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 تــمـــهـــيـــد

 مع انضمام اململكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العاملية وفًقا لقرار مجلس الوزراء رقم 
ً
وبتاريخ  244تماشيا

ملنظمة التجارة العاملية، وما يتطلب األمر من التزام اململكة بمواءمة ه بشأن املوافقة على وثائق انضمام اململكة 21/9/1426

( التي تقض ي بعدم TBTأنظمتها ذات العالقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات املنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة )

التمييز بين املنتجات ذات املنشأ املختلف من وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول األعضاء، وعدم 

حيث االشتراطات الفنية وطرائق تقويم املطابقة، وذلك من خالل إصدار لوائح فنية تشمل املتطلبات األساسية املشروعة وتوحيد 

 إجراءات العمل.

 

والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس 1 -وبناًء على املادة الثالثة )فقرة 

"إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة م، وذلك بأن تتولى الهيئة  31/5/2010هـ، املوافق  17/6/1431بتاريخ  216

افق مع املواصفات القياسية واألدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة ال عاملية الجودة وتقديم املطابقة، تتو

افقة مع الشريعة اإلسالمية ومحققة ملصالح اململكة".  في هذا املجال، وتكون متو

 

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء 2 -واستنادا إلى املادة الرابعة )فقرة 

"إصدار لوائح إجراءات تقويم املطابقة للسلع ن تتولى الهيئة م، وذلك بأ 31/5/2010ه، املوافق  17/6/1431بتاريخ  216رقم 

 .واملنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها"

 

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 14 -وبناًء على املادة الرابعة )فقرة 

"مراجعة األنظمة واللوائح الرقابية ذات العالقة م، وذلك بأن تتولى الهيئة  31/5/2010هـ، املوافق  17/6/1431بتاريخ  216

اقتراح التعديالت الالزمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسالمة، وإحالتها إلى الجهات  بمجاالت عمل الهيئة، وتطويرها، و

 للطرق النظامي
ً
 .ة"املختصة، لدراستها وإصدارها وفقا

 

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 1-وبناًء على املادة السادسة )فقرة 

" مع مراعاة ما ورد في املادة )الرابعة( من هذا التنظيم، م، التي تنص على  31/5/2010هـ، املوافق  17/6/1431بتاريخ  216

جع في اململكة في كل ما يتعلق باملواصفات القياسية، وإجراءات تقويم املطابقة، ومنح عالمة الجودة تعد الهيئة هي املر 

والقياس واملعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة االلتزام باملواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها 

 وأعمالها".

أساًسا ملطابقة تلك املنتجات للمتطلبات األساسية  تعدولة في إحدى اللوائح وحيث إن املواصفات القياسية للمنتجات املشم

 للسالمة في الالئحة املحددة، أعدت الهيئة هذه الالئحة الفنية. 

 

 جزء ال يتجزأ منها. مالحق هذه الالئحةملحوظة: هذا التمهيد وجميع 
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 ( املصطلحات والتعاريف1املادة )

الدالالت واملعاني املبينة -عند تطبيق بنودها -أدناه والعبارات األخرى الواردة في هذه الالئحة تكون للمسميات والعبارات  1/1

 أمامها، أو الواردة في األنظمة واللوائح والقرارات املعمول بها في الهيئة مالم يقتضِّ سياق النص خالف ذلك.

 اململكة العربية السعودية.اململكة: 

 مجلس إدارة الهيئة.املجلس: 

 الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة.الهيئة: 

هي الجهة/الجهات الحكومية ذات املهام الرقابية حسب اختصاصها، املسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ  الجهات الرقابية:

 اللوائح الفنية سواًء في املنافذ الجمركية أو األسواق أو املصانع.

مية املختصة بمراقبة األسواق واإلجراءات املتخذة للتأكد من مطابقة املنتجات الجهات الحكو سلطات مسح السوق: 

  ملتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس اإلدارة.

وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص املنتجات والعمليات املرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في الالئحة الفنية: 

فعول املطبقة، التي يجب االلتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في املصطلحات ذلك األحكام اإلدارية سارية امل

 والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات على املنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج. 

خضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو وثيقة تحدد صفات السلعة أو املادة أو الخدمة أو كل ما ياملواصفة القياسية: 

مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السالمة واألمان فيها، كما تشمل املصطلحات والرموز وطرائق االختبار 

 وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعالمات.

 في السالمة والصحة والبيئة، التي يجب االلتزام بها. املتطلبات الخاصة باملنتجات، التي قد تؤثراملتطلبات األساسية: 

 مصدر محتمل للضرر.(: Hazardsالخطر )أخطار 

 بدرجة شدة الضرر. :Risk(s)املخاطر
ً
 احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا

 املنصوص املتطلبات تستوفي املنتجات أن من للتحقق السوق  مسح سلطات تتخذها التي والتدابير األنشطة :السوق  مسح

 على تشكل ال وأنها العالقة، ذات الفنية اللوائح في عليها
ً
 بحماية يتعلق آخر أي جانب أو والبيئة، والسالمة الصحة خطرا

  العامة. املصلحة

ِّد: 
 وُيقصد به ما يلي:املور 

من خالل صانع املنَتج، في حالة إقامته في اململكة، أو كل شخص يقدم ُهويته على أنه صانع للمنَتج وذلك  -

 .تسميته املنَتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد املنَتج

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

 اململكة.
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 .املنَتج خصائص فيكل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر  -

وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة توضح اإلجراء املستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم إجراءات تقويم املطابقة: 

 املطابقة.

 هي جهات تقويم مطابقة تقبلها الهيئة وفق الئحة قبول جهات تقويم املطابقة.الجهات املقبولة: 

يئة أو إحدى الجهات املقبولة، التي تؤكد مطابقة املنتج أو أي دفعة منه ملتطلبات الشهادة الصادرة عن الهشهادة املطابقة: 

 املواصفات القياسية ذات العالقة.

ِّد باملطابقة: 
إقرار من املورد نفسه بأن منتجه مطابق ملتطلبات التشريعات املعمول بها، وذلك دون أي تدخل إقرار املور 

وقد يعتمد اإلقرار على اختبارات على املنتج وفقا  -املراحل الخاصة بعملية التصنيعفي كافة  -إلزامي من طرف ثالث 

 للتشريعات ذات العالقة.

