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 تــمـــهـــيـــد

وتاريخ  044وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية تمشيًا مع 
لتزام اوما يتطلبه األمر من بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية،  ،ه 05/9/5401

ظمتها ذات العالقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة؛ خاصة اتفاقية العوائق الفنية المملكة بمواءمة أن
أمام انسياب السلع بين الدول األعضاء،  ( التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضروريةTBTللتجارة )

وذلك من  تقويم المطابقة،وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث االشتراطات الفنية وطرائق 
  .العملجراءات إوتوحيد خالل إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات األساسية المشروعة 

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس 5- )فقرةالمادة الثالثة  وبناًء على
" إصدار مواصفات  وذلك بأن تتولى الهيئة ،م 05/1/0353الموافق  ،هـ 57/1/5405بتاريخ  ،051الوزراء رقم 

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

ن تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار ( م0 -لى المادة الرابعة ) فقرة استنادا إو 
إصدار " وذلك بأن تتولى الهيئة ،م 05/1/0353الموافق  ،هـ 57/1/5405بتاريخ  ،051مجلس الوزراء رقم 

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

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 54 -على المادة الرابعة ) فقرة  وبناءً 
"مراجعة  وذلك بأن تتولى الهيئة ،م 05/1/0353الموافق  ،هـ 57/1/5405بتاريخ  ،051مجلس الوزراء رقم 

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

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 5-وبناًء على المادة السادسة ) فقرة 
"مع مراعاة وذلك بأن تتولى الهيئة  ،م 05/1/0353الموافق  ،ه 57/1/5405بتاريخ  ،051ء رقم مجلس الوزرا

ما ورد في المادة الرابعة من هذا التنظيم تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات 
جراءات تقويم المطابقة، ومنح عالمة الجودة والقياس والمعايرة على جميع القطاعات الحكومية و  ،القياسية، وا 

 والخاصة االلتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".

لمنتجات تلك ادليال الســــــــــتيفاء تعتبر إحدى اللوائح  ن المواصــــــــــفات القياســــــــــية للمنتجات المشــــــــــمولة فيإوحيث 
  .للمتطلبات األساسية في الالئحة المحددة

  .الفنية لالئحةه اهذبإعداد  الهيئة قامت فقد
 .اجزء ال يتجزأ منه ه الالئحةلهذالمالحق  جميعهذا التمهيد و  مالحظة:
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 المصطلحات والتعاريف    (1المادة )

المبينة  المعانيالدالالت و  -بنود هذه الالَّئحة عند تطبيق  -العبارات أدناه تكون للمسميات و  5/5
 : مالم يقتِض سياق النص خالف ذلك ،أمامها

 : المملكة العربية السعوديةالمملكة

 مجلس إدارة الهيئة. :المجلس

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. :الهيئة

: وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق الالئحة الفنية
أو تبحث  وقد تشمل ،بقة؛ التي يجب االلتزام بهاإنتاجها، بما في ذلك األحكام اإلدارية سارية المفعول المط

بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات على المنتجات 
 أو الخدمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج. 

افها س أو أوص: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياالمواصفة القياسية
مان فيها، كما تشمل مقاييسها أو متطلبات السالمة واألها أو مستوى جودتها أو أبعادها و أو خصائص

 بطاقات البيانات والعالمات.ق االختبار وسحب العينات والتغليف و ائالمصطلحات والرموز وطر 

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

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

  العامة. المصلحة ايةبحم يتعلق آخر أي جانب أو ،والبيئة

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

/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ هي الجهة :الجهات الرقابية
 ألسواق أو المصانع.في المنافذ الجمركية أو ا سواءً  ،أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية

 مصدر محتمل للضرر) Hazard(s): الخطر )أخطار

 الضرر. شدة بدرجة مرتبطاً  للضرر؛ مسبب خطر ظهور احتمال: Risk(s) المخاطر

 ُيقصد به ما يلي:: و المورِّد
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صانع المنت ج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم ُهويته على أنه صانع للمنت ج وذلك  -
تسميته المنت ج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد من خالل 

 .المنت ج

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

 .جكل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنت   -

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

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

ئة أو إحدى الجهات المقبولة؛ التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي : الشهادة الصادرة عن الهيشهادة المطابقة
 دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العالقة.

ا، وذلك التشريعات المعمول به لمتطلبات مطابق بأن منتجه نفسه إقرار من المورد إقرار المورِّد بالمطابقة:
الخاصة بعملية  في مرحلة اإلنتاج و ال صميممرحلة الت ال في - دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث

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

ن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن أهي عالمة اعتمدتها الهيئة تدل على  :عالمة الجودة السعودية
جراء المنح و  إنتاج  المواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.سلعة مطابقة لالئحة وا 

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

في  ، وذلكأي إمداد بالمنت ج بهدف التوزيع أو االستهالك أو االستخدام في المملكة العرض في السوق:
 مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل. كان ذلك سواءً  ،إطار نشاط تجاري

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

 .هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي االستدعاء:

 ؛اوُتحدَّد كميته ،المنظفات فيهاغلَّف تُ و أ عبَّأتُ  ليف التيمادة التغو  ج  عبارة عن منت  مسبقًا:  ةالمعبأ ةالعبو 
تعرضها  ن دونم دون فتح العبوة أومن بداخلها المنظفات التي  ةتغيير كميال يمكن حيث قبل عرضها للبيع 

 .وضع لتغيير ملحوظ في أي
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فعالة أخرى ذات ن من صابون و/أو أي مواد محلول مكوَّ  أي مادة أو خليط أو(: Detergentف )المنظِّ 
عمليات  ألغراضالمعدة  ؛طع، قالب(، سائل، معجون، قِ مسحوق) على شكل التي تكون، نشاط سطحي

ية أو )المنزلية و/أو الصناع االستهالكيةأو تسويقها في األغراض  الستخدامها ذلك، و التنظيفالغسيل و 
           غيرها(.

