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 تــمـــهـــيـــد
 تمشيًا مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، ووفقا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم

والتزامها  WTOه، المتضمن الموافقة على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية 21/9/1426(، وتاريخ 244)
ألنظمة واإلجراءات ذات العالقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية بمواءمة ا
( التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول األعضاء، TBTللتجارة )

من  فنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلكوعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث االشتراطات ال
 خالل إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات األساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 1 -وبناًء على المادة الثالثة ) فقرة 
" إصدار  م، وذلك بأن تتولى الهيئة 31/5/2111هـ، الموافق  17/6/1431، بتاريخ 216مجلس الوزراء رقم 

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

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 2 -) فقرة واستنادا إلى المادة الرابعة 
"إصدار  م، وذلك بأن تتولى الهيئة 31/5/2111هـ، الموافق  17/6/1431، بتاريخ 216مجلس الوزراء رقم 

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

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 14 -وبناًء على المادة الرابعة ) فقرة 
"مراجعة  م، وذلك بأن تتولى الهيئة 31/5/2111هـ، الموافق  17/6/1431، بتاريخ 216مجلس الوزراء رقم 

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

 ( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار1-وبناًء على المادة السادسة ) فقرة 
"مع مراعاة م، وذلك بأن تتولى الهيئة  31/5/2111هـ، الموافق  17/6/1431، بتاريخ 216مجلس الوزراء رقم 

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. وعلى جميع القطاعات الحكومية  القياسية، وا 

 والخاصة االلتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".

وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساسا لمطابقة تلك المنتجات 
 للمتطلبات األساسية للسالمة في الالئحة المحددة. 

 الهيئة بإعداد هذه الالئحة الفنية.  فقد قامت
  هذا التمهيد وجميع المالحق لهذه الالئحة جزء ال يتجزأ منها. مالحظة:
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 (    المصطلحات والتعاريف2المادة )
لمبينة ا الدالالت والمعاني-عند تطبيق بنود هذه الالَّئحة -تكون للمسميات والعبارات أدناه  1/1

 : خالف ذلك مالم يقتِض سياق النص أمامها،

 : المملكة العربية السعوديةالمملكة
هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن  :الجهات الرقابية

 تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو األسواق أو المصانع.

 المقاييس والجودة.الهيئة السعودية للمواصفات و  :الهيئة
 مجلس إدارة الهيئة. :المجلس

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

  العامة. المصلحة حمايةب يتعلق آخر أي جانب أو والبيئة،

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

: وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق الالئحة الفنية
ث التي يجب االلتزام بها. وقد تشمل أو تبحإنتاجها، بما في ذلك األحكام اإلدارية سارية المفعول المطبقة، 

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

 لمبانيلتكسية المواد العزل ومواد المنتج: 

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

 المصطلحات والرموز وطرق االختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعالمات.

 والبيئة، التي والصحة السالمة على تؤثر قد بالمنتجات، التي ةالخاص المتطلبات: المتطلبات األساسية
 .يجب االلتزام بها

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

 الضرر. شدة بدرجة مرتبطاً  للضرر؛ مسبب خطر ظهور احتمال: Risk(s) المخاطر
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 : وُيقصد به ما يلي:المورِّد
ة، أو كل شخص يقدم ُهويته على أنه صانع للمنَتج وذلك صانع المنَتج، في حالة إقامته في المملك -

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

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

 .خص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنَتجكل ش -

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

 طابقة.هات تقويم المهي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق الئحة قبول ج :الجهات المقبولة

: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي شهادة المطابقة
 دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العالقة.

 ها،  ب التشريعات المعمول لمتطلبات مطابق بأن منتجه نفسه إقرار من المورد إقرار المورِّد بالمطابقة:
ملية الخاصة بع في مرحلة اإلنتاج وال مرحلة التصميم ال في- و ذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث

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

ظام إدارة فعال يضمن هي عالمة اعتمدتها الهيئة تدل على ان المنشأة لديها ن :عالمة الجودة السعودية
جراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.  إنتاج سلعة مطابقة لالئحة وا 

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

إطار  أو االستخدام في المملكة في تعني أي إمداد بالمنَتج بهدف التوزيع أو االستهالك العرض في السوق:
 نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

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

 .هائينهو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم ال االستدعاء:

السوق لغرض إدماجها على نحو مستدام في  وتوضع في( ُتصنَّع Kitأي منتج أو تجهيزات )مواد البناء: 
 لباتيتعلق بالمتطأعمال اإلنشاء أو في أجزاء منها، بحيث يكون األداء ذا تأثير على أعمال اإلنشاء فيما 

 .والسالمة والبيئةاألساسية للصحة 
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نة  مواد بناء (:Kitالتجهيزات ) على  -تُنَتج من الصانع نفسه وتوضع في السوق في شكل مجموعة مكوَّ
 من جزئيين منفصلين يتحتَّم دمجهما في أعمال اإلنشاء بتجميعها مع بعض.  -األقل 

 : المباني وأعمال الهندسة المدنية.أعمال اإلنشاء

ية قة بالمتطلبات األساس: الخصائص األساسية لمنتجات مواد البناء التي لها عالالخصائص األساسية
 لألعمال اإلنشائية.

هي مواد البناء التي يكون الهواء جزء من مكوناتها، حيث ُتستخَدم لحماية المباني أو تقليل  مواد العزل:
تأثير بعض العوامل الخارجية أو الداخلية المؤثرة سلبًا على سالمة المبنى وراحة المستخدمين، ويوجد ثالثة 

 هي: العزل الحراري، والعزل الصوتي والعزل المائي.أنواع من العزل و 

مواد عزل ُتستخَدم في واجهات المباني، لحمايتها من الظواهر الطبيعية، وقد ُتستخَدم أيضا : مواد التكسية
 جدران وأرضيات وأسقف المباني. لتحسين مظهر المبنى، وكذلك في

لقرارات اواللوائح ولالئحة المعاني الواردة في األنظمة يكون للكلمات والعبارات األخرى الواردة في هذه ا  1/2
 المعمول بها في الهيئة.

