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ت ـم ـه ـي ــد
ً
تمشيا مع انضمام اململكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العاملية ،ووفقا لقرار مجلس الوزراء املوقر رقم ( ،)244وتاريخ
1426/9/21ه ،املتضمن املوافقة على انضمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية والتزامها بمواءمة األنظمة واإلجراءات ذات العالقة
بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات املنظمة ،خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ( )TBTالتي تقض ي بعدم وضع اشتراطات فنية
غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول األعضاء ،وعدم التمييز بين املنتجات ذات املنشأ املختلف من حيث االشتراطات الفنية
وطرائق تقويم املطابقة ،وذلك من خالل إصدار لوائح فنية تشمل املتطلبات األساسية املشروعة وتوحيد إجراءات العمل.
ً
وبناء على املادة الثالثة ( فقرة  )1 -من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم
 ،216بتاريخ  1431/6/17هـ ،املوافق  2010/5/31م ،وذلك بأن تتولى الهيئة " إصدار مواصفات قياسية سعودية و أنظمة
وأدلة جودة وتقويم مطابقة ،تتو افق مع املواصفات القياسية واألدلة الدولية ،وتحقق متطلبات منظمـة التجـارة العامليـة
ومتو افقة مع الشريعة اإلسالمية ومحققة ملصالح اململكة".
واستنادا إلى املادة الرابعة ( فقرة  )2 -من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء
رقم  ،216بتاريخ  1431/6/17هـ ،املوافق  2010/5/31م ،وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارلوائح إجراءات تقويم املطابقة للسلع
واملنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".
ً
وبناء على املادة الرابعة ( فقرة  )14 -من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء
رقم  ،216بتاريخ  1431/6/17هـ ،املوافق  2010/5/31م ،وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة األنظمة واللوائح الرقابية ذات
العالقة بمجاالت عمل الهيئة ،وتطويرها ،و اقتراح التعديالت الالزمة عليها ،لتواكب متطلبات الجودة والسالمة ،وإحالتها إلى
ً
الجهات املختصة ،لدراستها وإصدارها وفقا للطرق النظامية".
ً
وبناء على املادة السادسة ( فقرة  )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء
رقم  ،216بتاريخ  1431/6/17هـ ،املوافق  2010/5/31م ،وذلك بأن تتولى الهيئة "مع مراعاة ما ورد في املادة الرابعة من هذا
التنظيم تعد الهيئة هي املرجع في اململكة في كل ما يتعلق باملواصفات القياسية ،وإجراءات تقويم املطابقة ،ومنح عالمة
الجودة والقياس واملعايرة .وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة االلتزام باملواصفات القياسية السعودية في جميع
مشترياتها".
وحيث إن املواصــفات القياســية للمنتجات املشــمولة لل إحد اللوائح تعتملر أســاســا ملطابقة تلك املنتجات للمتطلبات األســاســية
للسالمة لل الالئحة الفنية املحددة.
فقد قامت الهيئة بإعداد هذه الالئحة الفنية.
مالحظة :هذا التمهيد وجميع املالحق لهذه الالئحة الفنية جزء ال يتجزأ منها.
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املادة ( )1املصطلحات والتعاريف
يقتض سياق
 1/1تكون للمسميات والعبارات أدناه -عند تطبيق بنود هذه الالئحة الفنية -الدالالت واملعاني املبينة أمامها ،مالم
ِّ
النص خالف ذلك:

اململكة :اململكة العربية السعودية
الجهات الرقابية :هل الجهة  /الجهات الحكومية ذات املهام الرقابية حسب اختصاصها واملسؤولة عن تنفيذ أو متابعة
تنفيذ اللوائح الفنية سواء لل املنافذ الجمركية أو األسواق أو املصانع.
الهيئة :الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة.
املجلس :مجلس إدارة الهيئة.
مسح السوق :األنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن املنتجات تستولل املتطلبات املنصوص
ً
عليها لل اللوائح الفنية ذات العالقة ،وأنها ال تشكل خطرا على الصحة والسالمة والبيئة ،أو أي جانب آخر يتعلق بحماية
املصلحة العامة.
سلطات مسح السوق :هل الجهة/الجهات الحكومية املسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.
الالئحة الفنية :وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص املنتجات والعمليات املرتبطة بها وطرائق إنتاجها ،بما لل
ذلك األحكام اإلدارية سارية املفعول املطبقة ،التي يجب االلتزام بها .وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص لل املصطلحات
والتعاريف والتعبئة ،ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات على املنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج.
املنتج :مواد العزل ومواد التكسية للمباني
املواصفة القياسية  :وثيقة تحدد صفات السلعة أو املادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها
أو مستو جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السالمة واألمان فيها ،كما تشمل املصطلحات والرموز وطرق االختبار
وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعالمات.
املتطلبات األساسية :املتطلبات الخاصة باملنتجات ،التي قد تؤثر على السالمة والصحة والبيئة ،التي يجب االلتزام بها.
الخطر(أخطار( ) :Hazard(sمصدر محتمل للضرر
ً
املخاطر ) :Risk(sاحتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر.
املوردُ :ويقصد به ما يلل:
ِ
-

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

-

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

كل شخص لل سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص َ
املنتج.

