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 دـــيـــهـــمــت
تاريخ بو  244 ا لقرار مجلس الوزراء رقمالمملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقً  انضمامشياً مع اتم

األمر من التزام  يتطلبالمملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما  انضمامه بشأن الموافقة على وثائق 21/9/1426
خاصة اتفاقية العوائق الفنية  ،المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العالقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة

أمام انسياب السلع بين الدول األعضاء،  م وضع اشتراطات فنية غير ضرورية( التي تقضي بعدTBTللتجارة )
وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث االشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من 

 خالل إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات األساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل . 

تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس ( من 1- )فقرةوبناًء على المادة الثالثة 
"إصدار مواصفات  وذلك بأن تتولى الهيئة ،م 31/5/2010الموافق  ،هـ 17/6/1431بتاريخ  216الوزراء رقم 

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

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 2- )فقرةاستنادا إلى المادة الرابعة و 
"إصدار  وذلك بأن تتولى الهيئة ،م 31/5/2010الموافق  ،ه 17/6/1431بتاريخ  216مجلس الوزراء رقم 

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

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 14- )فقرةوبناًء على المادة الرابعة 
"مراجعة  وذلك بأن تتولى الهيئة ،م 31/5/2010الموافق  ،هـ 17/6/1431بتاريخ  216مجلس الوزراء رقم 

التعديالت الالزمة عليها، لتواكب  واقتراحاألنظمة واللوائح الرقابية ذات العالقة بمجاالت عمل الهيئة، وتطويرها، 
 .لنظامية"متطلبات الجودة والسالمة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقًا للطرق ا

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 1-)فقرة وبناًء على المادة السادسة 
"مع مراعاة وذلك بأن تتولى الهيئة  ،م 31/5/2010الموافق  ،هـ 17/6/1431بتاريخ  216مجلس الوزراء رقم 

ئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات ما ورد في المادة الرابعة من هذا التنظيم تعد الهي
وعلى جميع القطاعات الحكومية  ؛القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح عالمة الجودة والقياس والمعايرة

 والخاصة االلتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".

ا لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساسً ن المواصفات القياسية للمنتجات إوحيث 
 المحددة.  الالئحة الفنيةاألساسية للسالمة في 

 فقد قامت الهيئة بإعداد هذه الالئحة الفنية. 
 جزء ال يتجزأ منها. الالئحة الفنيةلهذه  وجميع المالحقهذا التمهيد  ظة:و حمل
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 والتعاريفالمصطلحات  (1المادة )

- هاعند تطبيق بنود- الالئحة الفنيةوالعبارات األخرى الواردة في هذه  للمسميات والعبارات أدناه تكون  1/1
 مالم يقتضِّ  أو الواردة في األنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة الدالالت والمعاني المبينة أمامها،

 سياق النص خالف ذلك.

 العربية السعودية: المملكة المملكة

 مجلس إدارة الهيئة. :المجلس

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. :الهيئة

: وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق الالئحة الفنية
ب االلتزام بها. وقد تشمل أو تبحث إنتاجها، بما في ذلك األحكام اإلدارية سارية المفعول المطبقة، التي يج

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

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

 والرموز وطرق االختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعالمات.

 بيئة، التيوال والصحة السالمة على تؤثر قد بالمنتجات، التي الخاصة المتطلبات: المتطلبات األساسية
  .يجب االلتزام بها

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

 .العامة المصلحة بحماية يتعلق آخر جانب أي أو والبيئة،

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

هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ  :الجهات الرقابية
 أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو األسواق أو المصانع.

 .مصدر محتمل للضرر) Hazard(s) :أخطارالخطر )

وُيحسب في العادة  ،الضرر شدة بدرجة مرتبطاً  للضرر؛ مسبب خطر ظهور احتمال: Risk(s) المخاطر
 كحاصل ضرب احتمال حدوث الخطر بدرجة شدة الضرر.
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كل شخص طبيعي أو اعتباري في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص هو  :المور ِّد
 :يلي ما به وُيقصد المنَتج

 من  وذلك للمنَتج صانع أنه لىع ُهويته يقدم شخص كل أو المملكة، في إقامته حالة في المنَتج، صانع
 .المنَتج تجديد على يقدم شخص كل وكذلك صلة، ذي تجاري  وصف أي أو باسمه المنَتج تسميته خالل

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

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

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

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

أو أي  المنتجالتي تؤكد مطابقة  ،الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة المطابقة:شهادة 
المواصفات اللوائح الفنية و لمتطلبات  خدماتالعمليات أو المعدات أو المصانع أو المرافق أو الأو  دفعة منه

 العالقة.القياسية ذات 

وذلك  التشريعات المعمول بها، لمتطلبات مطابق بأن منتجه فسهن إقرار من المورد بالمطابقة:إقرار المور ِّد 
الخاصة بعملية  في مرحلة اإلنتاج وال مرحلة التصميم في ال- دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث

 .العالقة ذات وفقا للتشريعات المنتجاختبارات على  يعتمد اإلقرار على وقد- التصنيع

يضمن  فعال إدارة نظام لديها المنشأة أن على تدل الهيئة اعتمدتها عالمة هي: السعودية الجودة عالمة
 .بها الخاصة السعودية القياسية والمواصفات، المنح ، وإجراءلالئحة مطابقة سلعة إنتاج

 .المستورد أو الصانع إما عنه والمسؤول المملكة، سوق  في مرة ألول المنَتج وضع هو :السوق  في الوضع
أو االستخدام في المملكة في إطار  االستهالكبهدف التوزيع أو  بالمنتجتعني أي إمداد  السوق:العرض في 

 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:

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

 .الجوارب البس في القدم عدويقصد بها هنا كل ما يُ  ،األحذيةالمنتج: 
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 يكون  والذي المطلوبين، والحجم بالشكل قالب على يصنع الرسغ تحت ما إلى القدم يغطي لباس :حذاء
 من مكونا منه السفلي الجزء بينما يكون  الحذاء وخلفية والجوانب الحذاء وجه من مكونا العلوي  الجزء فيه

  والكعب الداخلي والنعل ،الخارجي النعل

على القطاع األعلى  والذي يحتوى  القدم،الجزء العلوي من الحذاء الذي يغطي ويحمي أعلى  الحذاء:أعلى 
 وكمالياته.للحذاء شامال بطانته وتقويته 

 بين المتصلة المنطقة عند القدم يغطي الذي الحذاء أعلى من الجزء ) :  فامب(الحذاء  وجه      

 .والجوانب القدم أصابع      

        من الكعب ويمكن تصنيع تشكيله عند للنعل مكمال أو منفصال والمصنع للحذاء القاعدي الجزء :الكعب     
  .االصطناعية المواد أو المطاط أو الخشب أو الجلد     

        العادية الحلقات وتثبت .الحذاء رباط لمرور أخرى  مادة أي من مصنعة أو معدنية حلقات :الرباط حلقات      
      مخفية تكون  بحيث الحذاء ألعلى الجانب الداخلي من المستترة الحلقات تثبت بينما الحذاء أعلى خارج من     
 الخارج. من بالجلد محفوفة الرباط فتحات تاركة     

     الحذاء قالب ألسفل مطابق شكلها مناسبة بديلة أخرى  مادة أي من أو الجلد من قطعة :الداخلي النعل     

  .المشي أثناء األرض يالمس الذي النعل من السفلي الجزء :الخارجي النعل     

 .األحذية لجوانب كبطانة) اصطناعية أو طبيعة المستخدمة )جلود المواد :الجوانب بطانة     
 مسند " وتسمى كذلك النعل من الخلفي الجزء تغطي مناسبة مادة أو الجلد من قطعة :فرش نصف     
 ." الكعب     

الداخلي لتغطي خط  النعل فوق  لصق دون  توضع أو تلصق مناسبة مادة أو الجلد من قطعة :كامل فرش
 المعدنية.الحياكة أو المنتجات 

 توفير في لضمان فعاليته واختباره تصميمه تم ،الحماية يوفر واق حذاء) :الحماية حذاء) السالمة حذاء 
 في المخاطر لدرأ إلى استخدامه إضافة القدم ألصابع (واالنضغاط الصدم مقاومة) األساسية الحماية

