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تــمـــهـــيـــد
تمشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم

 633وتاريخ 3362/9/63ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ،وما يتطلبه

األمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العالقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة ،خاصة اتفاقية

العوائق الفنية للتجارة ( )TBTالتي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول
األعضاء ،وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث االشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة،
وذلك من خالل إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات األساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل .

وبناء على المادة الثالثة ( فقرة  )3 -من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار
ً
مجلس الوزراء رقم  632بتاريخ  3313/2/37هـ الموافق  6030/5/13م وذلك بأن تتولى الهيئة " إصدار
مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة ،تتوافق مع المواصفات القياسية واألدلة الدولية،

وتحقق متطلبات  WTOومتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ومحققة لمصالح المملكة".
استنادا إلى المادة الرابعة ( فقرة  )6 -من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار
مجلس الوزراء رقم  632بتاريخ  3313/2/37هـ الموافق  6030/5/13م وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار لوائح

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

بناء على المادة الرابعة ( فقرة  )33 -من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار
و ً
مجلس الوزراء رقم  632بتاريخ  3313/2/37هـ الموافق  6030/5/13م وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة
األنظمة واللوائح الرقابية ذات العالقة بمجاالت عمل الهيئة ،وتطويرها ،و اقتراح التعديالت الالزمة عليها،

لتواكب متطلبات الجودة والسالمة ،واحالتها إلى الجهات المختصة ،لدراستها واصدارها وفقاً للطرق النظامية".
بناء على المادة السادسة ( فقرة  )3-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار
و ً
مجلس الوزراء رقم  632بتاريخ  3313/2/37هـ الموافق  6030/5/13م وذلك بأن تتولى الهيئة "مع مراعاة ما
ورد في المادة الرابعة من هذا التنظيم تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية،

واجراءات تقويم المطابقة ،ومنح عالمة الجودة والقياس والمعايرة .وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة
االلتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".
وحيث أن المواص ـ ـ ــفات القياس ـ ـ ــية للمنتجات المش ـ ـ ــمولة في إحدط اللوائح تعتبر أس ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــا لمطابقة تلك المنتجات
للمتطلبات األساسية للسالمة في الالئحة المحددة.

فقد قامت الهيئة بإعداد هذه الالئحة الفنية.

مالحظة  :هذا التمهيد و جميع المالحق لهذه الالئحة جزء ال يتج أز منها.
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المادة ()1

المصطلحات والتعاريف

 3 / 3تكون للمسميات والعبا رات أدناه  -عند تطبيق بنود هذ ه الالَّ ئحة  -الدالالت والمعاني ا لمبينة
أمامها ،مالم يقتض سياق النص خالف ذلك :

المملكة :المملكة العربية السعودية
الجهات الرقابية :هي الجهة  /الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن
تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو األسواق أو المصانع.
الهيئة :الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المجلس :مجلس إدارة الهيئة.
مسح السوق :األنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي
المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العالقة ،وأنها ال تشكل خط اًر على الصحة والسالمة
والبيئة ،أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

سلطات مسح السوق :هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.
الالئحة الفنية :وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق
إنتاجها ،بما في ذلك األحكام اإلدارية سارية المفعول المطبقة ،التي يجب االلتزام بها .وقد تشمل أو تبحث
بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة ،ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات على المنتجات

أو الخدمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج.
المنتج :مواد العزل ومواد تكسية المباني

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

المصطلحات والرموز وطرق االختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعالمات.

المتطلبات األساسية  :المتطلبات الخاصة بالمنتجات ،التي قد تؤثر على السالمة والصحة والبيئة ،التي
يجب االلتزام بها .
الخطر (أخطار( ) :Hazard(sمصدر محتمل للضرر
المخاطر ) : Risk(sاحتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطاً بدرجة شدة الضرر .
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المورد  :و ُيقصد به ما يلي :
ِّ
-

صانع المنتَج ،في حالة إقامته في المملكة ،أو كل شخص يقدم ُهويته على أنه صانع للمنتَج وذلك
من خالل تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة ،وكذلك كل شخص يقدم على تجديد
المنتَج.

-

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 المنتَج.

إجراءات تقويم المطابقة  :وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة توضح اإلجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة لتقويم المطابقة.
الجهات المقبولة  :هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق الئحة قبول جهات تقويم المطابقة.
شهادة المطابقة  :الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدط الجهات المقبولة ،التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي
دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العالقة .
المورد بالمطابقة  :إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها،
إقرار
ِّ

و ذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث -ال في مرحلة التصميم وال في مرحلة اإلنتاج الخاصة بعملية

التصنيع  -وقد يعتمد اإلقرار على اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العالقة .
عالمة الجودة السعودية  :هي عالمة اعتمدتها الهيئة تدل على ان المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن
انتاج سلعة مطابقة لالئحة واجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
الوضع في السوق  :هو وضع المنتَج ألول مرة في سوق المملكة ،والمسؤول عنه إما الصانع
المستورد.

أو

العرض في السوق  :تعني أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو االستهالك أو االستخدام في المملكة في
إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب :هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.
االستدعاء :هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.
4
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مواد البناء  :أي منتج أو تجهيزات ( )Kitتُصنَّع و توضع في السوق لغرض إدماجها على نحو مستدام في

أعمال اإلنشاء أو في أجزاء منها ،بحيث يكون األداء ذا تأثير على أعمال اإلنشاء فيما يتعلق بالمتطلبات

األساسية للصحة و السالمة و البيئة.