إجراءات تقويم املطابقة :وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة توضح اإلجراء املستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم
املطابقة.
الجهات املقبولة :هل جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق الئحة قبول جهات تقويم املطابقة.
شهادة املطابقة :الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحد الجهات املقبولة ،التي تؤكد مطابقة املنتج أو أي دفعة منه ملتطلبات
املواصفات القياسية ذات العالقة.
املورد باملطابقة :إقرار من املورد نفسه بأن منتجه مطابق ملتطلبات التشريعات املعمول بها ،و ذلك دون أي تدخل
إقرار ِ
إلزامي من طرف ثالث -ال لل مرحلة التصميم وال لل مرحلة اإلنتاج الخاصة بعملية التصنيع  -وقد يعتمد اإلقرار على
اختبارات على املنتج وفقا للتشريعات ذات العالقة .
عالمة الجودة السعودية :هل عالمة اعتمدتها الهيئة تدل على ان املنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة
لالئحة وإجراء املنح واملواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
الوضع في السوق :هو وضع َ
املنتج ألول مرة لل سوق اململكة ،واملسؤول عنه إما الصانع أو املستورد.
العرض في السوق :تعني أي إمداد َ
باملنتج بهدف التوزيع أو االستهالك أو االستخدام لل اململكة لل إطار نشاط تجاري سواء
كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب :هو أي إجراء يهدف إلى منع املنتجات من العرض لل السوق ولل سلسلة التوريد.
االستدعاء :هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع املنتجات املعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.
مواد البناء :أي منتج أو تجهيزات (ُ )Kitت َّ
صنع وتوضع لل السوق لغرض إدماجها على نحو مستدام لل أعمال اإلنشاء أو لل
أجزاء منها ،بحيث يكون األداء ذا تأثير على أعمال اإلنشاء فيما يتعلق باملتطلبات األساسية للصحة والسالمة والبيئة.
التجهيزات ( :)Kitمواد بناء ُت َنتج من الصانع نفسه وتوضع لل السوق لل شكل مجموعة َّ
مكونة  -على األقل  -من جزئيين
منفصلين َّ
يتحتم دمجهما لل أعمال اإلنشاء بتجميعها مع بعض.
أعمال اإلنشاء :املباني وأعمال الهندسة املدنية.
الخصائص األساسية :الخصائص األساسية ملنتجات مواد البناء التي لها عالقة باملتطلبات األساسية لألعمال اإلنشائية.
ُ
َ
ستخدم لحماية املباني أو تقليل تأثير بعض العوامل
مواد العزل :هل مواد البناء التي يكون الهواء جزء من مكوناتها ،حيث ت
ً
الخارجية أو الداخلية املؤثرة سلبا على سالمة املبنى وراحة املستخدمين ،ويوجد ثالثة أنواع من العزل وهل :العزل الحراري،
والعزل الصوتي والعزل املائي.
ُ
ُ
َ
َ
ستخدم أيضا لتحسين مظهر
ستخدم لل واجهات املباني ،لحمايتها من الظواهر الطبيعية ،وقد ت
مواد التكسية :مواد عزل ت
املبنى ،وكذلك لل جدران وأرضيات وأسقف املباني.
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 2/1يكون للكلمات والعبارات األخر الواردة لل هذه الالئحة الفنية املعاني الواردة لل األنظمة واللوائح والقرارات املعمول بها
لل الهيئة.

املادة ( )2املجال
ُ
تطبق هذه الالئحة الفنية على مواد العزل ومواد التكسية ،ويستثنى من ذلك :البالط والسراميك والرخام والحجر (الطبيعل
والصناعل) والدهانات ،وذلك وفقا للتعريفات واملصطلحات ذات العالقة الواردة لل املادة ( )1واملواصفات ذات العالقة الواردة لل
امللحق (.)1
االلتزام بهذه الالئحة الفنية ال يغني عن االلتزام بمتطلبات كود البناء السعودي.

املادة ( )3األهداف
تهدف هذه الالئحة الفنية إلى تحديد املتطلبات األساسية ملواد العزل ومواد التكسية ،املشمولة لل مجال هذه الالئحة الفنية،
املوردين االلتزام بها ،وذلك لضمان مطابقة هذه املنتجات للمتطلبات األساسية
وتحديد إجراءات تقويم املطابقة التي يجب على ِّ
التي تهدف إلى املحافظة على البيئة وصحة وسالمة املستهلك وتسهيل إجراءات مسح األسواق.

املورد
املادة ( )4التزامات ِ
املورد ،االلتزام باملتطلبات التالية:
يجب على ِّ
1/4

املتطلبات األساسية ألعمال اإلنشاءات

يجب أن تكون مواد العزل ومواد التكسية املشمولة لل مجال هذه الالئحة الفنية ،مالئمة للغرض الذي ُ
ص ِّممت من أجله ،مع األخذ
لل الحسبان بصفة خاصة صحة وسالمة األشخاص املعنيين لل جميع مراحل دورة حياة املباني ،بما لل ذلك أعمال الصيانة
االعتيادية.
 1/1/4السالمة في حالة الحريق
صمم ُوت َّ
يجب أن ُت َّ
صنع مواد العزل ومواد التكسية ،بحيث تضمن  -لل حالة نشوب حريق – ما يلل:
أ)

محدودية نشوب وانتشار النيران والدخان داخل اإلنشاءات واملباني.

ب)

محدودية انتشار النار لل اإلنشاءات واملباني املجاورة.

ج)

إمكانية إخالء سكان املبنى أو إنقاذهم بوسائل أخر .

 2/1/4النظافة والصحة والبيئة
ُ
صمم ُوت َّ
يجب أن ُت َّ
صنع مواد العزل ومواد التكسية بحيث ال تمثل خطرا على الصحة العامة أو صحة وسالمة العمال والسكان أو
َّ ُ
الجيران ،وذلك طوال فترة دورة حياتها ،وأال تؤثر على البيئة واملناخ أثناء تركيبها واستخدامها ،وهدمها ،خاصة ما يلل:
أ)

انبعاثات الغازات السامة.

ب)

واملركبات العضوية املتطايرة ( ،)VOCوالغازات الدفيئة أو الجزيئات الضارة لل الهواء؛ ً
َّ
سواء
انبعاثات املواد الخطرة،
من داخل املبنى أو خارجه.
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ج)

االنبعاثات اإلشعاعية الخطيرة.

د)

وجود رطوبة لل أجزاء املباني أو على أسطحها.

 3/1/4الحماية ضد الضجيج
صمم ُوت َّ
يجب أن ُت َّ
صنع مواد العزل ومواد التكسية ،بحيث يكون مستو الضجيج املحسوس من السكان أو مجاوريهم معقوال
بدرجة ال تضر بصحتهم ،وتسمح لهم بالنوم والراحة والعمل لل ظروف مالئمة.
 4/1/4اقتصاد الطاقة والعزل الحراري
يجب أن ُت َّ
صمم وتصنع مواد العزل ومواد التكسية بحيث تكون كمية استهالك الطاقة التي تحتاجها املباني  -أثناء االستخدام -
منخفضة ،وذلك بعد األخذ لل االعتبار راحة السكان والظروف املناخية املحلية.
موفرة للطاقة وذلك باستخدام أقل قدر ممكن منها أثناء أعمال البناء والتفكيك والهدم.
ويجب أن تكون أعمال البناء ِّ
 5/1/4االستخدام املستدام للموارد الطبيعية
صمم ُوت َّ
صنع مواد العزل ومواد التكسية ،بطريقة ُ
يجب أن ُت َّ
تح ِّقق استدامة استخدام املوارد الطبيعية ،وتضمن على وجه
الخصوص ما يلل:
أ)

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

ب)

تحقيقها للعمر االفتراض ي املراد لها.

ج)

استخدام املواد الخام األولية والثانوية املتوافقة مع البيئة.