 الحرارة وعزل االنثقاب ومقاومة انتقال الكهرباء من والحماية األمشاط حماية :التالية المحددة المجاالت
  .االنزالق الكيماويات ومقاومة ومقاومة الماء نفاذية ومقاومة

 بتفاوت العلوي  شكل الجزء نفس على مقصوصة تكون  ما وعادة العلوي  الحذاء لجزء المبطنة المواد :لبطانةا
  .معين

 .المختلفة للمهن أنواعها طبقا تختلف والتي للعمل اليومية النشاطات في المستخدمة األحذية :المهنيين أحذية
    : تشمل كل بيان أو إيضاح أو عالمة أو صورة أو مادة مكتوبـة أو مطبوعـة أو منسوجة أو بطاقة البيانات      

 .محفورة على المنتج أو عبوته أو تكون متصلة به      
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فنية المعاني الواردة في األنظمة واللوائح والقرارات يكون للكلمات والعبارات األخرى الواردة في هذه الالئحة ال 1/2
 .المعمول بها في الهيئة

 المجال (2المادة )

و خليط من هذه أو بالستيكية أكانت جلدية أو نسيجية سواًء األحذية ) أنواع ق هذه الالئحة الفنية على كلُتطب  
 :ذلك ما يلي من ستثنىويُ ، المواد(

والمواصفات ذات  الفنية لمعدات ومالبس الوقاية الشخصية الالئحة ألحكام التي تخضع المهنية األحذية -
 .العالقة

  .أطفال لعب المصن فة األحذية -

لنظام وفقا ل الجمركي لى ترميزهاإشارة مع اإل ،الالئحة الفنيةالخاضعة لهذه األحذية  نواعأ (1الملحق رقم ) نبي ِّ يُ و 
 .(HS Code) المنسق لتوصيف السلع

، المملكةفي شرعًا  ،مةمن منتجات جلود الحيوانات المحر  المصن عة  األحذية-في السوق  عرضال باتاً منعا منع يُ و 
 .أو التي يدخل في تصنيعها جلود حيوانات محر مة

 ( األهداف3) المادة

الالئحة المشــــــمولة في مجال هذه  ،إلى تحديد المتطلبات األســــــاســــــية الخاصــــــة باألحذية الالئحة الفنيةتهدف هذه 
ثناء عرض ووضــــــــــع هذه المنَتجات أدين االلتزام بها ، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المور ِّ الفنية
والمحافظة على  إليه،ة موشـــفافية المعلومات المقد   ،ســـواق المملكة، وذلك لضـــمان صـــحة وســـالمة المســـتهلكأفي 

 .البيئة

  المور ِّد لتزامات( ا4المادة )

 بالمتطلبات التالية:االلتزام  ،المور ِّديجب على 

 المتطلبات العامة  4/1
( من هذه 1في الملحق ) الواردةاســتيفاء المنتج للمتطلبات الفنية الواردة في المواصــفات القياســية  (أ

عتبر دلياًل كافيا على المنَتج للمواصـــــــفة القياســـــــية ذات العالقة يُ ، حيث إن مطابقة الالئحة الفنية
دة في   .الالئحة الفنيةاستيفاء هذا المنتج للمتطلبات األساسية ذات العالقة، المحد 

 لبيانات المتعلقة بمكونات ا بطاقةمعروض للبيع في االسواق كل حذاء تضم ن ييجب أن  (ب

 .(1في الملحق رقم ) الواردة ذات العالقة، لمواصفةل ومقاسه وفقاالحذاء، 
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  المتطلبات الفنية  4/2

 بطاقة البيانات 4/2/1

 د في الملحقحد  كما هو مُ  أدناه، األجزاء الثالثة لألحذيةنات مكو ِّ بطاقة البيانات في وضح يُ يجب أن  (أ
 :(2رقم )

 .أعلى الحذاء -

 .فراش الحذاءبطانة و ال -

 .النعل الخارجي -

المواصفة و الالئحة الفنية ألحذية بالطريقة المنصوص عليها في هذه ل األجزاء التركيبية تصنيفيجب  (ب
د مواد حد ِّ إما عن طريق الصور التوضيحية أو المؤشرات النصية التي تُ  ،ذات العالقةالقياسية 

 (.2رقم ) وفًقا للملحق ،معينة

حلقات لي أو مثل واقيات الكاحل أو الحُ  الملحقات،دون مراعاة لألحذية  أعلى الحذاءنات ف مكو ِّ صن  تُ  (ج
  أو الثقوب أو األجهزة المماثلة. الرباط

 .في تكوين النعل وجوداً ة األكثر ادالمعلى حجم فُيصن ف  الخارجي،بالنسبة للنعل  (د

في (، و 2رقم ) وفًقا للملحق ، وذلكنة للحذاءالمكو ِّ  دواالملصق معلومات عن الميحتوي يجب أن  (ه
يجب تقديم معلومات عن المادتين الرئيسيين المستخدمتين في ف، من مادة مكونة أكثروجود حالة 

 إلى هذه المعلومات أو تمييزها على األحذية.مع اإلشارة  ،األحذية تركيب

 ألحذيةاوتعبئة  تغليف 4/2/2

 .سائب بشكل تكون  ال  أو ، في تغليف واحد على شكل زوجين األحذيةُتعب أ يجب أن  (أ

لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في المواصفة  ج حسب طبيعته، ووفقاً المنتَ  التأكد من تغليف (ب
 القياسية ذات العالقة.

 للمهنة. الجيدة للممارسات ة في علب كرتونية وفقاً علب  يجب أن تكون األحذية مُ  (ج

المواد ج من مادة الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة أو أي من التأكد من خُلو ِّ مواد تغليف المنتَ  (د
 البيئة. وأ ،الضارة بصحة وسالمة اإلنسان

فيجب التأكد من أن مواد التغليف البالستيكية  األحذية،تعبئة في كياس البالستيكية عملت األاستُ  إذا (ه
البالستيكية  كياساألاستخدام عند بطاقة البالستيك القابل للتحلُّل التدوير أو رمز إعادة ج تحمل للمنتَ 

 القابلة للتدوير.
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 مقاس األحذية  4/2/3

لمواصفة ذات ل ة، وفقاً معروفال ةوحدالمترقيم لاأنظمة  حدأل وفقاً رقم المقاس بوضوح على األحذية يجب وضع 
 .(1العالقة المشار اليها في الملحق رقم )

 تماسك الكعباختبار  4/2/4

في الملحق رقم للمواصفة القياسية ذات العالقة، الواردة  وفقاالنسائية  األحذيةيجب اختبار تماسك الكعب في 
(1) 

 (PH) يالهيدروجين الرقمتحديد درجة  4/2/5

د ويجب أن الكيميائية،الهيدروجيني مؤشًرا على حياد المواد  الرقمُيعد  (أ في المكونات  على التوالي ُيحد 
دة بالطريق الجلدية والنسيجية  في الملحق رقم ، الواردة العالقة المواصفات القياسية ذاتفي المحد 

 .على السواء نة للحذاءية المكو ِّ النسيجألجزاء او لألجزاء الجلدية وذلك ( 1)

 .(9و 3.5)الهيدروجيني بدقة بين الرقم ة يجب أن تكون قيم (ب

 المواد الخطرة اختبار 4/2/6

ل خطرًا شك ِّ تُ  التي قد أو ،المسرطنةالمواد ك ،قد تضر بصحة اإلنساناستخدام المواد الخطرة التي يجب عدم 
 المواد التالية: ات علىختبار إجراء االيجب ، فللتأكد من سالمتها، و معالجة أو تجهيز األحذية عند على البيئة

 (Azo dyes) زواآلأصباغ  (أ
 ، وذلكواحدة أو أكثر من األمينات العطرية بتركيزات قابلة للكشف زقادرة على إفراالزو اآلأصباغ هي 

  ، ويجب األخذ في الحسبان ما يلي:زواآلعن طريق االنقسام من مجموعة 

  .صناعة األحذية في (3رقم ) مدرجة في الملحقالالمجموعات استخدام يجب عدم  (1

دة في ااالختبار  لطرق إجراء االختبارات وفًقا يجب  (2  ، الواردةذات العالقة القياسية لمواصفاتالُمحد 
 .ي األجزاء الجلدية واالجزاء النسيجيةف ، وذلك(1في الملحق رقم )