مكونة  -على
التجهيزات ( : )Kitمواد بناء تُنتَج من الصانع نفسه وتوضع في السوق في شكل مجموعة َّ
األقل  -من جزئيين منفصلين يتحتَّم دمجهما في أعمال اإلنشاء بتجميعها مع بعض.
أعمال اإلنشاء  :المباني و أعمال الهندسة المدنية.
الخصائص األساسية  :الخصائص األساسية لمنتجات مواد البناء التي لها عالقة بالمتطلبات األساسية
لألعمال اإلنشائية.
أداء مواد البناء  :األداء المتعلق بالخصائص األساسية ذات الصلة ؛ التي ُي َّ
عبر عنها بتحديد المستوط أو
بتحديد الفئة أو عن طريق الوصف .
المستوى :نتيجة تقويم أداء مواد البناء فيما يتعلق بخصائصها األساسية  ،و ُي َّ
عبر عنها بقيمة عددية.
الفئة  :هي نطاق بين مستويين ألداء مواد البناء ُ ،ي ِّ
حدده قيمة الحد األدنى والحد األقصى للمستوط.
حد النطاق( :)thresholdالحد األدنى أو الحد األقصى لمستوط أداء الخصائص األساسية لمواد البناء.
ستخدم لحماية المباني أو تقليل
مواد العزل  :هي مواد البناء التي يكون الهواء جزء من مكوناتها ،حيث تُ َ
تأثير بعض العوامل الخارجية أو الداخلية المؤثرة سلباً على سالمة المبنى وراحة المستخدمين ،ويوجد ثالثة
أنواع من العزل وهي  :العزل الحراري ،والعزل الصوتي والعزل المائي .

ستخدم أيضا
ستخدم في واجهات المباني ،لحمايتها من الظواهر الطبيعية ،وقد تُ َ
مواد التكسية :مواد عزل تُ َ
لتحسين مظهر المبنى ،وكذلك في جدران وأرضيات وأسقف المباني.
 6/3يكون للكلمات والعبارات األخرط الواردة في هذه الالئحة المعاني الواردة في األنظمة واللوائح والق اررات
المعمول بها في الهيئة .
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المادة ( )2المجال
تُطبق هذه الالئحة على مواد العزل ومواد التكسية ،ويستثنى من ذلك  :البالط والسراميك والرخام والحجر (الطبيعي
و الصناعي) و الدهانات  ،و ذلك وفقا للتعريفات و المصطلحات ذات العالقة الواردة في المادة ( )3والمواصفات

ذات العالقة الواردة في الملحق ()3

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

المادة ( )3األهداف
تهدف هذه الالئحة إلى تحديد المتطلبات األساسية لمواد العزل ومواد التكسية ،المشمولة في مجال هذه الالئحة،

الموردين االلتزام بها ،وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات
وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على
ِّ

للمتطلبات األساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسالمة المستهلك وتسهيل إجراءات مسح
األسواق.

المورد
المادة ( )4التزامات
ِّ
المورد ،االلتزام بالمتطلبات التالية :
يجب على ِّ
 1/4المتطلبات األساسية ألعمال اإلنشاءات
ص ِّممت من أجله،
يجب أن تكون مواد العزل ومواد التكسية المشمولة في مجال هذه الالئحة ،مالئمة للغرض الذي ُ
مع األخذ في الحسبان بصفة خاصة صحة وسالمة األشخاص المعنيين في جميع مراحل دورة حياة المباني ،بما

في ذلك أعمال الصيانة االعتيادية.
 1/1/4السالمة في حالة الحريق
صمم و تُصنَّع مواد العزل و مواد التكسية ،بحيث تضمن  -في حالة نشوب حريق – ما يلي :
يجب أن تُ َّ
أ)

محدودية نشوب وانتشار النيران والدخان داخل اإلنشاءات و المباني.

ب)

محدودية انتشار النار في اإلنشاءات والمباني المجاورة.

ج)

إمكانية إخالء سكان المبنى أو انقاذهم بوسائل أخرط.

 2/1/4النظافة و الصحة و البيئة
صمم و تُ َّ
صنع مواد العزل ومواد التكسية بحيث ال تُمثل خط ار على الصحة العامة أو صحة وسالمة
يجب أن تُ َّ
العمال والسكان أو الجيران ،وذلك طوال فترة دورة حياتها ،وأالَّ تُؤثر على البيئة والمناخ أثناء تركيبها واستخدامها
1
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وهدمها ،خاصة ما يلي :
أ)

انبعاثات الغازات السامة.

ب)

انبعاثات المواد الخطرة ،و َّ
المركبات العضوية المتطايرة ( ،)VOCو الغازات الدفيئة أو الجزيئات الضارة

ج)

االنبعاثات اإلشعاعية الخطيرة.

د)

وجود رطوبة في أجزاء المباني أو على أسطحها.

في الهواء؛ سوا ًء من داخل المبنى أو خارجه.

 3/1/4الحماية ضد الضجيج
صمم و تُ َّ
صنع مواد العزل و مواد التكسية ،بحيث يكون مستوط الضجيج المحسوس من السكان أو
يجب أن تُ َّ

مجاوريهم معقوال بدرجة ال تضر بصحتهم و تسمح لهم بالنوم و الراحة و العمل في ظروف مالئمة.
 4/1/4اقتصاد الطاقة والعزل الحراري

صمم وتصنع مواد العزل ومواد التكسية بحيث تكون كمية استهالك الطاقة التي تحتاجها المباني -أثناء
يجب أن تُ َّ

االستخدام  -منخفضة ،وذلك بعد األخذ في االعتبار راحة السكان والظروف المناخية المحلية.

ويجب أن تكون أعمال البناء موفرة للطاقة وذلك باستخدام أقل قدر ممكن منها أثناء أعمال البناء والتفكيك والهدم.
 5/1/4االستخدام المستدام للموارد الطبيعية
تحقِّق استدامة استخدام الموارد الطبيعية ،وتضمن على
يجب أن تُ َّ
صمم وتُصنَّع مواد العزل ومواد التكسية ،بطريقة ُ

وجه الخصوص ما يلي :
أ)

إعادة استخدام أو إعادة تدوير هذه المواد ،وأجزائها بعد الهدم.

ب)

تحقيقها للعمر االفتراضي المراد لها.

ج)

استخدام المواد الخام األولية والثانوية المتوافقة مع البيئة.

 2/4المتطلبات الفنية
المورد اســتيفاء الخصــائص األســاســية لمواد
بهدف اســتيفاء المتطلبات األســاســية ألعمال اإلنشــاءات ،فيجب على ِّ

العزل و مواد التكسية ،وذلك على النحو التالي :
أ)

اســتيفاء مواد العزل و مواد التكس ــية للمتطلبات الفنية الواردة في المواص ــفات القياس ــية المبيَّنة في الملحق

( )3من هذه الالئحة.
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ب)

تَوفُّر نظام إدارة بيئي فعال لدط المصــنع( ،يعتبر المصــنع الحاصـ دـل على شــهادة نظام إدارة البيئة وفقا لـ
 ISO 14001مستوفياً لمتطلبات هذا البند).