2/4

املتطلبات الفنية

املورد استيفاء الخصائص األساسية ملواد العزل ومواد
بهدف استيفاء املتطلبات األساسية ألعمال اإلنشاءات ،فيجب على ِّ
التكسية ،وذلك على النحو التالل:
استيفاء مواد العزل ومواد التكسية للمتطلبات الفنية الواردة لل املواصفات القياسية َّ
املبينة لل امللحق ( )1من هذه
أ)
ب)

الالئحة الفنية.
َ ُّ
الحاصل على شهادة نظام إدارة البيئة وفقا لـ ISO 14001
توفر نظام إدارة بيئي فعال لد املصنع(ُ ،يعتملر املصنع
ٍ
ً
مستوفيا ملتطلبات هذا البند).

3/4

املتطلبات املترولوجية

يجب استخدام وحدات النظام الدولل ( )SI Unitsأو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.
4/4

املتطلبات املتعلقة بالتعبئة والتغليف

أ)
ب)

التأكد من تغليف مواد العزل ومواد التكسية وفقا ملتطلبات التعبئة املنصوص عليها لل املواصفة القياسية ذات العالقة.
ُ
التأكد من خلو مواد تغليف مواد العزل ومواد التكسية من مادة الرصاص أو أي من املعادن الثقيلة.

ج)

التأكد من أن عبوات أو مواد تغليف املنتج تحمل رمز إعادة التدوير لل حال استخدام العبوات البالستيكية.
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املادة ( )5البيانات اإليضاحية
يجب أن تكون البيانات اإليضاحية الخاصة بمواد العزل ومواد التكسية ،املراد وضعها وعرضها لل السوق كالتالل:
 1/5أن تكون البيانات اإليضاحية على عبوة َ
املنتج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة لل هذه الالئحة الفنية واملواصفات
القياسية ذات العالقة؛ املبينة لل امللحق ( )1من هذه الالئحة الفنية.
2/5
3/5
4/5

أن تتضمن البيانات اإليضاحية تحذيرات وإرشادات االستعمال ،وأن تكون بخط واضح وطريقة َي ُ
صعب إزالتها.
ْ
أن تكون جميع املعلومات املستخدمة لل البيانات اإليضاحية صحيحة ُومث َبتة.
أال تكون الصور والعبارات املستخدمة على عبوات املنتج ،مخالفة للنظام العام واآلداب العامة والقيم اإلسالمية السائدة
لل اململكة.

املادة ( )6إجراءات تقويم املطابقة
1/6

املورد  -املسؤول عن وضع مواد التكسيات (الكالدينق) لل السوق – الحصول على عالمة الجودة وفقا لالئحة
يجب على ِّ
العامة لعالمة الجودة السعودية أو ما يعادلها ،وذلك ً
وفقا لالئحة الفنية العامة لعالمة الجودة.

2/6

املورد املسؤول عن وضع بقية املنتجات الخاضعة لهذه الالئحة الفنية ،الحصول على شهادة مطابقة صادرة
يجب على ِّ
ً
من جهة مقبولة وفقا للنموذج تقويم املطابقة ( )Type 3كما هو موضح لل امللحق (.)2
يجب أن ُتنفذ الجهة املقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج َّ
املحدد ،بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه الالئحة
ِّ
الفنية واملواصفات القياسية السعودية ذات العالقة؛ املبينة لل امللحق (.)1
ٌ
يجب أن ُيرفق مع َ
املنتج ملف فني يتضمن ما يلل:

3/6
4/6

أ)
ب)
5/6
6/6

املورد(الصانع/املستورد) باملطابقة وفقا للنموذج املرفق لل امللحق ()3
إقرار ِّ
وثيقة تقييم املخاطر.

املورد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق ،مثل تقديم وثائق امللف الفني وشهادات املطابقة
يجب على ِّ
ُ
وأي معلومات أخر موثقة ُتثب ُت مطابقة َ
املنتج ملتطلبات هذه الالئحة الفنية ،متى ما ط ِّلب منه ذلك.
ِّ
ُ
تعتملر منتجات مواد العزل ومواد التكسية الحاصلة على عالمة الجودة السعودية أو ما يكافئها  -مطابقة للمتطلبات
املنصوص عليها لل هذه الالئحة الفنية.

املادة ( )7مسؤوليات الجهات الرقابية (املنافذ واملصانع)
تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلل:
1/7

تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من اسـ ـ ـ ــتيفاء منتجات مواد العزل ومواد التكس ـ ـ ـ ــية للمباني  -الخاضـ ـ ـ ــعة لهذه الالئحة
ُ
الفنية  -إلجراءات تقويم املطابقة َّ
املحددة والوثائق الفنية املرفقة مع اإلرساليات بما لل ذلك املصانع.

2/7

يحق للجهات الرقابية – عش ـ ـ ــوائيا  -سـ ـ ــحب عينات من مواد العزل ومواد التكس ـ ـ ــية  -الخاض ـ ـ ــعة لهذه الالئحة الفنية -
وإحالتها إلى املختملرات املختصة للتأكد من مد مطابقتها للمتطلبات الواردة لل هذه الالئحة الفنية.

3/7

املوردين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء االختبارات وما يتعلق بذلك.
يحق للجهات الرقابية تحميل ِّ
الصفحة  8من 20
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4/7

عند ض ـ ـ ـ ــبط حالة عدم مطابقة َ
للمنتج ،فإن الجهة الرقابية تقوم بس ـ ـ ـ ــحب املنتجات املعنية من املس ـ ـ ـ ــتودعات واتخاذ
اإلجراءات النظامية لل حقها.

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

2/8

3/8

تطبيق إجراءات مسح السوق على املنتجات املعروضة لل األسواق ،وكذلك املنتجات َّ
املخزنة لل مستودعات التجار
واملصنعين للتحقق من سالمة املنتجات ومد استيفائها للمتطلبات األساسية َّ
املبينة لل هذه الالئحة الفنية
واملواصفات القياسية ذات العالقة.
َ
ً
املوردين (صانعين ومستوردين) وذلك إلجراء االختبارات
سحب عينات من املنتج ،سواء من السوق أو مستودعات ِّ
الالزمة والتأكد من مد مطابقتها للمتطلبات املنصوص عليها لل هذه الالئحة الفنية.
عند ضبط حالة عدم مطابقة َ
َّ
واملخزن  -ملتطلبات هذه الالئحة الفنية ،فإن سلطات مسح السوق
للمنتج  -املعروض
ُ
طبق اإلجراءات والعقوبات املشار إليها لل املادة
تتخذ جميع اإلجراءات اإلدارية من
ٍ
سحب واستدعاء للمنتج املعني ،وت ِّ
( )9و ذلك بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة.