هي عالمة اعتمدتها الهيئة تدل على أن املنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة عالمة الجودة السعودية: 

 دية الخاصة بها.لالئحة وإجراء املنح واملواصفات القياسية السعو 

 هو وضع املنَتج ألول مرة في سوق اململكة، واملسؤول عنه إما الصانع أو املستورد.الوضع في السوق: 

تعني أي إمداد باملنتج بهدف التوزيع أو االستهالك أو االستخدام في اململكة في إطار نشاط تجاري سواء  :العرض في السوق 

 كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

 .هو أي إجراء يهدف إلى منع عرض املنتجات في السوق وفي سلسلة التوريد :السحب

 .جات املعروضة التي سبق توفيرها للمستخدم النهائيهو أي إجراء يهدف إلى استرجاع املنت :االستدعاء

ج:
َ
 . منتجات التعبئة والتغليف املنت

 البضائع،ة وتسليم وعرض ي احتواء وحماية ومناولنوع الستخدامها ف مادة أواملصنوعة من أي  تاملنتجاجميع  التغليف:

ة العناصر "غير القابل احتسابأيضا  باملستهلك. يجإلى املستخدم أو  املصنعمن  املصنعة،من املواد الخام إلى السلع 

 :مما يليمواد التغليف وتتألف  ،فتغلي بمثابة س األغراض" املستخدمة لنفلالستخدام

 .وحدة بيع للمستخدم أو املستهلك النهائي في موقع الشراء عد لتشكيلتغليف ُم  ولي:التغليف األ  (أ

مجموعة ذات عدد معين من عبوات البيع سواء  -الشراء  في موقع - عد لتشكيلتغليف ُم الثانوي: التغليف  (ب

الرفوف في لصف املنتج على ئي أو لتستخدم فقط كوسيلة لبيعها بهذا الشكل إلى املستخدم أو املستهلك النها

 .أي أنه يمكن فصلها عن املنتج دون التأثير في خصائصه ،نقطة البيع

نع التداول عدد من وحدات البيع أو العبوات الثانوية مل تداول ونقل لتسهيلعد تغليف ُم : التغليف الخارجي (ج

 .السكك الحديديةقل الجوي أو البري أو البحري أو وال تشمل عبوات النقل حاويات الن، اليدوي وأضرار النقل

أو التدوير خالل  االستخدامات في السوق إلنجاز العديد من تغليف يصمم ويطرحاالستخدام: التغليف القابل إلعادة 

 أجله.من ُصمم  تعبئته أو إعادة استخدامه للغرض نفسه الذي دورة حياته من خالل إعادة
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يدوًيا وتشكل وحدة متكاملة  يمكن فصلها التغليف املصنوع من طبقتين أو أكثر من مواد مختلفة الاملركب: التغليف 

 نقل وتفرغ.تعبأ وتخزن وت خارجيةمن وعاء داخلي وحاوية  واحدة، تتكون 

 .املستطاع قبل تحويلها إلى نفاية منتجات التعبئة والتغليف قدراستخدام  االستخدام:إعادة 

ي ذلك إعادة التدوير ف بمامنتجات التعبئة والتغليف املستخدمة سابقا، عملية إعادة تصنيع واستخدام  :التدويرإعادة 

 العضوي.

 ( املجال2املادة )

أو  لدائن أو زجاج أو خشب الورق والكرتون أومن جميع أنواع منتجات التعبئة والتغليف املصنعة تطبق هذه الالئحة الفنية على 

 .في تعبئة وحماية وتداول وعرض املنتجات املستخدمةأو نسيج  معادن

 ما يلي: هذه الالئحةتطبيق ستثنى من يو 

 الفنية للسالمة الغذائية في األدوات الالئحة ألحكام التي تخضعللغذاء  منتجات التعبئة والتغليف املالمسة -

 املطبخ. في املستخدمة واألجهزة

 الطبية.لألغراض منتجات التعبئة والتغليف  -

 ( األهداف3املادة )

، املشمولة في مجال هذه ملنتجات التعبئة والتغليفتهدف هذه الالئحة الفنية إلى تحديد املتطلبات األساسية واملتطلبات الفنية 

ِّدين واملستخدمين االلتزام بها في املنتج، وذلك لضمان مطابقة 
الالئحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم املطابقة التي يجب على املور 

 .التي تهدف إلى املحافظة على البيئة وصحة وسالمة املستهلك األساسيةهذه املنتجات للمتطلبات 

ِّد( التزامات ا4املادة )
 ملور 

ِّديجب على 
 ، االلتزام باملتطلبات التالية:املور 

  األساسيةاملتطلبات  4/1

 .(1استيفاء املتطلبات الفنية الواردة في املواصفات القياسية ذات العالقة املبينة في امللحق ) 4/1/1

 االلتزام بإجراء تقويم املطابقة املطلوب في هذه الالئحة الفنية. 4/1/2

اإلجراءات الوقائية  التخاذ باملخاطر املتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة املحتملة، وذلك العالقة ذات توفير املعلومات 4/1/3

 ذات العالقة.املخاطر من قبل الجهات  تلك ضد

 بطريقة ال تخالف القيم واآلداب العامة واإلسالمية السائدة في اململكة. املنتج تصميم 4/1/4

التدوير، على أن يوضح على املنتج طبيعة املادة أو وتعزيز إعادة  االستخدامإعادة  املنتج بطريقة تساعد على تصميم 4/1/5

 املواد املصنوع منها.

 .تصنيعها ياملستخدمة فالتعبئة والتغليف واملكونات  وادملخطر السمية أو ال ر معلوما ت عنيتوف 4/1/6
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وسم يشير إلى طبيعة املادة أو املواد املستخدمة في صناعتها لتسهيل أن يوضح على املنتج أو بطاقة البيانات ترقيم أو يجب  4/1/7

 (2)املذكورة بامللحق أو إعادة التدوير أو التجميع عادة االستخدام إ

 والصحة.السالمة ب املنتج دون االضرار األدنى الكافي للحفاظ على الحدتقليل حجم ووزن العبوة عند تصنيعها إلى  4/1/8

 للمنتجاملوجودة أصال كمكونات )بشكل يقلل )للحد األدنى( من وجود املواد الضارة أو املواد الخطرة األخرى املنتج تصنيع  4/1/9

 املخلفات. حرق أو دفنالرماد أو العصارة عند  االنبعاثات أوفي  (أو أي من أجزائها

بما فيها االستخدام ألكثر  توقعةاملطبيعية و الستخدام اال وفق ظروف  املنتج من استخدامهخصائص و  صفات تمكن أن 4/1/10

  من مره.

