع اإلنشائية المفرغة المنهية على الساخن من  72166900
: 3الجزء -الصلب غير السبائكي دقيق الحبيبات 

 االشتراطات الفنية للتوريد

SASO ISO 12633-
1 
 

المقاطع  33
اإلنشائية 
 المفرغة

المقاطع اإلنشائية المفرغة المنهية على الساخن من  72166900
: أبعاد 6الجزء -الصلب غير السبائكي دقيق الحبيبات 

 وخواص المقطع
 

SASO ISO 12633-
2 
 

المقاطع  35
اإلنشائية 
 المفرغة

72169100 
72166900 

 

المقاطع اإلنشائية المفرغة المشكلة على البارد 
 -والملحومة من الصلب غير السبائكي دقيق الحبيبات

 : االشتراطات الفنية للتوريد3الجزء

SASO ISO 10799-
1 
 

72169100 
72166900 

 

المقاطع اإلنشائية المفرغة المشكلة على البارد 
 –والملحومة من الصلب غير السبائكي دقيق الحبيبات 

 : أبعاد وخواص المقطع6الجزء 

SASO ISO 10799 
-2 

أسالك  32
 الصلب

72230000 
73129090 
72179000 

أسالك الصلب المشكلة على البارد لتسليح الخرسانة 
 الملحوموصناعة الشبك 

SASO ISO 10544 

المواصفة الفنية ألسالك الصلب الكربوني ذات 
 الخرسانةالنتوءات والملساء والملحومة لتسليح 

 Standard Specification for Carbon-Steel 
Wire and Welded Wire Reinforcement, 
Plain and Deformed, for Concrete 

SASOASTMA1064 

يبوكسيالصلب المغطى باإلمواصفة سلك   
 Standard Specification for Steel Wire, 
Epoxy-Coated 

SASO/ASTM  
 A899  

37 

الهياكل 
 الحديدية

94060031 
94060032 
94060034 
94060039 

التقنية  االشتراطات:  3الجزء -الصلب اإلنشائي 
 العامة لتوريد المنتجات المدرفلة على الساخن

SASO ISO 630-1 

: المتطلبات الفنية   6الجزء  – اإلنشائيالصلب 
 لتوريد الصلب اإلنشائي لألغراض العامة

SASO ISO 630-2 
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89059090 
73081000 

 
 

: المتطلبات الفنية للتوريد  1الجزء  –الصلب اإلنشائي 
 للصلب اإلنشائي ذو الحبيبات الدقيقة

SASO ISO 630-3 

: المتطلبات الفنية للتوريد  3الجزء  –الصلب اإلنشائي 
أللواح الصلب اإلنشائي ذات مقاومة إجهاد عالية 

 مقساه ومسقاه

SASO ISO 630-4 
 

المحسن  اإلنشائيالمتطلبات الفنية لتوريد الصلب 
 لمقاومة تأكل الجو

SASO ISO 630-5 
 

: المتطلبات الفنية   6الجزء  – اإلنشائيالصلب 
العامة لألغراض اإلنشائيلتوريد الصلب   

SASO ISO 630-6 
 

 SASO ASTM A36 مواصفات الصلب اإلنشائي الكربوني

فوالذ مقاوم  31
 للصدأ

72210000 
73069000 
72221900 
72222000 
72230000 
72299000 

: 3الجزء  -الفوالذ المقاوم للصدأ لألغراض العامة 
 المنتجات المسطحة

SASO ISO 16143-
1 

: 6الجزء  -الفوالذ المقاوم للصدأ لألغراض العامة 
المنتجات النصف منتهية، القضبان مختلفة المقطع 

 والمقاطع

SASO ISO 16143-
2 

: 1الجزء  --الفوالذ المقاوم للصدأ لألغراض العامة 
 األسالك

SASO ISO 16143-
3 

 78060000 مواد اللحام 39
80030090 
83111000 
73079300 

 -مواد اللحام الرخو والصلب )القصدير والنحاس( 
 طرق اخذ العينات للحام الرخو للتحليل

SASO 10564 

الفوالذ  61
 اإلنشائي

76109090 Steels for quenching and tempering for 
construction purposes. Technical delivery 
conditions 

EN 10343 

 Prestressing steels - Part 1: General 72249000 فوالذ 63
requirements 

EN 10138-1 

األلمنيوم  66
 وسبائكه

76052900 
76109010 
76109090 
76090000 

 ءالجز  –منتجات األلمنيوم وسبائكه ألغراض البناء 
 .األول : القضبان/األسياخ ، األنابيب والقطاعات