 ( المجال1المادة  )

 ويستثنى من ذلك: البالط والسراميك والرخام والحجر )الطبيعي، مواد العزل ومواد التكسيةالالئحة على هذه ُتطبق 
( والمواصفات ذات 1العالقة الواردة في المادة )والصناعي( والدهانات، وذلك وفقا للتعريفات والمصطلحات ذات 

 (. 1العالقة الواردة في الملحق )

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

 (  األهداف2) المادة

الالئحة،  ال هذهالالئحة إلى تحديد المتطلبات األساسية لمواد العزل ومواد التكسية، المشمولة في مجتهدف هذه 
وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين االلتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات 
للمتطلبات األساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسالمة المستهلك وتسهيل إجراءات مسح 

 األسواق.

 (   التزامات المورِّد4المادة )

 ، االلتزام بالمتطلبات التالية:المورِّديجب على 
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 المتطلبات األساسية ألعمال اإلنشاءات   4/2

، مالئمة للغرض الذي ُصمِّمت من أجله، مواد العزل ومواد التكسية المشمولة في مجال هذه الالئحة يجب أن تكون
ما ورة حياة المباني، بمع األخذ في الحسبان بصفة خاصة صحة وسالمة األشخاص المعنيين في جميع مراحل د

 في ذلك أعمال الصيانة االعتيادية.
 السالمة في حالة الحريق  4/2/2

 ما يلي : –في حالة نشوب حريق  -يجب أن ُتصمَّم وُتصنَّع مواد العزل ومواد التكسية، بحيث تضمن 

 محدودية نشوب وانتشار النيران والدخان داخل اإلنشاءات والمباني. (أ
 ار في اإلنشاءات والمباني المجاورة.محدودية انتشار الن (ب
 إمكانية إخالء سكان المبنى أو إنقاذهم بوسائل أخرى. (ج

 النظافة والصحة والبيئة  4/2/1

يجب أن ُتصمَّم وُتصنَّع مواد العزل ومواد التكسية بحيث ال ُتمثل خطرا على الصحة العامة أو صحة وسالمة 
، دورة حياتها، وأالَّ ُتؤثر على البيئة والمناخ أثناء تركيبها واستخدامهاطوال فترة وذلك  العمال والسكان أو الجيران،

 وهدمها، خاصة ما يلي:

 انبعاثات الغازات السامة. (أ

(، والغازات الدفيئة أو الجزيئات الضارة VOCانبعاثات المواد الخطرة، والمركبَّات العضوية المتطايرة ) (ب
 في الهواء؛ سواًء من داخل المبنى أو خارجه.

 االنبعاثات اإلشعاعية الخطيرة. (ج

 وجود رطوبة في أجزاء المباني أو على أسطحها. (د
 الحماية ضد الضجيج  4/2/2

يجب أن ُتصمَّم وُتصنَّع مواد العزل ومواد التكسية، بحيث يكون مستوى الضجيج المحسوس من السكان أو 
 لعمل في ظروف مالئمة. مجاوريهم معقوال بدرجة ال تضر بصحتهم، وتسمح لهم بالنوم والراحة وا

 اقتصاد الطاقة والعزل الحراري  4/2/4

أثناء  -يجب أن ُتصمَّم وتصنع مواد العزل ومواد التكسية بحيث تكون كمية استهالك الطاقة التي تحتاجها المباني 
 ، وذلك بعد األخذ في االعتبار راحة السكان والظروف المناخية المحلية. منخفضة -االستخدام 

 تكون أعمال البناء موفِّرة للطاقة وذلك باستخدام أقل قدر ممكن منها أثناء أعمال البناء والتفكيك والهدم. ويجب أن
 االستخدام المستدام للموارد الطبيعية   4/2/5
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يجب أن ُتصمَّم وُتصنَّع مواد العزل ومواد التكسية، بطريقة تُحقِّق استدامة استخدام الموارد الطبيعية، وتضمن على 
 جه الخصوص ما يلي:و 

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

 تحقيقها للعمر االفتراضي المراد لها. (ب

 استخدام المواد الخام األولية والثانوية المتوافقة مع البيئة. (ج

 المتطلبات الفنية 4/1

اد لمورِّد اســتيفاء الخصــائص األســاســية لمو بهدف اســتيفاء المتطلبات األســاســية ألعمال اإلنشــاءات، فيجب على ا
 العزل ومواد التكسية، وذلك على النحو التالي:

في الملحق  القياســــية المبيَّنة الواردة في المواصــــفاتللمتطلبات الفنية اســــتيفاء مواد العزل ومواد التكســــية  (أ
 .( من هذه الالئحة1)

ا لـ نع الحاصـــلل على شـــهادة نظام إدارة البيئة وفقَتوفُّر نظام إدارة بيئي فعال لدى المصـــنع، )ُيعتبر المصـــ (ب
ISO 14001 .)مستوفيًا لمتطلبات هذا البند 

 المتطلبات المترولوجية    4/2

( أو مضــــــــاعفاتها أو أجزائها أثناء التصــــــــميم أو التصــــــــنيع أو SI Unitsيجب اســــــــتخدام وحدات النظام الدولي )
 التداول.

 لتغليف المتطلبات المتعلقة بالتعبئة وا   4/4

لمتطلبات التعبئة المنصـــــــــــوص عليها في المواصـــــــــــفة التكســـــــــــية وفقا ومواد التأكد من تغليف مواد العزل  (أ
 القياسية ذات العالقة.

 .من مادة الرصاص أو أي من المعادن الثقيلةالتكسية ومواد مواد العزل التأكد من خُلو مواد تغليف  (ب

رمز إعـــادة التـــدوير في حـــال اســــــــــــــتخـــدام العبوات التـــأكـــد من أن عبوات أو مواد تغليف المنتج تحمـــل  (ج
 البالستيكية.

 (   البيانات اإليضاحية5المادة )

، المراد وضـــــعها وعرضـــــها في الســـــوق بمواد العزل ومواد التكســـــيةيجب أن تكون البيانات اإليضـــــاحية الخاصـــــة 
 كالتالي:

ة الواردة في هـــذه الالئحـــ مطـــابقـــة للمتطلبـــات الفنيـــةأن تكون البيـــانـــات اإليضــــــــــــــــاحيـــة على عبوة المنَتج  (أ
 .( من هذه الالئحة1المبّينة في الملحق )؛ والمواصفات القياسية ذات العالقة
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رشــادات االســتعمال، وأن تكون بخط واضــح وطريقة َيصــُعب  (ب أن تتضــمن البيانات اإليضــاحية تحذيرات وا 
 إزالتها.