مواد عضوية  هي : (Surfactants or Surface Active Agents) المواد ذات النشاط السطحي
عات أو أكثر من المجمو  ةتكون من واحدتو  ، خواص فعالة اله ؛في المنظفات ُتستخد مو/أو خليط أو محلول 

( hydrophobicأو أكثر من المجموعات الكارهة للماء ) ة( باإلضافة إلى واحدhydrophilicالمحبة للماء )
 صادمصاأو  انتشارون قادرة على تخفيض التوتر السطحي للماء وتشكيل التي تك ؛من حيث النوع و الحجم 

(adsorptionللطبقات األحادية عند السطح المائي )/ الهوائي لتشكيل مستحلب و/أو مستحلبات جزيئية
 الصلبة./دمصاص عند األسطح المائيةاالو/أو المذيالت و 

MSDS: نشرة سالمة الموادMaterial Safety Data Sheet  

IUPAC: االتحاد الدولي للكيمياء البحتة و التطبيقية International Union of Pure and 
Applied Chemistry  

: CAS Number الكيميائية المركبات نظام ترقيم. 

للكلمات والعبارات األخرى الواردة في هذه الالئحة المعاني الواردة في األنظمة  يكون   1/2
 ل بها في الهيئة.القرارات المعمواللوائح وو

 المجال (2المادة )

لمورَّدة في ا باإلضافة إلى المنظفات غير المعبأة ،الالئحة على المنظفات والمواد ذات النشاط السطحيُتطبق هذه 
الملحق  ، ويوضح، وذلك في أي مرحلة من مراحل سلسلة التوريدلغرض إعادة التعبئة عبوات كبيرة أو صهاريج

 .تجميليةمنتجات الالالمنتجات الطبية و  ذلكستثنى من شمولة في مجال هذه الالئحة، ويُ ( بعض المنتجات الم5)

 األهداف (3) المادة

تحديد و  ،ةالالئح ههذالمشمولة في مجال بالمنظفات تحديد المتطلبات األساسية الخاصة إلى  تهدف هذه الالئحة
ة على والمحافظ ،منتجاتهذه الضمان مطابقة ل إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين االلتزام بها

 .البيئة وصحة وسالمة المستهلك
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 المورِّدلتزامات (   ا4المادة )

 :التالية المتطلباتبااللتزام  المورِّديجب على 
 الفنيةالمتطلبات  4/1

 :التالية الفنية االلتزام بالمتطلبات المورِّدعلى  يجب 4/1/1

 من( 5) القياســــية المبيَّنة في الملحق الواردة في المواصــــفاتالفنية للمتطلبات لمنظفات ا اســــتيفاء (أ
 .هذه الالئحة

ية اإلضــــــــافلمتطلبات والمالبس لاســــــــتيفاء المنظفات المعدة ألغراض غســــــــل الصــــــــحون المنزلية   (ب
 التالية:

لكل   رام غ( 3303) عن غســـــــل الصـــــــحون منظففي لفوســـــــفور يزيد المحتوى الكلي ل الَّ أ -
 .غالف المنتججرعة مقترحة على 

لكل جرعة مقترحة   غرام( 3313) عنفور في منظف المالبس ســلفيزيد المحتوى الكلي ل أالَّ   – 
 .على غالف المنتج

لــدى  إحــدى الجهــات المقبولــة ( في هــذه الالئحــة عنــد1المحــدد في المــادة )تقويم المطــابقــة إجراء  (ج
 .الهيئة

على شـــــــهادة نظام إدارة  المصـــــــنع الحاصـــــــلعتبر ، )يُ توفر نظام إدارة جودة فعال لدى المصـــــــنع  (د
 مستوفيًا لمتطلبات هذا البند(. ISO 9001وفقا لـ  الجودة

 ة الموادسالم نشرةتقديم تقرير بوذلك  سلطات مسح السوقالجهات الرقابية و د التعاون مع على المورِّ  4/5/0
MSDS)) ، عند الطلب المعلومات المطلوبة عن المنتجالفنية و الوثائق  جميعو. 

كمنتج  التي ورَّدهامكونات المنظفات ب الخاصة( MSDS) نشرة سالمة الموادر وفِّ يد أن يجب على المورِّ  4/5/0
  (.0) رقم في الملحق لمتطلبات المذكورةل اووفق ،نهائي عند الطلب

 ،المنظفات يقد تظهر ف ؛ التيلمتطلبات الواردة في هذه الالئحةل أي مخالفةد مسؤواًل عن يعتبر المورِّ   4/5/4
من  الناتجة عن سوء التخزين أو سوء النقل بعد العرض في السوق تلك المخالفات التي تظهرباستثناء 

 غير خالفًا لتعليمات المصنِّع.قبل ال
  بالتعبئةالمتعلقة  المتطلبات   4/2

ات و المتعلقــة بخلو عب - ن وجــدتإ - واللوائح الفنيــةالــدوليــة  األنظمــةيجــب االلتزام بمتطلبــات  (أ
 ه.ال تؤثر في المنتج أو تتأثر ب بحيثدة او المحظورة المواد الكيمائية المقيَّ  منومواد التغليف 
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 حددهاتبات متطلأي ، مع االلتزام بومانعة للتســــــــــــــرب ،في عبوات محكمة الغلق المنظفـاتتعبئـة  (ب
 .تعبئةتتعلق بالالقياسية ذات العالقة لمواصفة ا

 :المتطلبات المترولوجية   4/3

 ( أو مضاعفاتها أو أجزائها.SI Unitsبوحدات النظام الدولي ) العبواتكمية  تُقاس أن (أ

                 المواصــــــــــــــفـــــــة القيـــــــاســــــــــــــيـــــــةالشــــــــــــــروط الواردة في بـــــــأنواعهـــــــا المنظفـــــــات ق عبوات حقِّ أن تُ  (ب
(GSO OIML R 87.) 