  .غلغ/كلم 30يجب أن يكون تركيز كل أمين عطري أقل من  (3

 الفورمالدهايد (ب

ل المائي المستخرجة من التحلُّ  كمية الفورمالدهايدعن طريق فرضية  جالمنتَ لدهايد في االفورمقيمة عر ف تُ 
، ويجب األخذ في الحسبان ما في ظل ظروف قياسية ، وذلكالمنتجالموجود في مستخلص المياه من 

 يلي:

نات الجلدية والنسيجية في األحذية لفورمالدهايد ا اختباريجب إجراء  (1 للمواصفات القياسية وفًقا للمكو ِّ
 (.1ذات العالقة الواردة في الملحق رقم )
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 غ.لملغ/ك 150أقل من  المسموح به الفورمالدهايدكون قيمة تيجب أن  (2

بشكل  ،غلغ/كلم 16للفورمالدهايد في أجزاء النسيج أقل من  االمسموح بهالقيمة كون تيجب أن  (3
 الذين ال تتجاوز أعمارهم سنتين األطفال ألحذية  وذلك ،دقيق

 ، وذلكغلملغ/ك 75للفورمالدهايد في أجزاء النسيج أقل من  االمسموح بهالقيمة كون تيجب أن  (4
 ألحذية الكبار.

 Tetra Chloro Phénole (Tecp)( و PCPخماسي كلوروفينول ) اختبار (ج

ب آثار لتجنُّ  ، وذلكعلى المنسوجات والمنتجات الجلدية مباشرة Tecpالـ و  PCPُيطب ق اختبار الـ  (1
 ب السرطان أيضا. سب ِّ تُ جدا و  ناتسام ناهما مادتو  ،نعفُّ تال

ح قائبالطر  Tecpالـ و  PCP الـ محتوياتاختبار يجب  (2 المواصفات القياسية ذات في  ةالموض 
 .(1في الملحق رقم ) الواردةالعالقة 

 .الجلدية في المكونات ، وذلكلغك/لغم 5قل من أبالنسبة لكل عنصر المحتويات  تكون يجب أن  (3

 .في المكونات النسيجية ، وذلكلغك/لغم 0.5 منقل أيجب أن تكون المحتويات بالنسبة لكل عنصر  (4

في المكونات النسيجية  ، وذلكلغك/لغم 0.05 من قلأكون المحتويات بالنسبة لكل عنصر يجب أن ت (5
 .عن سنتين أعمارهمقل تالذين  المستخدمة في أحذية األطفال

 في المكونات الجلدية الكروم السادساختبار  (د

د يجب أن (1 ل عليهحلول ملفي ا( VIمحتوى الكروم ) ُيحد  غسل الجلود بالطريقة  عند المتحص 
 .(1في الملحق رقم ) الواردةالمواصفة القياسية ذات العالقة حة في الموض  

 .بدقةغ لغ/كلم 3( أقل من VIيجب أن يكون محتوى الكروم ) (2

 المعادن الثقيلةاختبار  (ه

د أن يجب (1 والرصاص  ،AS الزرنيخك) يةذحمن األمحتوى المعادن الثقيلة القابلة لالستخراج  ُيحد 
Pb،  والكادميومCd، والزئبق Hg،  ناواألنتيمو Sb)  حةبالطريقة المواصفات القياسية في  الموض 

  .(1) مفي الملحق رق الواردةذات العالقة 

 .4الملحق الواردة في ( غلملغ/ ك) بـ يجب أن يكون محتوى المعدن الثقيل أقل تماًما من القيم (2

  ياالميتورولوجالمتطلبات   4/3

( أو مضـــــــاعفاتها أو أجزائها أثناء التصـــــــميم أو SI Unitsوحدات النظام الدولي ) يجب اســـــــتخدام (1
 التصنيع أو التداول.
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  .(1في الملحق رقم ) الواردةقياسية ال المواصفات ىحدإل وفقا األحذيةمقاسات ن تكون أيجب  (2

  االيضاحية( البيانات 5المادة )

 ج؛ الُمعد  لوضعه وعرضه في السوق الشروط التالية:يجب أن تستوفي البيانات اإليضاحية الخاصة بالمنتَ 
 اسم المور ِّد وسجله التجاري. 5/1

 اسم العالمة التجارية وبلد المنشأ. 5/2

  .زالتهاإتة على كل حذاء بطريقة يصعب مثب   نات الحذاءالخاصة بمكو ِّ البيانات بطاقة ن تكون أيجب  5/3

والمواصفات  الالئحة الفنيةنية الواردة في هذه للمتطلبات الف مستوفيةأن تكون البيانات اإليضاحية يجب  5/4
  .(1في الملحق ) الواردةالقياسية ذات العالقة؛ 

 في البيانات اإليضاحية صحيحة وُمْثَبتة، وقابلة للتحقُّق.الواردة أن تكون جميع المعلومات يجب  5/5

، مخالفة للنظام العام نفسهج و على المنتَ أ أال  تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنَتجيجب  5/6
 واآلداب العامة والقيم اإلسالمية السائدة في المملكة.

 .عالهأ ( 4/2/1المطلوبة في الفقرة )ن يتضمن كل حذاء البيانات أيجب  5/7

 إجراءات تقويم المطابقة( 6المادة )

متطلبات وردت وإذا يجب االلتزام بمتطلبات إجراءات تقويم المطابقة الواردة في هذه الالئحة الفنية فقط،  6/1
 أخرى بهذا الخصوص في أي مواصفة قياسية فال يؤخذ به.

   على شهادة مطابقة صادرة من إحدى  الحصول-عن الوضع في السوق  المسؤول-يجب على المور ِّد     2/6

 الجهات المقبولة لدى الهيئة، وذلك وفقا:        

هو  كماسنة(  3)ما دون الرضع  الخاصة باألطفال األحذية منتجات( فيما يتعلق بType 3للنموذج ) -
 ( 5موضح في المحلق )

سنوات(  3الرضع )ما دون  باألطفالفيما يتعلق بالمنَتجات األخرى غير الخاصة  Type 1a)للنموذج ) -
 (.6كما هو موضح في المحلق )

د، بما ييجب أن ُتنف ِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج  6/2 بمتطلبات  ضمن الوفاءالمحد 
 (.1والمواصفات القياسية السعودية ذات العالقة؛ المبي نة في الملحق ) الالئحة الفنيةهذه 

 يجب أن ُيرفق مع المنَتج ملٌف فني يتضمن ما يلي: 6/3

 (.7)إقرار المور ِّد)الصانع/المستورد( بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق  (أ
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 .المخاطروثيقة تقييم  (ب

 بلد المنشأ. (ج

 .الالئحة الفنيةالمطلوبة في  تتقارير االختبارا (د

 (.1لملحق )في ا الواردةقائمة المواصفات المطبقة على المنتَج  (ه

 .مكان تثبيت البطاقة على المنتجإيضاحية للمنتج في حالة عدم ب البيانات اإلكتي ِّ  (و

تقديم وثائق الملف الفني ، مثل مسح السوق لجهات الرقابية وسلطات التعاون مع االمور ِّد يجب على  6/4
، متى الالئحة الفنيةمطابقة المنَتج لمتطلبات هذه  أخرى موث قة ُتثبِّتُ  وشهادات المطابقة، وأي معلومات

 .ما ُطلِّب منه ذلك
للمتطلبات  ةمطابقالسعودية على عالمة الجودة ة الحاصل الالئحة الفنيةالمنتجات الخاضعة لهذه عتبر تُ  6/5

 .الالئحة الفنيةه في هذ المنصوص عليها

مواقع التصنيع والتفتيش  بدخول-فترة سريان المصادقة  خالل-السماح للجهة المقبولة المور ِّد يجب على  6/6
إدارة سالمة المنَتج، وثائق نظام ؛ خاصة يمقو لتالالزمة لالمعلومات  وأن ُيوف ِّر جميعواالختبار والتخزين، 