 ْثَبتة.أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات اإليضاحية صحيحة ومُ  (ج

أاّل تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج، مخالفة للنظام العام واآلداب العامة والقيم  (د
 اإلسالمية السائدة في المملكة.

 ( إجراءات تقويم المطابقة0المادة )

 الحصول على عالمة – في السوق )الكالدينق(المسؤول عن وضع مواد التكسيات  -يجب على المورِّد  0/2
أو ما يعادلها، وذلك وفًقا لالئحة الفنية العامة لعالمة الجودة وفقا لالئحة العامة لعالمة الجودة السعودية 

 .  الجودة

يجب على المورِّد المسؤول عن وضع بقية المنتجات الخاضعة لهذه الالئحة، الحصول على شهادة مطابقة  0/1
 .(2( كما هو موضح في الملحق )Type 3صادرة من جهة مقبولة وفقًا للنموذج تقويم المطابقة )

ات للنموذج المحدَّد، بما يضمن الوفاء بمتطلبيجب أن تُنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا  0/2
 (.1نة في الملحق )المبيّ هذه الالئحة والمواصفات القياسية السعودية ذات العالقة؛ 

 ي: يجب أن ُيرفق مع المنَتج ملٌف فني يتضمن ما يل 0/4
د)الصانع/المستورد( بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق ) (أ  ( 3إقرار المورِّ
 وثيقة تقييم المخاطر. (ب

المورِّد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني يجب على  0/5
ِلب لمتطلبات هذه الالئحة، متى ما طُ وشهادات المطابقة وأي معلومات أخرى موثّقة تُثِبُت مطابقة المنَتج 

 منه ذلك.

مطابقة  -أو ما يكافئها السعودية على عالمة الجودة ُتعتبر منتجات مواد العزل ومواد التكسية الحاصلة  0/0
 للمتطلبات المنصوص عليها في هذه الالئحة.

 مسؤوليات الجهات الرقابية )المنافذ والمصانع((   7المادة )

 ة ضمن مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:تقوم الجهات الرقابي

اضــــعة لهذه الخ -منتجات مواد العزل ومواد التكســــية للمباني تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من اســــتيفاء  7/2
 إلجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة والوثائق الفنية الُمرفقة مع اإلرساليات بما في ذلك المصانع.  -الالئحة 
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الخاضــــــــعة لهذه  -مواد العزل ومواد التكســــــــية ســــــــحب عينات من  -عشــــــــوائيا  –ية يحق للجهات الرقاب 7/1
حــالتهــا إلى المختبرات المختصـــــــــــــــة للتــأكــد من مــدى مطــابقتهــا للمتطلبــات الواردة في هــذه  -الالئحــة  وا 
 الالئحة.

 بذلك.ق إجراء االختبارات وما يتعل تكاليف)صانعين ومستوردين( المورِّدين يحق للجهات الرقابية تحميل  7/2

عند ضـبط حالة عدم مطابقة للمنَتج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسـحب المنتجات المعنية من المستودعات  7/4
 واتخاذ اإلجراءات النظامية في حقها.

 سلطات مسح السوقمسؤوليات (   8المادة )

 تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:

لى المنتجات المعروضة في األسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في تطبيق إجراءات مسح السوق ع 8/2
مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سالمة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات األساسية المبيَّنة 

 في هذه الالئحة والمواصفات القياسية ذات العالقة. 

لمورِّدين )صانعين ومستوردين( وذلك إلجراء سحب عّينات من المنَتج، سواًء من السوق أو مستودعات ا 8/1
 .االختبارات الالزمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه الالئحة

لمتطلبات هذه الالئحة، فإن سلطات مسح  -المعروض والمخزَّن  -عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنَتج  8/2
واستدعاء للمنتج المعني، وُتطبِّق اإلجراءات والعقوبات  السوق تتخذ جميع اإلجراءات اإلدارية من سحبل 

 . ( و ذلك بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة9المشار إليها في المادة )

 المخالفات والعقوبات(   0المادة )

ُيحظر صــــناعة واســــتيراد ووضــــع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه الالئحة، أو حتى اإلعالن  0/2
 .عنها

تيفاء المنَتج لمتطلبات هذه الالئحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم ُيعتبر عدم اس 0/1
بأن هذا المنَتج غير مطابق، مما قد يشكل خطرا على صحة وسالمة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في 

 :الحاالت التالية

 افئها.السعودية أو ما يكأو عالمة الجودة لشارات المطابقة عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح  (أ

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

 عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية. (ج

 .عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات اإليضاحية أو إرشادات االستخدام (د
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ع باتخاذ جمي -حسب الحالة  -طات مسح السوق عند ضـبط أي مخالفة ألحكام هذه الالئحة، تقوم سـل 0/2
 اإلجراءات الالزمة إلزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:

بســــــــــــــحبه من   -المســــــــــــــؤولة عن وضــــــــــــــع وعرض المنتج المخالف  -تكليف الجهة المخالفة  (أ
ه تالفالمســــتودعات أو الســــوق بهدف تصــــحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصــــديره، أو إ

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

القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتالفها، أو اتخاذ أي إجراء آخر الستدعائها من األسواق،  (ب
اإلعالن عن اســــتدعاء المنَتج من األســــواق، مع   -حســــب الحالة  -ولســــلطات مســــح الســــوق 

 خالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.تحّمل الجهة الم

ق ، فإن الهيئة تتخذ اإلجراءات الالزمة بحلمنتجات مواد العزل ومواد التكسية للمباني عند ضبط مخالفة 0/4
إلغاء عالمة الجودة أو شــــــــــــــهادة المطابقة بما في ذلك المخـالفة لمتطلبات هذه الالئحة، المنتجـات هـذه 

ُمصــِدرة الشــهادة وفقا لالئحة قبول جهات تقويم الزمة مع الجهة المقبولة ذات العالقة، واتخاذ التدابير ال
 المطابقة.

