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

بناء على المادة الثالثة ( فقرة  )3 -من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار
و ً
مجلس الوزراء رقم  632بتاريخ  3313/2/37هـ الموافق  6131/5/13م 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  6131/5/13م 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  6131/5/13م 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  6131/5/13م 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
الهيئة  :الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المجلس  :مجلس إدارة الهيئة.
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.
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.

المواصفة القياسية  :وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها
أو خصائص ها أو مستوط جودتها أو أبعادها و مقاييسها أو متطلبات السالمة واألمان فيها  ،كما تشمل
المصطلحات والرموز وطرق االختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعالمات.

المنتج :قطاعات المعادن وسبائكها المصنعة لالستخدام في اإلنشاءات والمباني
المتطلبات األساسية  :المتطلبات الخاصة بالمنتجات ؛ التي قد تؤثر على السالمة والصحة والبيئة ؛ التي
يجب االلتزام بها .
سلطات مسح السوق :هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق .
مسح السوق  :األنشطة و التدابير 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 .

الخطر (أخطار( ) :Hazard(sمصدر محتمل للضرر
المخاطر ) : Risk(sاحتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطاً بدرجة شدة الضرر .
0
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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

-

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

وكيل للصانع في المملكة.

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

التصنيع  -و قد 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 أو المستورد.
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.
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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 و توضع في السوق في شكل مجموعة َّ
األقل  -من جزئيين منفصلين يتحتَّم دمجهما في أعمال اإلنشاء بتجميعها مع بعضهما.
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 ،وُي َّ
عبر عنها بقيمة عددية.
الفئة  :هي نطاق بين مستويين ألداء مواد البناء ُ ،ي ِّ
حدده قيمة الحد األدنى و الحد األقصى للمستوط.
حد النطاق( :)thresholdالحد األدنى أو الحد األقصى لمستوط أداء الخصائص األساسية لمواد البناء.
 6/3يكون للكلمات والعبارات األخرط الواردة في هذه الالئحة المعاني الواردة في األنظمة و اللوائح والق اررات
المعمول بها في الهيئة.

المادة ( )2المجال
المصممة لألعمال اإلنشائية وذلك وفقا للتعريفات
تُطبق هذه الالئحة على قطاعات المعادن أو سبائكها
َّ
والمصطلحات 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
المصممة لألعمال اإلنشائية ،المشمولة في
تهدف هذه الالئحة إلى تحديد المتطلبات األساسية للمعادن أو سبائكها
َّ

الموردين االلتزام بها ،و ذلك لضمان استيفاء هذه
مجال هذه الالئحة ،واجراءات تقويم المطابقة التي يجب على
ِّ

المنتجات للمتطلبات األساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسالمة المستهلك وتسهيل إجراءات
مسح األسواق .
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المورد
المادة ( )4التزامات
ِّ
المورد ،االلتزام بالمتطلبات التالية:
يجب على ِّ
 1/4المتطلبات األساسية ألعمال اإلنشاءات
يجب أن تكون قطاعات المعادن وسبائكها الخاضعة لهذه الالئحة ؛ المخصصة لألعمال اإلنشائية في مجملها ،أو

في أجزائها المنفصلة مالئمة للغرض الذي صممت من أجله ،مع األخذ في الحسبان بصفة خاصة صحة وسالمة
األشخاص المعنيين في جميع مراحل دورة حياة األعمال اإلنشائية ،بما في ذلك أعمال الصيانة االعتيادية ،ويجب

أن تستوفي أعمال اإلنشاءات المتطلبات األساسية خالل حياة عملية معقولة اقتصاديا.
 1/1/4المقاومة الميكانيكية واالستقرار

َّ
اء منفردة أو مدمجة مع
صمم
يجب أن تُ َّ
وتصنع قطاعات المعادن أو سبائكها ذات العالقة باألعمال اإلنشائية؛ سو ً

المصممة من أجلها أثناء فترة اإلنشاء وفترة االستخدام ،و ذلك لتفادط
تتحمل كل األحمال
َّ
مواد بناء أخرط؛ بحيث َّ

المخاطر التالية:
أ)

االنهيار الكلي أو الجزئي من اإلنشاء/المبنى.

ب)

حدوث تشوهات كبيرة إلى حد غير مقبول.

ج)

إلحاق تلف بأجزاء أخرط من اإلنشاء أو التجهيزات ،نتيجة لتشوه كبير في العناصر الهيكلية الحاملة.