 .لخ...إ تأهيل الموظفين المعنيينوثائق و ، والمعايرة واالختبار تقارير الفحص :، مثلالسالمةسجالت و 
إدارة سالمة المنَتج تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام بزيارات يجب على الجهة المقبولة القيام  7/6

 .للمور ِّديم و تقرير التق على أن ُتقدم الجهة المقبولة، يهويحافظ عل
  إذا اقتضى األمر ذلك  –جراء اختبارات على المنَتج إلصنع ملفجائية لللجهة المقبولة القيام بزيارات  يحق 8/6

  ، على أن ُتقدم الجهة سالمة المنَتج يعمل بشكل صحيحإدارة لتأكد من أن نظام لجهة أخرى ل توكيلها أو-        
 ختباراتاالحالة إجراء  في-بارات رير االختا، وتقللمور ِّديم و تقرير التق المقبولة        

 ات الرقابية ( مسؤوليات الجه7المادة )

 تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:

دة والوثائق إلجراءات  الالئحة الفنيةالخاضـــــعة لهذه المنتجات،  التحقق من اســـــتيفاء 7/1 تقويم المطابقة المحد 
 اإلرساليات، في المنافذ والمصانع.الفنية الُمرفقة مع 

، وإحـالتهـا إلى المختبرات في المنـافـذج عينـات من المنتَ  ســــــــــــــحـب-عشــــــــــــــوائيـا  – يحق للجهـات الرقـابيـة 7/2
 . الالئحة الفنيةالمختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه 

 إجراء االختبارات وما يتعلق بذلك.ومستوردين( تكاليف )صانعين المور ِّدين الرقابية تحميل  يحق للجهات 7/3
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 ،سحب المنتجات المعنية من المستودعاتة الرقابية تقوم بالجهللمنَتج، فإن عدم مطابقة  ةحال عند ضبط 7/4
وذلك  ،(9المادة )ا في اإلجراءات والعقوبات المشــــــــــــــار إليهق يتطبواتخاذ اإلجراءات النظامية في حقها و 

 الالزمة. اتجراءاتخاذ اإل بعد

 سلطات مسح السوق ( مسؤوليات 8) المادة

 تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:

نة في إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في األسواق، وكذلك المنتجات المخز  تطبيق  8/1
للمتطلبات األساسية  ومن مدى استيفائها ،من سالمة المنتجات والصانعين للتحققمستودعات التجار 

 ذات العالقة.  والمواصفات القياسية الالئحة الفنيةنة في هذه المبي  

)صانعين ومستوردين(، وذلك إلجراء  سواًء من السوق أو مستودعات المور ِّدين المنَتج،عي نات من  سحب 8/2
 .الالئحة الفنيةاالختبارات الالزمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه 

سلطات ، فإن الالئحة الفنيةهذه  لمتطلبات-والمخز ن  المعروض- جمنتَ عند ضبط حالة عدم مطابقة لل 8/3
اإلجراءات ق طب ِّ تُ للمنَتج المعني، و واستدعاء  اإلجراءات اإلدارية من سحب   مسح السوق تتخذ جميع

 الالزمة.  اتراءجاتخاذ اإل بعد، وذلك (10ا في المادة )والعقوبات المشار إليه

 ( المخالفات والعقوبات9المادة )

ها في عرض وأ هاووضع ها،واستيراد ،الالئحة الفنيةالمطابقة لبنود هذه صناعة المنتجات غير  ُيحَظر 9/1
 أو حتى اإلعالن عنها.السوق، 

الرقابية  الجهاتسببا كافيا لسلطات مسح السوق و  الالئحة الفنيةمتطلبات هذه استيفاء المنَتج لعدم  ُيعتبر 9/2
، على صحة وسالمة المستهلك وعلى البيئة ل خطرايشك ِّ  غير مطابق، حيث إنه قد منَتجللحكم بأن هذا ال

 :الحاالت التالية وذلك في
 ة.غير صحيح ها بطريقةأو تثبيت ة الجودة السعودية أو ما يكافئها،عالم المطابقة أوعدم تثبيت شارات 

هما بطريقة غير صحيحة، أو احتوائهما أو إصدار ، بالمطابقة المور ِّد إقرارأو  مطابقةة العدم إصدار شهاد
 .على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة

 .عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية

عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات اإليضاحية أو إرشادات االستخدام، أو عدم توفر بيانات المنَتج أو 
 .ة بالمواد الخطرةالمعلومات المتعلق
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 حســب-الســوق  وســلطات مســح، فعلى الجهات الرقابية الالئحة الفنيةهذه مخالفة ألحكام  ضــبط أي عند 9/3
اتخاذ ما  ولها في ســــبيل ذلك، إلجراءات الالزمة إلزالة المخالفة وآثارها من الســــوق جميع ا اتخاذ-الحالة 

 يلي:

المستودعات  من بسحبه- المنتج المخالفوضع أو عرض عن  المسؤولة- تكليف الجهة المخالفة (أ
إتالفه )حسب طبيعة  أوتصديره، أو  كان ذلك ممكنا، إن-تصحيح المخالفة السوق بهدف  أو من

 .السلطاتتحددها التي زمنية المدة الخالل المنتج( وذلك 

 الســـــــتدعائها من الســـــــوق.خر آأي إجراء اتخاذ أو  ،أو إتالفها حجزهاســـــــحب المنتجات أو القيام ب (ب
ل مع تحم  الســـــوق، ج من المنتَ  اســـــتدعاءعن  اإلعالن-الحالة  حســـــب- ولســـــلطات مســـــح الســـــوق 

 الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

ده األنظمة واللوائح وفقا لما ُتحد ِّ  الالئحة الفنيةالتعامل مع المنتجات المخالفة المشــــــــــــــمولة في هذه  (ج
 مسح السوق. المطب قة لدى الجهات الرقابية وسلطات

هذه  بحق الالزمةاإلجراءات  تتخذلهيئة ، فإن االالئحة الفنيةعند ضــبط مخالفة للمنتجات الخاضــعة لهذه  9/4
واتخاذ  ،ذات العالقةإلغاء شــــهادة المطابقة بما في ذلك ، الالئحة الفنيةه هذالمخالفة لمتطلبات المنتجات 

رة-التدابير الالزمة مع الجهة المقبولة   لالئحة قبول جهات تقويم المطابقة. وفقا-ة الشهاد ُمصدِّ

ه خالف أحكام هذعاقب كل من يُ يُ فإنه ، األنظمة الســــــــــــــاريةاإلخالل بأي عقوبة أشــــــــــــــد تنص عليها  دون  9/5
 نظامأو أي ، ســاري المفعول الغش التجاري نظام مكافحة بالعقوبات المنصــوص عليها في  الالئحة الفنية

 بحماية المستهلك.، أو التشريعات الخاصة آخر يحل محله

 عامةأحكام ( 10المادة )

طب ق عليه العقوبات التي تُ ، و الالئحة الفنيةل المور ِّد كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه يتحم   10/1
، إذا ثبت مخالفتها ألي مادة من تتعلق بذلك ة أخرى الغش التجاري و/أي أنظممكافحة ينص عليها نظام 

 .الفنيةالالئحة مواد هذه 

دون التزام المور ِّد بجميع األنظمة/اللوائح األخرى المعمول بها في المملكة؛  الالئحة الفنيةال تحول هذه  10/2
، وأيضا االلتزام األنظمة/اللوائح ذات العالقة بالبيئة واألمن والسالمة المتعلقة بتداول المنَتج ونقله وتخزينه،

 .األمرتطلب  إن-النسيجيةبمتطلبات الالئحة الفنية 

مواأن  ،الالئحة الفنيةه ألحكام هذ مور ِّدي المنتجات؛ الخاضعةيجب على جميع  10/3 لمفتشي الجهات  ُيقد ِّ
 لتنفيذ المهام الموكلة لهم.والمعلومات التي يطلبونها  الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيالت
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في تطبيقها،  أو نشأ أي خالف   ،نيةالالئحة الفه ال يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذحالة  ةإذا نشأت أي 10/4
وبما  ،بشأن هذه الحالة أو هذا الخالف مناسبالر القرار اصدإل إلى لجنة مختصة في الهيئةفُيرفع األمر 