 املتطلبات الكيميائية  4/2

ِّد، االلتزام باملتطلبات 
 التالية: ةالكيميائييجب على املور 

 مواد كيميائية سامة. عدم استخدام 4/2/1

جزء  100أال يزيد مجموع مستويات تركيز الرصاص والكادميوم والزئبق والكروم سداس ي التكافؤ في املنتج أو أجزائها عن  4/2/2

 وزنا. املليون من 

 املنتجو  من الزجاج البلوري الرصاص ي وع بالكاملاملصن املنتجعلى  4/2/2في البند تسري مستويات التركيز املذكورة ال  4/2/3

 .املعاد تدويره

  املترولوجيةاملتطلبات  4/3

( أو مضاعفاتها أو أجزائها، ملنتجات التعبئة والتغليف، وذلك أثناء التصميم أو SI Unitsيجب استخدام وحدات النظام الدولي )

 التصنيع أو التداول، وذلك وفقا لنظام القياس واملعايرة السعودي.

 ( البيانات اإليضاحية5املادة )

 ما يلي: باملنتجات اإليضاحية الخاصةيجب أن تستوفي البيانات 

 واملتعلقة بالبيانات اإليضاحية. (1امللحق )استيفاء متطلبات املواصفات القياسية السعودية املوضحة في  5/1

 وتكون العبرة بما دون باللغة العربية.أن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية،  5/2

 تكون الصور والعبارات  5/3
 

 مخالفة للنظام العام واآلداب العامة والقيم اإلسالمية السائدة في اململكة. املستخدمة،أال

 املعلومات التالية: بوضوحفي مكان ظاهر وبطريقة تظهر  املنتجاتن تحمل أ 5/4

 وبيانات املورد.االسم  -

 العالمة التجارية. -

 .د املنشأبل -

 .طبيعة مادة التعبئة والتغليف -
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 ( إجراءات تقويم املطابقة6املادة )

ِّد  6/1
الحصول على شهادة مطابقة صادرة  -في السوق  )ال تحتوي على منتج أخر( املسؤول عن وضع املنتجات -يجب على املور 

كما هو موضح  ISO/IEC 17067( وفقا للمواصفة Type 1 aمن جهة مقبولة لدى الهيئة، وفقا لنموذج تقويم املطابقة )

 (.3امللحق )في 

ِّد  6/2
املسؤول عن منتجات التغليف األولي والثانوي والخارجي التي تحتوي على منتجات أخرى خاضعة للوائح -يجب على املور 

(، على أن يشمل امللف الفني ما يثبت 4في امللحق ) فنية خاصة بها، الحصول على اقرار مورد باملطابقة، كما هو موضح

 .والتغليفاستيفاء متطلبات الالئحة الفنية للتعبئة 

د، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه الالئحة  6/3 ذ الجهة املقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج املحدَّ ِّ
نف 
ُ
يجب أن ت

نة في   .(1امللحق )الفنية واملواصفات القياسية السعودية ذات العالقة؛ املبي 

 فني يتضمن ما 6/4
ٌ
 يلي:  يجب أن ُيرفق مع املنَتج ملف

د( باملطابقة وفقا للنموذج املرفق في  (أ ِّد )الصانع/املور 
  (4امللحق )إقرار املور 

 وثيقة تقييم املخاطر. (ب

ِّد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق امللف الفني وشهادات املطابقة، يجب على  6/5
املور 

ب منه ذلك.وأي معلومات  لِّ
ُ
ُت مطابقة املنَتج ملتطلبات هذه الالئحة الفنية، متى ما ط ثبِّ

ُ
قة ت

 
 أخرى موث

املنتجات الحاصلة على عالمة الجودة السعودية أو ما يكافئها تعد مطابقة للمتطلبات املنصوص عليها في هذه الالئحة  6/6

 الفنية.

 مسؤوليات الجهات الرقابية ( 7املادة )

 الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:تقوم الجهات 

رفقة  فيمنتجات التعبئة والتغليف التحقق من استيفاء  7/1
ُ
دة، والوثائق الفنية امل السوق، إلجراءات تقويم املطابقة املحدَّ

 مع اإلرساليات. 

السوق للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات  فيمنتجات التعبئة والتغليف سحب  –عشوائيا  –يحق للجهات الرقابية  7/2

 الواردة في هذه الالئحة الفنية.

ِّدين  7/3
 تكاليف إجراء االختبارات وما يتعلق بذلك.)صانعين ومستوردين( يحق للجهات الرقابية تحميل املور 

ة من املستودعات تسحب  عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنَتج، فإن الجهة الرقابية 7/4 اإلجراءات  وتتخذاملنتجات املعنيَّ

 النظامية في حقها.

 ( مسؤوليات سلطات مسح السوق 8)املادة 

 تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:



        
       

       
 

 
 هيئة المواصفات السعودية         
         www.saso.gov.sa 

 21من  9الصفحة 
 

نة في مستودعات 8/1 التجار  تطبيق إجراءات مسح السوق على املنتجات املعروضة في األسواق، وكذلك املنتجات املخزَّ

نة في هذه الالئحة الفنية واملواصفات  واملصنعين للتحقق من سالمة املنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات األساسية املبيَّ

 القياسية ذات العالقة. 

ِّدين )صانعين ومستوردين(، وذلك إلجراء االختبارات  8/2
نات من املنَتج، سواًء من السوق أو مستودعات املور  سحب عي 

 .الالئحة الفنيةالتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات املنصوص عليها في هذه الالزمة و 

ملتطلبات هذه الالئحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق  -املعروض واملخزَّن  -عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنَتج  8/3

ق اإلجراءات  طبَّ
ُ
(، 9والعقوبات الواردة في املادة )تتخذ جميع اإلجراءات اإلدارية من سحٍب واستدعاء للمنتج املعني، وت

 وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة.