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

3/9

4/9

ُيحظر صناعة واستيراد ووضع وعرض املنتجات غير املطابقة لبنود هذه الالئحة الفنية ،أو حتى اإلعالن عنها.
ُيعتملر عدم استيفاء َ
املنتج ملتطلبات هذه الالئحة الفنية سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن
هذا َ
املنتج غير مطابق ،مما قد يشكل خطرا على صحة وسالمة املستهلك وعلى البيئة ،وذلك لل الحاالت التالية:
أ)

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

ب)

املورد باملطابقة ،أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.
عدم إصدار شهادة املطابقة أو إقرار ِّ

ج)

عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.

د)

عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات اإليضاحية أو إرشادات االستخدام.

عند ضبط أي مخالفة ألحكام هذه الالئحة الفنية ،تقوم سلطات مسح السوق  -حسب الحالة  -باتخاذ جميع اإلجراءات
الالزمة إلزالة املخالفة وآثارها من السوق ،ولها لل سبيل ذلك:
أ)

تكليف الجهة املخالفة  -املسؤولة عن وضع وعرض املنتج املخالف  -بسحبه من املستودعات أو السوق بهدف
تصحيح املخالفة ،إن كان ذلك ممكنا ،أو تصديره ،أو إتالفه (حسب طبيعة املنتج) وذلك خالل املدة الزمنية
التي تحددها سلطات مسح السوق.

ب)

القيام بسحب املنتجات أو حجزها أو إتالفها ،أو اتخاذ أي إجراء آخر الستدعائها من األسواق ،ولسلطات
مسح السوق  -حسب الحالة  -اإلعالن عن استدعاء َ
املنتج من األسواق ،مع تحمل الجهة املخالفة جميع
التكاليف املترتبة على ذلك.

عند ضبط مخالفة ملنتجات مواد العزل ومواد التكسية للمباني ،فإن الهيئة تتخذ اإلجراءات الالزمة بحق هذه املنتجات
املخالفة ملتطلبات هذه الالئحة الفنية ،بما لل ذلك إلغاء عالمة الجودة أو شهادة املطابقة ذات العالقة ،واتخاذ التدابير
صدرة الشهادة وفقا لالئحة قبول جهات تقويم املطابقة.
الالزمة مع الجهة املقبولة ُم ِّ
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5/9

دون اإلخالل بأي عقوبة أشد لل األنظمة املعمول بها ،فإنه ُيعاقب كل من يخالف متطلبات املواصفات القياسية املعتمدة
للمنتجات املشمولة بمجال هذه الالئحة الفنية بالعقوبات املنصوص عليها لل نظام مكافحة الغش التجاري.

املادة ( )10أحكام عامة
1/10

يتحمل املورد كامل املس ــئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه الالئحة الفنيةُ ،وت َّ
طبق عليه العقوبات التي ينص عليها
ِّ
نظام مكافحة الغش التجاري و/أي أنظمة ذات عالقة ،إذا ثبت مخالفتها ألي مادة من مواد هذه الالئحة الفنية.

2/10

املورد بجميع األنظمــة/اللوائح األخر املعمول بهــا لل اململكــة؛ املتعلقــة بتــداول
ال تحول هــذه الالئحــة الفنيــة دون التزام ِّ
َ
املنتج ونقله وتخزينه ،وكذلك األنظمة/اللوائح ذات العالقة بالبيئة واألمن والسالمة.

3/10

موردي منتجات مواد العزل ومواد التكسـية للمباني  -الخاضـعة ألحكام هذه الالئحة الفنية  -أن يقدموا
يجب على جميع ِّ
ملفتش ي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيالت واملعلومات التي يطلبونها لتنفيذ املهام املوكلة لهم.
خالف لل تطبيقهاُ ،فيرفع األمر إلى
إذا نشــأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتضـ ى أحكام هذه الالئحة الفنية ،أو نشــأ أي
ٍ
لجنة مختصة لل الهيئة إلصدار القرار املناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخالف ،وبما يحقق املصلحة العامة.

5/10

يجوز
للمورد تقديم طلب جديد بعد زوال أســباب رفض الطلب ،ودعد إجراء التصــحيحات الالزمة لألســباب التي أدت إلى
ِّ
ُ
حددها الهيئة.
الرفض ،ودفع أي تكاليف إضافية ت ِّ

6/10

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

7/10

املورد بنود هذه الالئحـة الفنيـة،
يحق للهيئـة إلغـاء شـ ـ ـ ـ ـهـادة املطـابقـة أو الترخيص باس ـ ـ ـ ــتعمـال عالمة الجودة إذا خالف ِّ
واتخاذ اإلجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

8/10

عند حص ــول أي تعديالت على املنتج خالل فترة ص ــالحية ش ــهادة املطابقة أو الترخيص باس ــتعمال عالمة الجودة (ما عدا
التعديالت الشكلية) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا املنتج ،والبد من التقدم بطلب جديد.

9/10

للهيئة فقط حق تفس ـ ــير مواد هذه الالئحة الفنية ،وعلى جميع املس ـ ــتفيدين من تطبيق هذه الالئحة الفنية االلتزام بما
يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

4/10

املادة ( )11أحكام انتقالية
1/11
2/11
3/11

ً
تطبق أحكام هذه الالئحة خالل مدة ال تزيد عن  180يوما من تاريخ نشرها لل الجريدة الرسمية.
مع مراعاة أحكام الفقرة ( )1من هذه املادةُ ،يعطى مهلة
للموردين لتصـ ـ ــحيح أوضـ ـ ــاعهم لل السـ ـ ــوق ،وفقا ملتطلبات هذه
ِّ
ً
الالئحة الفنية خالل مدة ال تزيد عن  365يوما من تاريخ نشرها لل الجريدة الرسمية.
تلغل هذه الالئحة الفنية -بعد اعتمادها -كل اللوائح السابقة لل مجال هذه الالئحة الفنية.