 3/4المتطلبات المترولوجية
يجب اس ـ ـ ــتخدام وحدات النظام الدولي ( )SI Unitsأو مض ـ ـ ــاعفاتها أو أجزائها أثناء التص ـ ـ ــميم أو التص ـ ـ ــنيع أو

التداول.

 4/4المتطلبات المتعلقة بالتعبئة والتغليف
أ)

التأكد من تغليف مواد العزل ومواد التكس ـ ـ ـ ـ ــية وفقا لمتطلبات التعبئة المنص ـ ـ ـ ـ ــوص عليها في المواص ـ ـ ـ ـ ــفة
القياسية ذات العالقة.

ب)

التأكد من خلُو مواد تغليف مواد العزل ومواد التكسية من مادة الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة.

ج)

التــأكــد من أن عبوات أو مواد تغليف المنتج تحم ــل رمز إعــادة التــدوير في حــال اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدام العبوات

البالستيكية.

المادة ( )5البيانات اإليضاحية
الم َّ
عدة لوض ــعها وعرض ــها في الس ــوق
يجب أن تكون البيانات اإليض ــاحية الخاص ــة بمواد العزل ومواد التكس ــيةُ ،
كالتالي :
أ)

أن تكون البيــانــات اإليض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحيــة على عبوة المنتَج مطــابقــة للمتطلبــات الفنيــة الواردة في هــذه الالئحــة
المبينة في الملحق ( )3من هذه الالئحة.
والمواصفات القياسية ذات العالقة؛ ّ

ب)

أن تتضــمن البيانات اإليضــاحية تحذيرات وارشــادات االســتعمال ،وأن تكون بخط واضــح وطريقة َيصـ ُـعب

ج)

ومث َبتة.
أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات اإليضاحية صحيحة ُ

د)

ّأال تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج ،مخالفة للنظام العام واآلداب العامة والقيم

إزالتها.

اإلسالمية السائدة في المملكة.

المادة ( )6إجراءات تقويم المطابقة
أ)

المورد  -المسؤول عن الوضع في السوق  -الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة
يجب على
ِّ

مقبولة من الهيئة ،وفقا لنموذج تقويم المطابقة ( )Type 3وفقا للمواصفة  ISO/IEC 17067كما هو

موضح في الملحق (.)6
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ب)

َّ
المحدد ،بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه
يجب أن تُنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج

ج)

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

المبينة في الملحق (.)3
الالئحة والمواصفات القياسية السعودية ذات العالقة؛ ّ

)6

وثيقة تقييم المخاطر.

المورد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق ،مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات
د) يجب على ِّ
ت مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه الالئحة ،متى ما طُلب منه ذلك.
المطابقة وأي معلومات أخرط موثّقة تُثب ُ

ه) تُعتبر مواد العزل ومواد التكسية الحاصلة على عالمة الجودة السعودية أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات
المنصوص عليها في هذه الالئحة.

المادة ( )7مسؤوليات الجهات الرقابية (المنافذ والمصانع)
تقوم الجهات الرقابية كجزء من مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:
أ)

تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من اسـ ـ ــتيفاء مواد العزل ومواد التكسـ ـ ــية إلجراءات تقويم المطابقة ا َّ
لمحددة

ب)

يحق للجهات الرقابية – عش ـ ـ ـ ـوائيا  -سـ ـ ـ ــحب عينات من مواد العزل و مواد التكسـ ـ ـ ــية  ،و إحالتها إلى

المرفقة مع اإلرساليات.
والوثائق الفنية ُ

المختبرات المختصة للتأكد من مدط مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه الالئحة.
ج)

الموردين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء االختبارات وما يتعلق بذلك.
يحق للجهات الرقابية تحميل ِّ

د)

عند ضـبط حالة عدم مطابقة للمنتَج ،فإن الجهة الرقابية تقوم بســحب المنتجات المعنية من المســتودعات
واتخاذ اإلجراءات النظامية في حقها.

المادة ( )8مسؤوليات سلطات مسح السوق
تقوم سلطات مسح السوق كجزء من مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:
أ)

تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في األسواق ،وكذلك المنتجات المخزنة في
مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سالمة المنتجات ومدط استيفائها للمتطلبات األساسية المبيَّنة

في هذه الالئحة والمواصفات القياسية ذات العالقة.
ب)

الموردين (صانعين ومستوردين) ،وذلك إلجراء
اء من السوق أو مستودعات ِّ
سحب ّ
عينات من المنتَج ،سو ً
االختبارات الالزمة والتأكد من مدط مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه الالئحة.
9
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ج)

عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج -المعروض و َّ
المخزن -لمتطلبات هذه الالئحة ،فإن سلطات مسح
د
سحب واستدعاء للمنتج المعني ،وتُطبق اإلجراءات والعقوبات
السوق تتخذ جميع اإلجراءات اإلدارية من
المشار إليها في المادة ( ،)9وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة.

المادة ( )9المخالفات والعقوبات
أ)

ُيحظر صـ ـ ــناعة واسـ ـ ــتيراد ووضـ ـ ــع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه الالئحة ،أو حتى اإلعالن
عنها.

ب)

ُيعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه الالئحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم
بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خط ار على صحة وسالمة المستهلك وعلى البيئة ،وذلك في

الحاالت التالية :

ج)

)3

عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو عالمة الجودة السعودية أو ما يكافئها.

)6

المورد بالمطابقة ،أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.
عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار ِّ

)1

عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.

)3

عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات اإليضاحية أو إرشادات االستخدام.

عند ضــبط أي مخالفة ألحكام هذه الالئحة ،فعلى ســلطات مســح الســوق  -حســب الحالة  -اتخاذ جميع
اإلجراءات الالزمة إلزالة المخالفة و آثارها من السوق  ،ولها في سبيل ذلك :
)3

تكليف الجهة المخالفة  -المسـ ـ ـ ـ ـ ــؤولة عن وضـ ـ ـ ـ ـ ــع و عرض المنتج المخالف  -بسـ ـ ـ ـ ـ ــحبه من

المســتودعات أو الســوق بهدف تصــحيح المخالفة  ،إن كان ذلك ممكنا  ،أو تصــديره  ،أو إتالفه
(حسب طبيعة المنتج) و ذلك خالل المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق .

)6

القيام بســحب المنتجات أو حجزها أو إتالفها ،أو اتخاذ أي إجراء آخر الســتدعائها من األسـواق.
و لس ــلطات مس ــح الس ــوق  -حس ــب الحالة  -اإلعالن عن اس ــتدعاء المنتَج من األسـ ـواق  ،مع
تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
ّ

د)

عنـد ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبط مخـالفة لمواد العزل ومواد تكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية المباني ،فإن الهيئة تتخذ اإلجراءات الالزمة بحق هذه
المنتجـات المخـالفـة لمتطلبـات هـذه الالئحـة ،بمـا في ذلـك إلغـاء ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـادة المطابقة ذات العالقة ،واتخاذ
التدابير الالزمة مع الجهة المقبولة ُمصدرة الشهادة وفقا لالئحة قبول جهات تقويم المطابقة.

ه)

دون اإلخالل بأي عقوبة أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد تنص عليها األنظمة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارية ،فإنه ُيعاقب كل من يخالف أحكام هذه
الالئحة بالعقوبات المنص ـ ـ ـ ــوص عليها في نظام الغش التجاري س ـ ـ ـ ــاري المفعول ،أو أي نظام آخر يحل
محله.
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المادة ( )11أحكام عامة
)3

ويطبَّق عليه العقوبات التي
يتحمـل ِّ
المورد كـامـل المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئوليـة القـانونيـة عن تنفيـذ متطلبات هذه الالئحةُ ،
ينص عليهــا نظــام الغش التجــاري و /أي أنظمــه ذات عالقــة ،إذا ثبــت مخــالفتهــا ألي مــادة من مواد هــذه

)6

المورد بجميع األنظمة/اللوائح األخرط المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة
ال تحول هذه الالئحة دون التزام ِّ

)1

موردي مواد العزل ومواد تكس ـ ـ ـ ــية المباني؛ الخاض ـ ـ ـ ــعة ألحكام هذه الالئحة ،أن يقدموا
يجب على جميع ِّ

الالئحة.

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

لمفتشـي الجهات الرقابية وسـلطات مسـح السوق جميع التسهيالت والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام

الموكلة لهم.
)3

د
خالف في تطبيقها،
إذا نش ـ ـ ــأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتض ـ ـ ــى أحكام هذه الالئحة ،أو نش ـ ـ ــأ أي

)5

لمورد تقديم طلب جديد بعد زوال أسـباب رفض الطلب ،وبعد إجراء التصحيحات الالزمة لألسباب
يجوز ل ِّ

)2

تقوم الهيئة بد ارس ـ ــة الش ـ ــكاوط التي ترد إليها بش ـ ــأن المنتجات الحاص ـ ــلة على ش ـ ــهادة المطابقة أو عالمة

)7

لمورد بنود هذه
يحق للهيئـة إلغاء شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهادة المطابقة أو الترخيص باسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعمال عالمة الجودة إذا خالف ا ِّ

)1

عند حصول أي تعديالت على المنتج خالل فترة صالحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال عالمة

فيرفع األمر إلى لجنة مختصــة في الهيئة إلصــدار القرار المناســب بشــأن هذه الحالة أو هذا الخالف ،و
ُ
بما يحقق المصلحة العامة.
التي أدت إلى الرفض ،ودفع أي تكاليف إضافية تُ ِّ
حددها الهيئة.

الجودة  ،والتحقق من صحة هذه الشكاوط ،واتخاذ اإلجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.
الالئحة ،واتخاذ اإلجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة

الجودة (ما عدا التعديالت الش ــكلية) فإن الش ــهادة أو الترخيص يص ــبح ملغيا لهذا المنتج ،والبد من التقدم
بطلب جديد.

)9

للهيئة فقط حق تفس ـ ـ ــير مواد هذه الالئحة ،وعلى جميع المس ـ ـ ــتفيدين من تطبيق هذه الالئحة االلتزام بما

يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة ( )11أحكام انتقالية
)3

المورد تصــحيح أوضــاعه وفقاً ألحكام هذه الالئحة ،خالل مدة ال تزيد على (ســتة أشــهر) من
يجب على ِّ
تاريخ العمل بها.
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)6

مع مراعاة أحكام الفقرة ( )3من هذه المادةُ ،يسـ ـ ـ ــمح بتداول المنتجات غير المسـ ـ ـ ــتوفية للمتطلبات الواردة
في هذه الالئحة ،لمدة ال تزيد على سنة من تاريخ العمل بها.

)1

تلغي هذه الالئحة  -بعد اعتمادها  -كل اللوائح الس ـ ـ ـ ــابقة في مجال مطابقة منتجات مواد العزل و مواد
تكسية المباني لمتطلبات السالمة قبل وضعها و بعد عرضها باألسواق.

المادة ( )12النشر
تُنشر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية.
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الملحق ()1
قائمة المواصفات القياسية لمنتجات مواد العزل ومواد تكسية المباني
الرقم
3

المنتج

ألواح الجبس المركبة

الترميز الجمركي

عنوان المواصفة القياسية

ألواح الجبس المركبة العازلة للح اررة/الصوت
 -التعريفات والمتطلبات وطرق االختبار

SASO GSO EN 13950

68099010

كورنيشات األلواح الجبسية مسبقة التشكيل
– التعريفات والمتطلبات وطرق االختبار

SASO GSO EN 14209

منتجات العزل الحراري للمباني – مواصفات
منتجات الصوف الصخري المصنع

SASO EN 13162

SASO GSO EN 13165

25201010

6
1

كورنيشات األلواح
الجبسية

الصوف الصخري
الصناعي

68061000

3

البولي يوريثان القاسي

39203000

5

البولي ستايرين

39211100

منتجات العزل الحراري للمباني -مواصفات
منتجات البولي يوريثان اإلسفنجي القاسي
المصنع

2

رغوة البولي يوريثان

32081090

مواصفة العازل الحراري الخلوي الصلب من
البولستيرين

7

رغوة البولي يوريثان

32081090

البالستيك الخلوي الصلب  -رغوة عديد
اليوريثان الجاسئة المطبقة بالرش للعزل
الح ارراي  -الجزء األول :خواص المواد