دون اإلخالل بأي عقوبة أشـــــــــــد تنص عليها األنظمة الســـــــــــارية، فإنه ُيعاقب كل من يخالف أحكام هذه  0/5
م آخر أو أي نظا، نظام مكافحة الغش التجاري ساري المفعولالالئحة بالعقوبات المنصوص عليها في 

 ل محله.يح

 أحكام عامة(   21المادة )

يتحمل المورِّد كامل المســــــــــــــئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه الالئحة، وُتطبَّق عليه العقوبات التي  21/2
ينص عليهــا نظــام مكــافحــة الغش التجــاري و/أي أنظمــة ذات عالقــة، إذا ثبــت مخــالفتهــا ألي مــادة من 

 مواد هذه الالئحة.

ون التزام المورِّد بجميع األنظمــــة/اللوائح األخرى المعمول بهــــا في المملكــــة؛ ال تحول هــــذه الالئحــــة د 21/1
 المتعلقة بتداول المنَتج ونقله وتخزينه، وكذلك األنظمة/اللوائح ذات العالقة بالبيئة واألمن والسالمة.

 -حة ئالخاضعة ألحكام هذه الال - منتجات مواد العزل ومواد التكسية للمباني يجب على جميع مورِّدي 21/2
أن يقدموا لمفتشــي الجهات الرقابية وســلطات مســح الســوق جميع التســهيالت والمعلومات التي يطلبونها 

 لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

ال يمكن معالجتها بمقتضــــــى أحكام هذه الالئحة، أو نشــــــأ أي خالفل في تطبيقها، إذا نشــــــأت أي حالة  21/4
القرار المناســــب بشــــأن هذه الحالة أو هذا الخالف، فُيرفع األمر إلى لجنة مختصــــة في الهيئة إلصــــدار 

 وبما يحقق المصلحة العامة.
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يجوز للمورِّد تقـديم طلـب جـديـد بعـد زوال أســــــــــــــبـاب رفض الطلـب، وبعـد إجراء التصــــــــــــــحيحات الالزمة  21/5
 لألسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية ُتحدِّدها الهيئة.

ترد إليها بشــــأن المنتجات الحاصــــلة على شــــهادة المطابقة أو عالمة تقوم الهيئة بدراســــة الشــــكاوى التي  21/0
 الجودة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ اإلجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات. 

يحق للهيئة إلغاء شـــــــــــهادة المطابقة أو الترخيص باســـــــــــتعمال عالمة الجودة إذا خالف المورِّد بنود هذه  21/7
 الالئحة، واتخاذ اإلجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

عند حصــــــول أي تعديالت على المنتج خالل فترة صــــــالحية شــــــهادة المطابقة أو الترخيص باســــــتعمال  21/8
)ما عدا التعديالت الشـــــكلية( فإن الشـــــهادة أو الترخيص يصـــــبح ملغيا لهذا المنتج، والبد  عالمة الجودة

  من التقدم بطلب جديد.

للهيئة فقط حق تفســــير مواد هذه الالئحة، وعلى جميع المســــتفيدين من تطبيق هذه الالئحة االلتزام بما   21/0
 يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

 أحكام انتقالية(   22المادة )

على المورِّد االلتزام بأحكام هذه الالئحة الفنية خالل ســـــــــــتة أشـــــــــــهر من تاريخ نشـــــــــــرها في الجريدة  يجب 22/2
 الرسمية.

 .سميةفي الجريدة الر يمنع تداول المنتجات المخالفة بعد سنة واحدة من تاريخ نشر هذه الالئحة الفنية  22/1

 هذه الالئحة الفنية.كل اللوائح السابقة في مجال  -بعد اعتمادها  -هذه الالئحة  ُتلِغي 22/2

 النشر(   21المادة )

 تُنشر هذه الالئحة الفنية في الجريدة الرسمية.
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 ( 2الملحق )

 لمبانيلتكسية القائمة المواصفات القياسية لمنتجات مواد العزل ومواد  (أ
 رقم المواصفة القياسية عنوان المواصفة القياسية المنتج الرقم
بس المركبة العازلة ألواح الج ألواح الجبس المركبة 1

التعريفات والمتطلبات  -للحرارة/الصوت 
 وطرق االختبار

SASO GSO EN 13950 

كورنيشات األلواح  2
 الجبسية

كورنيشات األلواح الجبسية مسبقة التشكيل 
 رالتعريفات والمتطلبات وطرق االختبا –

SASO GSO EN 14209 

فائح االلواح العازلة للواجهات من الص عازلةألواح  3
المنتجة في  –المزدوجة ذاتية التدعيم 

 المواصفات -المصانع

SASO EN 14509 

 -العناصر الجبسية لألسقف المعلقة  األسقف الجبسية 4
 التعريفات والمتطلبات وطرق االختبار

 

SASO-GSO-EN-14246 

الصوف الصخري  5
 الصناعي  

 

 –منتجات العزل الحراري للمباني 
ف الصخري مواصفات منتجات الصو 

 المصنع

SASO EN 13162 

ات مواصف -منتجات العزل الحراري للمباني البولي يوريثان القاسي  6
منتجات البولي يوريثان اإلسفنجي القاسي 

 المصنع 

SASO GSO EN 13165 

مواصفة العازل الحراري الخلوي الصلب من  البولي ستايرين  7
 البولستيرين

SASO ASTM C578 

رغوة عديد  -البالستيك الخلوي الصلب  يوريثان رغوة البولي 8
اليوريثان الجاسئة المطبقة بالرش للعزل 

 : خواص المواداألولالجزء  -الحراراي 

SASO ISO 8873-1 

الواح عديد  اليوريثان/   9
االيزوسينورات 

 الجاسئ  

  منتجات عديد األيزوسيونات الجاسئ
(PIR)  وعديد اليوريثان (PUR) 

 -الستخدام النهائي للمباني لتطبيقات ا
الجزء األول : مواصفات ألواح العزل 
الرقائقي مع أوجه ذاتية االلتصاق أو 

 منفصلة

SASO GSO BS 4841-1 
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الواح عديد  اليوريثان/   11
االيزوسينورات 