 (   البيانات اإليضاحية5المادة )

الشــتراطات ا و عرضــها في الســوقألوضــعها ة ؛ الُمعدَّ منظفاتلباالبيانات اإليضــاحية الخاصــة  تســتوفييجب أن 
 :التالية

ة في طابقة للمتطلبات الفنية الواردم على عبوة المنت ج المثبتة/الملصــــــــقة البيانات اإليضــــــــاحية أن تكون    1/5
 .الالئحة من هذه( 5المبّينة في الملحق )؛ ذات العالقة المواصفة القياسية

" بطاقة  GSO 1827ات اإليضاحية للمنتج مستوفية متطلبات المواصفة القياسية أن تكون البيان    1/0
 المعلومات التالية: على تحتويالتي  "للمنتجات الصناعية اتالبيان

 التجاري. االسمالمنتج و  اسم (أ

 هما.يعالمته التجارية أو كلالصانع وعنوانه و/ أو  اسم (ب

 .اإلنتاج لغرض تتبُّع المنت جيجب وضع رمز )كود( خاص على كل عبوة يوضح دفعة  (ج

 من عالمة تجارية مسجلة. ترخيص   بموجب اعصنَّ مُ وما إذا كان المنتج ، بلد المنشأ (د

 ونقد تك المكونات الداخلة في التركيب، باإلضافة إلى ذكر أي مواد عطريةأسماء يجب ذكر  (ه
 (.0) لملحقل اوفقوذلك  – ن وجدتإ -بة للحساسية سبِّ مُ 

 (.العبوَّة أو فترة ما بعد فتح االنتهاء،ريخ اإلنتاج و فترة الصالحية )تا (و

 .االستخدامالغرض من  (ز

 والتخزين. االستخدامإرشادات  (ح

في  دةالقياسية الوار وفق المواصفات  ، وذلكجدتإن وُ  -أي عبارات تحذيرية متعلقة بالمنتج   (ط
 (.5الملحق)
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 تة.ب  ث  ة صحيحة ومُ المعلومات المستخدمة في البيانات اإليضاحي جميعأن تكون    1/0

أاّل تكون الصــــــور والعبارات المســــــتخدمة على عبوات المنتج، مخالفة للنظام العام واوداب العامة والقيم     1/4
 اإلسالمية السائدة في المملكة.

 (   إجراءات تقويم المطابقة6المادة )

صادرة من جهة  دة مطابقةلحصول على شهاا -المسؤول عن الوضع في السوق  -يجب على المورِّد     1/5
كما  ،ISO/IEC 17067لمواصفة ا الوارد في( Type 3مقبولة من الهيئة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة )

 . (4)هو موضح في الملحق 

متطلبات ب ضمن الوفاءي ، بماإجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدد الجهة المقبولة ذنفِّ تُ يجب أن     1/0
 .(5)المبّينة في الملحق لمواصفات القياسية السعودية ذات العالقة؛ او  هذه الالئحة

  ما يلي: فني يتضمن ملف   المنظفاتفق مع يجب أن ُير      1/0
  د)الصانع/المستورد(إقرار  (1)وفقا للنموذج المرفق في الملحق بالمطابقة  المورِّ
 وثيقة تقييم المخاطر. 

تقديم وثائق الملف الفني مثل  ،هات الرقابية وسلطات مسح السوقلجالتعاون مع االمورِّد يجب على    1/4
 مطابقة المنت ج لمتطلبات هذه الالئحة، متى ما ُطِلب وأي معلومات أخرى موثّقة تُثِبتُ  ،وشهادات المطابقة

 .منه ذلك

 توفيةمس هاما يكافئأو  السعوديةعلى عالمة الجودة  ةالحاصل الخاضعة لهذه الالئحة المنظفاتعتبر تُ    1/1
 .ه الالئحةللمتطلبات المنصوص عليها في هذ

 المصانع( –) المنافذ  مسؤوليات الجهات الرقابية(   7المادة )

 تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:

دة محدَّ إلجراءات تقويم المطـابقة الالخـاضــــــــــــــعـة لهـذه الالئحـة ، منتجـات المنظفـاتالتحقق من اســــــــــــــتيفـاء   7/5
 والوثائق الفنية الُمرفقة مع اإلرساليات، في المنافذ والمصانع.

حالتها إلى المختبرات المختصــــــــة  المنظفاتســــــــحب عينات من  -عشــــــــوائيا  –يحق للجهات الرقابية    7/0 وا 
 للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه الالئحة.

 تكاليف إجراء االختبارات وما يتعلق)صــــــــــــــانعين ومســــــــــــــتوردين( دين يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّ    7/0
 بذلك.
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عند ضـبط حالة عدم مطابقة للمنت ج، فإن الجهة الرقابية تقوم بســحب المنتجات المعنية من المســتودعات   7/4
 واتخاذ اإلجراءات النظامية في حقها.