املادة ( )12النشر
ُ
تنشر هذه الالئحة الفنية لل الجريدة الرسمية.
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امللحق ()1
أ) قائمة منتجات مواد العزل ومواد التكسية للمباني واملواصفات القياسية ذات العالقة
الرقم
1
2

املنتج
ألواح الجبس املركبة
كورنيشات األلواح الجبسية

3
4
5

ألواح عازلة

6

عنوان املواصفة القياسية
ألواح الجبس املركبة العازلة للحرارة/الصوت -
التعريفات واملتطلبات وطرق االختبار.
كورنيشات األلواح الجبسية مسبقة التشكيل –
التعريفات واملتطلبات وطرق االختبار.
األلواح العازلة للواجهات من الصفائح املزدوجة
ذاتية التدعيم – املنتجة لل املصانع -املواصفات.
املواصفة القياسية للعزل الحراري الخلوي الصلب
املطبق بالرش
املواصفات القياسية أللواح الجدران واألسقف
املصنوعة من البوليستر املقو باأللياف الزجاجية
املواصفة القياسية لعديد الملروبلين ( )PPللتكسية
الخارجية

7

الصوف الصخري الصناعل

9
10

11
12

البالستيك عديد الكربونات

البولل يوريثان القاس ي
البولل ستايرين

13

14

SASO GSO EN 14209
SASO EN 14509
SASO ASTM C 1029
SASO ASTM D5319
SASO ASTM D7254
SASO-GSO-EN-14246

األسقف الجبسية
8

رقم املواصفة القياسية
SASO GSO EN 13950

رغوة البولل يوريثان

15
الواح عديد اليوريثان/
األيزوسينورات الجاس ئ

العناصر الجبسية لألسقف املعلقة  -التعريفات
واملتطلبات وطرق االختبار.
منتجات العزل الحراري للمباني – مواصفات
منتجات الصوف الصخري املصنع.
البالستيك -صفائح عديد الكربونات -األنواع
واألبعاد والخصائص
صفائح عديد الكربونات ( )PCمتعددة الجدران
والناقلة للضوء لالستخدام الداخلل والخارجل لل
األسطح والجدران واألسقف  -املتطلبات وطرق
االختبار
منتجات العزل الحراري للمباني -مواصفات
منتجات البولل يوريثان اإلسفنجل القاس ي املصنع.
مواصفة العازل الحراري الخلوي الصلب من
البولستيرين.
ي
البالستيك الخلو الصلب  -رغوة عديد اليوريثان
الجاسئة املطبقة بالرش للعزل الحراراي  -الجزء
األول :خواص املواد.
املمارسة القياسية لعازل رغوة البولل يوريثان عالية
الضغط بالرش للمباني املغلقة
منتجات عديد األيزوسيونات الجاس ئ )(PIR
وعديد اليوريثان ) (PURلتطبيقات االستخدام
النهائي للمباني  -الجزء األول  :مواصفات ألواح
العزل الرقائقي مع أوجه ذاتية االلتصاق أو
منفصلة.

SASO EN 13162
SASO-ISO-11963

SASO EN 16153
SASO GSO EN 13165
SASO ASTM C578
SASO ISO 8873-1

SASO ASTM C1848
SASO GSO BS 4841-1
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16

17

18

19

20

21
22
23
24
25
26
27

البيراليت
الفيرموكاليت

عزل األسقف أوراق إسفلت
(البيتومين)
عزل البخار أوراق
البيتومين(املطبخ)
أوراق البالستيك لعزل
البخار(املطبخ)

منتجات عديد األيزوسيونات الجاس ئ ) (PIRوعديد
اليوريثان ) (PURلتطبيقات االستخدام النهائي
للمباني  -الجزء الثاني :مواصفات ألواح العزل
الرقائقي مع أوجه ذاتية االلتصاق الستخدامات
العزل الحراري للجدران واألسقف الداخلية.
منتجات عديد األيزوسيونات الجاس ئ ) (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 الجاس ئ ) (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 الجاس ئ ) (PIRوعديد
اليوريثان ) (PURلتطبيقات االستخدام النهائي
للمباني  -الجزء الخامس  :مواصفات ألواح العزل
الرقائقي (ألواح األسطح) مع أوجه ذاتية االلتصاق
أو منفصلة الستخدامات العزل الحراري كألواح
لألسطح املائلة.
منتجات عديد األيزوسيونات الجاس ئ )(PIR
وعديد 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 بالملراليت السائب بالتحشية
مواصفات الفيرموكواليت املستخدم لل العزل
الحراري بالتحشية.
األلواح املرنة للعزل املائي.
املواصفة القياسية للباد العضوي املشبع باإلسفلت
املستخدم لل األسقف املنحدرة الحادة
املواصفة القياسية لإلسمنت الالصق املستخدم مع
روالت األسفلت لألسقف غير الليفي والليفي
األلواح املرنة للعزل املائي.
األلواح املرنة للعزل املائي.

SASO GSO BS 4841-2

SASO GSO BS 4841-3

SASO GSO BS 4841-4

SASO GSO BS 4841-5

SASO GSO BS 4841-6

SASO ASTM C549
SASO ASTM C516
SASO GSO EN 13707
SASO ASTM D4869M
SASO ASTM D 3019M
SASO GSO EN 13970
SASO GSO EN 13984
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28
29
30
31
32

عزل حراري من الفلين
الفينول الخلوي القاس ي
البالستيك واملطاط مانع
للتسرب
األلواح املعدنية ألسقف
والجدران الداخلية