 .يحقق المصلحة العامة

، السابق بعد زوال أسباب رفض الطلب للحصول على شهادة المطابقة وذلك لمور ِّد تقديم طلب جديدليجوز  10/5
التي  ضافيةاإلتكاليف ال جميع، ودفع الرفضوبعد إجراء التصحيحات الالزمة لألسباب التي أدت إلى 

دها   الهيئة. ُتحد ِّ

، والتحقق من شهادة المطابقةتقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على  10/6
 ثبوت أي مخالفات.  اإلجراءات النظامية في حالة اتخاذصحة هذه الشكاوى، و 

إلجراءات النظامية اتخاذ ا، و الالئحة الفنيةهذه  بنودلمور ِّد اإذا خالف شهادة المطابقة  يحق للهيئة إلغاء 10/7
 .التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة

التعديالت الشكلية(  ما عدا)صالحية شهادة المطابقة عند حصول أي تعديالت على المنتج خالل فترة  10/8
  .م بطلب جديدوالبد من التقدُّ  ُملَغى،الترخيص يصبح فإن الشهادة أو 

 وااللتزام الالئحة الفنيةتطبيق هذه  الموردينوعلى جميع  ،الالئحة الفنيةللهيئة فقط حق تفسير مواد هذه  10/9
 تفسيرات.بما يصدر عن الهيئة من 

 انتقالية( أحكام 11المادة )

من )ســـنة( ، خالل مدة ال تزيد على الالئحة الفنيةذه أوضـــاعه وفقًا ألحكام ه المور ِّد تصـــحيحيجب على  11/1
 نشرها في الجريدة الرسمية.تاريخ 

( من هذه المادة، ُيسمح بتداول المنتجات غير المستوفية للمتطلبات الواردة في 1مع مراعاة أحكام الفقرة ) 11/2
 .ا في الجريدة الرسميةنشرهتاريخ من  سنةلمدة ال تزيد على  ،الالئحة الفنيةه هذ

 .الالئحة الفنيةاللوائح السابقة في مجال هذه  كل-اعتمادها  بعد- الالئحة الفنيةلغي هذه تُ  11/3

 النشر( 12المادة )

 الجريدة الرسمية.في  الالئحة الفنيةه نشر هذتُ 
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 (1)ملحق ال

 ذات العالقة قائمة المواصفات القياسية (أ

باللغة عنوان المواصفة القياسية  الرقم
 العربية

عنوان المواصفة القياسية باللغة 
 اإلنجليزية

رقم المواصفة 
 القياسية

 SASO-2931  وطرق االختبارالمتطلبات –الشباشب غير الرسمية  1
 SASO ISO 19952  والمصطلحات المفردات-األحذية 2
 في وجودها المحتمل الضارة المواد– األحذية 3

 ومكوناتها األحذية
 ISO /TR 16178 

 SASO-2890  وطرق االختبارالمتطلبات –األحذية النسائية  4
في صناعة  والتعاريف المستخدمةالمصطلحات  5

 األحذية
 SASO-1621 

 GSO 1956/2009  المنسوجاتالمستخدمة في صناعة المواد الضارة  6
 SASO 1173  البيانات اإليضاحية للمنتجات النسيجية 7
 SASO 2889  المتطلبات وطرق االختبار –األحذية الرجالية  8
 SASO 2891  المتطلبات وطرق االختبار –األحذية غير الرسمية  9
 SASO 2930  المتطلبات وطرق االختبار –األحذية الرياضية  10
 SASO 29010  المتطلبات وطرق االختبار –أحذية األطفال  11

 

المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى الموردون مسؤولية قائمة المواصفات القياسية ُتعد  ملحوظة:
 التأكد من أنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.
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 الترميز الجمركي لفئات المنتجات ذات العالقة ب( قائمة
 

 الرقم فئات المنتجات البند الجمركي
من لدائن، وجوهها "أحذية كتيمة للماء بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو  6401

غير مثبتة على النعل الخارجي وال مجمعة بالخياطة أو بمسامير برشام أو 
 بمسامير عادية أو ببراغي أو بعمليات مماثلة"

1 

 2 أحذية ُأخر بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو لدائن 6402
أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو مجدد ووجوه من  6403

 جلد طبيعي
3 

أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو جلد مجدد ووجوه  6404
 جيةيمن مواد نس

4 

 5 أحذية ُأخر 6405
"أجزاء أحذية )بما فيها الوجوه المثبتة بنعال، غير النعال الخارجية(؛ نعال  6406

وأصناف داخلية قابلة للتبديل )غير ثابتة( وسائد كعوب )كعوب صغيرة( 
 مماثلة؛ وواقيات سيقان وأصناف مماثلة، وأجزاؤها"

6 

 7 أحذية 681291000003
 8 أحذية تزلج مزودة بعجالت  950670000003

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

 ه الالئحة الفنيةغطيها هذتلألحذية التي  ج( أمثلة
 

"األحذية" بين حفاة القدمين التي يتكون الجزء العلوي منها ببساطة من أربطة أو أشرطة قابلة تغطي كلمة 
 ويغطي الجزء العلوي منها الساق والفخذ. بنطلون،-حذاء، إلى ةلإلزال

 يغطي هذا التعريف بشكل خاص:
مسطح أو  بدون،كعب أو ب اخرى أو في الهواء الطلق، وأنواع  الداخليةاألماكن شبشب المستعمل في . األحذية 1

 عالية؛
 .الساق او شبه عالية. األحذية عالية 2
 (؛مظفرة نباتية مواد من مصنوع منهااالجزاء  أحداو  قماشية،"قماشية" )حذاء ذو  مختلفة،. صنادل من أنواع 3

 األخرى؛مام واألحذية الترفيهية صنادل الح الرياضية؛أحذية للتنس والجري وغيرها من األلعاب 
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وكذلك  المماثلة،أو األجهزة  مساميراو ملحقات ب. األحذية الخاصة لممارسة الرياضة المجهزة أو المقدمة 4
أحذية المالكمة وأحذية ركوب الدراجات. كما يوجد أيًضا عناصر مركبة مكونة  المصارعة،، أحذية أحذية التزلج

 مًعا؛رة( مرفقة من أحذية وزالجات )ثلج أو بك
 . أحذية الرقص.5
باستثناء  البالستيك،وال سيما عن طريق صب المطاط أو  واحدة،. األحذية التي تم الحصول عليها في قطعة 6

 (؛وغيرها خالية من النعال البالستيكية،واألفالم  الورق،المواد التي يجب إلقاؤها المصنوعة من مواد خفيفة )
 لها؛التي يتم ارتداؤها على األحذية والتي في بعض الحاالت ال كعب  األحذية،. أغطية 7
 فقط؛والمصممة بشكل عام الستخدامها مرة واحدة  النعال،مع  رمي،. أحذية 8
 .الشبشب. 9

 . الجوارب الطفل.10
لالئحة اومع مراعاة األحكام التنظيمية في وصف المنتجات التي تغطيها هذه  والوضوح،ألسباب تتعلق بالتوحيد 

 يمكن اعتبار المنتجات المشمولة في الفصل من التعريفة الجمركية المشتركة كقاعدة عامة. الفنية،
 :الالئحة الفنيةوالجدول الموالي يشير الى البنود الجمركية التي تخضع لهذه 
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 النصية وصافاالتعريف أجزاء األحذية لتحديد الرسوم التوضيحية المقابلة أو ( 2الملحق )

 
 والرموز المقابلة المكوناتتعريف  .1

 الصور التعريفية الوصف تعريف الوصف
 القدم،الجزء العلوي من الحذاء الذي يغطي ويحمي أعلى  (أ

على القطاع األعلى للحذاء شامال بطانته  يحتوي والذي 
 وكمالياته.وتقويته 

 الحذاء أعلى

 
 

 البطانة  (أ
 مقصوصة تكون  ما وعادة العلوي  الحذاء لجزء المبطنة الموادهي 
 معين بتفاوت العلوي  شكل الجزء نفس على

البطانة وفراش 
 الحذاء

 
 