 مسؤوليات سلطات مسح السوق ( 8المادة )

 ن مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:تقوم سلطات مسح السوق ضم

تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في األسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في  8/5
عين للتحقق من سالمة المنتجات، ومن مدى استيفائها للمتطلبات األساسية المبيَّنة مستودعات التجار والمصنِّ 

 ة ذات العالقة. في هذه الالئحة والمواصفات القياسي

سحب عّينات من المنت ج، سواًء من السوق أو مستودعات المورِّدين )صانعين ومستوردين(، وذلك إلجراء  8/0
 .االختبارات الالزمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه الالئحة

ذه الالئحة، فإن سلطات مسح لمتطلبات ه -المعروض والمخزَّن  -عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنت ج  8/0
السوق تتخذ جميع اإلجراءات اإلدارية من سحب  واستدعاء للمنت ج المعني، وُتطبِّق اإلجراءات والعقوبات 

 (، وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة. 9المشار إليها في المادة )

 المخالفات والعقوبات ( 9المادة )

لمنتجات غير المطابقة لبنود هذه الالئحة، أو حتى اإلعالن ُيحظر صــــــناعة واســــــتيراد ووضــــــع وعرض ا   9/5
 .عنها

ُيعتبر عدم استيفاء المنت ج لمتطلبات هذه الالئحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم     9/0
ذلك و  - مما قد يشكل خطرا على صحة و سالمة المستهلك وعلى البيئة - بأن هذا المنت ج غير مطابق

 :في الحاالت التالية
 عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو عالمة الجودة السعودية أو ما يكافئها. (أ

 عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة. (ب

 عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية. (ج

 .بيانات اإليضاحية أو إرشادات االستخدامعدم توفر أو عدم اكتمال ال (د

اتخاذ جميع  -حســـب الحالة  - عند ضـــبط أي مخالفة ألحكام هذه الالئحة، فعلى ســـلطات مســـح الســـوق   9/0
 اإلجراءات الالزمة إلزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:



                                                               

30-30-51-511-م.ا                                                                                                        
 

 00من  53الصفحة         
 

 

بســــــــــــــحبـه من   -لف المســــــــــــــؤولــة عن وضــــــــــــــع وعرض المنتج المخــا -تكليف الجهـة المخــالفـة  (أ
المستودعات أو من السوق بهدف تصحيح المخالفة ، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتالفه 

 .)حسب طبيعة المنتج( وذلك خالل المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق

 .القيام بســحب المنتجات أو حجزها أو إتالفها، أو اتخاذ أي إجراء آخر الســتدعائها من األســواق (ب
اإلعالن عن استدعاء المنت ج من األسواق، مع تحّمل   -حسب الحالة  - ولسلطات مسح السوق

 الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

تحــدده األنظمــة واللوائح  التعــامــل مع المنتجــات المخــالفــة المشــــــــــــــمولــة في هــذه الالئحــة وفقــا لمــا (ج
 المطبقة لدى الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق.

ه المخالفة لمتطلبات هذالمنتجات حق هذه في عند ضــــــــــــبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ اإلجراءات الالزمة    9/4
ة مقبولإلغـاء شــــــــــــــهـادة المطـابقـة ذات العالقـة، واتخـاذ التـدابير الالزمـة مع الجهـة البمـا في ذلـك الالئحـة، 

 ُمصِدرة الشهادة وفقا لالئحة قبول جهات تقويم المطابقة.

دون اإلخالل بأي عقوبة أشــــــــــد تنص عليها األنظمة الســــــــــارية، فإنه ُيعاقب كل من يخالف أحكام هذه     9/1
أو أي نظام آخر يحل ، نظام الغش التجاري ســـــــــــاري المفعولالالئحة بالعقوبات المنصـــــــــــوص عليها في 

 محله.

 أحكام عامة ( 10المادة )

ل المورِّد كـامـل المســــــــــــــئوليـة القـانونيـة عن تنفيـذ متطلبات هذه الالئحة، وُتطبَّق عليه العقوبات التي  53/5 يتحمـَّ
ينص عليهــا نظــام مكــافحــة الغش التجــاري و/أي أنظمــة أخرى تتعلق بــذلــك، إذا ثبــت مخــالفتهــا ألي مــادة 

 من مواد هذه الالئحة.

المورِّد بجميع األنظمة/اللوائح األخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة ال تحول هذه الالئحة دون التزام  53/0
 بتداول المنت ج ونقله وتخزينه، وكذلك األنظمة/اللوائح ذات العالقة بالبيئة واألمن والسالمة.

؛ الخاضـــــعة ألحكام هذه الالئحة، أن يقدموا لمفتشـــــي الجهات الرقابية المنظفاتيجب على جميع مورِّدي  53/0
 هم.إليات مسح السوق جميع التسهيالت والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة وسلط

ال يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه الالئحة، أو نشأ أي خالف  في تطبيقها، فُيرفع إذا نشأت أية حالة  53/4
خالف، وبما األمر إلى لجنة مختصـــــــة في الهيئة إلصـــــــدار القرار المناســـــــب بشـــــــأن هذه الحالة أو هذا ال

 يحقق المصلحة العامة.
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يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسـباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات الالزمة لسسباب  53/1
 التي أدت إلى الرفض، ودفع كل التكاليف اإلضافية التي ُتحدِّدها الهيئة.