33
ألواح معدنية مدعمة
للتكسية الخارجية
34

ألواح األلومنيوم املركبة
للتكسيات الخارجية

35

36

37

38

ورق تغطية الجدران
39

40

41

منتجات العزل الحراري للمباني  -مصنع املنتجات
املصنوعة من الفلين املوسعة – ) (ICBاملواصفات.
مواصفة العزل الحراري للفينول الخلوي الصلب
بأوجه أو بدون أوجه
األلواح املرنة للعزل املائي.
املواصفة القياسية لرقائق عديد اإليثيلين املكلور
( )CPEلغشاء احتواء املياه املخفي
األلواح املعدنية ذاتية الدعم للتسقيف والتكسية
الخارجية والتبطين الداخلل -املواصفات الفنية
للمنتج واملتطلبات.
األلواح والشرائح املعدنية املدعمة بالكامل
املستخدمة لل التسقيف والتكسية الخارجية
والبطانة الداخلية – املواصفات الفنية للمنتج
واملتطلبات.
ألواح األلومنيوم املركبة للتكسيات الخارجية
والتشطيبات الداخلية.
صفائح املركبات الزينة العالية الضغط  -املصنوعة
من الر ٌ
اتينج يتصلد بالحرارة  -الجزء األول:
التصنيف واملواصفات
صفائح املركبات الزينة العالية الضغط  -املصنوعة
من الر ٌ
اتينج يتصلد بالحرارة  -الجزء الثاني :تقدير
راتنج الخواص.
صفائح التزيين عالية الضغط (HPL, HPDL) -
الرقائق املصنوعة من الر ٌ
اتينج املتصلد بالحرارة
(وعادة ما تسمى صفائح)  -الجزء الثالث :
التصنيف واملواصفات لصفائح أقل من  2ملم
ومعدة للربط على ركائز الدعم.
صفائح التزيين عالية الضغط (HPL, HPDL) -
الرقائق املصنوعة من الر ٌ
اتينج املتصلد بالحرارة
(وعادة ما تسمى صفائح)  -الجزء الرابع :التصنيف
واملواصفات للصفائح املدمجة من سمك  2ملم
وأكملر.
صفائح التزيين عالية الضغط ) (HPL, HPDL) -
الرقائق املصنوعة من الر ٌ
اتينج املتصلد بالحرارة
(وعادة ما تسمى صفائح)  -الجزء الخامس :
التصنيف واملواصفات للصفائح الدرجة األرضية
سمك أقل من  2ملم معدة للربط على ركائز الدعم.
صفائح التزيين عالية الضغط ) (HPL, HPDL) -
الرقائق املصنوعة من الر ٌ
اتينج املتصلد بالحرارة
(وعادة ما تسمى صفائح)  -الجزء السادس :
التصنيف واملواصفات للصفائح املدمجة درجة
خارجية من سمك  2ملم وأكملر.
صفائح التزيين عالية الضغط ) (HPL), HPDL) -
الرقائق املصنوعة من الر ٌ
اتينج املتصلد بالحرارة
(وعادة ما تسمى صفائح)  -الجزء السابع :التصنيف
واملواصفات لصفائح التصميم.

SASO ISO 2219
SASO ASTM C1126
SASO GSO EN 14909
SASO ASTM D4068
SASO GSO EN 14782

SASO GSO EN 14783

SASO 2752
SASO ISO 4586-1

SASO ISO 4586-2

SASO ISO 4586-3

SASO ISO 4586-4

SASO ISO 4586-5

SASO ISO 4586-6

SASO ISO 4586-7
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42

صفائح التزيين عالية الضغط ()HPDL( - )HPL
الرقائق املصنوعة من الر ٌ
اتينج املتصلد بالحرارة
(وعادة ما تسمى صفائح)  -الجزء الثامن :التصنيف
واملواصفات للصفائح املجوفة البديلة.
رقائق املزخرفة ذات الضغط العالل -العناصر ا
ملركبة  -الجزء الثاني.
الخشب الباركيه املصمت – شرائط األخشاب الزان
باركيه األخشاب املصمتة --تصنيف شرائح البلوط.

46

ألواح الباركيه األولية من أخشاب األشجار عريضة
األوراق -تصنيف ألواح الباركيه البلوط.

SASO GSO ISO 3398

47

ألواح الباركيه األولية من أخشاب األشجار عريضة
األوراق -تصنيف ألواح الباركيه الزان.

SASO GSO ISO 3399

ألواح الباركيه األولية من أخشاب األشجار عريضة
األوراق -الخصائص العامة.

SASO GSO ISO 3397

49

باركيه األخشاب املصمتة  -تصنيف شرائح أخشاب
التنوب والراتنج.

SASO GSO ISO 5320

50

ألواح الباركيه األولية من أخشاب األشجار
الصنوبرية  -الخصائص العامة.

SASO GSO ISO 5321

43
44
45

48

51

ألواح باركيه

SASO ISO 13894-2
SASO GSO ISO 2457
SASO GSO ISO 1324

املواصفة القياسية لبالط األسقف الخرساني

SASO GSO ASTM C1492

ألواح األردواز

األردواز واملنتجات الحجرية لتغطية األسقف
وتكسية الجدران بشكل متقطع – الجزء األول:
املواصفات الفنية للمنتج.

SASO GSO EN 12326-1

ألواح خشبية ليفية

األلواح الخشبية  -األلواح الليفية املصنوعة
بالعملية الرطبة  -الجزء الثاني :املتطلبات

ألواح أسقف خرساني

52

53

SASO ISO 4586-8

SASO GSO ISO 27769

54

زجاج املباني -الزجاج املطلل  -الجزء :األول،
التعاريف والتصنيف.

55

زجاج املباني  -الزجاج املطلل – الجزء :الثاني،
املتطلبات وطرق االختبار للصنف  Aو  Bو  Sللطالء.

SASO EN 1096-2

56

زجاج املباني  -الزجاج املطلل – الجزء :الثالث،
املتطلبات وطرق االختبار للصنف  Cو  Dللطالء.

SASO EN 1096-3

زجاج املباني

SASO EN 1096-1

57

الزجاج لل املباني – منتجات الزجاج األساسية من
سيليكات جير الصودا – الجزء :األول ،التعاريف
والخواص العامة الفيزيائية وامليكانيكية.

SASO-ISO-16293-1

58

زجاج املباني  -منتجات الزجاج األساسية من
سيليكات جير الصودا – الجزء :الثاني الزجاج
الطالل (العائم).

SASO ISO 16293-2
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زجاج املباني  -منتجات الزجاج األساسية من
سيليكات جير الصودا – الجزء :الثالث ،الزجاج
املصقول واملسلح بأسالك

SASO ISO 16293-3

60

زجاج املباني  -منتجات الزجاج األساسية من
سيليكات جير الصودا  -الجزء :الرابع ،الزجاج
املزخرف واملسلح بأسالك .

SASO ISO 16293-4

61

زجاج املباني  -منتجات الزجاج األساسية من
سيليكات جير الصودا  -الجزء :الخامس ،الزجاج
املزخرف.

SASO-ISO-16293-5

62

الزجاج لل املباني – الزجاج الرقائقي وزجاج األمان
الرقائقي – الجزء  :2زجاج األمان الرقائقي.

SASO-ISO-12543-2

63

الزجاج لل املباني – الزجاج الرقائقي وزجاج األمان
الرقائقي – الجزء :الثالث ،الزجاج الرقائقي.