 ( املخالفات والعقوبات9املادة )

ر صناعة واستيراد املنتجات غير املطابقة لبنود هذه الالئحة الفنية، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى  9/1
َ
ُيحظ

 .اإلعالن عنها

لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن  الالئحة الفنية سببا كافياه ُيعتبر عدم استيفاء املنَتج ملتطلبات هذ 9/2

  :هذا املنَتج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسالمة املستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحاالت التالية

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

ِّد باملطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة. (ب
 عدم إصدار شهادة املطابقة أو إقرار املور 

 الوثائق الفنية.نقص عدم توفر أو  (ج

 .البيانات اإليضاحية أو إرشادات االستخدام نقصعدم توفر أو  (د

اتخاذ جميع اإلجراءات  -حالة حسب ال -الالئحة الفنية، فعلى سلطات مسح السوق عند ضبط أي مخالفة ألحكام هذه  9/3

 من السوق، ولها في سبيل ذلك: الالزمة إلزالة املخالفة وآثارها

بسحبه من املستودعات أو السوق بهدف   -املسؤولة عن وضع وعرض املنتج املخالف  -تكليف الجهة املخالفة  (أ

( وذلك خالل املدة الزمنية تصحيح املخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتالفه )حسب طبيعة املنتج

 .التي تحددها سلطات مسح السوق 

 سحب املنتجات أو حجزها أو إتالفها، أو اتخاذ أي إجراء آخر الستدعائها من األسواق. ولسلطات مسح السوق  (ب

ل الجهة املخالفة جميع التكاليف املترتبة   -حسب الحالة  - اإلعالن عن استدعاء املنَتج من األسواق، مع تحم 

 على ذلك.

بما املخالفة ملتطلبات هذه الالئحة الفنية، املنتجات عند ضبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ اإلجراءات الالزمة بحق هذه  9/4

رة الشهادة وفقا لالئحة قبول إلغاء شهادة املطابقة ذات العالقة، واتخاذ الفي ذلك  تدابير الالزمة مع الجهة املقبولة ُمصدِّ

 جهات تقويم املطابقة.

دون اإلخالل بأي عقوبة أشد في األنظمة املعمول بها، فإنه ُيعاقب كل من يخالف متطلبات املواصفات القياسية املعتمدة  9/5

 ص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.للمنتجات املشمولة بمجال هذه الالئحة الفنية بالعقوبات املنصو 
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 ( أحكام عامة10املادة )

ق عليه العقوبات التي ينص عليها  10/1 ِّد كامل املسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه الالئحة الفنية، وُيطبَّ
ل املور  يتحمَّ

 مواد هذه الالئحة الفنية. نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمة ذات عالقة، متى ما ثبت مخالفتها ألي مادة من

ِّد بجميع األنظمة/اللوائح األخرى املعمول بها في اململكة؛ املتعلقة بتداول  ال تحول هذه الالئحة 10/2
الفنية دون التزام املور 

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

ِّدي  10/3
الخاضعة ألحكام هذه الالئحة الفنية، أن ُيقدموا ملفتش ي الجهات  ،بئة والتغليفمنتجات التعيجب على جميع مور 

 الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيالت واملعلومات التي يطلبونها لتنفيذ املهام املوكلة لهم.

أو نشأ أي خالٍف في تطبيقها، فُيرفع األمر إلى  إذا نشأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه الالئحة الفنية، 10/4

 لجنة مختصة في الهيئة إلصدار القرار املناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخالف، وبما يحقق املصلحة العامة.

ِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات الالزمة لألسباب التي أدت إلى  10/5
يجوز للمور 

دها الهيئة.الرفض ِّ
حد 

ُ
 ، ودفع أي تكاليف إضافية ت

الهيئة الشكاوى التي ترد إليها بشأن املنتجات الحاصلة على شهادة املطابقة أو عالمة الجودة، والتحقق من صحة تدرس  10/6

 هذه الشكاوى، واتخاذ اإلجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات. 

ِّد بنود هذه الالئحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال عالمة الجودة للهيئة إلغاء شهادة املطابقة إذا خالف يحق  10/7
املور 

 وفقا لالئحة الفنية العامة لعالمة الجودة السعودية، واتخاذ اإلجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

باستعمال عالمة الجودة )ما عدا  عند حصول أي تعديالت على املنتج خالل فترة صالحية شهادة املطابقة أو الترخيص 10/8

م بطلب جديد.   التعديالت الشكلية( فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا املنتج، والبد من التقدُّ

للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه الالئحة الفنية، وعلى جميع املستفيدين من تطبيق هذه الالئحة الفنية االلتزام بما  10/9

 رات.يصدر عن الهيئة من تفسي

 ( أحكام انتقالية11املادة )

 من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 180تطبق أحكام هذه الالئحة خالل مدة ال تزيد عن  11/1
ً
 .يوما

ِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا ملتطلبات1مع مراعاة أحكام الفقرة ) 11/2
هذه  ( من هذه املادة، ُيعطى مهلة للمور 

 من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 365تزيد عن الالئحة الفنية خالل مدة ال 
ً
 يوما

 .كل اللوائح السابقة في مجال هذه الالئحة الفنية-بعد اعتمادها -تلغي هذه الالئحة الفنية  11/3

 ( النشر12املادة )

نشر هذه 
ُ
 في الجريدة الرسمية. الالئحة الفنيةت
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 (1امللحق )

 أ( قائمة املواصفات القياسية ذات العالقة 

 رقم املواصفة القياسية عنوان املواصفة باللغة اإلنجليزية عنوان املواصفة باللغة العربية م

االستفادة املثلى  -التعبئة والتغليف والبيئة   1

 من نظام التعبئة والتغليف

Packaging and the environment - 

Optimization of the packaging system 
SASO ISO 18602 

إعادة  -والتغليف والبيئة التعبئة   2

 االستخدام
Packaging and the environment - Reuse SASO ISO 18603 

إعادة تدوير  -التعبئة والتغليف والبيئة   3

 املواد

Packaging and the environment - 

Material recycling 

SASO ISO 18604 

املمارسة القياسية للتعبئة والتغليف   4

 التجار ي
Standard Practice for Commercial 

Packaging 

SASO ASTM 

D3951 

5  
رموز عالمة قانون  --التعبئة والتغليف 

املواصفة الرمزية والرموز ثنائية األبعاد 

 لتعبئة وتغليف املنتج

Packaging - Linear bar code and two-

dimensional symbols for product 

packaging 

SASO ISO 22742 

6  
القياسية لتحديد خواص مواد املمارسات 

 التغليف للعزل الحراري 

Standard Practice for Determining the 

Properties of Jacketing Materials for 

Thermal Insulation 

SASO ASTM C921 

 --تصميم سهل املنال  --التعبئة والتغليف   7

 املتطلبات العامة

Packaging - Accessible design - General 

requirements 

SASO ISO 11156 

البيانات االيضاحية  –التعبئة والتغليف   8

 التصويرية لتداول السلع

Packaging - Pictorial marking for 

handling of goods 

SASO ISO 780 

توصيات خاصة  -التعبئة والتغليف   9

 بمتطلبات املستهلك

Packaging - Recommendations for 

addressing consumer needs 

SASO ISO IEC 

GUIDE-41 

التحذيرات الخطرة من  --التعبئة والتغليف   10

 متطلبات --كثرة اللمس 

Packaging - Tactile warnings of danger - 

Requirements 

SASO ISO 11683 

اعادة تدوير  –التعبئة والتغليف والبيئة   11

 املواد العضوية

Packaging and the environment - 

Organic recycling 

SASO ISO 18606 

املفردات  --األكياس  --التعبئة والتغليف   12

 : األكياس الورقية1الجزء  --واألنواع 

Packaging - Sacks - Vocabulary and 

types – Part 1: Paper sacks 

SASO ISO 6590-1 
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13  
أكياس عديد البروبلين املنسوجة 