البالستيك الخلوي الصلب  -رغوة عديد
اليوريثان الجاسئة المطبقة بالرش للعزل
الحراري  -الجزء الثاني :التطبيق

الواح عديد اليوريثان39211300 /
االيزوسينورات
الجاسئ

1

رقم المواصفة القياسية

منتجات عديد األيزوسيونات الجاسئ

SASO ASTM C578
SASO ISO 8873-1

SASO ISO 8873-2

SASO GSO BS 4841-1

) (PIRوعديد اليوريثان ) (PURلتطبيقات
االستخدام النهائي للمباني  -الجزء األول :

مواصفات ألواح العزل الرقائقي مع أوجه
9

الواح عديد اليوريثان39211300 /
االيزوسينورات
الجاسئ

ذاتية االلتصاق أو منفصلة
منتجات عديد األيزوسيونات الجاسئ

SASO GSO BS 4841-2

)(PIRوعديد اليوريثان ) (PURلتطبيقات
االستخدام النهائي للمباني  -الجزء الثاني :

مواصفات ألواح العزل الرقائقي مع أوجه
ذاتية االلتصاق الستخدامات العزل الحراري
للجدران واألسقف الداخلية
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30

الواح عديد اليوريثان39211300 /
االيزوسينورات
الجاسئ

33

الواح عديد اليوريثان39211300 /
االيزوسينورات
الجاسئ

36

الواح عديد اليوريثان39211300 /
االيزوسينورات
الجاسئ

31

الواح عديد اليوريثان39211300 /
االيزوسينورات

33

البيراليت

25301000

35

الفيرموكاليت

25301000

32

الطوب الخرساني
الخلوي

68101100

منتجات عديد األيزوسيونات الجاسئ

SASO GSO BS 4841-3

)(PIRوعديد اليوريثان ) (PURلتطبيقات
االستخدام النهائي للمباني  -الجزء الثالث :

مواصفات ألواح العزل الرقائقي (ألواح

األسطح) مع أوجه ذاتية االلتصاق أو
منفصلة الستخدامات العزل الحراري كألواح
لألسطح مزودة بطبقة أغشية سطحية من

القار (بيتومين)

منتجات عديد األيزوسيونات الجاسئ

SASO GSO BS 4841-4

)(PIRوعديد اليوريثان ) (PURلتطبيقات
االستخدام النهائي للمباني  -الجزء الرابع :
مواصفات ألواح العزل الرقائقي (ألواح

األسطح) مع أوجه ذاتية االلتصاق أو

منفصلة الستخدامات العزل الحراري كألواح
لألسطح مزودة بطبقة أغشية سطحية أحادية
الطية ليست من القار (بيتومين)
منتجات عديد األيزوسيونات الجاسئ

SASO GSO BS 4841-5

)(PIRوعديد اليوريثان ) (PURلتطبيقات

االستخدام النهائي للمباني  -الجزء الخامس
 :مواصفات ألواح العزل الرقائقي (ألواح
األسطح) مع أوجه ذاتية االلتصاق أو
منفصلة الستخدامات العزل الحراري كألواح

الجاسئ

لألسطح المائلة

منتجات عديد األيزوسيونات الجاسئ

SASO GSO BS 4841-6

)(PIRوعديد اليوريثان ) (PURلتطبيقات
االستخدام النهائي للمباني  -الجزء السادس:
مواصفات ألواح العزل الرقائقي (ألواح

األسطح) مع أوجه ذاتية االلتصاق أو

منفصلة

الستخدامات

العزل

الحراري

لألرضيات
مواصفات العزل بالبراليت السائب
بالتحشية
مواصفات الفيرموكواليت المستخدم في العزل
الحراري بالتحشية
المواصفات الفنية لطوب البناء  -الجزء
الرابع :الطوب الخرساني الخلوي

SASO ASTM C549
SASO ASTM C516
SASO GSO EN 771-4
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37

اللياسة العازلة

73269099

مواصفات مونة البناء -الجزء األول :مونة
اللياسة والبياض

SASO EN 998-1

31

عزل األسقف أوراق
إسفلت (البيتومين)

68071000

39

عزل البخار أوراق
البيتومين(المطبخ)

68071000

األلواح المرنة للعزل المائي – ألواح القار
(البيتومين) المدعمة للعزل المائي لألسقف
– التعاريف و الخصائص

SASO GSO EN 13707

60

أوراق البالستيك
لعزل البخار(المطبخ)

40082100

األلواح المرنة للعزل المائي – طبقات

63

سدادات وصالت
األنابيب

40169300

66

عزل حراري من الفلين 45020000

61

الفينول الخلوي القاسي 39209400

األلواح المرنة للعزل المائي – طبقات
البيتومين للتحكم ببخار الماء – التعريفات
والخصائص

SASO GSO EN 13970

SASO GSO EN 13984

البالستيك والمطاط للتحكم بالبخار –

التعريفات والخصائص
مانعات التسرب المرنة – متطلبات المواد
الخاصة

بسدادات

وصالت

SASO GSO EN 681-1

األنابيب

المستخدمة في تطبيقات المياه والصرف –

الجزء األول :المطاط المفلكن

منتجات العزل الحراري للمباني  -مصنع

SASO ISO 2219

المنتجات المصنوعة من الفلين الموسعة

63

البالستيك والمطاط
مانع للتسرب

65

األلواح المعدنية
ألسقف والجدران
الداخلية

40059100

– )(ICBالمواصفات

مواصفة العزل الحراري للفينول الخلوي
الصلب بأوجه أو بدون أوجه

األلواح المرنة للعزل المائي – الطبقات
البالستيكية والمطاطية المانعة للرطوبة –
التعريفات والخصائص

85472000

األلواح المعدنية ذاتية الدعم للتسقيف
والتكسية الخارجية والتبطين الداخلي-
المواصفات الفنية للمنتج والمتطلبات

SASO ASTM C1126
SASO GSO EN 14909

SASO GSO EN 14782

62

ألواح معدنية مدعمة
للتكسية الخارجية

76109090

67

ألواح األلومنيوم
المركبة للتكسيات
الخارجية

76109090

األلواح والشرائح المعدنية المدعمة بالكامل
المستخدمة في التسقيف والتكسية الخارجية
والبطانة الداخلية – المواصفات الفنية
للمنتج والمتطلبات