SASO-ISO-12543-3

64

منتجات العزل الحراري للمباني –منتجات الزجاج
الخلوي) )CGاملصنعة  -املواصفات

SASO-EN-13167

ُ
املوردون مسؤولية التأكد من أنهم
مالحظة :تعد قائمة املواصفات القياسية املذكورة لل هذا امللحق خاضعة للمراجعة ،ويتولى ِّ
يستخدمون أحدث املواصفات القياسية.
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ب) قائمة فئات املنتجات ذات العالقة
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

البند الجمركي

فئات املنتجات
معاجين لتثبيت الزجاج وإسمنت الراتنج وغيرها من معاجين السد؛ معاجين الحشو؛ محضرات طالء السطوح
غير متحملة للحرارة للواجهات أو للجدران الداخلية أو لألرضيات أو لألسقف أو ما شابهها
"راتنجات أمينية وراتنجات فينولية وبولل يوريثينات ،بأشكالها األولية"
ُ
ُ
ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد أخر ،من لدائن غير خلوية وغير مقواة أو منضدة أو متحدة مع مواد أخر،
من دون حوامل
ُ
ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد أخر ،من اللدائن
مطاط مخلوط ،غير مملركن ،بأشكاله األولية أو بشكل صفائح أو ألواح أو أشرطة
صفائح و ألواح و أشرطة و عيدان وأشكال خاصة ،من مطاط مملركن غير مقس ى
ً
ألواح من دقائق ،ألواح ""أورينتد ستراندبورد ""  OSBوألواح مماثلة (ويفربورد مثال ""ألواح من قطع الخشب
ُ
املغراة املضغوطة على الوجهين) ،من خشب أو من مواد خشبية أخر ،وإن كانت مكتلة براتنجات أو بمواد
رابطة عضوية أخر
ورق و ورق مقو و حشو سليلوزي وطبقات من ألياف سليلوزية ،مطلية أو مشربة أو مغطاة أو ملونة السطح
أو مزخرفة السطح أو مطبوعة ،لفات أو صفائح مستطيلة (بما لل ذلك املردعة) من أي مقاس كان
ورق حائط وأغطية جدران مماثلة؛ ورق شفاف للزجاج (فتروفاني(
ألياف خبث املعادن و ألياف صخرية وألياف معدنية مماثلة؛ فيرميكوليت مقشر ،غضار ممدد ،خبث رغوي
ومنتجات معدنية مماثلة ممددة؛ مخاليط ومصنوعات من مواد معدنية لعزل الحرارة أو الصوت أو المتصاص
الصوت
مصنوعات من أسفلت أو من مواد مماثلة مثل ،قار نفطي أو زفت قطران الفحم
ألواح ذات أطر وألواح وترابيع ""بالط"" و كتل وأصناف مماثلة ،من ألياف نباتية أو قش أو قشارة أو قطع
ُ
ُ
صغيرة أو دقائق أو نشارة أو فضالت أخر من خشب ،مكتلة بإسمنت أو بجص أو بمواد تماسك معدنية أخر
مصنوعات من جص أو من مركبات أساسها الجص
مصنوعات من أسمنت أو من الخرسانة أو من حجر اصطناعل ،وإن كانت مسلحة
مصنوعات من خليط حرير صخري (اسبستوس) بأسمنت أو من خليط ألياف سليلوز بأسمنت أو أصناف
مماثلة
زجاج ،مسحوب وزجاج منفوخ ،صفائح ،وإن كان ذو طبقة ماصة أو عاكسة للضوء ولكن غير مشغول بطريقة
أخر
زجاج متحصل عليه بالتعويم (فلوت) و زجاج مجلو أو مصقول الوجه أو الوجهين ً أو صفائح ،وإن كان ذو
ُ
طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة ،ولكن غير مشغول بطريقة أخر
زجاج عازل متعدد الطبقات
منشآت من ألومونيوم وأجزاء منشآت (مثل ،الجسور ومقاطع الجسور واألبراج والصواري والسقوف وهياكل
السقوف واألبواب والنوافذ وأطرها وعتبات األبواب ومساند (درابزين) والدعامات واألعمدة؛ ألواح وقضبان
وأشكال خاصة

3214
3909
3920
3921
4005
4008
4410
4811
4814
6806
6807
6808
6809
6810
6811
7004
7005
7008
7610

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

املطابقة للطراز َّ
املبنية على تأكيد جودة عملية اإلنتاج
ُ
املورد  -من خالله  -االلتزامات الواردة لل البنود املبينة أدناه ،ثم يؤكد و يقر
هو نموذج إجراء لتقويم املطابقة الذي ي ِّنفذ ِّ
 تحت كامل مسؤوليته  -بأن املنتجات املعنية متطابقة مع الطراز املحدد لل شهادة اعتماد الطراز (  )Type Approvalوتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة.

2

التصنيع

3
1/3

يجب على املورد تشغيل نظام إدارة سالمة َ
املنتج؛ مصادق عليه لضمان سالمة املنتج ،شامال خط اإلنتاج والفحص
ِّ
النهائي ،واختبار املنتـجات املعــنية وفــقا للبند ( ،)3ويجب أن يخضـع النـظام إلى مراقبة دورية ( )Surveillanceوفقا ملا ورد
لل البند (.)4
َ
نظام إدارة سالمة املنتج
يجب على املورد تقديم طلب إلى الجهة املقبولة التي يختارها ،من أجل تقويم نظام إدارة سالمة َ
املنتجات املعنية.
ِّ
ويجب أن يشمل الطلب:

2/3
3/3

 اسم وعنوان َّ
املمثل الرسمي للصانع  -عند تقديم الطلب من املمثل الرسمي.
املورد ،واسم وعنوان ِّ
 يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السلطات املعنية لل بلد الصنع.
 إقرارا مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخر .
 كل املعلومات ذات العالقة بشأن فئة املنتجات املقصودة.
 الوثائق الخاصة بنظام إدارة سالمة َ
املنتج.
َ
املصادق عليه ،ونسخة من شهادة اعتماد الطراز.
 الوثائق الفنية الخاصة بالطراز
َ
يجب أن يضمن نظام إدارة سالمة املنتج تطابق املنتجات املصنعة مع الطراز املحدد لل شهادة اعتماد الطراز ،و مع
متطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة.
املورد – بطريقة منهجية و منظمة  ،على شكل سياسات
يجب توثيق جميع عناصر النظام و متطلباته  -املعتمدة من ِّ
َّ
ُ
َ
مكتوبة و إجراءات و تعليمات  ،و يجب أن تتيح وثائق نظام إدارة سالمة املنتج فهما مت ِّسقا لملرامج و خطط و أدلة و
سجالت السالمة  ،و يجب أن تشمل وثائق النظام  -على وجه الخصوص  -وصفا كافيا ملا يلل :
أهداف الجودة  ،و الهيكل التنظيمي و املسؤوليات و صالحيات اإلدارة  ،و ذلك فيما يتعلق بسالمة َ
املنتج.
أ)
َ
تقنيات التصنيع  ،و إجراءات مراقبة جودة و سالمة املنتج  ،و العمليات و اإلجراءات َّ
املتبعة ؛
ب)
ج)
د)
ه)

املنفذة ؛ قبل و أثناء و بعد التصنيع  ،و تكرارها؛
الفحوصات و االختبارات ِّ
السجالت  :مثل تقارير الفحص و االختبار و املعايرة  ،و وثائق تأهيل املوظفين املعنيين  ...إلخ .
املنتج و التشغيل الفعال لنظام إدارة سالمة َ
وسائل ضبط تحقيق السالمة املطلوبة لل َ
املنتج.
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يجب على الجهة املقبولة  -املصادقة على نظام إدارة سالمة َ
املنتج  -تقويم النظام لتحديد ما إذا كان مستوفيا للمتطلبات
ِّ
َ
املشار إليها لل البند  ، 3/3خالل فترة سريان املصادقة على النظام  ،و ذلك ملدة ثالث سنوات.
املنتج ملتطلبات اللوائح الفنية  -فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سالمة َ
يجب افتراض مطابقة َ
املنتج -كلما كان مطابقا
للمواصفات القياسية.