ي ذلك على شــهادة المطابقة، بما ف تقوم الهيئة بدراســة الشــكاوى التي ترد إليها بشــأن المنتجات الحاصــلة 53/1
عالمــة الجودة، والتحقق من صــــــــــــــحــة هــذه الشــــــــــــــكــاوى، واتخــاذ اإلجراءات النظــاميــة في حــالــة ثبوت أي 

 مخالفات. 

يحق للهيئـة إلغاء شــــــــــــــهادة المطابقة أو الترخيص باســــــــــــــتعمال عالمة الجودة إذا خالف المورِّد بنود هذه  53/7
 ي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئةالالئحة، واتخاذ اإلجراءات النظامية الت

 مةترخيص باستعمال عالعند حصول أي تعديالت على المنتج خالل فترة صالحية شهادة المطابقة أو ال 53/8
الجودة )ما عدا التعديالت الشــــــــــكلية( فإن الشــــــــــهادة أو الترخيص يصــــــــــبح ُملغ ى، والبد من التقدم بطلب 

  جديد.

على جميع المســــــــــتفيدين من تطبيق هذه الالئحة االلتزام بما للهيئة فقط حق تفســــــــــير مواد هذه الالئحة، و  53/9
 يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

 أحكام انتقالية ( 11المادة )

 يجب على المورِّد االلتزام بأحكام هذه الالئحة خالل ستة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 55/5

 ريخ نشر هذه الالئحة.يمنع تداول المنتجات المخالفة في األسواق بعد سنة من تا 55/0

تلغي هذه الالئحة اعتبارًا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ جميع اللوائح السابقة في مجال مطابقة منتجات  55/0
 األسواق.في لمتطلبات السالمة قبل وضعها وبعد عرضها  المنظفات

 النشر(   12المادة )
 الجريدة الرسمية. في ه الالئحةنشر هذتُ 
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 (1الملحق )
 ذات العالقةمنتجات المنظفات والمواصفات القياسية بقائمة 

 المواصفات القياسية (HS Code) ز الجمركيالترمي اسم المنتج م
محلول هيبوكلوريت الصوديوم  5

 لالستخدامات المنزلية
282890100000 SASO GSO 2059 

SASO GSO 2077 

SASO GSO 151 

SASO GSO 1946 

SASO GSO 1110 

SASO GSO 802 

SASO GSO 884 

SASO GSO 461 

SASO GSO 877 

SASO GSO 1223 

محلول هيبوكلوريت الصوديوم  0
 الستخدامات )تنظيف(

282890900000 

 283620000000 بيكربونات الصوديوم 0
 283630000000 كربونات الصوديوم الهيدروجينية  4
يونية )ذات عوامل سطح عضوية أن 1

 شحنة سالبة(
340211000000 

عوامل سطح عضوية كاتيونية )ذات  1
 شحنة موجبة(

340212000000 

 340213000000 عوامل سطح عضوية غير أنيونية 7
عوامل سطح عضوية أمفوليتية، عدا  8

ن  الصابون، قابلة للذوبان بالماء، وا 
 كانت مهيأة للبيع بالتجزئة 

340219000001 

امل سطح عضوية أمفوليتية عو  9
محضرات غواسل )مثل الكلوركس 

 الخ(

340220100000 

عوامل سطح عضوية أمفوليتية  53
محضرات غسيل جافه مسحوقه )مثل 

 التايد إلخ(

340220210000 

عوامل سطح عضوية أمفوليتية  55
 محضرات غسيل مائعه

340220220000 

نمحضرات غسيل  50  مساعدة، وا 
 ابون احتوت على ص

340220290001 

ة للبيع أمحضرات غواسل غير مهي 50
  بالتجزئة

340290000001 

افه مسحوقه )مثل محضرات غسيل ج 54
 ة للبيع بالتجزئةأالتايد( غير مهي

340290000002 

ة أمهي مائعة غيرمحضرات غسيل  51
 للبيع بالتجزئة

340290000003 
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 SASO GSO 2238 340311000001 محضرات لمعالجة النسج 51

SASO 2620 

SASO GSO 1897 

SASO GSO 2161 

SASO GSO 1948 

SASO GSO 2301 

SASO GSO 2439 

SASO GSO 2234 

 340311000002 محضرات لمعالجة الجلد 57
 340311000003 محضرات لمعالجة جلود الفراء 58
 340510000001 محضرات تلميع لسحذية أو الجلد 59
 340510000002 معاجين تلميع لسحذية أو الجلد 03
محضرات تلميع لصيانة األثاث  05

الخشبي أو األرضيات أو 
 المصنوعات الخشبية

340520000001 

معاجين تلميع لصيانة األثاث  00
الخشبي أو األرضيات أو 

 المصنوعات الخشبية

340520000002 

محضرات تلميع للعربات، غير  00
 محضرات تلميع المعادن

340530000001 

معاجين تلميع للعربات، غير  04
 محضرات تلميع المعادن

340530000002 

 340540000001 معاجين الجلي 01
 340540000002 مساحيق الجلي 01
 340590100000 محضرات تلميع الزجاج والمرايا 07

 340590200000 محضرات تلميع المعادن 08
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 (2الملحق )

 (MSDSمتطلبات نشرة سالمة المواد )

(، IUPAC)الـ تسمية نظام ل وفقا( MSDS) نشرة سالمة الموادنات المنظفات في د ذكر مكوِّ ورِّ يجب على الم   5/5
على  – من ضمن المكونات ُتعدُّ عدا الشوائب التي ال  ما –، وذلك بترتيب تنازلي حسب الوزن (CAS) والـ