 الجاسئ  

 منتجات عديد األيزوسيونات الجاسئ
(PIR) وعديد اليوريثان (PUR)  لتطبيقات

ي : الجزء الثان -ائي للمباني االستخدام النه
مواصفات ألواح العزل الرقائقي مع أوجه 

ذاتية االلتصاق الستخدامات العزل الحراري 
 للجدران واألسقف الداخلية

SASO GSO BS 4841-2 

الواح عديد  اليوريثان/   11
االيزوسينورات 

 الجاسئ  

 منتجات عديد األيزوسيونات الجاسئ
(PIR) وعديد اليوريثان (PUR)  لتطبيقات

ث الجزء الثال -االستخدام النهائي للمباني 
: مواصفات ألواح العزل الرقائقي )ألواح 
األسطح( مع أوجه ذاتية االلتصاق أو 

منفصلة الستخدامات العزل الحراري كألواح 
لألسطح مزودة بطبقة أغشية سطحية من 

 القار )بيتومين(

SASO GSO BS 4841-3 

ان/  يثالواح عديد  اليور  12
االيزوسينورات 

 الجاسئ 

 منتجات عديد األيزوسيونات الجاسئ
(PIR) وعديد اليوريثان (PUR)  لتطبيقات

ع : الجزء الراب -االستخدام النهائي للمباني 
مواصفات ألواح العزل الرقائقي )ألواح 
األسطح( مع أوجه ذاتية االلتصاق أو 

منفصلة الستخدامات العزل الحراري كألواح 
مزودة بطبقة أغشية سطحية  لألسطح

 أحادية الطية ليست من القار )بيتومين(

SASO GSO BS 4841-4 

الواح عديد  اليوريثان/   13
االيزوسينورات 

 الجاسئ  

 منتجات عديد األيزوسيونات الجاسئ
(PIR) وعديد اليوريثان (PUR)  لتطبيقات

س الجزء الخام -االستخدام النهائي للمباني 
ح العزل الرقائقي )ألواح : مواصفات ألوا

األسطح( مع أوجه ذاتية االلتصاق أو 
منفصلة الستخدامات العزل الحراري كألواح 

 لألسطح المائلة

SASO GSO BS 4841-5 

الواح عديد  اليوريثان/   14
االيزوسينورات 

 الجاسئ  

 منتجات عديد األيزوسيونات الجاسئ
(PIR) وعديد اليوريثان (PUR)  لتطبيقات

الجزء  -خدام النهائي للمباني االست
السادس: مواصفات ألواح العزل الرقائقي 
)ألواح األسطح( مع أوجه ذاتية االلتصاق 
أو منفصلة الستخدامات العزل الحراري 

 لألرضيات

SASO GSO BS 4841-6 
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مواصفات العزل بالبراليت السائب  البيراليت 15
 بالتحشية

SASO ASTM C549 

صفات الفيرموكواليت المستخدم في موا الفيرموكاليت 16
 العزل الحراري بالتحشية

SASO ASTM C516 

وراق أعزل األسقف  17
 )البيتومين(   إسفلت

 SASO GSO EN 13707 األلواح المرنة للعزل المائي

عزل البخار أوراق  18
 البيتومين)المطبخ(

 SASO GSO EN 13970 األلواح المرنة للعزل المائي

ستيك  أوراق البال 19
 لعزل البخار)المطبخ(

 SASO GSO EN 13984 األلواح المرنة للعزل المائي 

 مصنع -منتجات العزل الحراري للمباني  عزل حراري من الفلين 21
 المنتجات المصنوعة من الفلين الموسعة 

(ICB) –المواصفات 

SASO ISO 2219 

  الخلويمواصفة العزل الحراري للفينول  الفينول الخلوي القاسي 21
   أوجه الصلب بأوجه أو بدون

SASO ASTM C1126 

22  
البالستيك والمطاط 

 مانع للتسرب

 SASO GSO EN 14909 األلواح المرنة للعزل المائي 

األلواح المعدنية  23
ألسقف والجدران 

 الداخلية

األلواح المعدنية ذاتية الدعم للتسقيف 
 -الخارجية والتبطين الداخلي والتكسية

 صفات الفنية للمنتج والمتطلباتالموا

SASO GSO EN 14782 

ألواح معدنية مدعمة  24
 للتكسية الخارجية 

األلواح والشرائح المعدنية المدعمة بالكامل 
المستخدمة في التسقيف والتكسية الخارجية 

المواصفات الفنية  –والبطانة الداخلية 
  للمنتج والمتطلبات

SASO GSO EN 14783 

لومنيوم ألواح األ 25
المركبة للتكسيات 

 الخارجية

ألواح األلومنيوم المركبة للتكسيات الخارجية 
 والتشطيبات الداخلية

SASO 2752 

 ورق تغطية الجدران 26
 

 -صفائح المرّكبات الّزينة العالية الّضغط 
 -المصنوعة من الراتينٌج يتصّلد بالحرارة 

 : التصنيف والمواصفاتاألولالجزء 

1-6458 SASO ISO 
 

 -صفائح المرّكبات الّزينة العالية الّضغط 
 -المصنوعة من الراتينٌج يتصّلد بالحرارة 

 : تقدير راتنج الخواصالثانيالجزء 

SASO ISO 4586-2 
 

  ,HPL)صفائح التزيين عالية الضغط
 -HPDL)  الرقائق المصنوعة من الراتينٌج

المتصلد بالحرارة )وعادة ما تسمى صفائح( 
: التصنيف والمواصفات  الثالثزء الج -

ملم ومعدة للربط على  2لصفائح أقل من 
 ركائز الدعم

SASO ISO 4586-3 
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  ,HPL)صفائح التزيين عالية الضغط
 -HPDL)  الرقائق المصنوعة من الراتينٌج