ألواح األلومنيوم المركبة للتكسيات الخارجية
والتشطيبات الداخلية

SASO 2752

48149000

الضغط -
صفائح المرّكبات ّ
الزينة العالية ّ
المصنوعة من الراتينج يتصلّد بالح اررة -
الجزء األول :التصنيف والمواصفات

SASO ISO 4586-1

61

ورق تغطية الجدران

SASO GSO EN 14783
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69

ورق تغطية الجدران

48149000

10

ورق تغطية الجدران

48149000

الضغط -
صفائح المرّكبات ّ
الزينة العالية ّ
المصنوعة من الراتينج يتصلّد بالح اررة -
الجزء الثاني :تقدير راتنج الخواص

13

ورق تغطية الجدران

48149000

صفائح التزيين عالية الضغط (HPL,
 )HPDLالرقائق المصنوعة من الراتينجالمتصلد بالح اررة (وعادة ما تسمى صفائح)
 الجزء الثالث  :التصنيف والمواصفاتلصفائح أقل من  6ملم ومعدة للربط على
ركائز الدعم

16

ورق تغطية الجدران

48149000

صفائح التزيين عالية الضغط (HPL,
 )HPDLالرقائق المصنوعة من الراتينجالمتصلد بالح اررة (وعادة ما تسمى صفائح)
 الجزء الرابع  :التصنيف والمواصفاتللصفائح المدمجة من سمك  6ملم وأكبر

11

ورق تغطية الجدران

48149000

صفائح التزيين عالية الضغط (HPL,
 )HPDLالرقائق المصنوعة من الراتينجالمتصلد بالح اررة (وعادة ما تسمى صفائح)
 الجزء الخامس  :التصنيف والمواصفاتللصفائح الدرجة األرضية سمك أقل من 6
ملم معدة للربط على ركائز الدعم

13

ورق تغطية الجدران

48149000

صفائح التزيين عالية الضغط (HPL,
 )HPDLالرقائق المصنوعة من الراتينجالمتصلد بالح اررة (وعادة ما تسمى صفائح)
 الجزء السادس  :التصنيف والمواصفاتللصفائح المدمجة درجة خارجية من سمك 6
ملم وأكبر

15

ورق تغطية الجدران

48149000

صفائح التزيين عالية الضغط (HPL,
 )HPDLالرقائق المصنوعة من الراتينجالمتصلد بالح اررة (وعادة ما تسمى صفائح)
 الجزء السابع  :التصنيف والمواصفاتلصفائح التصميم

12

ورق تغطية الجدران

48149000

صفائح التزيين عالية الضغط (HPL,
 )HPDLالرقائق المصنوعة من الراتينجالمتصلد بالح اررة (وعادة ما تسمى صفائح)
 الجزء الثامن  :التصنيف والمواصفاتللصفائح المجوفة البديلة

17

ألواح اإلسمنت الليفي

68109100

رقائق المزخرفة ذات الضغط العالي-
العناصر ا لمرّكبة  -الجزء الثاني
ألواح اإلسمنت الليفي ولوازمها

SASO ISO 4586-2

SASO ISO 4586-3

SASO ISO 4586-4

SASO ISO 4586-5

SASO ISO 4586-6

SASO ISO 4586-7

SASO ISO 4586-8

SASO ISO 13894-2
SASO ISO 9125
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44039290

الخشب الباركيه المصمت – شرائط
األخشاب الزان

11

شرائط باركيه الزان

باركيه األخشاب المصمتة --تصنيف

19

شرائط باركيه البلوط

44039190

30

ألواح باركيه البلوط

44039190

ألواح الباركيه األولية من أخشاب األشجار

44183000

عريضة األوراق -تصنيف ألواح الباركيه

33

ألواح باركيه الزان

44183000
44183000

SASO GSO ISO 2457
SASO GSO ISO 1324

شرائح البلوط

SASO GSO ISO 3398

البلوط
44039290

ألواح الباركيه األولية من أخشاب األشجار

44183000

عريضة األوراق -تصنيف ألواح الباركيه

36

ألواح باركيه

44183000

ألواح الباركيه األولية من أخشاب األشجار

31

شرائح باركيه التنوب

44183000

33

ألواح باركيه صنوبر

44183000

SASO GSO ISO 3399

الزان

SASO GSO ISO 3397

عريضة األوراق -الخصائص العامة
باركيه األخشاب المصمتة  -تصنيف شرائح

SASO GSO ISO 5320

أخشاب التنوب والراتنج
ألواح الباركيه األولية من أخشاب األشجار

SASO GSO ISO 5321

الصنوبرية  -الخصائص العامة
35

ألواح أسقف خرساني

68109100

المواصفة القياسية لبالط األسقف الخرساني

SASO GSO ASTM C1492

32

ألواح أسقف صخري

68061000

المواصفة القياسية لأللواح الصخرية لتكسية

SASO ASTM C406

37

ألواح أسقف صوف
معدني

68061000

31

ألواح إسمنت مقوط
باأللياف

68109100

39

ألواح صوف معدني

68061000

األسقف
لعزل األسقف

53

األلواح والتركيبات المضلعة المصنوعة من

SASO GSO ISO 10904

اإلسمنت المقوط باأللياف لألسقف والتكسية

50

ألواح األردواز

المواصفة القياسية للوح الصوف المعدني SASO GSO ASTM C726

96100090

العزل الحراري – لوح الصوف المعدن

SASO GSO ISO 8145

لمواصفات األسقف العازلة

اختبارات مقاومة الحريق  -عناصر إنشاء
المباني  -الجزء التاسع :المتطلبات
الخاصة لعناصر األسقف غير المحملة

األردواز والمنتجات الحجرية لتغطية األسقف

SASO GSO ISO 834-9

SASO GSO EN 12326-1

وتكسية الجدران بشكل متقطع – الجزء
األول :المواصفات الفنية للمنتج
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56

ألواح البيتومين

68071000

األلواح المرنة للعزل المائي – ألواح القار

SASO GSO EN 13707

(البيتومين) المدعمة للعزل المائي لألسقف
– التعاريف والخصائص
العزل الحراري  -الحشو السائب ذا الصوف SASO GSO ISO 9076-2
المعدني للتطبيقات األفقية لمساحات
األسقف المكشوفة  -الجزء الثاني:
المسؤوليات الرئيسة للمركبين