SASO 79 
SASO GSO 1418 

األلمنيوم  61
المشكل 
 وسبائكه

76052900 
76090000 
76109090 

قضبان وأنابيب األلومنيوم المشكل واأللومنيوم المطاوع 
: االشتراطات الفنية للفحص 3الجزء  -األنابيب 
 والتسليم

SASO  ISO 6362-
1  
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القضبان،  األلومنيوم المشكل وسبيكة األلومينيوم 76109010
:  6م الجزء رق -والمقاطع الجانبية المنبثقة واألنابيب 

 الخواص الميكانيكية

SASO  ISO 6362-
2  

ان، القضب -األلومنيوم المشكل وسبيكة األلومينيوم 
: 1الجزء  -واألنابيب والمقاطع الجانبية المنبثقة 

التفاوت في الشكل  -القضبان المستطيلة المشكلة 
 واألبعاد

SASO  ISO 6362-
3  

ان، القضب -األلومنيوم المشكل وسبيكة األلومينيوم 
: مقاطع 3الجزء  --واألنابيب والمقاطع الجانبية 

 التفاوت في الشكل واألبعاد -ة مشكلة بالبثق يجانب

SASO  ISO 6362-
4  

ان، القضب -األلومنيوم المشكل وسبيكة األلومينيوم 
القضبان : 5الجزء  -واألنابيب والمقاطع الجانبية 
كل التفاوتات في الش -المستديرة والمربعة والسداسية 

 واألبعاد

SASO  ISO 6362-
5  

 ،القضبان –شكل وسبيكة األلومنيوم األلومنيوم الم
األنابيب  :2الجزء  –األنابيب والمقاطع المبثوقة 

اوتات في التف –المستطيلة والسداسية و المربعة و الدائرية 
 الشكل واألبعاد

SASO ISO 6362-
6  

 القضبان –األلومنيوم المشكل وسبيكة األلومنيوم 
 التركيب الكيميائي –المقاطع و األنابيب و 

SASO ISO 6362-
7  

قضبان  63
الصلب 
المغطى 
/ بالزنك

 اإليبوكسي

72131000 
72132000 
72259900 

Standard Specification for Zinc-Coated 
(Galvanized) Steel Bars for Concrete 

Reinforcement 
ن( المجلففات قضبان الصلب المغطى بالزنك )مواص

 ألغراض تسليح الخرسانة

SASO ASTM A767 

المواصفة الفنية ألسياخ الصلب المغطاة بااليبوكسي 
 لتسليح الخرسانة

Specification for Epoxy-Coated Steel 
Reinforcing Bars 

SASO-ASTM 
A775/A775M 

 فوالذ تسليح الخرسانة المطلي بااليبوكسي
Epoxy-coated steel for the reinforcement 
of concrete 

SASO / ISO 14654 

مواصفة سلك الصلب وسلك التسليح الملحوم والمغطاة 
 يبوكسيباإل

Standard Specification for Epoxy-Coated 
Steel Wire and Welded Wire 
Reinforcement 

SASO / ASTM 
A884 
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 (2الملحق )

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

 جودة عملية اإلنتاج( ضبط)المطابقة للطراز المبنية على 
 
 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

شـــــامال خط  المنتج،ســـــالمة لضـــــمان عليه  مصـــــادقالمنَتج، إدارة ســـــالمة  تشـــــغيل نظام المورِّديجب على  
مراقبة ظام إلى ـنالع ـيخض أنيجب و  (،1) للبندقا ــنية وفــــالمع المنتــجاتاختبار و  ،النهائيالفحص و اإلنتاج 
 .(3)البند وفقا لما ورد في  (Surveillanceدورية )

 إدارة سالمة المنَتجنظام      3

جات تَ منلإدارة سالمة ايم نظام و تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تق المورِّدعلى  يجب  1/3
 المعنية.

 يشمل الطلب: أنويجب 

  تقديم الطلب من الممثل الرسمي عند -ل الرسمي للصانع ، واسم وعنوان الممثِّ دالمورَّ اسم وعنوان. 

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

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

  فئة المنتجات المقصودة بشأن ذات العالقةكل المعلومات. 

  ج.المنتَ إدارة سالمة الوثائق الخاصة بنظام 

  َلطرازا اعتمادونسخة من شهادة ، ق عليهالوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصاد. 