د)

إلحاق أضرار ناتجة عن حوادث عرضية.

 2/1/4السالمة في حالة الحريق
صمم وتصنع قطاعات المعادن أو سبائكها لألعمال اإلنشائية سواء منفردة أو مدمجة مع مواد بناء
يجب أن تُ َّ

أخرط بحيث تضمن  -في حالة نشوب حريق  -صمود العناصر الهيكلية الحاملة للمبنى لفترة زمنية محددة.
 3/1/4االستخدام المستدام للموارد الطبيعية

تحقِّق استدامة استخدام الموارد
يجب أن تُ َّ
صمم وتصنَّع قطاعات المعادن أو سبائكها لألعمال اإلنشائية بحيث ُ
الطبيعية وتضمن على وجه الخصوص ما يلي:
أ)

إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها.

ب)

دوام المباني.

ج)

استخدام المواد الخام األولية والثانوية المتوافقة مع البيئة.

1
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 2/4المتطلبات الفنية
المورد اسـ ـ ــتيفاء الخصـ ـ ــائص األسـ ـ ــاسـ ـ ــية لقطاعات المعادن أو سـ ـ ــبائكها
لتحقيق متطلبات هذه الالئحة ،يجب على ِّ

المستخدمة في اإلنشاءات و المباني ،وذلك على النحو التالي :

أ)

اس ـ ـ ــتيفاء قطاعات المعادن أو س ـ ـ ــبائكها لألعمال اإلنش ـ ـ ــائية للمتطلبات الفنية الواردة في المواص ـ ـ ــفات

ب)

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

القياسية المبيَّنة في الملحق ( )3من هذه الالئحة.

 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.

المادة ( )5البيانات اإليضاحية
يجب أن تكون البيانات اإليض ــاحية الخاص ــة بقطاعات المعادن أو س ــبائكها المس ــتخدمة في اإلنش ــاءات والمباني

الم َّ
عدة لوضعها وعرضها في السوق كالتالي :
ُ
أ)

أن تكون البيانات اإليضاحية على المنتَج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه الالئحة والمواصفات
المبينة في الملحق ( )3من هذه الالئحة.
القياسية ذات العالقةّ ،

ب)

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

المادة ( )6إجراءات تقويم المطابقة
أ)

المورد  -المسؤول عن وضع حديد التسليح في السوق  -الحصول على عالمة الجودة
يجب على
ِّ

ب)

يجب على المورد المسؤول عن وضع بقية المنتجات الخاضعة لهذه الالئحة ،الحصول على شهادة

السعودية.

مطابقة صادرة عن جهة مقبولة وفقاً للنموذج تقويم المطابقة ( )Type 3كما هو موضح في الملحق

(.)6

ج)

يجب أن تُنفَّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للفقرتين السابقتين ،بما يضمن الوفاء بمتطلبات

د)

يجب أن ُيرفق مع المنتَج ملف فني يتضمن ما يلي:

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

)3

المورد(الصانع/المستورد) بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق ()1
إقرار ِّ

)6

وثيقة تقييم المخاطر.

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

منه ذلك
و)

تُعتبر قطاعات المعادن أو سبائكها الخاضعة لهذه الالئحة؛ 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 استيفاء منتجات قطاعات المعادن أو سبائكها ؛ المخصصة لألعمال

َّ
لمرفقة
اإلنش ــائية و المباني ؛ الخاض ــعة لهذه الالئحة إلجراءات تقويم المطابقة
المحددة والوثائق الفنية ا ُ

مع اإلرساليات ،بما في ذلك المصانع.
ب)

يحق للجهات الرقابية – عشـ ـ ـ ـوائيا  -س ـ ـ ــحب عينات من قطاعات المعادن وس ـ ـ ــبائكها الخاض ـ ـ ــعة لهذه
الالئحة والمخصـصـة لألعمال اإلنشائية  ،و إحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدط مطابقتها

للمتطلبات الواردة في هذه الالئحة.
ج)

الموردين (صــ ـ ـ ــانعين ومسـ ـ ـ ـ ــتوردين) تكاليف إجراء االختبارات وما يتعلق
يحق للجهات الرقابية تحميل ِّ

د)

عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج ،فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات

بذلك.

واتخاذ اإلجراءات النظامية في حقها.