 نسب الوزن كالتالي: مستويات من حيثنات إلى المكوِّ  أن تُقسَّم
 أو أكثر.  ٪53 (أ

 .٪53أقل من و  أو أكثر ٪5 (ب

 .٪5أقل من  و أو أكثر ٪335 (ج

 .٪ 335أقل من  (د

التي نات المنظفات مكوِّ ب الخاصة( MSDS) نشرة سالمة المواد - عند الطلب - روفِّ يد أن المورِّ يجب على    5/0
 ، ما عدا المعلومات التالية:لالطالع ةمتاح اوأن يجعله، انهائي امنتج ورَّدها

 .ننسب الوز  مستويات (أ

 .تركيبات العطور، و الزيوت األساسية (ب

 .ات(نالملوِّ المواد الملونة ) تركيبات (ج
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 (3)الملحق 

 البيانات اإليضاحية

 نات المنظفاتالبيانات اإليضاحية الخاصة بمكوِّ   (أ
ين ع للمستهلكالمعدة بغرض البي ؛أدناه لبيانات اإليضاحية الخاصة بتغليف المنظفاتاق بنود طبَّ يجب أن تُ 

 :على النحو التالي بصورة عامة

ي نات المذكورة فللداللة على محتوى تركيب المكوِّ  أدناهنسب األوزان  مستويات استخداميجب   (5
 بالوزن: %0.2تضاف بتركيز أعلى من  حينما ( أدناه من هذا الملحق؛5رقم )الجدول 

  1أقل من٪. 

 1 ٪  51و أقل من ، أو أكثر ٪. 

 51 ٪  03 و أقل من، أو أكثر ٪. 

 03 ٪ .و أكثر 

م تسميتها يت وأنبغض النظر عن تركيزها،  ،ذكر بدون ترتيبيجب أن تُ فحافظة،  موادإضافة  عند (0
"متطلبات السالمة في مستحضرات  بـ( الخاصة GSO 1943لمواصفة القياسية الخليجية )ل اوفق

 التجميل".

يتم تسميتها ف بالوزن، ٪3335زها إضافة المواد العطرية المسببة للحساسية التي يتجاوز تركي عند (0
"متطلبات السالمة في مستحضرات  بـ ( الخاصةGSO 1943لمواصفة القياسية الخليجية )ل اوفق

بحدود تركيز أخرى على أساس مدى خطورة المواد  ٪ 3335التركيز  استبدالالتجميل". كما يمكن 
 العطرية المسببة للحساسية.
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نات ال1جدول رقم )  منظفات( مكوَّ
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 مكونات المواد باللغة اإلنجليزية مكونات المواد باللغة العربية 

 Phosphates الفوسفات 5

 Phosphonates الفوسفونات 0

 Anionic Surfactants المواد ذات النشاط السطحي األنيونية 0

 Cationic Surfactants المواد ذات النشاط السطحي الكاتيونية 4

ية الكاتيونية و ط السطحي األنيونالمواد ذات النشا 1
 (المتعادلة)

Amphoteric Surfactants 

 Non-ionic Surfactants المواد ذات النشاط السطحي غير األيونية 1

 Oxygen-based bleaching Agents العوامل المبيضة أساسها األوكسيجين 7

 Chlorine-based bleaching Agents العوامل المبيضة أساسها الكلور 8

 EDTA and Salts thereof ثنائي أمين رباعي الخليك وأمالحها إيثلينحمض  9

 NTA (Nitrilotriacetic Acid) and Salts thereof حمض نيتريلوتراي أسيتيك وأمالحه 53

 Phenols and Halogenated phenols الفينوالت والفينوالت الهالوجينية 55

 Paradichlorobenzene كلوروبنزين بارا ثنائي 50

 Aromatic Hydrocarbons الهيدروكربونات األروماتية 50

 Aliphatic Hydrocarbons الهيدروكربونات األليفاتية 54

 Hydrocarbons الهيدروكربونات 51

 Soap الصابون 51

 Zeolites الزيالت 57

 Polycarboxylates عديد الكربوكسيالت 58

 بغض النظر عن تركيزها. ،يجب ذكرها بدون ترتيبف أدناه،إضافة المواد المذكورة  عند
 Enzymes اإلنزيمات 59

 Disinfectants المطهرات 03

 Optical Brighteners المزهيات البصرية 05

 Perfumes العطورات 00
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  ها من المنظفاتى بالكميات الموص   عن معلوماتالالبيانات اإليضاحية الخاصة ب  ب( 
 لبيع إلى اض الغسيل واة ألغر عدَّ المُ ؛ الخاصة بتغليف المنظفاتأدناه و لبيانات اإليضاحية ان تشمل أيجب 

 :على ما يلي، المستهلكين

المناسبة  ؛ (م)مل( أو )غ بـ ر عنهاعبَّ التي يُ  ؛الموصى بها التعليمات الخاصة بالكميات و/أو المقادير     ( 5
المتوسط و  ( الخفيف،Water Hardnessلتصنيفات عسر الماء ) وفقاوذلك المالبس، لتعبئة غسالة 

 .االثنتينمليات دورة الغسيل الواحدة أو المخصص لع ؛والقوي

   سواًء كان في ؛على كل عبوة عدد الغسالت التي يمكن الحصول عليها من كمية المنظف كتابةال    (0
خدام التي يمكن غسلها باستو المتسخة قلياًل؛ أس المتسخة و العادي  للمالبأحالة الغسيل الكثيف 

  (.CaCO3/I(  مل مول من كربونات الكالسيوم لكل أيون )031ماء متوسط العسر متماثاًل مع  )