 ماداعتالمنتجات المصـنعة مع الطراز المحدد في شـهادة  طابقت نظام إدارة سـالمة المنَتجيجب أن يضـمن  1/6
 .ذات العالقةومع متطلبات اللوائح الفنية ، الطراز

على  ، منظمة بطريقة منهجية و – المورِّدالمعتمدة من  -ه متطلبات و النظام يجب توثيق جميع عناصـــــر  1/1
 اهمف نظام إدارة ســــــالمة المنَتجوثائق  تُتيحيجب أن  ، و تعليمات إجراءات و شــــــكل ســــــياســــــات مكتوبة و
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على وجه  -النظام يجب أن تشــــــــــمل وثائق الســــــــــالمة ، و  ســــــــــجالت و ةأدل و خطط لبرامج و اقســــــــــ  متَّ 
 : وصفا كافيا لما يلي  - الخصوص

 المةبســــــفيما يتعلق و ذلك  اإلدارة،الحيات والهيكل التنظيمي والمســــــؤوليات وصــــــ ،أهداف الجودة (أ
 .المنَتج

جراءات و ، لتصنيعاتقنيات  (ب  .المتَّبعة، والعمليات واإلجراءات سالمة المنَتجمراقبة جودة و ا 

 .تكرارهاقبل وأثناء وبعد التصنيع، و  ،المنفِّذةالفحوصات واالختبارات  (ج

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

 .نَتجسالمة الم إدارةالمطلوبة في المنَتج والتشغيل الفعال لنظام  السالمةوسائل ضبط تحقيق  (ه

قة على نظام إدارة ســـــالمة المنَتج  -يجب على الجهة المقبولة   1/3 ان ما إذا كنظام لتحديد اليم و تق -المصـــــاد 
، خالل فترة ســــــريان المصــــــاَدقة على النظام، وذلك لمدة  1/1البند يها في مســــــتوفيا للمتطلبات المشــــــار إل

 ثالث سنوات.

-  مة المنَتجســــال إدارةعناصــــر نظام فيما يتعلق ب - اللوائح الفنية متطلباتمطابقة المنَتج ل افتراضيجب   1/5
 لمواصفات القياسية.ل كلما كان مطابقا

على  - اواحد اعضــــو  يضــــم الفريق وأن ســـــالمة المنَتج المعني، في  خبرةذا فريق التدقيق يكون يجب أن   1/2
لماماالمنَتج، و  تقنيـات صــــــــــــــنـاعـةيم مجـال و و خبرة في تق ذا - األقـل للوائح ا الواردة فيبالمتطلبات الفنية  ا 
 .ذات العالقة الفنية

لفنية المشــــار الوثائق اصــــنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة ملل يمش و يجب أن يشــــمل التدقيق زيارة تق  1/2
جر ، في اللوائح الفنيــة الواردةللتــأكــد من قــدرة الصـــــــــــــــانع على تحــديــد المتطلبــات  1/1 البنــدإليهــا في  اء وا 

 تلك المتطلبات.لالالزمة لضمان مطابقة المنَتج  واالختبارات الفحوصات

مع يم و لتقالتدقيق وقرار ا نتائج اإلشـــعارأن يتضـــمن  ، علىيمو التق بعد انتهاءالصـــانع بالقرار  إشـــعاريجب   1/7
 .مسوغات ذلك 

حيث والحفاظ عليه ب ،ق عليهصـــــادَ مُ  هوكما ،  إدارة ســـــالمة المنَتجزامات نظام تيتعهد الصـــــانع بالوفاء بال  1/1
 وفعاال. مالئمايظل 

 يبأ - ســــــالمة المنَتجإدارة نظام التي صــــــادقت على  -جهة تقويم المطابقة إشــــــعار الصــــــانع  يجب على  1/9
 .سالمة المنَتجإدارة في نظام ُمقتَرحش تعديل 

 ســــــــــــــالمـة المنَتج إدارةإذا كــان نظـام تقرير مـا  ثم ،يم أي تعـديالت مقترحــةو تقيجـب على الجهـة المقبولــة  1/31
يجب ، و يمو إعادة التق يحتاج إلىأو ، 1/1 البندلمتطلبات المشـــــــار إليها في ل تهفي مطابق مســـــــتمراً ل المعدَّ 
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قرار و  واالختبار الفحص نتائج شـــــــعارأن يتضــــــمن اإل على ،الصـــــــانع بقرارها شــــــعارإ المقبولةى الجهة عل
 .مع مسوغات ذلكيم و التق

 تحت مسؤولية الجهة المقبولة الدورية المراقبة 4

ســــــــــــــالمة المنَتج إدارة نظام اللتزامات  المورِّداســــــــــــــتيفـاء مـدى هو التحقق من  الـدوريـة الغرض من المراقبـة 3/3
 .عليهق المصادَ 