6/3

يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خملرة لل سالمة َ
املنتج املعني  ،وأن يضم الفريق عضوا واحدا  -على األقل  -ذا خملرة لل
تقويم مجال و تقنيات صناعة َ
املنتج ،و إملاما باملتطلبات الفنية الواردة لل اللوائح الفنية ذات العالقة.

7/3

تقويم للمصنع  ،و يجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية املشار إليها لل
يجب أن يشمل التدقيق زيارة
ٍ
البند  3/3للتأكد من قدرة الصانع على تحديد املتطلبات الواردة لل اللوائح الفنية  ،و إجراء الفحوصات و االختبارات
الالزمة لضمان مطابقة َ
املنتج لتلك املتطلبات.

8/3

يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم  ،على أن يتضمن اإلشعار نتائج التدقيق و قرار التقويم مع مسوغات ذلك
.
يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سالمة َ
املنتج  ،كما هو ُم َ
صادق عليه  ،و الحفاظ عليه بحيث يظل مالئما

9/3

وفعاال.
 10/3يجب على الصانع إشعار جهة تقويم املطابقة  -التي صادقت على نظام إدارة سالمة َ
املنتج  -بأي تعديل ُم َ
قتر ٍح لل نظام
إدارة سالمة َ
املنتج.
ً
 11/3يجب على الجهة املقبولة تقويم أي تعديالت مقترحة  ،ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة سالمة َ
املنتج َّ
املعدل مستمرا لل
مطابقته للمتطلبات املشار إليها لل البند  ، 3/3أو يحتاج إلى إعادة التقويم  ،و يجب على الجهة املقبولة إشعار الصانع
بقرارها  ،على أن يتضمن اإلشعار نتائج الفحص و االختبار و قرار التقويم مع مسوغات ذلك.
4

املر اقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة املقبولة

1/4

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

2/4

املورد السماح للجهة املقبولة  -خالل فترة سريان املصادقة  -بدخول مواقع التصنيع و التفتيش و االختبار و التخزين  ،و أن
يجب على ِّ
َ
ُ
وفر جميع املعلومات الالزمة للتقويم ؛ خاصة وثائق نظام إدارة سالمة املنتج  ،و سجالت السالمة  ،مثل  :تقارير الفحص و االختبار و
ي ِّ
املعايرة  ،و وثائق تأهيل املوظفين املعنيين  ...إلخ .

3/4

ُ
يجب على الجهة املقبولة القيام بزيا ات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام إدارة سالمة َ
املنتج و يحافظ عليه  ،على أن تقدم
ر
للمورد.
الجهة املقبولة تقرير التقويم
ِّ

4/4

يحق للجهة املقبولة القيام بزيا ات فجائية للمصنع إلجراء اختبا ات على َ
املنتج – إذا اقتض ى األمر ذلك  -أو توكيلها لجهة أخر للتأكد من
ر
ر
ُ
أن نظام إدارة سالمة َ
للمورد  ،و تقارير االختبارات  -لل حالة إجراء
املنتج يعمل بشكل صحيح  ،على أن تقدم الجهة املقبولة تقرير التقويم
ِّ
االختبارات.

5

شهادة املطابقة واإلقرارباملطابقة

1/5
2/5

للمنتج إذا كان املورد حاصال على نظام إدارة سالمة َ
يجب على الجهة املقبولة إصدار شهادة مطابقة َ
َ
مصادق عليه
املنتج
ِّ
املورد طلبا لذلك ،خالل فترة سريان مفعول املصادقة.
وساري املفعول ،وذلك كلما قدم ِّ
يجب على الجهة املقبولة تحديد بيانات َ
املنتج لل كل طلب ،وتوضيحها لل شهادة املطابقة الصادرة ،وتسجيلها لل البوابة
اإللكترونية للمطابقة (لل الهيئة).
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يجب على املورد أن يصدر إقرا ا مكتوبا باملطابقة لكل طراز ُمعتمد من َ
املنتج (اعتماد الطراز) ،و أن يجعله ُمتاحا للجهات
ر
ٍ
ِّ
َ
َّ
ُ
الرقابية و سلطات مسح السوق ملدة ال تقل عن عشر ( )10سنوات ،و ذلك بعد وضع املنتج لل السوق ،على أن يحدد
َ
ُ َ
املورد باملطابقة ،و يجب توفير نسخة من شهادة املطابقة و اإلقرار باملطابقة للجهات
الطراز املعتمد للمنتج لل إقرار ِّ
الرقابية و سلطات مسح السوق عند الطلب.
ً
املورد أن يجعل الوثائق أدناه ُمتاحة للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق ملدة ال تقل عن عشر ()10
يجب على ِّ
َ
سنوات ،وذلك بعد وضع املنتج لل السوق.
 الوثائق املشار إليها لل البند .3/3
ٌ
َ
 التعديالت املشار إليها لل البند  ،9/3كما هو مصادق عليه.
 قرارات وتقارير الجهة املقبولة املشار إليها لل البند .7/3
َ
يجب على كل جهة مقبولة إبالغ الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة سالمة املنتج التي صادقت عليها
أو سحبتها  ،و يجب عليها وضع قوائم ألنظمة إدارة سالمة َ
املنتج التي صادقت 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 إشعار الجهات املقبولة
األخر عن املصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سالمة َ
املنتج التي قامت برفضها أو تعليقها أو سحبها أو تقييدها  ،و إشعار
تلك الجهات  -عند الطلب  -عن مصادقات األنظمة التي أصدرتها.
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امللحق ()3
املورد باملطابقة Supplier Declaration of Conformity
نموذج إقرار ِ
ُي َّعبأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

املورد
بيانات ِ

)1
-

)2

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

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

) واملواصفات القياسية

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