 الخارجي النعل (ب
 .المشي أثناء األرض يالمس الذي النعل من السفلي الجزء

 النعل الخارجي
 

 
 

 لألوصاف تعريف المواد والرموز المقابلة
 

 الرمز المسمى الوصف
 أو الصوف أزيل منه مدبوغ أو مدبوغ غير كان سواء أنسجته تركيب بكامل للجلد عام مصطلح: الجلد

 . يزال لم أو الوبر أو الشعر
 يمنع وضع هذه العالمة للمكونات المقلدة للجلود

 

 جلد

 
منتج الذي ال يتجاوز سمك طبقة الطالء أو التصفيح عنه ثلث إجمالي سماكة الجلد المدهون: كل 

 على شرط ان تكون الطبقة الحاملة من جلد طبيعي مم. 0.15المنتج، ولكنه يزيد عن 
 يمنع وضع هذه العالمة للمكونات المقلدة للجلود

الجلد 
 المدهون 

 
 

ُيقصد بـ "المنسوجات" جميع  غير المنسوجة:االقمشة المنسوجات الطبيعية واالصطناعية أو 
تتكون حصرًيا من  ُمصنعة،المنتجات التي تكون شبه مشغولة أو مشغولة أو شبه مصنعة أو 

 .ملية الخلط أو التجميع المستخدمةألياف نسيج، أيا كانت ع

 منسوجات
 

 

. يدخل في هدا الباب المواد مواد غير الجلد والجلد المدهون والنسيج المكونات األخرى:
 البالستيكية او المطاطية او لدائن 

مكونات 

 اخرى
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 األمينات العطرية قابلة للكشف عن طريق االنقسام من مجموعة آزو( 3الملحق )

 
Azo dyes CAS number Index number EC number Substances 

1 92-67-1 
612-072-00-6 

202-177-1 
biphenyl-4-ylamine 4-aminobiphenyl 
xenylamine 

2 92-87-5 612-042-00-2 202-199-1 benzidine 
3 95-69-2  202-441-6 4-chloro-o-toluidine 
4 91-59-8 612-022-00-3 202-080-4 2-naphthylamine 

5 97-56-3 611-006-00-3 202-591-2 o-aminoazotoluene 4-amino-2 ', 3-
dimethylazobenzene 4-o-tolylazo-o-toluidine 

6 99-55-8  202-765-8 5-nitro-o-toluidine 
7 106-47-8 612-137-00-9 203-401-0 4-chloroaniline 
8 615-05-4  210-406-1 4-methoxy-m-phenylenediamine 

9 101-77-9 612-051-00-1 202-974-4 
4,4'-methylenedianiline 4,4'-
diaminodiphenylmethane 

10 91-94-1 612-068-00-4 202-109-0 
3,3'-dichlorobenzidine 3,3'-dichlorobiphenyl-
4,4'-ylènedia-mine 

11 119-90-4 
612-036-00-X 

204-355-4 
3,3'-dimethoxybenzidine o-dianisidine 

12 119-93-7 612-041-00-7 204-358-0 3,3'-dimethylbenzidine 4,4'-bi-o-toluidine 
13 838-88-0 612-085-00-7 212-658-8 4,4'-methylenebis-o-toluidine 
14 120-71-8  204-419-1 6-methoxy-m-toluidine p-cresidine 

15 101-14-4 612-078-00-9 202-918-9 
4,4'-methylene-bis- (2-chloro-aniline) 2,2'-
dichloro-4,4'-methylene-dianiline 

16 101-80-4  202-977-0 4,4'-oxydianiline 
17 139-65-1  205-370-9 4,4 thiodianiline 
18 95-53-4 612-091-00-X 202-429-0 o-toluidine 2-aminotoluene 
19 95-80-7 612-099-00-3 202-453-1 4-methyl-m-phenylenediamine 
20 137-17-7  205-282-0 2,4,5-trimethylaniline 
21 90-04-0 612-035-00-4 201-963-1 o-anisidine 2-methoxyaniline 
22 60-09-3 611-008-00-4 200-453-6 4-amino azobenzene » 
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 المعادن الثقيلةاختبار  (4الملحق )

 
 أحذية البالغين 

 العناصر
 المكو ِّنات

AS Pb Cd Hg Sb 
  المكونات النسيجية 30 0.02 0.1 1.0 1.0
 المكونات الجلدية 30 0.02 0.1 1.0 1.0

  قل من سنتيناألأحذية األطفال 

 العناصر
 المكو ِّنات

AS Pb Cd Hg Sb 
  المكونات النسيجية 30 0.02 0.1 0.2 0.2
 المكونات الجلدية 30 0.02 0.1 0.2 0.2
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 (5الملحق رقم )

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

 (Type Approvalاعتماد الطراز )
 
 الطراز  اعتماد 1/1

بمقتضاه بمراجعة التصميم الفني  مقبولةالجهة التقوم المطابقة، حيث تقويم  اتإجراء بأنه أحدالطراز  ُيعر ف اعتماد
ذات  متطلبات اللوائح الفنية السعوديةيستوفي بأن التصميم الفني للمنَتج  اإلقرارثم  والتأكد من صحتهللمنَتج، 

 .العالقة

 :تين التاليتينقيالطر بإحدى الطراز  ويمكن إجراء اعتماد

 لإلنتاج المرتقب، )نموذج اإلنتاج( المث ِّ مُ  كامال، بحيث يكون لمنَتج ا ية مننموذجعينة فحص  (أ

مع  (،نموذج التصميمواألدلة )التصميم الفني للمنَتج من خالل مراجعة الوثائق الفنية مدى مطابقة يم و تق (ب
للمنَتج )جمع بين نموذج  ذات المخاطرأو أكثر من األجزاء لواحدة  الُمزمع،لة لإلنتاج مث ِّ مُ  ةفحص عين

 (ونموذج التصميماإلنتاج 

 إجراءات اعتماد الطراز  2/1

 مقبولة ال اتجهإحدى الالطراز عند  العتمادم طلب يقدت 2/1/1

 :ما يلي أن يحتوي الطلب علىعلى  يختارها؛الطراز عند جهة مقبولة  العتمادقدم طلبا يجب على الصانع أن يُ 

  الصانعاسم وعنوان  (أ

 .إلى أي جهة مقبولة أخرى  هإقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفس (ب

على تحليل  وأن تحتوي  السعودية،الفنية  متطلبات اللوائحليم مدى مطابقة المنتج و من تق ُتمك ِّن وثائق فنية (ج
 للمخاطر.  وتقييم مناسبين

 ما يقتضيه حسب- أن تشملالتي تنطبق على المنَتج؛ على د الوثائق الفنية المتطلبات يجب أن تحد ِّ  (د
 المنَتج.  استخدام(والتصنيع وتشغيل ) التصميم- يمو التق

 التالية: العناصر- األقل على-الوثائق الفنية  تشمليجب أن  (ه

 وصف عام للمنَتج (1

الجزئية،  الوحدات والتقسيماتو  والتصنيع والمساقط األفقية )الرسوم البيانية( العناصر التصميم اترسوم (2
 إلخ...
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 .  المنَتج المشار إليها ات والرسوم البيانية وتشغيل)استخدام(لفهم الرسوم والشروح الالزمة التوصيف (3

سواًء كانت  الهيئة،ا تعتمده مالئمةفنية أخرى  مواصفاتلمواصفات القياسية السعودية أو أي با قائمة (4
 السعودية، المتطلبات األساسية للوائح الفنية الستيفاء ووصفا للحلول المتبن اةمطبقة كليا أو جزئيا، 

االستعمال الجزئي للمواصفات  وفي حالة ،تطبيق المواصفات القياسية المشار إليهاوذلك في حالة عدم 
ح فييجب أن السعودية، فالقياسية   البنود المطبقة.الفنية الوثائق  ُيوض 

 إلخ...  وعمليات المراقبة واالختبارات الُمجراة، الحسابات البيانية( الخاصة بالتصميم،)التقارير نتائج  (5

 االختبارات.تقارير  (6

 إذا دعت الحاجة لجهة المقبولة المزيد من العيناتويمكن أن تطلب ا الُمزمع،لة عن اإلنتاج مث ِّ عينات مُ  (7
 لذلك.