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

َّ
المخزنة في
تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في األسواق ،وكذلك المنتجات
مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سالمة المنتجات ومدط استيفائها للمتطلبات األساسية المبيَّنة
في هذه الالئحة والمواصفات القياسية ذات العالقة.
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ب)

الموردين(صانعين و مستوردين) ،وذلك إلجراء
اء من السوق أو مستودعات ِّ
سحب ّ
عينات من المنتَج ،سو ً

ج)

َّ
المخزن  -لمتطلبات هذه الالئحة ،فإن سلطات
عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج  -المعروض و
ش
سحب و استدعاء للمنتج المعني ،وتُ ِّ
طبق اإلجراءات و
مسح السوق تتخذ جميع اإلجراءات اإلدارية من

االختبارات الالزمة والتأكد من مدط مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه الالئحة .

العقوبات المشار إليها في المادة ( ، )9و ذلك بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة.

المادة ( )9المخالفات والعقوبات
أ)

ُيحظر ص ــناعة واس ــتيراد ووض 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 ضـبط أي مخالفة ألحكام هذه الالئحة ،تقوم سـلطات مسح السوق  -حسب الحالة  -باتخاذ جميع

اإلجراءات الالزمة إلزالة المخالفة و آثارها من السوق  ،ولها في سبيل ذلك :
)3

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

المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة  ،إن كان ذلك ممكنا  ،أو تصديره  ،أو إتالفه
(حسب طبيعة المنتج) وذلك خالل المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق .

)6

د)

القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتالفها ،أو اتخاذ أي إجراء آخر الستدعائها من األسواق.
و لســلطات مســح الســوق  -حســب الحالة  -اإلعالن عن اســتدعاء المنتَج من األس ـواق  ،مع
تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
ّ

عند ضـ ــبط مخالفة لقطاعات المعادن وسـ ــبائكها المسـ ــتخدمة في اإلنشـ ــاءات والمباني ،فإن الهيئة تتخذ
اإلجراءات الالزمـة بحق هـذه المنتجـات المخـالفـة لمتطلبـات هـذه الالئحـة ،بمـا في ذلـك إلغاء شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهادة

المطابقة ذات العالقة ،واتخاذ التدابير الالزمة مع الجهة المقبولة ُمصـ ـ ـ ـ ــدرة الشـ ـ ـ ـ ــهادة وفقا لالئحة قبول
جهات تقويم المطابقة.

9
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ه)

دون اإلخالل بأي عقوبة أش ـ ـ ـ ـ ــد تنص عليها األنظمة الس ـ ـ ـ ـ ــارية ،فإنه ُيعاقب كل من يخالف أحكام هذه
الالئحة بالعقوبات المنصـ ـ ــوص عليها في نظام الغش التجاري سـ ـ ــاري المفعول ،أو أي نظام آخر يحل
محله.

المادة ( )11أحكام عامة
)3

ويطبَّق عليه العقوبات التي
يتحمل ِّ
المورد كامل المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه الالئحةُ ،
ينص عليهـا نظـام الغش التجـاري و /أي أنظمـة ذات عالقـة ،إذا ثبـت مخـالفتهـا ألي مادة من مواد هذه
الالئحة.

)6

المورد بجميع األنظم ــة/اللوائح األخرط المعمول به ــا في المملك ــة؛
ال تحول ه ــذه الالئح ــة دون التزام
ِّ

)1

موردي قطاعات المعادن أو سـ ـ ـ ـ ـ ــبائكها المصـ ـ ـ ـ ـ ــممة لألعمال اإلنشـ ـ ـ ـ ـ ــائية و المباني؛
يجب على جميع ِّ

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

الخاض ـ ـ ــعة ألحكام هذه الالئحة ،أن يقدموا لمفتش ـ ـ ــي الجهات الرقابية وس ـ ـ ــلطات مس ـ ـ ــح الس ـ ـ ــوق جميع
التسهيالت والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

)3

ش
خالف في تطبيقها،
إذا نشـ ـ ــأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتضـ ـ ــى أحكام هذه الالئحة ،أو نشـ ـ ــأ أي

)5

لمورد تقـديم طلـب جـديـد بعـد زوال أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـاب رفض الطلـب ،وبعد إجراء التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيحات الالزمة
يجوز ل ِّ

)2

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

)7

لمورد بنود هذه
يحق للهيئة إلغاء ش ـ ـ ـ ـ ــهادة المطابقة أو الترخيص باس ـ ـ ـ ـ ــتعمال عالمة الجودة إذا خالف ا ِّ

)1

عند حصــ ــول أي تعديالت على المنتج خالل فترة صـ ـ ــالحية ش ـ ــهادة المطابقة أو الترخيص باسـ ـ ــتعمال

فيرفع األمر إلى لجنة مختص ــة في الهيئة إلص ــدار القرار المناس ــب بش ــأن هذه الحالة أو هذا الخالف،
ُ
وبما يحقق المصلحة العامة.
لألسباب 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.