  ةكمييجب وضع العالمات المناسبة على الكوب لإلشارة إلى فوجود كوب قياس مع المنظف،  عند    (0
 لتصنيفات عسر الماء الخفيف، وفقا( وذلك مالمالبس )مل( أو )غ المنظف المناسب لتعبئة غسالة

 المتوسط والقوي.و 
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 (4الملحق )

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

 اإلنتاج المطابقة للطراز المبنيَّة على تأكيد جودة عملية  1

ذ المورِّد  ة االلتزامـــات الواردة في البنود المبينـــ -من خاللـــه  -هو نموذج إجراء لتقويم المطـــابقـــة الـــذي ُينفـــِّ
بأن المنتجات المعنية متطابقة مع الطراز المحدد في  -تحـت كـامـل مســــــــــــــؤوليتـه  -أدنـاه، ثم يؤكـد و يقر 

 ت اللوائح الفنية ذات العالقة.( و تتقيد بمتطلباType Approvalشهادة اعتماد الطراز ) 
 التصنيع  2

يجب على المورِّد تشـــــغيل نظام إدارة ســـــالمة المنت ج؛ مصـــــادق عليه لضـــــمان ســـــالمة المنتج، شـــــامال خط  
(، ويجب أن يخضـع النـظام إلى مراقبة 0اإلنتاج والفحص النهائي، واختبار المنتــجات المعــــنية وفــقا للبند )

 (.4)ا لما ورد في البند ( وفقSurveillanceدورية )
 نظام إدارة سالمة المنت ج     3

يجب على المورِّد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سالمة المنت جات   0/5
 المعنية.

 ويجب أن يشمل الطلب:

م الطلب من الممثل عند تقدي -اســـــــم وعنوان المورَّد، واســـــــم و عنوان الممثِّل الرســـــــمي للصـــــــانع  (أ
 الرسمي.

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

 إقرارا مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى. (ج

 كل المعلومات ذات العالقة بشأن فئة المنتجات المقصودة. (د

 الوثائق الخاصة بنظام إدارة سالمة المنت ج. (ه

 ية الخاصة بالطراز المصاد ق عليه، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز.الوثائق الفن (و

يجب أن يضــــــــمن نظام إدارة ســــــــالمة المنت ج تطابق المنتجات المصــــــــنعة مع الطراز المحدد في شــــــــهادة  0/0
 اعتماد الطراز، ومع متطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة.
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ل بطريقة منهجية ومنظمة، على شك –عتمدة من المورِّد الم -يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته   0/0
قا لبرامج  جراءات وتعليمات، ويجب أن تُتيح وثائق نظام إدارة ســـالمة المنت ج فهما متَّســـِ ســـياســـات مكتوبة وا 

وصـــفا كافيا   -على وجه الخصـــوص  -وخطط وأدلة وســـجالت الســـالمة، ويجب أن تشـــمل وثائق النظام 
 لما يلي:

 ج.ذلك فيما يتعلق بسالمة المنت  و والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصالحيات اإلدارة، أهداف الجودة،  (أ

جراءات مراقبة جودة وسالمة المنت ج، والعمليات واإلجراءات المتَّبعة (ب  .تقنيات التصنيع، وا 

 .الفحوصات واالختبارات المنفِّذة؛ قبل وأثناء وبعد التصنيع، وتكرارها (ج

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

 وسائل ضبط تحقيق السالمة المطلوبة في المنت ج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سالمة المنت ج. (ه

تقويم النظام لتحديد ما إذا كان  -المصــــــاِدقة على نظام إدارة ســــــالمة المنت ج  -يجب على الجهة المقبولة   0/4
، خالل فترة سريان المصاد قة على النظام، وذلك لمدة ثالث 0/0يا للمتطلبات المشار إليها في البند مستوف

 سنوات.

-  فيما يتعلق بعناصـــــر نظام إدارة ســـــالمة المنت ج -يجب افتراض مطابقة المنت ج لمتطلبات اللوائح الفنية   0/1
 كلما كان مطابقا للمواصفات القياسية.

على  -ريق التدقيق ذا خبرة في ســـــالمة المنت ج المعني، وأن يضـــــم الفريق  عضـــــوا واحدا يجب أن يكون ف  0/1
لمـامـا بـالمتطلبـات الفنية الواردة في اللوائح  -األقـل  ذا خبرة في تقويم مجـال وتقنيـات صــــــــــــــنـاعـة المنت ج، وا 

 الفنية ذات العالقة.

المشــــار  ريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنيةويجب أن يقوم ف ،يجب أن يشــــمل التدقيق زيارة تقويم  للمصــــنع  0/7
جراء  0/0إليهــا في البنــد  للتــأكــد من قــدرة الصـــــــــــــــانع على تحــديــد المتطلبــات الواردة في اللوائح الفنيــة، وا 

 الفحوصات واالختبارات الالزمة لضمان مطابقة المنت ج لتلك المتطلبات.

م مع أن يتضـمن اإلشــعار نتائج التدقيق و قرار التقوي يجب إشـعار الصـانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على  0/8
 مسوغات ذلك.

يتعهد الصـــــــانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة ســـــــالمة المنت ج، كما هو ُمصـــــــاد ق عليه، والحفاظ عليه بحيث   0/9
 يظل مالئما وفعاال.