المتصلد بالحرارة )وعادة ما تسمى صفائح( 
: التصنيف والمواصفات  الرابعالجزء  -

 ملم وأكبر 2جة من سمك للصفائح المدم

SASO ISO 4586-4 

  ,HPL)صفائح التزيين عالية الضغط
 -HPDL)  الرقائق المصنوعة من الراتينٌج

المتصلد بالحرارة )وعادة ما تسمى صفائح( 
: التصنيف والمواصفات  الخامسالجزء  -

 2للصفائح الدرجة األرضية سمك أقل من 
 ملم معدة للربط على ركائز الدعم

SASO ISO 4586-5 

  ,HPL)صفائح التزيين عالية الضغط
 -HPDL)  الرقائق المصنوعة من الراتينٌج

المتصلد بالحرارة )وعادة ما تسمى صفائح( 
: التصنيف والمواصفات  السادسالجزء  -

للصفائح المدمجة درجة خارجية من سمك 
 ملم وأكبر 2

SASO ISO 4586-6 

 L, (HPصفائح التزيين عالية الضغط
 -HPDL)  الرقائق المصنوعة من الراتينٌج

المتصلد بالحرارة )وعادة ما تسمى صفائح( 
: التصنيف والمواصفات  السابعالجزء  -

 لصفائح التصميم

SASO ISO 4586-7 

  ,HPL)صفائح التزيين عالية الضغط
 -HPDL)  الرقائق المصنوعة من الراتينٌج

( حالمتصلد بالحرارة )وعادة ما تسمى صفائ
: التصنيف والمواصفات  الثامنالجزء  -

 للصفائح المجوفة البديلة

SASO ISO 4586-8 

 -رقائق المزخرفة ذات الضغط العالي
 الثانيجزء ال -العناصر ا لمرّكبة 

SASO ISO 13894-2 

شرائط  –الخشب الباركيه المصمت  ألواح باركيه 27
 األخشاب الزان

SASO GSO ISO 2457 

تصنيف  --خشاب المصمتةباركيه األ
 شرائح البلوط

SASO GSO ISO 1324 

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

 البلوط

SASO GSO ISO 3398 
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ألواح الباركيه األولية من أخشاب األشجار 
تصنيف ألواح الباركيه  -عريضة األوراق

 الزان

SASO GSO ISO 3399 

من أخشاب األشجار  ألواح الباركيه األولية
 الخصائص العامة -عريضة األوراق

SASO GSO ISO 3397 

تصنيف  -باركيه األخشاب المصمتة 
 شرائح أخشاب التنوب والراتنج

SASO GSO ISO 5320 

لية من أخشاب األشجار ألواح الباركيه األو 
 الخصائص العامة -الصنوبرية 

SASO GSO ISO 5321 

 SASO GSO ASTM C1492 المواصفة القياسية لبالط األسقف الخرساني لواح أسقف خرسانيأ 28

األردواز والمنتجات الحجرية لتغطية  ألواح األردواز 29
 –األسقف وتكسية الجدران بشكل متقطع 

 : المواصفات الفنية للمنتجاألولالجزء 

SASO GSO EN 12326-1 

األلواح الليفية  -األلواح الخشبية  ألواح خشبية ليفية 31
: انيالثالجزء  -المصنوعة بالعملية الرطبة 

 المتطلبات

SASO GSO ISO 27769 

 -زجاج المباني  31
 مطليال

الجزء  -الزجاج المطلي  -زجاج المباني
 : التعاريف والتصنيف1

  
SASO EN 1096-1 

 
 :الجزء –الزجاج المطلي  -زجاج المباني 

 Aات وطرق االختبار للصنف : المتطلب2
 للطالء Sو  Bو 

SASO EN 1096-2 
 

الجزء  -الزجاج المطلي  -زجاج المباني 
 C: المتطلبات وطرق االختبار للصنف 3
 للطالء Dو 

SASO EN 1096-3 
 

منتجات الزجاج  –الزجاج في المباني 
 –األساسية من سيليكات جير الصودا 

عامة : التعاريف والخواص ال1الجزء 
 الفيزيائية والميكانيكية

SASO-ISO-16293-1 
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منتجات الزجاج االساسية  -زجاج المباني 
:  2الجزء –من سيليكات جير الصودا 

 الزجاج الطافي

 )العائم( 

SASO ISO 16293-2 

منتجات الزجاج االساسية  -زجاج المباني 
:   3الجزء –من سيليكات جير الصودا 

 لح بأسالك الزجاج المصقول والمس

SASO ISO 16293-3 

منتجات الزجاج االساسية  -زجاج المباني 
:  4الجزء  --من سيليكات جير الصودا 

 الزجاج المزخرف والمسلح بأسالك .

SASO ISO 16293-4 

منتجات الزجاج االساسية  -زجاج المباني 
:  5الجزء  --من سيليكات جير الصودا 

 الزجاج المزخرف . 

SASO-ISO-16293-5   

الزجاج الرقائقي  –الزجاج في المباني 
: زجاج 2الجزء  –وزجاج األمان الرقائقي 

 األمان الرقائقي

SASO-ISO-12543-2 

الزجاج الرقائقي  –الزجاج في المباني 
: الزجاج 3الجزء  –وزجاج األمان الرقائقي 

 الرقائقي

SASO-ISO-12543-3 

خاضــعة للمراجعة، ويتولى الموردون مســؤولية  المذكورة في هذا الملحققياســية قائمة المواصــفات التعد  مالحظة:
 التأكد من أنهم يستخدمون أحدث المواصفات والُنسخ من تلك المذكورة في القوائم.
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 العالقة ذات المنتجاتقائمة فئات ( ب

 البند الجمركي فئات المنتجات الرقم

1  
ن لدائن غير خلوية وغير مقواة أو منضدة أو متحدة ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد ُأخر، م

 مع مواد ُأخر، من دون حوامل
3920 

 3921 ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد ُأخر، من اللدائن  2
 4005 مطاط مخلوط، غير مبركن، بأشكاله األولية أو بشكل صفائح أو ألواح أو أشرطة  3
 4008 من مطاط مبركن غير مقسى صفائح و ألواح و أشرطة و عيدان وأشكال خاصة،  4

5  
وألواح مماثلة )ويفربورد مثاًل ""ألواح من قطع   "" OSBألواح من دقائق، ألواح ""أورينتد ستراندبورد

ن كانت مكتلة  الخشب المغراة المضغوطة على الوجهين(، من خشب أو من مواد خشبية ُأخر، وا 
 براتنجات أو بمواد رابطة عضوية أخر

4410 

6  
رق مقوى و حشو سليلوزي وطبقات من ألياف سليلوزية، مطلية أو مشربة أو مغطاة أو ورق و و 

ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة، لفات أو صفائح مستطيلة )بما في ذلك المربعة( 
 من أي مقاس كان

4811 

 4814 )ورق حائط وأغطية جدران مماثلة؛ ورق شفاف للزجاج )فتروفاني  7

8  
عادن و ألياف صخرية وألياف معدنية مماثلة؛ فيرميكوليت مقشر، غضار ممدد، لياف خبث المأ