عالمة الجودة (ما عدا التعديالت الش ـ ــكلية) فإن الش ـ ــهادة أو الترخيص يص ـ ــبح ملغيا لهذا المنتج ،والبد

من التقدم بطلب جديد.
)9

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

يصدر عن الهيئة من تفسيرات.
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المادة ( )11أحكام انتقالية
)3

المورد تصــحيح أوضــاعه وفقاً ألحكام هذه الالئحة ،خالل مدة ال تزيد على (ســتة أشــهر) من
يجب على ِّ

)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 السـ ـ ـ ـ ــابقة في مجال مطابقة منتجات منتجات قطاعات

تاريخ العمل بها.

الحديد المستخدمة في اإلنشاءات و 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 قطاعات المعادن وسبائكها للنشاءات والمباني
الرقم
3

6

المنتج

الترميز

أسياخ الصلب

72141020

عنوان المواصفة القياسية

رقم المواصفة القياسية

المواصفة الفنية ألسياخ الصلب منخفضة السبيكة ذات

SASO ASTM A706

الجمركي

منخفضة

 72142000النتوءات والملساء لتسليح الخرسانة

السبيكة

72143000

أسياخ الصلب

72141020

المواصفة الفنية ألسياخ الصلب الكربوني ذات

الكربوني

72142000

النتوءات والملساء لتسليح الخرسانة

72279000

SASO ASTM A615

72143000
1

ألواح الصلب

3

صفائح

المواصفة الفنية للمتطلبات العامة أللواح الصلب

SASO ASTM A924

المغطاة بمعدن بعملية الغمر على الساخن.
الصلب

7خواص صفيحة الصلب المغطى بطبقة معدنية بعملية
 72107000الغمر على الساخن ومغطى بملف لمنتجات البناء
 72109000الخارجية المكشوفة

SASO ASTM A755

72124000
72125000
5

ألواح الصلب

72103000

المواصفة الفنية أللواح الصلب المطلية بطبقة الزنك

SASO ASTM A653

(المجلفن) أو المطلية بسبيكة الحديد –الزنك (الملدنة)

 72104900بطريقة الغمر على الساخن
72123000

7
مواصفات المتطلبات العامة للصلب المدرفل ،قضبان

منتجات

72165000

الصلب

 72089000الصلب اإلنشائي ،األلواح ،واألشكال ،واأللواح

SASO ASTM A6

 94060034الخازوقية
72149900
1

9
31

SASO ASTM A53

أنابيب

73061000

الصلب

 73043100مواصفات أنابيب الصلب السوداء والمطلية بالزنك

السوداء

 73062100بالغمر على الساخن الملحومة وغير الملحومة.

الهياكل

 94060039المواصفة القياسية للهياكل الحديدية عالية القوة

الحديدية

 73081000ومنخفضة اإلضافات
المواصفة القياسية لأللواح الحديدية عالية مقاومة

األلواح

73081000

الحديدية

 73084000اإلجهاد والمعالجة ح اررياً والقابلة للحام

SASO ASTM A242
SASO ASTM A514
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72081000
73101000
33

الصلب

36

الصلب

اإلنشائي

72161000

المواصفات الخاصة بالصلب اإلنشائي و العالي

المقاومة قليل السبائك ذو إجهاد خضوع حتى (135

SASO ASTM A588

ميجاباسكال ) وسمك  311مم.
 72161000مواصفة مقاطع الصلب من النوع اإلنشائي عالية

اإلنشائي

SASO ASTM A913

المقاومة منخفضة السبيكة ،المنتجة بطريقة التبريد
السريع و التسقية

31

المقاطع

اإلنشائية

72166900

المفرغة
33

35

المقاطع

الصلب غير السبائكي دقيق الحبيبات  -الجزء:3

1

االشتراطات الفنية للتوريد
 72166900المقاطع اإلنشائية المفرغة المنهية على الساخن من