51

53

األداء الحراري للنوافذ واألبواب  -تقدير

SASO GSO ISO 12567-2

االنتقالية الح اررية بطريقة الصندوق الساخن
 الجزء الثاني :نوافذ األسقف وغيرها منالنوافذ المسقطة
55

ألواح خشبية ليفية

44101100

52

ألواح اإلسمنت
البورتالندي

25232910

57

زجاج المباني -
المطلي

70052900

األلواح الخشبية  -األلواح الليفية

SASO GSO ISO 27769

المصنوعة بالعملية الرطبة  -الجزء الثاني:

المتطلبات
ألواح بروابط إسمنتية  -ألواح اإلسمنت

SASO GSO ISO 8335

البورتالندي أو ما يناظره المقواة بجزيئات
الخشب الليفي
زجاج المباني -الزجاج المطلي  -الجزء

 :3التعاريف والتصنيف

زجاج المباني  -الزجاج المطلي – الجزء:

SASO EN 1096-1
SASO EN 1096-2

 :6المتطلبات وطرق االختبار للصنف A
و  Bو  Sللطالء
زجاج المباني  -الزجاج المطلي  -الجزء

SASO EN 1096-3

 :1المتطلبات وطرق االختبار للصنف C
و  Dللطالء

68

م.إ02-04-61-651-

الملحق ()2
نموذج تقويم المطابقة ( )Type 3وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067
(المطابقة للطراز المبنية على ضبط جودة عملية اإلنتاج)
1

المطابقة للطراز المبنية على تأكيد جودة عملية اإلنتاج
المورد  -من خاللــه  -االلت ازمــات الواردة في البنود المبينــة
هو نموذج إجراء لتقويم المطــابقــة الــذي ُينفِّ ـذ
ِّ
أدناه ،ثم يؤكد و يقر  -تحت كامل مس ـ ـ ـ ـ ـ ــؤوليته  -بأن المنتجات المعنية متطابقة مع الطراز المحدد في

شهادة اعتماد الطراز (  )Type Approvalو تتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة.
2

التصنيع
المورد تش ــغيل نظام إدارة سـ ـالمة المنتَج ؛ مص ــادق عليه لض ــمان س ــالمة المنتج  ،ش ــامال خط
يجب على ِّ
اإلنتاج و الفحص النهائي ،و اختبار المنت ـجات المع ـ ـنية وف ـ ـقا للبند ( ، )1و يجب أن يخض ـع الن ـظام إلى

مراقبة دورية ( )Surveillanceوفقا لما ورد في البند ( .)3
3

نظام إدارة سالمة المنتَج

المورد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها ،من أجل تقويم نظام إدارة سالمة المنتَجات
 3/1يجب على ِّ
المعنية.
و يجب أن يشمل الطلب:
المورد ،و اسـ ـ ـ ــم و عنوان الممثِّل الرسـ ـ ـ ــمي للصـ ـ ـ ــانع  -عند تقديم الطلب من الممثل
 اسـ ـ ـ ــم وعنوان َّ
الرسمي.

 يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السلطات المعنية في بلد الصنع.
ار مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرط.
 إقر ا
 كل المعلومات ذات العالقة بشأن فئة المنتجات المقصودة.
 الوثائق الخاصة بنظام إدارة سالمة المنتَج.
المصادق عليه  ،ونسخة من شهادة اعتماد الطراز.
 الوثائق الفنية الخاصة بالطراز
َ
 6/1يجب أن يض ـ ـ ــمن نظام إدارة س ـ ـ ــالمة المنتَج تطابق المنتجات المص ـ ـ ــنعة مع الطراز المحدد في ش ـ ـ ــهادة
اعتماد الطراز  ،و مع متطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة.
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المورد – بطريقة منهجية و منظمة  ،على
 1/1يجب توثيق جميع عناصـ ــر النظام و متطلباته  -المعتمدة من ِّ

ش ـ ــكل س ـ ــياســ ــات مكتوبة و إجراءات و تعليمات  ،و يجب أن تُتيح وثائق نظام إدارة سـ ـ ــالمة المنتَج فهما
متَّس ـ ـ ـ ـ ـقا لبرامج و خطط و أدلة و سـ ـ ـ ـ ــجالت السـ ـ ـ ـ ــالمة  ،و يجب أن تشـ ـ ـ ـ ــمل وثائق النظام  -على وجه

الخصوص  -وصفا كافيا لما يلي :
أ)

أهداف الجودة  ،و الهيكل التنظيمي و المســؤوليات و صــالحيات اإلدارة  ،و ذلك فيما يتعلق بســالمة
المنتَج.

ب) تقنيات التصنيع  ،و إجراءات مراقبة جودة و سالمة المنتَج  ،و العمليات و اإلجراءات المتَّبعة ؛
ج) الفحوصات و االختبارات المنفِّذة ؛ قبل و أثناء و بعد التصنيع  ،و تكرارها؛
د)

السجالت  :مثل تقارير الفحص و االختبار و المعايرة  ،و وثائق تأهيل الموظفين المعنيين  ...إلخ .

ه) وسائل ضبط تحقيق السالمة المطلوبة في المنتَج و التشغيل الفعال لنظام إدارة سالمة المنتَج.
 3/1يجب على الجهة المقبولة  -المص ـ ــادقة على نظام إدارة س ـ ــالمة المنتَج  -تقويم النظام لتحديد ما إذا كان
ـادقة على النظام  ،و ذلك لمدة
مســتوفيا للمتطلبات المشــار إليها في البند  ، 1/1خالل فترة س ـريان المصـ َ
ثالث سنوات.

 5/1يجب افتراض مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية  -فيما يتعلق بعناص ــر نظام إدارة س ــالمة المنتَج -
كلما كان مطابقا للمواصفات القياسية.
 2/1يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في س ــالمة المنتَج المعني  ،وأن يض ــم الفريق عض ــوا واحدا  -على
األقل  -ذا خبرة في تقويم مجال و تقنيات ص ـ ـ ـ ــناعة المنتَج ،و إلماما بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح
الفنية ذات العالقة.