خبث رغوي ومنتجات معدنية مماثلة ممددة؛ مخاليط ومصنوعات من مواد معدنية لعزل الحرارة أو 
 الصوت أو المتصاص الصوت

6806 

 6807 مصنوعات من أسفلت أو من مواد مماثلة مثل، قار نفطي أو زفت قطران الفحم  9

10  
ألواح ذات أطر وألواح وترابيع ""بالط"" و كتل وأصناف مماثلة، من ألياف نباتية أو قش أو قشارة 
أو قطع صغيرة أو دقائق أو نشارة أو فضالت ُأخر من خشب، مكتلة بإسمنت أو بجص أو بمواد 

 تماسك معدنية ُأخر

6808 

 6809 مصنوعات من جص أو من مركبات أساسها الجص  11
ن كانت مسلحة مصنوعات من  12  6810 أسمنت أو من الخرسانة أو من حجر اصطناعي، وا 

13  
مصنوعات من خليط حرير صخري )اسبستوس( بأسمنت أو من خليط ألياف سليلوز بأسمنت أو 

 أصناف مماثلة
6811 

14  
ن كان ذو طبقة ماصة أو عاكسة للضوء ولكن غير  زجاج، مسحوب وزجاج منفوخ، صفائح، وا 

 مشغول بطريقة أخرى
7004 

15  
زجاج متحصل عليه بالتعويم )فلوت( و زجاج مجلو أو مصقول الوجه أو الوجهينً  أو صفائح ، 

ن كان ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة، ولكن غير مشغول بطريقة ُأخرى  وا 
7005 

 7008 زجاج عازل متعدد الطبقات  16

17  
ر واألبراج والصواري والسقوف منشآت من ألومونيوم وأجزاء منشآت )مثل، الجسور ومقاطع الجسو 

وهياكل السقوف واألبواب والنوافذ وأطرها وعتبات األبواب ومساند )درابزين( والدعامات واألعمدة؛ 
 ألواح وقضبان وأشكال خاصة

7610 

ُتعد المنتجات والترميزات الجمركية الموجودة في منصة سابر اإللكترونية هي النسخة  ملحوظة:
   المحدثة والمعتمدة.
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 (1الملحق )

 ISO/IEC 17067( وفقا للمواصفة Type 3نموذج تقويم المطابقة )

 )المطابقة للطراز المبنية على ضبط جودة عملية اإلنتاج(
 
 المطابقة للطراز المبنيَّة على تأكيد جودة عملية اإلنتاج  2

ذ المورِّد  ينـــة الواردة في البنود المب االلتزامـــات -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 

 ( و تتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة.Type Approvalشهادة اعتماد الطراز ) 
 التصنيع  1

ج ؛ مصـــادق عليه لضـــمان ســـالمة المنتج ، شـــامال خط يجب على المورِّد تشـــغيل نظام إدارة ســـالمة المنتَ  
( ، و يجب أن يخضـــع النـــظام إلى 3اإلنتاج و الفحص النهائي، و اختبار المنتـــجات المعــــــنية وفــــــقا للبند )

 (.4( وفقا لما ورد في البند ) Surveillanceمراقبة دورية )
 نظام إدارة سالمة المنَتج     2

قديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سالمة المنَتجات يجب على المورِّد ت  3/1
 المعنية.

 و يجب أن يشمل الطلب:

  عند تقديم الطلب من الممثل  -اســـــــــم وعنوان المورَّد، و اســـــــــم و عنوان الممثِّل الرســـــــــمي للصـــــــــانع
 الرسمي.

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

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

 .كل المعلومات ذات العالقة بشأن فئة المنتجات المقصودة 

 .الوثائق الخاصة بنظام إدارة سالمة المنَتج 

 .الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصاَدق عليه ، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز 

ضــــــــمن نظام إدارة ســــــــالمة المنَتج تطابق المنتجات المصــــــــنعة مع الطراز المحدد في شــــــــهادة يجب أن ي 3/2
 اعتماد الطراز ، و مع متطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة.
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بطريقة منهجية و منظمة ، على  –المعتمدة من المورِّد  -يجب توثيق جميع عناصــــــــر النظام و متطلباته   3/3
ءات و تعليمات ، و يجب أن تُتيح وثائق نظام إدارة ســــــالمة المنَتج فهما شــــــكل ســــــياســــــات مكتوبة و إجرا

قا لبرامج و خطط و أدلة و ســــــــــــجالت الســــــــــــالمة ، و يجب أن تشــــــــــــمل وثائق النظام  على وجه  -متَّســــــــــــِ
 وصفا كافيا لما يلي :  -الخصوص 

مة ما يتعلق بســالأهداف الجودة ، و الهيكل التنظيمي و المســؤوليات و صــالحيات اإلدارة ، و ذلك في (أ
 المنَتج.

 تقنيات التصنيع ، و إجراءات مراقبة جودة و سالمة المنَتج ، و العمليات و اإلجراءات المتَّبعة ؛ (ب

 الفحوصات و االختبارات المنفِّذة ؛ قبل و أثناء و بعد التصنيع ، و تكرارها؛ (ج

 لخ .لموظفين المعنيين ... إالسجالت : مثل تقارير الفحص و االختبار و المعايرة ، و وثائق تأهيل ا (د

 وسائل ضبط تحقيق السالمة المطلوبة في المنَتج و التشغيل الفعال لنظام إدارة سالمة المنَتج. (ه

تقويم النظام لتحديد ما إذا كان  -المصــــــاِدقة على نظام إدارة ســــــالمة المنَتج  -يجب على الجهة المقبولة   3/4
، خالل فترة ســريان المصـــاَدقة على النظام ، و ذلك لمدة   3/3 مســتوفيا للمتطلبات المشــار إليها في البند

 ثالث سنوات.

-  فيما يتعلق بعناصـــــر نظام إدارة ســـــالمة المنَتج -يجب افتراض مطابقة المنَتج لمتطلبات اللوائح الفنية   3/5
 كلما كان مطابقا للمواصفات القياسية.

على  -لمنَتج المعني ، وأن يضــــم الفريق  عضــــوا واحدا يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في ســــالمة ا  3/6
ذا خبرة في تقويم مجال و تقنيات صــــــــــــناعة المنَتج، و إلماما بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح  -األقل 

 الفنية ذات العالقة.