املنتجات املستخدمة في تعبئة وتغليف 

 الزراعية

Woven polypropylene sacks used in 

packaging agricultural products 

SASO GSO 1830 

14  
 –التعبئة والتغليف املقاوم لعبث األطفال 

وإجراءات االختبار إلعادة  -املتطلبات 

 االغالق

Child-resistant packaging - 

Requirements and testing procedures 

for reclosable packages 

SASO ISO 8317 

15  
العبوات املعدة لنقل  --التعبئة والتغليف 

املواد البالستيكة املعاد  --البضائع الخطيرة 

 القيود الدولية --تدويرها 

Packaging - Transport packaging for 

dangerous goods -  Recycled plastics 

material 

SASO ISO 16103 

16  
عبوات النقل الكاملة  –والتغليف التعبئة 

أبعاد الحزم  –واململئة ووحدات األحمال 

 املستطيلة الصلبة

Packaging - Complete, filled transport 

packages and unit loads - Dimensions of 

rigid rectangular packages 

SASO ISO 3394 

 

17  

األكياس املصنوعة من  –التعبئة والتغليف 

املرنة املصنوعة من البالستيك الرقائق 

إنتشار التمزق على حافة  –املتلينة بالحرارة 

 الطي

Packaging - Sacks made from 

thermoplastic flexible film - Tear 

propagation on edge folds 

SASO ISO 11897 

18  
الدليل القياس ي إلثبات صحة املحتوى 

املعاد تدويره في تغليف الورق والورق 

 قوى امل

Standard Guide for Validating Recycled 

Content in Packaging Paper and 

Paperboard 

SASO ASTM 

D5663 

19  
الوصف  –األكياس  –التعبئة والتغليف 

: األكياس 1الجزء  –وطريقة القياس 

 الورقية الفارغة

Packaging - Sacks - Description and 

method of measurement – Part 1: 

Empty paper sacks 

SASO ISO 6591-1 

20  
عبوات النقل اململوءة  --التعبئة والتغليف 

أبعاد وحدة  --شكل كامل ووحدة األحمال  --

 التحميل

Packaging - Complete, filled transport 

packages and unit loads - Unit load 

dimensions 

SASO GSO ISO 

3676 

21  
 -البطاقة مواد  -التعبئة والتغليف 

املعلومات املطلوبة لتنظيم وتخصيص 

 البطاقة ذاتية اللصق

Packaging -- Label material -- Required 

information for ordering and specifying 

self-adhesive labels 

SASO ISO TC 

18614 

22  
: 1الجزء  –حزمة رقائق املطاط للتغليف 

مطاط البيوتاديين والستايرين ومطاط 

 البيوتاديين

Film for wrapping rubber bales – Part 1: 

Butadiene rubber (BR) and styrene-

butadiene rubber (SBR) 

SASO ISO 20299-1 
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23  

املواصفة القياسية للرقائق البالستيكية 

املصنوعة من البولي إثيلين منخفض 

الكثافة والبولي إثيلين منخفض الكثافة 

م وتطبيقات الخطي لالستخدام العا

 التغليف

Standard Specification for Plastic Films 

Made from Low-Density Polyethylene 

and Linear Low-Density Polyethylene 

for General Use and Packaging 

Applications 

SASO ASTM 

D4635 

24  

مخاليط البولي بروبلين والبولي  –اللدائن 

دويرها من البولي ايثلين املشتقة واملعاد ت

بروبلين والبولي ايثلين واملستخدمة للتعبئة 

 –والتغليف املرنة والصلبة للمستهلك 

الجزء االول : األساس ونظام التسمية 

 للمواصفات

Plastics -- Mixtures of polypropylene 

(PP) and polyethylene (PE) recyclate 

derived from PP and PE used for flexible 

and rigid consumer packaging -- Part 1: 

Designation system and basis for 

specification 

SASO ISO 18263-1 

25  

وصف  -معايير طرق التدوير  -تدوير املواد 

 لطرق التدوير

Packaging And Material Recycling — 

Criteria For Recycling Methods — 

Description Of Recycling Processes And 

Flow Chart 

SASO GSO EN 

13437 

26  

املتطلبات الخاصة  -التعبئة والتغليف 

 بخفض املصدراملنع  -بالتصنيع والتركيب 

 

Packaging - Requirements specific to 

manufacturing and composition - 

Prevention by source reduction 

EN 13428 

27  
-Standard Classification of Child المقاومة للطفلالتصنيف القياسي للعبوات 

Resistant Packages 
SASO ASTM 

D3475 

 Sacks for Packaging Cement SASO 2979 أكياس تعبئة اإلسمنت  28

 General purpose polyethylene bags SASO GSO 572 أكياس عديد اإليثيلين لألغراض العامة  29

عديد أكياس النفايات املصنعة من   30

 االيثيلين

Refuse sacks made from polyethylene SASO 1945 

املمارسة القياسية للعبوات / التعبئة   31

 البالستيكية

Standard Practice for Packaging/Packing 

of Plastics 

SASO ASTM 

D3892 

32  
صناديق توزيع بالستيكية  -عبوات النقل 

: 1الجزء  -جاسئة قابلة إلعادة االستخدام 

 ألغراض االستخدامات العامة

Transport packaging - Reusable, rigid 

plastic distribution boxes - Part 1: 

General purpose application 

SASO ISO 18616-1 
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السماحية  املواصفات القياسية لألبعاد و  33