 2/1يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقو ديم للمصنع  ،و يجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار
إليهـا في البنـد  1/1للتـأكـد من قـدرة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية  ،و إجراء
الفحوصات و االختبارات الالزمة لضمان مطابقة المنتَج لتلك المتطلبات.
 7/1يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم  ،على أن يتضمن اإلشعار نتائج التدقيق و قرار التقويم مع
مسوغات ذلك .
ـادق عليه  ،و الحفاظ عليه بحيث
 1/1يتعهد الصــانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة ســالمة المنتَج  ،كما هو ُمصـ َ
يظل مالئما وفعاال.
 9/1يجب على الص ـ ــانع إش ـ ــعار جهة تقويم المطابقة  -التي صـ ـ ـادقت على نظام إدارة س ـ ــالمة المنتَج  -بأي
قتردح في نظام إدارة سالمة المنتَج.
تعديل ُم َ
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 30/1يجب على الجهة المقبولة تقويم أي تعديالت مقترحة  ،ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمة المنتَج
َّ
المعدل مسـتم اًر في مطابقته للمتطلبات المشار إليها في البند  ، 1/1أو يحتاج إلى إعادة التقويم  ،و يجب
على الجهة المقبولة إشــعار الصــانع بقرارها  ،على أن يتضــمن اإلشــعار نتائج الفحص و االختبار و قرار

التقويم مع مسوغات ذلك .
4

المراقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة

المورد اللتزامات نظام إدارة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمة المنتَج
 3/3الغرض من المراقبـة الـدوريـة هو التحقق من مـدط اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتيفـاء ِّ
المصادق عليه .
َ
المورد السـ ـ ــماح للجهة المقبولة  -خالل فترة س ـ ـ ـريان المصـ ـ ــادقة  -بدخول مواقع التصـ ـ ــنيع و
 6/3يجب على ِّ
التفتيش و االختبار و التخزين  ،و أن ُيوفِّر جميع المعلومات الالزمة للتقويم ؛ خاصـ ـ ـ ــة وثائق نظام إدارة

سـ ـ ـ ــالمة المنتَج  ،و سـ ـ ـ ــجالت السـ ـ ـ ــالمة  ،مثل  :تقارير الفحص و االختبار و المعايرة  ،و وثائق تأهيل
الموظفين المعنيين  ...إلخ .

 1/3يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام إدارة سالمة المنتَج
للمورد.
و يحافظ عليه  ،على أن تُقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم ِّ
 3/3يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصـنع إلجراء اختبارات على المنتَج – إذا اقتضى األمر ذلك
 أو توكيلها لجهة أخرط للتأكد من أن نظام إدارة س ـ ـ ــالمة المنتَج يعمل بش ـ ـ ــكل ص ـ ـ ــحيح  ،على أن تُقدمللمورد  ،و تقارير االختبارات  -في حالة إجراء االختبارات.
الجهة المقبولة تقرير التقويم ِّ

5

شهادة المطابقة و اإلقرار بالمطابقة

المورد حاصـ ــال على نظام إدارة سـ ــالمة
 3/5يجب على الجهة المقبولة إصـ ــدار شـ ــهادة مطابقة للمنتَج إذا كان ِّ
المورد طلبا لذلك  ،خالل فترة ســ ـ ـريان مفعول
ـادق عليه و س ـ ـ ــاري المفعول  ،و ذلك كلما قدم ِّ
المنتَج مصـ ـ ـ َ
المصادقة .

 6/5يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المنتَج في كل طلب  ،و توضيحها في شهادة المطابقة الصادرة،
و تسجيلها في البوابة اإللكترونية للمطابقة (في الهيئة).
المورد أن يصــدر إق ار ار مكتوبا بالمطابقة لكل طرداز ُمعتمد من المنتَج (اعتماد الطراز)  ،و أن
 1/5يجب على ِّ
يجعله ُمتاحا للجهات الرقابية و ســلطات مســح الســوق لمدة ال تقل عن عشــر ( )30ســنوات  ،و ذلك بعد
وضع المنتَج في السوق  ،على أن ُي َّ
المورد بالمطابقة  ،و يجب توفير
عتمد للمنتَج في إقرار ِّ
الم َ
حدد الطراز ُ
نسخة من شهادة المطابقة و اإلقرار بالمطابقة للجهات الرقابية و سلطات مسح السوق عند الطلب.

المورد أن يجعل الوثائق أدناه ُمتاحةً للجهات الرقابية وسـ ــلطات مسـ ــح السـ ــوق لمدة ال تقل عن
 3/5يجب على ِّ
عشر ( )30سنوات  ،و ذلك بعد وضع المنتَج في السوق.
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 الوثائق المشار إليها في البند . 1/1
مصادق عليه .
 التعديالت المشار إليها في البند  ،9/1كما هو
َ
 ق اررات و تقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند . 7/1
 5/5يجب على كل جهة مقبولة إبالغ الجهات الرقابية وس ــلطات مس ــح الس ــوق عن أنظمة إدارة س ــالمة المنتَج
التي صـ ــادقت عليها أو سـ ــحبتها  ،و يجب عليها وضـ ــع قوائم ألنظمة إدارة سـ ــالمة المنتَج التي صـ ــادقت
عليها  ،أو التي قامت برفضها أو تعليقها أو تقييدها أو سحبها  ،و ذلك بأي وسيلة ؛ إما بشكل دوري أو

عند الطلب  ،و على كل جهة مقبولة إشـ ــعار الجهات المقبولة األخرط عن المصـ ــادقات الخاصـ ــة بأنظمة
إدارة سـ ــالمة المنتَج التي قامت برفضـ ــها أو تعليقها أو سـ ــحبها أو تقييدها  ،و إشـ ــعار تلك الجهات  -عند
الطلب  -عن مصادقات األنظمة التي أصدرتها.
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الملحق ()3
المورد بالمطابقة
نموذج إقرار
ِّ

يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة
 )3بيانات المورد

المورد بالمطابقة
إقرار
ِّ

االسم
العنوان:

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

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

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

)2

تفاصيل المنتج

العالمة التجارية للمنتج
الطراز

وصف المنتج

المستوط :

الفئة :

المواصفات القياسية المرجعية  /المواصفات الفنية
قر بأن المنتج المذكور في هذا اإلقرار هو منتَج مطابق لالئحة الفنية السعودية (
ُن ُّ
و المواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.

)

الشخص المسؤول:

اسم الشركة:
التوقيع:
التاريخ:
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