اإلنشائية

الصلب غير السبائكي دقيق الحبيبات  -الجزء :6أبعاد

المفرغة

وخواص المقطع

المقاطع

72169100

المقاطع اإلنشائية المفرغة المشكلة على البارد

اإلنشائية

72166900

والملحومة من الصلب غير السبائكي دقيق الحبيبات-

المفرغة

32

المقاطع اإلنشائية المفرغة المنهية على الساخن من

SASO ISO 12633-

SASO ISO 126332

SASO ISO 107991

الجزء :3االشتراطات الفنية للتوريد
72169100

المقاطع اإلنشائية المفرغة المشكلة على البارد

72166900

والملحومة من الصلب غير السبائكي دقيق الحبيبات –

أسالك

72230000

أسالك الصلب المشكلة على البارد لتسليح الخرسانة

الصلب

 73129090وصناعة الشبك الملحوم
 72179000المواصفة الفنية ألسالك الصلب الكربوني ذات
النتوءات والملساء والملحومة لتسليح الخرسانة
Standard Specification for Carbon-Steel
Wire and Welded Wire Reinforcement,
Plain and Deformed, for Concrete

الجزء  :6أبعاد وخواص المقطع

مواصفة سلك الصلب المغطى باإليبوكسي

Standard Specification for Steel Wire,

SASO ISO 10799
-2

SASO ISO 10544
SASOASTMA1064

SASO/ASTM
A899

Epoxy-Coated
الهياكل
37

الحديدية

94060031
94060032
94060034
94060039

الصلب اإلنشائي  -الجزء : 3االشتراطات التقنية

SASO ISO 630-1

العامة لتوريد المنتجات المدرفلة على الساخن
الصلب اإلنشائي – الجزء  : 6المتطلبات الفنية

SASO ISO 630-2

لتوريد الصلب اإلنشائي لألغراض العامة
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89059090

الصلب اإلنشائي – الجزء  : 1المتطلبات الفنية للتوريد

73081000

للصلب اإلنشائي ذو الحبيبات الدقيقة
الصلب اإلنشائي – الجزء  : 3المتطلبات الفنية للتوريد

أللواح الصلب اإلنشائي ذات مقاومة إجهاد عالية

SASO ISO 630-3
SASO ISO 630-4

مقساه ومسقاه
المتطلبات الفنية لتوريد الصلب اإلنشائي المحسن

SASO ISO 630-5

لمقاومة تأكل الجو
الصلب اإلنشائي – الجزء  : 6المتطلبات الفنية

SASO ISO 630-6

لتوريد الصلب اإلنشائي لألغراض العامة
مواصفات الصلب اإلنشائي الكربوني
31

SASO ASTM A36

فوالذ مقاوم

72210000

الفوالذ المقاوم للصدأ لألغراض العامة  -الجزء :3

للصدأ

73069000

المنتجات المسطحة

72221900

SASO ISO 161431

الفوالذ المقاوم للصدأ لألغراض العامة  -الجزء :6

72222000

المنتجات النصف منتهية ،القضبان مختلفة المقطع

72299000

الفوالذ المقاوم للصدأ لألغراض العامة  --الجزء :1

SASO ISO 161432

 72230000والمقاطع

SASO ISO 16143-

األسالك
39

مواد اللحام

61

الفوالذ

3
SASO 10564

78060000
 80030090مواد اللحام الرخو والصلب (القصدير والنحاس) -
83111000

طرق اخذ العينات للحام الرخو للتحليل

73079300
76109090

اإلنشائي

Steels for quenching and tempering for

EN 10343

construction purposes. Technical delivery
conditions

63

فوالذ

66

األلمنيوم
وسبائكه

72249000

Prestressing steels - Part 1: General
requirements

 76052900منتجات األلمنيوم وسبائكه ألغراض البناء – الجزء
76109010

األول  :القضبان/األسياخ  ،األنابيب والقطاعات.