يجب أن تشير هذه  التصميم، حيثالفنية المتخذة في التي تدعم مالئمة الحلول  اهين()البر  األدلة (8
و/أو سعودية تطبيق المواصفات القياسية الالُمتَبعة، خاصة في حالة عدم  األدلة إلى كل الوثائق

األمر ذلك اقتضى ما  متى- يجب أن تشمل األدلة الداعمة، و المشار إليهاالمالئمة الفنية  المواصفات
 في المختبر المناسب لدى الصانع، أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته. الُمجراة االختبارات  نتائج-

  ةالجهة المقبول مهام 2/1/2

  بالنسبة للمنَتج (أ
 .التصميم الفني للمنَتجمالئمة يم و تقبغرض الداعمة  )البراهين( واألدلة الوثائق الفنيةدراسة 

 بالنسبة للعينات (ب

لمواصفات ل وفقا الُمصم مةالتأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصر  (1
 وفقا للمواصفات األخرى. الُمصم مة، والعناصر سعوديةالقياسية ال

من أن الحلول الفنية  االختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكدالفحوصات و  إجراء (2
(technical solutionالتي تبناها الصانع تفي بالمتطلبات الرئيسة ) المحددة في المواصفات القياسية ،

 وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات ذات العالقة.

حالة عدم تطبيق المواصفات  في- االختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد إجراء (3
 تستوفيالصانع  التي تبناهاالحلول الفنية  بأن-المالئمة  األخرى  المواصفاتو/أو السعودية القياسية 

 سعودية.المتطلبات األساسية للوائح الفنية ال

 االتفاق مع الصانع على مكان إجراء االختبارات. (4

 بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة  (ج
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على الجهة و  ،ها ومخرجاتهايم عن اإلجراءات التي قامت بو يجب على الجهة المقبولة إصدار تقرير تق (1
 الصانع. موافقةكليا وال جزئيا إال بعد  ال تنشر هذا التقرير المقبولة أال  

فإن الجهة ، طبقة على المنَتج المعنينالمالسعودية متطلبات اللوائح الفنية ل اإذا كان الطراز مطابق (2
يجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج و  ،للصانع طراز اعتمادر شهادة صدِّ المقبولة تُ 

دت، و وُ  إن-، وشروط سريانها االختبارات ويمكن  ،ق عليهالالزمة لتحديد الطراز المصادَ  المعلوماتجِّ
  على مرفقات. كذلك أن تحتوي الشهادة

لمنتجات ا مطابقة مدى يمو تقلالمعلومات المناسبة  جميعيجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على  (3
 لمراقبة أثناء التشغيل.لو  الُمختَبرلطراز ل وفقاالمصن عة 

يجب على فطبقة على المنَتج المعني، نالم سعوديةمتطلبات اللوائح الفنية اللإذا كان الطراز غير مطابق  (4
ر الجهة المقبولة أ  مسوغات إعطائهمع  ،صاحب الطلب بقرارها ُتبل ِّغوأن ، الطراز اعتمادشهادة ال  ُتصدِّ

 .زالطرا اعتمادشهادة عدم إصدارها  حياللة مفص  

هذه التطورات إلى  متى ما أشارتالمعروفة، و  التقنية بع كل التطوراتيجب على الجهة المقبولة أن تت   (5
الجهة على ، فيجب سعوديةمتطلبات اللوائح الفنية اللق عليه إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز المصادَ 

 الصانع بذلك. وعليها في هذه الحالة إبالغإضافية،  إجراء اختباراتالحاجة إلى مدى د المقبولة أن تحد ِّ 

- الطراز اعتمادتحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة  التي-الجهة المقبولة  إبالغيجب على الصانع  (6
 المنَتج ةمطابق أن تؤث ِّر علىالتي من شأنها  ؛الطراز المصادق عليه الُمدخلة علىالتغييرات  بكل

 مثل هذه التغييرات، حيث أن الطراز اعتمادشروط سريان شهادة لة، أو سعوديمتطلبات اللوائح الفنية الل
 الطراز األولية. اعتمادمصادقة إضافية على شهادة  تتطلب

، تبحِّ أو سُ  تر صدِّ أُ الطراز وأي إضافة  اعتمادعن شهادات الهيئة  ُتبل غيجب على كل جهة مقبولة أن  (7
 قد الطراز وأي إضافات اعتمادشهادات بقائمة  بتقديم- عند الطلب أو- تقوم بشكل دوري  وعليها أن

 بأي شكل. دتي ِّ أو قُ  قد ُعل ِّقتض إصدارها أو تلك التي فِّ رُ 

 الطراز وأي إضافات اعتمادالجهات المقبولة األخرى عن شهادات  ُتبل غيجب على كل جهة مقبولة أن  (8
شهادات  عن- الطلب عند-أن ُتبل غ كذلك بأي شكل، و  دتي ِّ أو قُ  قد ُعل ِّقتتلك التي  ض إصدارها أوفِّ رُ  قد

 .قد ُأصدِّرتالطراز وأي إضافة  اعتماد

الطراز  اعتمادتحصل على نسخ من شهادات  أن-عند الطلب  –األخرى  وللجهات المقبولةهيئة ليمكن ل (9
، تحصل على نسخ من الوثائق الفنية أن-عند الطلب  – لهيئةلويمكن  ت المدخلة عليها،ضافااإلو/أو 

يجب على الجهة المقبولة االحتفاظ بنسخة من و  ،التي قامت بها الجهة المقبولة االختباراتومن نتائج 



 

 29من  25الصفحة 

بما في ذلك ، الوثائق الفنية فضال عن، ت المدخلة عليهاضافااإلالطراز ومرفقاتها و  اعتمادشهادة 
 حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.وذلك ع، المستندات المرفقة من الصان

مع  ت المدخلة عليهاضافاواإلالطراز ومرفقاتها  اعتماديجب على الصانع االحتفاظ بنسخة من شهادة  (10
لمدة عشر سنوات بعد وضع المنَتج في جهات الرقابية وسلطات مسح السوق الوثائق الفنية، وإتاحتها لل

 السوق.

سلفا  والقيام بالواجبات المشار إليهاأعاله،  (2/1/1البند )لمشار إليه في تقديم الطلب اللمور ِّد يمكن  (11
 بموافقة الصانع.شرط أن يكون ذلك بباسم الصانع، 
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 (6الملحق )

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

 

 ة على تأكيد جودة عملية اإلنتاج للطراز المبني   المطابقة  1
المبينة أدناه،  البنودالواردة في  االلتزامات-من خالله -المور ِّدذ نف ِّ تقويم المطابقة الذي يُ لهو نموذج إجراء 

 اعتمادطابقة مع الطراز المحدد في شهادة تالمنتجات المعنية م بأن- كامل مسؤوليته تحت-ثم يؤكد ويقر 
 .ذات العالقةاللوائح الفنية  وتتقيد بمتطلبات (Type Approval) الطراز

 التصنيع  2
شامال خط ، المنتجلضمان سالمة مصادق عليه  إدارة سالمة المنَتج؛ تشغيل نظام المور ِّديجب على 

مراقبة ظام إلى ـنالع ـ، ويجب أن يخض(3) للبندقا ــنية وفــجات المعـواختبار المنت ،اإلنتاج والفحص النهائي
 .(4البند )وفقا لما ورد في  (Surveillanceدورية )

 إدارة سالمة المنَتجنظام   3
جات تَ لمنإدارة سالمة ايم نظام و تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تق المور ِّدعلى  يجب 3/1

 المعنية.
 يجب أن يشمل الطلب:و 

 .تقديم الطلب من الممثل الرسمي عند-ل الرسمي للصانع الممث ِّ  ، واسم وعنوانالمور داسم وعنوان  (1
 يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السلطات المعنية في بلد الصنع. (2
 .بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى  امكتوب اإقرار  (3
 .فئة المنتجات المقصودة ذات العالقة بشأنكل المعلومات  (4
 إدارة سالمة المنَتج.الوثائق الخاصة بنظام  (5
 .الطراز اعتمادونسخة من شهادة ، ق عليهالوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصادَ  (6