أي ب -ســــالمة المنت ج التي صــــادقت على نظام إدارة  -يجب على الصــــانع إشــــعار جهة تقويم المطابقة   0/53
 تعديل ُمقتر ح  في نظام إدارة سالمة المنت ج.
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يجــب على الجهــة المقبولــة تقويم أي تعــديالت مقترحــة، ثم تقرير مــا إذا كــان نظــام إدارة ســــــــــــــالمــة المنت ج  0/55
يجب ، أو يحتاج إلى إعادة التقويم، و 0/0المعدَّل مســــــــتمرًا في مطابقته للمتطلبات المشــــــــار إليها في البند 

على الجهة المقبولة إشـــــــعار الصـــــــانع بقرارها، على أن يتضـــــــمن اإلشـــــــعار نتائج الفحص واالختبار وقرار 
 التقويم مع مسوغات ذلك.

 المراقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة 4

ج منت  الغرض من المراقبـة الـدوريـة هو التحقق من مـدى اســــــــــــــتيفـاء المورِّد اللتزامات نظام إدارة ســــــــــــــالمة ال 4/5
 المصاد ق عليه.

تفتيش بدخول مواقع التصنيع وال -خالل فترة سريان المصادقة  -يجب على المورِّد السماح للجهة المقبولة   4/0
واالختبار والتخزين، وأن ُيوفِّر جميع المعلومات الالزمة للتقويم؛ خاصــــــة وثائق نظام إدارة ســــــالمة المنت ج، 

 ص واالختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ .وسجالت السالمة، مثل: تقارير الفح

يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام إدارة سالمة المنت ج   4/0
 ويحافظ عليه، على أن تُقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد.

ى األمر ذلك إذا اقتض –ة القيام بزيارات فجائية للمصـنع  إلجراء اختبارات على المنت ج يحق للجهة المقبول  4/4
أو توكيلها لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة سالمة المنت ج يعمل بشكل صحيح، على أن تُقدم الجهة  -

 .في حالة إجراء االختبارات -المقبولة تقرير التقويم للمورِّد، وتقارير االختبارات 
 شهادة المطابقة واإلقرار بالمطابقة 5

يجب على الجهة المقبولة إصـــــدار شـــــهادة مطابقة للمنت ج إذا كان المورِّد حاصـــــال على نظام إدارة ســـــالمة   1/5
المنت ج مصــــــــــــــاد ق عليه وســــــــــــــاري المفعول، وذلك كلما قدم المورِّد طلبا لذلك، خالل فترة ســــــــــــــريان مفعول 

 المصادقة.
المقبولة تحديد بيانات المنتَج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في البوابة  يجب على الجهة  5/0

 اإللكترونية للمطابقة )في الهيئة(.

يجب على المورِّد أن يصـــــــــــــدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل طراز  ُمعتمد من المنت ج )اعتماد الطراز(، و أن   1/0
( ســـــنوات، وذلك بعد 53الرقابية وســـــلطات مســـــح الســـــوق لمدة  ال تقل عن عشـــــر )يجعله ُمتاحا للجهات 

وضـــــــع المنت ج في الســــــــوق، على أن ُيحدَّد الطراز الُمعتم د للمنت ج في إقرار المورِّد بالمطابقة، ويجب توفير 
 نسخة من شهادة المطابقة واإلقرار بالمطابقة للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق عند الطلب.

يجب على المورِّد أن يجعل الوثائق أدناه ُمتاحًة للجهات الرقابية وســـــلطات مســـــح الســـــوق لمدة ال تقل عن  1/4
 ( سنوات، وذلك بعد وضع المنت ج في السوق.53عشر )

  0/0الوثائق المشار إليها في البند. 
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  كما هو مصاد ق  عليه.0/9التعديالت المشار إليها في البند ، 

 0/73هة المقبولة المشار إليها في البند قرارات وتقارير الج 

يجب على كل جهة مقبولة إبالغ الجهات الرقابية وســــلطات مســــح الســــوق عن أنظمة إدارة ســــالمة المنت ج  1/1
التي صادقت عليها أو سحبتها، ويجب عليها وضع قوائم ألنظمة إدارة سالمة المنت ج التي صادقت عليها، 

، وذلك بأي وسيلة؛ إما بشكل دوري أو عند الطلب ،ا أو تقييدها أو سحبهاأو التي قامت برفضها أو تعليقه
وعلى كل جهة مقبولة إشـــــــعار الجهات المقبولة األخرى عن المصـــــــادقات الخاصـــــــة بأنظمة إدارة ســـــــالمة 

شــــــعار تلك الجهات  عن  -ب عند الطل -المنت ج التي قامت برفضــــــها أو تعليقها أو ســــــحبها أو تقييدها، وا 
 نظمة التي أصدرتها.مصادقات األ
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 (5الملحق )

 Supplier Declaration of Conformityبالمطابقة  المورِّدنموذج إقرار 
 يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

 بيانات المورِّد  (1
 -------------------------------------------------------االســــــــم:  -
-------------------------------------------------------العنوان:  -

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ 

 الشخص الذي يمكن االتصال به: -
 -------------------------------------------------البريد اإللكتروني:  -
 -----------------------------------------------------رقم الهاتف:  -
 ------------------------------------------------------الفاكس:  -

 تفاصيل المنتج: (2

 ----------------------------------------------العالمة التجارية للمنتج:  -
 -------------------------------------------------------الطراز:  -
 ---------------------------------------------------وصف المنتج:  -
 ------------------ ------------------------الصنف )وفقا للمواصفات(:  -
 -------------------------------المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية:  -

ج المذكور في هذا اإلقرار هو منت ج مطابق لالئحة الفنية السعودية )                           ( ُنقرُّ بأن المنت
 والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.           

 -------------------------------------------------الشخص المسؤول: 
 ----------------------------------------------------اسم الشركة: 

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