 للعبوات البالستيكية

Standard Specification for Dimensions 

and Tolerances for Plastic Bottles 

SASO ASTM 

D2911M 

34  

الوصف  –األكياس  –التعبئة والتغليف 

: األكياس 2الجزء  –وطريقة القياس 

الفارغة املصنوعة من رقائق البالستيك 

 الحراري املرن 

Packaging - Sacks - Description and 

method of measurement – Part 2: 

Empty sacks made from thermoplastic 

flexible film 

SASO ISO 6591-2 

35  

التفاوت البعدي  –تعبئة والتغليف ال

الجزء  –املسموح ألكياس األغراض العامة 

: األكياس املصنوعة من الرقائق املرنة 2

 املصنوعة من البالستيك املتلينة بالحرارة

Packaging - Dimensional tolerances for 

general purpose sacks – Part 2: Sacks 

made from thermoplastic flexible film 

SASO ISO 8367-2 

التنسيق  –الغشاء واألغطية  –البالستيك   36

 املحوري ألفالم البوليميد )نايلون(

Plastics - Film and sheeting - Biaxially 

oriented polyamide (nylon) films 

SASO ISO 15987 

37  
األكياس  -الغذائية أكياس نقل املساعدات 

املصنوعة من أقمشة جوت/ بولي أوليفين 

 منسوجة

Sacks for the transport of food aid – 

Sacks made of woven jute / polyolefin 

fabric 

SASO GSO 1952 

البيانات اإليضاحية للورق والواح   38

 الكرتون املعاد تدويرها

Marking of recycled paper and  

board 

SASO GSO 1856 

الكرتون املقوى والكرتون الرمادي   39

 والكرتون التبني

Millboard, greyboard and 

strawboard 

SASO 2827 

 – Ribbed board containers املتطلبات-عبوات الكرتون املضلع   40

Requirements 

SASO 2829 

ِّدون مسؤولية التأكد من موقع : قائمة املواصفات القياسية املذكورة في هذا امللحق خاضعة ملحوظة
للمراجعة، ويتولى املور 

  الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث املواصفات القياسية.
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 ب( قائمة املنتجات والترميز الجمركي

 النسخة املحدثة واملعتمدة.املنتجات والرموز الجمركية املوجودة في منصة سابر اإللكترونية هي ملحوظة: 

  

 الجمركيالبند  فئات املنتجات الرقم

 3920 ألواح وصفائح ولفات وأشرط  1

 3923 أصناف تغليف أو نقل البضائع، من لدائن  2

علب و أقفاص و أوعية اسطوانية وعبوات مماثلة  صناديق و  3

 للتعبئة من خشب؛
4415 

 4416 براميل كبيرة وصغيرة وغيرها من خشب  4

 4503 مصنوعات من فلين طبيعي  5

خر  6
ُ
 4602 مصنوعات صناعة السالل وأصناف أ

 4805 ورق وورق مقوى آخر، غير مطلي  7

 4810 ورق وورق مقوى، مطلي  8

 4817 وما يماثلها ، من ورق أو ورق مقوى  علب و جعب و محافظ  9

10  

خر، من ورق 
ُ
ف أ

ُ
ل
ُ
علب و صناديق و محافظ و أكياس و غ

أو ورق مقوى أو حشو السليلوز أو طبقات من ألياف 

 سليلوزية

4819 

 4820 أغلفة الكتب  11

خر من عجائن الورق أو الورق أو الورق املقوى   12
ُ
 4823 مصنوعات أ

13  
نشوية، من األنواع املستعملة نسج مطلية بصمغ أو بمواد 

 للتغليف الخارجي

5901 

 6305 أكياس وحقائب من األنواع املستعملة لتغليف البضائع  14

 5909 خراطيم أنبوبية من مواد نسجيه وأنابيب مماثلة  15

16  

قوارير ضخمه )دمجانات(، و قناني، ودوارق، وبرطمانات "

زجاج، لنقل أو وقدر وأنابيب وغيرها من األوعية املماثلة من 

 تعبئة السلع

7010 

خر من زجاج  17
ُ
 7013 ـ أدوات أ

خر من زجاج  18
ُ
 7020 مصنوعات أ

19  
صهاريج و براميل و دنان علب و صناديق وعلب وأوعية 

 مماثلة لجميع املواد ، من حديد أو صلب

7310 
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 (2امللحق )

 قائمة ترقيم املواد

 األرقام االختصار املواد

 البولي ايثلين البالستيك

 البولي ايثيلين عالي الكثافة

 البولي فينيل كلورايد

 البولي إيثيلين قليل الكثافة

 البولى بروبلين

 البوليسترين

 غيرها

PET 

HDPE 

PVC 

LDPE 

PP 

PS 

--------- 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 19إلى  7من 

 الكرتون املقوى  الورق و الكرتون 

 الكرتون غير املقوى 

 الورق

 غيرها

PAP 

PAP 

PAP 

---------- 

20 

21 

22 

 39إلى  23من 

 الحديد املعادن

 االملنيوم

 غيرها

FE 

ALU 

--------- 

40 

41 

 49إلى  42من

 الخشب األخشاب

 الفلين

 غيرها

FOR 

FOR 

--------- 

50 

51 

 59إلى   52من 

 القطن النسيج

 الجوت

TEX 

TEX 

60 

61 

 69إلى 62من

 زجاج غير ملون  الزجاج

 خضرأجاج ز 

 زجاج بني

GL 

GL 

GL 

70 

71 

72 

 79إلى  73من

مواد مدمجة مع 

 الورق و الكرتون 

 الورق والكرتون/معادن مختلفة

 الورق والكرتون/البالستيك

 الورق والكرتون/ االملنيوم

 املقصدر الورق والكرتون/الصفيح

 الورق والكرتون/البالستيك/االملنيوم

 80 

81 

82 

83 

84 
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 الورق

والكرتون/البالستيك/االملنيوم/الحديد 

 املقصدر

 غيرها

85 

 89إلى   86من 

مواد مدمجة مع 

 البالستيك

 البالستيك/املنيوم

 البالستيك/ الصفيح املقصدر

 البالستيك/معادن مختلفة

 غيرها

 90 

91 

92 

 94إلى  93من

مواد مدمجة مع 

 الزجاج

 زجاج/بالستيك

 زجاج/املنيوم

 زجاج/حديد مقصدر

 زجاج/معادن مختلفة

 95 

96 

97 

98 
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 (3امللحق )

 ISO/IEC 17067( وفقا للمواصفة Type 1aنموذج تقويم املطابقة )

 (Type Approvalاعتماد الطراز )

 اعتماد الطراز  1/1

ف اعتماد الطراز بأنه أحد إجراءات تقويم املطابقة، حيث تقوم الجهة املقبولة بمقتضـــــــــــاه بمراجعة التصـــــــــــميم الفني للمنَتج،  ُيعرَّ

 والتأكد من صحته ثم اإلقرار بأن التصميم الفني للمنَتج يستوفي متطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العالقة.

 ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:

ال لإلنتاج املرتقب، )نموذج اإلنتاج(.فحص عينة نموذجية من املن (أ ِّ
 
 َتج كامال، بحيث يكون ُممث

تقويم مـدى مطـابقـة التصــــــــــــــميم الفني للمنَتج من خالل مراجعـة الوثـائق الفنيـة واألدلـة )نموذج التصــــــــــــــميم(، مع فحص  (ب

زمع، لواحدة أو أكثر من األجزاء ذات املخاطر للمنَتج )جمع بين نموذج
ُ
لة لإلنتاج امل ِّ

 
 اإلنتاج ونموذج التصميم(. عينة ُممث

 إجراءات اعتماد الطراز  1/2

 تقديم طلب العتماد الطراز عند إحدى الجهات املقبولة  1/2/1

 يجب على الصانع أن ُيقدم طلبا العتماد الطراز عند جهة مقبولة يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:

 اسم وعنوان الصانع.  (أ

 أي جهة مقبولة أخرى. إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى (ب

ن من تقويم مــدى مطــابقــة املنتج ملتطلبــات اللوائح الفنيــة الســــــــــــــعوديــة، وأن تحتوي على تحليــل وتقييم  (ج ِّ
 
مك

ُ
وثــائق فنيــة ت

 مناسبين للمخاطر. 

د الوثائق الفنية املتطلبات التي تنطبق على املنَتج؛ على أن تشــــــمل  (د ِّ
التصــــــميم -حســــــب ما يقتضــــــيه التقويم -يجب أن تحد 

 تصنيع وتشغيل )استخدام( املنَتج. وال

 العناصر التالية:-على األقل -يجب أن تشمل الوثائق الفنية  (ه

 وصف عام للمنَتج. (1

رسـومات التصـميم والتصـنيع واملسـاقط األفقية )الرسـوم البيانية( العناصـر والوحدات والتقسـيمات الجزئية،  (2

 إلخ...

   لبيانية وتشغيل)استخدام( املنَتج املشار إليها.التوصيف والشروح الالزمة لفهم الرسومات والرسوم ا (3

قائمة باملواصــــــــــفات القياســــــــــية الســــــــــعودية أو أي مواصــــــــــفات فنية أخرى مالئمة تعتمدها الهيئة، ســــــــــواًء كانت  (4

اة الســتيفاء املتطلبات األســاســية للوائح الفنية الســعودية، وذلك في  مطبقة كليا أو جزئيا، ووصــفا للحلول املتبنَّ

ـــية حالة عدم ت ــ ــ ــــفات القياســـ ــ ــ ـــــتعمال الجزئي للمواصــ ــ ـــار إليها، وفي حالة االســـ ــ ــ ـــــية املشـــ ــ ــــفات القياســـ ــ ــ طبيق املواصــ

ح في الوثائق الفنية البنود املطبقة.  السعودية، فيجب أن ُيوضَّ

جراة، إلخ...  (5
ُ
 نتائج التقارير )الحسابات البيانية( الخاصة بالتصميم، وعمليات املراقبة واالختبارات امل



        
       

       
 

 
 هيئة المواصفات السعودية         
         www.saso.gov.sa 

 21من  19الصفحة 
 

 رات.تقارير االختبا (6

زمع، ويمكن أن تطلب الجهة املقبولة املزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك. (7
ُ
لة عن اإلنتاج امل ِّ

 
 عينات ُممث

األدلة )البراهين( التي تدعم مالئمة الحلول الفنية املتخذة في التصــميم، حيث يجب أن تشــير هذه األدلة إلى كل  (8

تَبعة، خاصــــة في حالة عدم تطبيق 
ُ
املواصــــفات القياســــية الســــعودية و/أو املواصــــفات الفنية املالئمة الوثائق امل

ـــمل األدلة الداعمة  ــ ــ ــ ـــار إليها، ويجب أن تشــ ــ ــ ــ ـــ ى األمر ذلك -املشــ ــ ــ ــ جراة في املختبر -متى ما اقتضــ
ُ
نتائج االختبارات امل

 املناسب لدى الصانع، أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.

 مهام الجهة املقبولة 1/2/2

ج  (أ
َ
 بالنسبة للمنت

 الوثائق الفنية واألدلة )البراهين( الداعمة بغرض تقويم مالئمة التصميم الفني للمنَتج. دراسة

 بالنسبة للعينات (ب

مة وفقا للمواصـــفات القياســـية  (1 صـــمَّ
ُ
التأكد من أن تصـــنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصـــر امل

مة وفقا للمواصفات األخرى. صمَّ
ُ
 السعودية، والعناصر امل

ء الفحوصــــــــــــــــات واالختبـــارات املنـــاســــــــــــــبـــة، أو توكيـــل من يقوم بهـــا بـــالنيـــابـــة، للتـــأكـــد من أن الحلول الفنيـــة إجرا (2

(Technical Solutions التي تبناها الصــانع تفي باملتطلبات الرئيســة املحددة في املواصــفات القياســية، وذلك )

 في حالة عدم تطبيق املواصفات ذات العالقة.

ـــية -املناســـــبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد إجراء االختبارات  (3 في حالة عدم تطبيق املواصـــــفات القياســ

بأن الحلول الفنية التي تبناها الصانع تستوفي املتطلبات األساسية -السعودية و/أو املواصفات األخرى املالئمة 

 للوائح الفنية السعودية.

 ت.االتفاق مع الصانع على مكان إجراء االختبارا (4

 بالنسبة لقرارات الجهة املقبولة  (ج

1)  
َّ
يجب على الجهة املقبولة إصـــدار تقرير تقويم عن اإلجراءات التي قامت بها ومخرجاتها، وعلى الجهة املقبولة أال

 تنشر هذا التقرير ال كليا وال جزئيا إال بعد موافقة الصانع.