ق الفنية المشار ئيجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويمل للمصنع ، و يجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثا  3/6
للتــأكــد من قــدرة الصـــــــــــــــانع على تحــديــد المتطلبــات الواردة في اللوائح الفنيــة ، و إجراء  3/3إليهــا في البنــد 

 الفحوصات و االختبارات الالزمة لضمان مطابقة المنَتج لتلك المتطلبات.

لتقويم مع ئج التدقيق و قرار ايجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم ، على أن يتضمن اإلشعار نتا  3/7
 مسوغات ذلك .

يتعهد الصــانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة ســالمة المنَتج ، كما هو ُمصــاَدق عليه ، و الحفاظ عليه بحيث   3/8
 يظل مالئما وفعاال.

 يبأ -التي صــــــادقت على نظام إدارة ســــــالمة المنَتج  -يجب على الصــــــانع إشــــــعار جهة تقويم المطابقة   3/9
 تعديل ُمقتَرحل في نظام إدارة سالمة المنَتج.
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يجـب على الجهـة المقبولـة تقويم أي تعـديالت مقترحـة ، ثم  تقرير ما إذا كان نظام إدارة ســــــــــــــالمة المنَتج  3/11
، أو يحتاج إلى إعادة التقويم ، و يجب  3/3المعدَّل مسـتمرًا في مطابقته للمتطلبات المشار إليها في البند 

المقبولة إشـــعار الصـــانع بقرارها ، على أن يتضـــمن اإلشـــعار نتائج الفحص و االختبار و قرار  على الجهة
 التقويم مع مسوغات ذلك .

 المراقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة 4

الغرض من المراقبـة الـدوريـة هو التحقق من مـدى اســــــــــــــتيفـاء المورِّد اللتزامات نظام إدارة ســــــــــــــالمة المنَتج  4/1
 صاَدق عليه .الم

بدخول مواقع التصــــــــنيع و  -خالل فترة ســــــــريان المصــــــــادقة  -يجب على المورِّد الســــــــماح للجهة المقبولة   4/2
التفتيش و االختبار و التخزين ، و أن ُيوفِّر جميع المعلومات الالزمة للتقويم ؛ خاصـــــــــــــة وثائق نظام إدارة 

فحص و االختبار و المعايرة ، و وثائق تأهيل ســــــــــالمة المنَتج ، و ســــــــــجالت الســــــــــالمة ، مثل : تقارير ال
 الموظفين المعنيين ... إلخ .

يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام إدارة سالمة المنَتج   4/3
 و يحافظ عليه ، على أن تُقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد.

ى األمر ذلك إذا اقتض –المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصـنع  إلجراء اختبارات على المنَتج  يحق للجهة  4/4
أو توكيلها لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة ســــــــالمة المنَتج يعمل بشــــــــكل صــــــــحيح ، على أن تُقدم  -

 االختبارات. في حالة إجراء -الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد ، و تقارير االختبارات 

 شهادة المطابقة و اإلقرار بالمطابقة 5

يجب على الجهة المقبولة إصـــــدار شـــــهادة مطابقة للمنَتج إذا كان المورِّد حاصـــــال على نظام إدارة ســـــالمة   5/1
المنَتج مصـــــــاَدق عليه و ســـــــاري المفعول ، و ذلك كلما قدم المورِّد طلبا لذلك ، خالل فترة ســـــــريان مفعول 

 المصادقة .
يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المنَتج في كل طلب ، و توضيحها في شهادة المطابقة الصادرة،   5/2

 و تسجيلها في البوابة اإللكترونية للمطابقة )في الهيئة(.

 نيجب على المورِّد أن يصــــدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل طرازل ُمعتمد من المنَتج )اعتماد الطراز(  ، و أ  5/3
( ســنوات ، و ذلك بعد 11يجعله ُمتاحا للجهات الرقابية و ســلطات مســح الســوق لمدة  ال تقل عن عشــر )

وضع المنَتج في السوق ، على أن ُيحدَّد الطراز الُمعتَمد للمنَتج في إقرار المورِّد بالمطابقة ، و يجب توفير 
 و سلطات مسح السوق عند الطلب.نسخة من شهادة المطابقة و اإلقرار بالمطابقة للجهات الرقابية 

يجب على المورِّد أن يجعل الوثائق أدناه ُمتاحًة للجهات الرقابية وســـــلطات مســـــح الســـــوق لمدة ال تقل عن  5/4
 ( سنوات ، و ذلك بعد وضع المنَتج في السوق.11عشر )
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  3/3الوثائق المشار إليها في البند . 

  مصاَدٌق عليه . ، كما هو3/9التعديالت المشار إليها في البند 

  3/7قرارات و تقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند . 

يجب على كل جهة مقبولة إبالغ الجهات الرقابية وســــلطات مســــح الســــوق عن أنظمة إدارة ســــالمة المنَتج  5/5
 تالتي صـــــادقت عليها أو ســـــحبتها ، و يجب عليها وضـــــع قوائم ألنظمة إدارة ســـــالمة المنَتج التي صـــــادق

عليها ، أو التي قامت برفضها أو تعليقها أو تقييدها أو سحبها ، و ذلك بأي وسيلة  ؛ إما بشكل دوري أو 
عند الطلب ، و على كل جهة مقبولة إشـــــعار الجهات المقبولة األخرى عن المصـــــادقات الخاصـــــة بأنظمة 

عند  -و إشــــعار تلك الجهات  إدارة ســــالمة المنَتج التي قامت برفضــــها أو تعليقها أو ســــحبها أو تقييدها ،
 عن مصادقات األنظمة التي أصدرتها. -الطلب 
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 ( 2الملحق )

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

د (0  بيانات المورِّ

 -------------------------------------------------------االســــــــم:  -
-------------------------------------------------------العنوان:  -

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

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

 (     تفاصيل المنتج:1

 ----------------------------------------------العالمة التجارية للمنتج:  -
 -------------------------------------------------------الطراز:  -
 ---------------------------------------------------وصف المنتج:  -
 --------------------------الفئة:  ------------------------المستوى:  -
 -------------------------------ة: المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفني -

ُنقرُّ بأن المنتج المذكور في هذا اإلقرار هو منَتج مطابق لالئحة الفنية السعودية )                            ( 
 والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.           

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

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