 بدخول مواقع التصنيع -خالل فترة سريان المصادقة  -السماح للجهة المقبولة  المورِّديجب على   3/6
دارة ســــالمة إوثائق نظام خاصــــة  ،يمقو لتل الالزمةالمعلومات  أن ُيوفِّر جميعوالتفتيش واالختبار والتخزين، و       

 ... نيينتأهيل الموظفين المعوثائق و  ،والمعايرة تبارواالخ تقارير الفحص :مثل، السالمةسجالت المنَتج، و 
 لخ.إ

المة المنَتج إدارة ستدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام بزيارات يجب على الجهة المقبولة القيام   3/1
 .للمورِّديم و تقرير التق على أن تُقدم الجهة المقبولة، يهويحافظ عل

ى األمر ذلك إذا اقتض –جراء اختبارات على المنَتج إلنع  صـملل فجائيةللجهة المقبولة القيام بزيارات  يحق  3/3
لجهة على أن تُقدم ا ،سالمة المنَتج يعمل بشكل صحيحإدارة لتأكد من أن نظام لجهة أخرى ل أو توكيلها -

 ختبارات.االراء في حالة إج -رير االختبارات ا، وتقللمورِّديم و تقرير التق المقبولة
 المطابقة واإلقرار بالمطابقة شهادة 5

حاصـــــال على نظام إدارة ســـــالمة  يجب على الجهة المقبولة إصـــــدار شـــــهادة مطابقة للمنَتج إذا كان المورِّد  5/3
طلبا لذلك، خالل فترة ســـــــــــــريان مفعول  المنَتج مصـــــــــــــاَدق عليه وســـــــــــــاري المفعول، وذلك كلما قدم المورِّد

 المصادقة.
  ،وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة ،يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المنَتج في كل طلب  5/6

 .وتسجيلها في البوابة اإللكترونية للمطابقة )في الهيئة(      

وأن  ،)اعتماد الطراز( من المنَتجطرازش ُمعتمد أن يصـــــــــــــدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل  المورِّديجب على   5/1
بعد  ، وذلك ( ســــنوات31عشــــر )ال تقل عن  لمدة  للجهات الرقابية وســــلطات مســــح الســــوق يجعله ُمتاحا

يجب توفير ، و بالمطابقة المورِّد إقرار الطراز الُمعتَمد للمنَتج في دحدَّ أن يُ  ، علىوضـــــــع المنَتج في الســــــــوق
 عند الطلب. وسلطات مسح السوقللجهات الرقابية اإلقرار بالمطابقة شهادة المطابقة و نسخة من 

 ل عنلمدة ال تقللجهات الرقابية وســـــلطات مســـــح الســـــوق  أدناه ُمتاحةً الوثائق  يجعلأن  المورِّديجب على  5/3
 بعد وضع المنَتج في السوق. ، وذلك( سنوات31عشر )

  1/1البند الوثائق المشار إليها في. 

  عليه ق  مصادَ  هو، كما 1/9البند التعديالت المشار إليها في. 
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  1/7البند قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في. 

 ســــالمة المنَتج إدارةعن أنظمة الجهات الرقابية وســــلطات مســــح الســــوق  إبالغيجب على كل جهة مقبولة  5/5
عليها ت صادق التي إدارة سـالمة المنَتجنظمة ألها، ويجب عليها وضـع قوائم تأو سـحب صـادقت عليهاالتي 

 الطلب بشكل دوري أو عند إما ،وسـيلةبأي أو سـحبها، وذلك  رفضـها أو تعليقها أو تقييدهاالتي قامت ب أو
إدارة ســـــــالمة أنظمة ب الخاصـــــــة مصـــــــادقاتالعن  الجهات المقبولة األخرى إشـــــــعاركل جهة مقبولة  وعلى
شـــــــــعار تلك رفضـــــــــها أو تعليقها أو ســـــــــحبها أو تقييدها، و ب قامتالتي  المنَتج  عن-ب الطل عند-الجهات ا 

 ها.تصدر التي أنظمة مصادقات األ
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 ( 3الملحق )

 بالمطابقة المورِّدنموذج إقرار 

 يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة
 إقرار المورِّد بالمطابقة

 بيانات المورد (3
 االسم

 
 العنوان:

 
 
 

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

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

 تفاصيل المنتج (2

 العالمة التجارية للمنتج 
 الطراز

 وصف المنتج
 الفئة :                                               المستوى:       

 المواصفات القياسية المرجعية / المواصفات الفنية

ُنقرُّ بأن المنتج المذكور في هذا اإلقرار هو منَتج مطابق لالئحة الفنية السعودية )                           ( 
        والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.    

 الشخص المسؤول:
 اسم الشركة:

 التوقيع:
 التاريخ:

   