EN 10138-1
SASO 79
SASO GSO 1418

76109090
76090000
61

األلمنيوم

76052900

وسبائكه

 76109090والتسليم

المشكل

قضبان وأنابيب األلومنيوم المشكل واأللومنيوم المطاوع

 76090000األنابيب  -الجزء  :3االشتراطات الفنية للفحص

SASO ISO 63621
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76109010

األلومنيوم المشكل وسبيكة األلومينيوم القضبان،
واألنابيب والمقاطع الجانبية المنبثقة  -الجزء رقم : 6

SASO ISO 63622

الخواص الميكانيكية
األلومنيوم المشكل وسبيكة األلومينيوم  -القضبان،
واألنابيب والمقاطع الجانبية المنبثقة  -الجزء :1

SASO ISO 63623

القضبان المستطيلة المشكلة  -التفاوت في الشكل
واألبعاد
األلومنيوم المشكل وسبيكة األلومينيوم  -القضبان،

SASO ISO 6362-

واألنابيب والمقاطع الجانبية  --الجزء  :3مقاطع

4

جانبية مشكلة بالبثق  -التفاوت في الشكل واألبعاد
األلومنيوم المشكل وسبيكة األلومينيوم  -القضبان،

SASO ISO 6362-

واألنابيب والمقاطع الجانبية  -الجزء  :5القضبان

5

المستديرة والمربعة والسداسية  -التفاوتات في الشكل
واألبعاد
األلومنيوم المشكل وسبيكة األلومنيوم – القضبان،

SASO ISO 6362-

األنابيب والمقاطع المبثوقة – الجزء  :2األنابيب

6

الدائرية والمربعة والمستطيلة والسداسية – التفاوتات في
الشكل واألبعاد
األلومنيوم المشكل وسبيكة األلومنيوم – القضبان

63

قضبان
الصلب
المغطى
بالزنك/
اإليبوكسي

واألنابيب والمقاطع – التركيب الكيميائي
Standard Specification for Zinc-Coated 72131000
(Galvanized) Steel Bars for Concrete
72132000
Reinforcement
72259900
مواصفات قضبان الصلب المغطى بالزنك (المجلفن)

SASO ISO 63627

SASO ASTM A767

ألغراض تسليح الخرسانة
المواصفة الفنية ألسياخ الصلب المغطاة بااليبوكسي

SASO-ASTM

لتسليح الخرسانة
Specification for Epoxy-Coated Steel
Reinforcing Bars

A775/A775M

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

مواصفة سلك الصلب وسلك التسليح الملحوم والمغطاة

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

SASO / ISO 14654

SASO / ASTM
A884
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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 تشـ ــغيل نظام إدارة سـ ــالمة المنتَج ،مصـ ــادق عليه لضـ ــمان سـ ــالمة المنتج ،شـ ــامال خط
يجب على ِّ
اإلنتاج والفحص النهائي ،واختبار المنتــجات المع ـ ـنية وف ـقا للبند ( ،)1ويجب أن يخضـع النـظام 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.
ويجب أن يشمل الطلب:
المورد ،واسم وعنوان الممثِّل الرسمي للصانع  -عند تقديم الطلب من الممثل الرسمي.
 اسم وعنوان َّ
 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 يضـمن نظام إدارة سـالمة المنتَج تطابق المنتجات المصـنعة مع الطراز المحدد في شـهادة اعتماد
الطراز ،ومع متطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة.
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
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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 ،والهيكل التنظيمي والمسـ ـ ــؤوليات وصـ ـ ــالحيات اإلدارة ،و ذلك فيما يتعلق بس ـ ـ ـالمة

ب)

تقنيات التصنيع ،واجراءات مراقبة جودة وسالمة المنتَج ،والعمليات واإلجراءات المتَّبعة.

ج)

الفحوصات واالختبارات المنفِّذة ،قبل وأثناء وبعد التصنيع ،وتكرارها.

د)

السجالت  :مثل تقارير الفحص واالختبار والمعايرة  ،ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين  ...إلخ .

ه)

وسائل ضبط تحقيق السالمة المطلوبة في المنتَج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سالمة المنتَج.

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 ،وذلك لمدة
مسـ ـ ــتوفيا للمتطلبات المشـ ـ ــار إليها في البند  ، 1/1خالل فترة س ـ ـ ـريان المصـ ـ ـ َ
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 سـ ــالمة المنتَج المعني ،وأن يضـ ــم الفريق عضـ ــوا واحدا  -على
األقـل  -ذا خبرة في تقويم مجـال وتقنيـات ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـاعـة المنتَج ،والماما بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح
الفنية ذات العالقة.

 2/1يجب أن يش ــمل التدقيق زيارة تقو شيم للمص ــنع ،ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشـ ــار
إليهــا في البنــد  1/1للتــأكــد من قــدرة الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانع على تحــديــد المتطلبــات الواردة في اللوائح الفنيــة ،واجراء
الفحوصات واالختبارات الالزمة لضمان مطابقة المنتَج لتلك المتطلبات.