 اعتمادعة مع الطراز المحدد في شهادة طابق المنتجات المصن  نظام إدارة سالمة المنَتج تيجب أن يضمن  3/2
 .ذات العالقةومع متطلبات اللوائح الفنية ، الطراز

على شكل  ،بطريقة منهجية ومنظمة –المور ِّد من  المعتمدة-ه ومتطلبات النظام جميع عناصر توثيق يجب 3/3
لبرامج  اقسِّ مت   افهم نظام إدارة سالمة المنَتجوثائق  ُتتيحيجب أن ، و سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات

 كافيا لما يلي: وصفا- وجه الخصوص على-النظام أن تشمل وثائق السالمة، و  وسجالت ةوخطط وأدل
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 بسالمةفيما يتعلق ، وذلك والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصالحيات اإلدارة ،أهداف الجودة (1
 .المنَتج

 المت بعة.، والعمليات واإلجراءات سالمة المنَتجمراقبة جودة و إجراءات و ، لتصنيعاتقنيات  (2
 رها.تكراقبل وأثناء وبعد التصنيع، و  المنف ِّذة؛الفحوصات واالختبارات  (3
 .لخ...إ تأهيل الموظفين المعنيينوثائق و ، االختبار والمعايرةو مثل تقارير الفحص  :سجالتال (4
 .إدارة سالمة المنَتجالمطلوبة في المنَتج والتشغيل الفعال لنظام  السالمةوسائل ضبط تحقيق  (5

قة- على الجهة المقبولة يجب 3/4 ام لتحديد ما إذا كان نظال تقويم-على نظام إدارة سالمة المنَتج  المصادِّ
، خالل فترة سريان المصاَدقة على النظام، وذلك لمدة ثالث 3/3البند مستوفيا للمتطلبات المشار إليها في 

 سنوات.
يتعلق  فيما- Presumption of Conformityاللوائح الفنية  متطلباتافتراض مطابقة المنَتج ل يجب 3/5

 لمواصفات القياسية.متى ما كان مطابقا ل –إدارة سالمة المنَتج عناصر نظام ب
 على-ا واحد يضم الفريق عضواوأن سالمة المنَتج المعني، في  خبرةذا فريق التدقيق يكون أن  يجب 3/6

بالمتطلبات  ذا إلمام  ، و Technical Expert المنَتج تقنيات صناعةيم مجال و و في تق خبرة   ذا- األقل
 .ذات العالقة اللوائح الفنية الواردة فيالفنية 

صنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار ملل يم  و أن يشمل التدقيق زيارة تق يجب 3/7
وإجراء ، في اللوائح الفنية الواردةللتأكد من قدرة الصانع على تحديد المتطلبات  3/3البند إليها في 

 تلك المتطلبات.لَتج لضمان مطابقة المن واالختبارات الالزمة الفحوصات
مع يم و التدقيق وقرار التق اإلشعار نتائجأن يتضمن  ، علىيمو التق بعد انتهاءالصانع بالقرار  إشعار يجب 3/8

 .مسوغات ذلك
والحفاظ عليه بحيث  ،ق عليهصادَ مُ  هوكما إدارة سالمة المنَتج، زامات نظام تالصانع بالوفاء بال يتعهد 3/9

 وفعاال. مالئمايظل 
تعديل  بأي- سالمة المنَتجإدارة صادقت على نظام  التي-جهة تقويم المطابقة إشعار الصانع  يجب على 3/10

 سالمة المنَتج.إدارة في نظام ُمقتَرح  
سالمة المنَتج إدارة إذا كان نظام تقرير ما  ثم ،يم أي تعديالت مقترحةو يجب على الجهة المقبولة تق 3/11

يجب ، و يمو إعادة التق يحتاج إلىأو ، 3/3البند لمتطلبات المشار إليها في ل تهفي مطابق مستمراً ل المعد  
وقرار  واالختبار الفحص شعار نتائجأن يتضمن اإل ، علىالصانع بقرارها شعارإ ى الجهة المقبولةعل
 .مع مسوغات ذلكيم و التق

  تحت مسؤولية الجهة المقبولة الدورية المراقبة  4
سالمة المنَتج إدارة اللتزامات نظام  المور ِّداستيفاء مدى هو التحقق من  الدورية الغرض من المراقبة 4/1

 ق عليه.المصادَ 
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مواقع التصنيع  بدخول-فترة سريان المصادقة  خالل-السماح للجهة المقبولة المور ِّد يجب على  4/2
إدارة وثائق نظام خاصة ؛ يمقو لتالالزمة لالمعلومات  جميع وأن ُيوف ِّروالتفتيش واالختبار والتخزين، 

تأهيل الموظفين وثائق و ، والمعايرة واالختبار تقارير الفحص :، مثلالسالمةسجالت سالمة المنَتج، و 
 .لخ...إ المعنيين

إدارة سالمة تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام بزيارات يجب على الجهة المقبولة القيام  4/3
 .للمور ِّديم و تقرير التق ُتقدم الجهة المقبولةعلى أن ، يهويحافظ علالمنَتج 

إذا اقتضى األمر  –جراء اختبارات على المنَتج إلصنع ملفجائية لللجهة المقبولة القيام بزيارات  يحق 4/4
، على أن ُتقدم سالمة المنَتج يعمل بشكل صحيحإدارة لتأكد من أن نظام لجهة أخرى ل توكيلها أو-ذلك 

 ختبارات.االحالة إجراء  في-رير االختبارات ا، وتقللمور ِّديم و التق تقرير الجهة المقبولة
 المطابقة واإلقرار بالمطابقة شهادة  5
يجب على الجهة المقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنَتج إذا كان المور ِّد حاصال على نظام إدارة سالمة  5/1

قدم المور ِّد طلبا لذلك، خالل فترة سريان مفعول  وذلك كلما، وساري المفعولالمنَتج؛ مصاَدق  عليه 
 المصادقة.

تحديد بيانات المنَتج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، المقبولة يجب على الجهة  5/2
 وتسجيلها في البوابة اإللكترونية للمطابقة )في الهيئة(.

، وأن )اعتماد الطراز( من المنَتجطراز  ُمعتمد قة لكل أن يصدر إقرارا مكتوبا بالمطابالمور ِّد يجب على  5/3
بعد وضع  ، وذلك( سنوات10عشر )ال تقل عن لمدة  يجعله ُمتاحا للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق 

نسخة  ويجب توفير، بالمطابقة المور ِّد إقرار الطراز الُمعتَمد للمنَتج في دحد  أن يُ  ، علىالمنَتج في السوق 
 عند الطلب. للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق اإلقرار بالمطابقة مطابقة و شهادة المن 

لمدة ال تقل عن أدناه ُمتاحًة للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق الوثائق  يجعلأن  المور ِّديجب على  5/4
 بعد وضع المنَتج في السوق. ، وذلك( سنوات10عشر )

 .3/3البند الوثائق المشار إليها في  (1
 .عليه قٌ مصادَ  هو، كما 3/9البند التعديالت المشار إليها في  (2
 .3/7البند قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في  (3

 إدارة سالمة المنَتجعن أنظمة إبالغ الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق  يجب على كل جهة مقبولة 5/5
صادقت عليها، أو التي  التي إدارة سالمة المنَتجنظمة ألم ها، ويجب عليها وضع قوائتأو سحب صادقت عليهاالتي 

على كل جهة ، و بشكل دوري أو عند الطلب وسيلة؛ إمابأي أو سحبها، وذلك  رفضها أو تعليقها أو تقييدهاقامت ب
رفضها قامت بالتي  إدارة سالمة المنَتجأنظمة الخاصة ب مصادقاتالعن  الجهات المقبولة األخرى  إشعارمقبولة 

 ها.تصدر التي أنظمة مصادقات األ عن-الطلب  عند-إشعار تلك الجهات و تعليقها أو سحبها أو تقييدها، و أ



 

 29من  29الصفحة 

 (7)ملحق ال

 بالمطابقة  المور ِّدنموذج إقرار 
 يُعب أ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

 بيانات المور ِّد  (1
 -------------------------------------------------------االســــــــم:  -
-------------------------------------------------------العنوان:  -

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

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

 تفاصيل المنتج: (2

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

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

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

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