ـــعوديـــة امل (2 ــ ــ ــ ــ نطبقـــة على املنَتج املعني، فـــإن الجهـــة املقبولـــة إذا ـكــان الطراز مطـــابقـــا ملتطلبـــات اللوائح الفنيـــة الســـ

ر شـــهادة اعتماد طراز للصـــانع، ويجب أن تحتوي الشـــهادة على اســـم وعنوان الصـــانع، ونتائج االختبارات،  صـــدِّ
ُ
ت

دت، واملعلومات الالزمة لتحديد الطراز املصــــــــاَدق عليه، ويمكن أن تحتوي الشــــــــهادة -وشــــــــروط ســــــــريانها  إن ُوجِّ

 كذلك على مرفقات. 

عة  (3 يجب أن تحتوي الشـــــــهادة مع مرفقاتها على جميع املعلومات املناســـــــبة لتقويم مدى مطابقة املنتجات املصـــــــنَّ

ختَبر وللمراقبة أثناء التشغيل.
ُ
 وفقا للطراز امل

إذا كـان الطراز غير مطـابق ملتطلبـات اللوائح الفنيـة الســــــــــــــعوديـة املنطبقـة على املنَتج املعني، فيجـب على الجهة  (4

لة حيال  املقبولة غ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مسوغات مفصَّ ِّ
 
بل
ُ
ر شهادة اعتماد الطراز، وأن ت صدِّ

ُ
 ت
َّ
أال

 عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز.
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بع كـل التطورات التقنيـة املعروفـة، ومتى مـا أشـــــــــــــــارت هـذه التطورات إلى إمكـانية  (5
َّ
يجـب على الجهـة املقبولـة أن تت

املصــــــــــــاَدق عليه ملتطلبات اللوائح الفنية الســــــــــــعودية، فيجب على الجهة املقبولة أن ظهور عدم مطابقة الطراز 

د مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية، وعليها في هذه الحالة إبالغ الصانع بذلك. ِّ
 تحد 

ـــــانع إبالغ الجهة املقبولة  (6 ــ ــ ــ ــ ـــهادة اعتماد الطراز -يجب على الصـ ــ ــ ــ ــ ـــــة بشـــ ــ ــ ــ ــ  بكل-التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصـ

ر على مطــابقــة املنَتج ملتطلبــات اللوائح  ِّ
 
ؤث

ُ
دخلــة على الطراز املصـــــــــــــــادق عليــه؛ التي من شـــــــــــــــأنهــا أن ت

ُ
التغييرات املــ

الفنية الســـــــعودية، أو لشـــــــروط ســـــــريان شـــــــهادة اعتماد الطراز، حيث أن مثل هذه التغييرات تتطلب مصـــــــادقة 

 إضافية على شهادة اعتماد الطراز األولية.

بت، وعليها يجب على كل جهة مقبو  (7 حِّ
رت أو ســــــُ صــــــدِّ

ُ
غ الهيئة عن شــــــهادات اعتماد الطراز وأي إضــــــافة أ

َّ
بل
ُ
لة أن ت

ض إصدارها -أو عند الطلب -أن تقوم بشكل دوري  بتقديم قائمة بشهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قد ُرفِّ

دت بأي شكل. ِّ
ي 
ُ
قت أو ق ِّ

 
 أو تلك التي قد ُعل

غ الج (8
َّ
بل
ُ
ض يجب على كل جهة مقبولة أن ت هات املقبولة األخرى عن شـــهادات اعتماد الطراز وأي إضـــافات قد ُرفِّ

غ كذلك 
َّ
بل
ُ
دت بأي شـــكل، وأن ت ِّ

ي 
ُ
قت أو ق ِّ

 
عن شـــهادات اعتماد الطراز -عند الطلب -إصـــدارها أو تلك التي قد ُعل

رت. صدِّ
ُ
 وأي إضافة قد أ

ـــخ م-عند الطلب  –يمكن للهيئة وللجهات املقبولة األخرى  (9 ــ ــ ـــــل على نســ ــ ـــهادات اعتماد الطراز و/أو أن تحصــ ــ ــ ن شــ

ـــــافات املدخلة عليها، ويمكن للهيئة  ــ ــ ــ ـــخ من الوثائق الفنية، ومن نتائج -عند الطلب  –اإلضـ ــ ــ ــ ــ ـــــل على نسـ ــ ــ ــ أن تحصـ

االختبــارات التي قــامــت بهــا الجهــة املقبولــة، ويجــب على الجهــة املقبولــة االحتفــاظ بنســــــــــــــخــة من شــــــــــــــهــادة اعتمــاد 

ـــــافات املدخلة عل ــ ــ ــ ــ ــــتندات املرفقة من الطراز ومرفقاتها واإلضـ ــ ــ ــ ــ ـــال عن الوثائق الفنية، بما في ذلك املســ ــ ــ ــ ــ يها، فضـــ

 الصانع، وذلك حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.

ـــهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها واإلضــــافات املدخلة عليها مع الوثائق  (10 يجب على الصــــانع االحتفاظ بنســــخة من شـ

 دة عشر سنوات بعد وضع املنَتج في السوق.الفنية، وإتاحتها للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق مل

ِّد تقديم الطلب املشـــــــــار إليه في البند ) (11
ـــم 2/1/1يمكن للمور  ــ ــ ــــلفا باســ ــ ــ ـــار إليها سـ ــ ــ ( أعاله، والقيام بالواجبات املشــ

 الصانع، بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.
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 (4امللحق )

ِّدإقرار  نموذج
 Supplier Declaration of Conformityباملطابقة  املور 

أ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة عبَّ  يُ

ِّد  (1
 بيانات املور 

ــــــم:  -  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------االســ

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------العنوان:  -

 ----------------------------------------------------------------------------------------------الشخص الذي يمكن االتصال به:  -

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------لكتروني: البريد اإل -

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

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

 تفاصيل املنتج: (2

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------العالمة التجارية للمنتج:  -

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الطراز:  -

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------الدفعة أو )الرقم التسلسلي(:   -

 ---------------------------------------------------------------------------املواصفات القياسية املرجعية/املواصفات الفنية:  -

 -------------------------------------------------------------------------------------------الجهة املقبولة /رقم تسجيل القبول:  -

قرُّ بأن املنتج املذكور في هذا اإلقرار هو منَتج مطابق لالئحة الفنية السعودية 
ُ
 (                                                                    ) ن

 واملواصفات القياسية السعودية امللحقة بها.           

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الشخص املسؤول: 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اسم الشركة: 

 -----/--/-- التاريخ: -----------------------------------------------------------------------------التوقيع: 

 