 7/1يجب إشــعار الصــانع بالقرار بعد انتهاء التقويم ،على أن يتضــمن اإلشــعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع
مسوغات ذلك .
ـادق عليه ،والحفاظ عليه بحيث
 1/1يتعهد الصـ ــانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة س ـ ــالمة المنتَج  ،كما هو ُمص ـ ـ َ
يظل مالئما وفعاال.
 9/1يجب على الص ـ ــانع إش ـ ــعار جهة تقويم المطابقة  -التي ص ـ ــادقت على نظام إدارة س ـ ــالمة المنتَج  -بأي
قترشح في نظام إدارة سالمة المنتَج.
تعديل ُم َ
 31/1يجـب على الجهـة المقبولــة تقويم أي تعـديالت مقترحــة ،ثم تقرير مـا إذا كــان نظـام إدارة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمـة المنتَج
َّ
ـتمر في مطابقته للمتطلبات المش ـ ـ ــار إليها في البند  ،1/1أو يحتاج إلى إعادة التقويم ،ويجب
المعدل مس ـ ـ ـ اً
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على الجهة المقبولة إشـ ـ ــعار الصـ ـ ــانع بقرارها ،على أن يتضـ ـ ــمن اإلشـ ـ ــعار نتائج الفحص واالختبار وقرار

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 السماح للجهة المقبولة  -خالل فترة سريان المصادقة  -بدخول مواقع التصنيع
 6/3يجب على ِّ

والتفتيش واالختبار والتخزين ،وأن ُيوفِّر جميع المعلومات الالزمة للتقويم ،خاص ــة وثائق نظام إدارة س ــالمة
المنتَج ،وسجالت السالمة ،مثل :تقارير الفحص واالختبار والمعايرة ،ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ...
إلخ.

 1/3يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام إدارة سالمة المنتَج
للمورد.
ويحافظ 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 سالمة المنتَج يعمل بشكل صحيح ،على أن تُقدم الجهةللمورد ،وتقارير االختبارات  -في حالة إجراء االختبارات.
المقبولة تقرير التقويم ِّ

5

شهادة المطابقة واإلقرار 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 سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريان مفعول
ـادق عليه وس ـ ـ ـ ـ ـ ــاري المفعول ،وذلك كلما قدم ِّ
المنتَج مص ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
المصادقة.

 6/5يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المنتَج في كل طلب ،وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة،
وتسجيلها في البوابة اإللكترونية للمطابقة (في الهيئة).
المورد أن يصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر إق ار ار مكتوبا بالمطابقة لكل طرشاز ُمعتمد من المنتَج (اعتماد الطراز) ،وأن
 1/5يجب على ِّ
يجعله ُمتاحا للجهات الرقابية وسـ ــلطات مسـ ــح السـ ــوق لمدة ال تقل عن عشـ ــر ( )31سـ ــنوات  ،وذلك بعد
وض ـ ـ ــع المنتَج في الس ـ ـ ــوق ،على أن ُي َّ
المورد بالمطابقة ،ويجب توفير
عتمد للمنتَج في إقرار ِّ
الم َ
حدد الطراز ُ
نسخة من شهادة المطابقة واإلقرار بالمطابقة للجهات الرقابية وسلطات 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 ( )31سنوات ،وذلك بعد وضع المنتَج في السوق.



الوثائق المشار إليها في البند .1/1



مصادق عليه.
التعديالت المشار إليها في البند  ،9/1كما هو
َ
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ق اررات وتقارير 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 صـادقت عليها أو سـحبتها ،ويجب عليها وضـع قوائم ألنظمة إدارة سـالمة المنتَج التي صادقت عليها
أو التي قامت برفضـها أو تعليقها أو تقييدها أو سـحبها ،وذلك بأي وسـيلة ،إما بشكل دوري أو عند الطلب
وعلى كل جهة مقبولة إشـ ـ ــعار الجهات المقبولة األخرط عن المصـ ـ ــادقات الخاصـ ـ ــة بأنظمة إدارة سـ ـ ــالمة

المنتَج التي قامت برفضـ ـ ـ ــها أو تعليقها أو سـ ـ ـ ــحبها أو تقييدها ،واشـ ـ ـ 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 ُّ
والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.

)

الشخص المسؤول:

اسم الشركة:
التوقيع:
التاريخ:
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