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 دـــيـــهـــمــت

 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)

بمواءمة األنظمة واإلجراءات ذات العالقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية 
( التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول األعضاء، TBTللتجارة )

من حيث االشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف 
 .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  وذلك بأن تتولى الهيئة ،م 31/5/2010الموافق  ،هـ 17/6/1431بتاريخ  ،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 -إلى المادة الرابعة ) فقرة  استناداو 
"إصدار  وذلك بأن تتولى الهيئة ،م 31/5/2010الموافق  ،هـ 17/6/1431بتاريخ  ،216مجلس الوزراء رقم 

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

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

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

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

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

 والخاصة االلتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".

ن المواصــــــــفات اللياســــــــية للمنتجات المشــــــــمولة في إحدط اللوائح تعتنر أســــــــاســــــــا لمطابقة تلك المنتجات إوحيث 
 ة المحددة. للمتطلبات األساسية للسالمة في الالئح

 فقد قامت الهيئة بإعداد هذه الالئحة الفنية. 
 هذا التمهيد وجميع المالحق لهذه الالئحة جزء ال يتجزأ منها. مالحظة:
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 المصطلحات والتعاريف    (1المادة )

المنينة  الدالالت والمعاني-ئحة الال هعند تطنيق بنود هذ-تكون للمسميات والعبارات أدناه  1/1
 : سياق النص خالف ذلك مالم يقتض   أمامها،

 .: المملكة العربية السعوديةالمملكة

 مجلس إدارة الهيئة. :المجلس

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. :الهيئة

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

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

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

ى المنتجات بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعنئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات عل
 أو الخدمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج. 

 ، وإن كانت مقاومة للحريق.األبواب والنوافذ وملحقاتهاج: المنت  

المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع لللياس أو أوصافها  : وثيقة تحدد صفات السلعة أوالمواصفة القياسية
 وتشمل كذلكأو خصائصها أو مستوط جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السالمة واألمان فيها، 

 ق االختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات النيانات والعالمات.ائالمصطلحات والرموز وطر 

 التي ،والنيئة والصحة السالمة على تؤثر قد التي ،بالمنتجات لخاصةا المتطلبات: المتطلبات األساسية
 .يجب االلتزام بها

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

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

 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 بحماية يتعلق آخر أي جانب أو والنيئة،
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 : وُيقصد به ما يلي:المور ِّد

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

 .على تجديد المنَتج

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

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

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

 هي جهات تقويم مطابقة تم قنولها من الهيئة وفق الئحة قنول جهات تقويم المطابقة. :الجهات المقبولة

التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي  ،: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدط الجهات المقنولةشهادة المطابقة
 دفعة منه لمتطلبات المواصفات اللياسية ذات العالقة.

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

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

شأة لديها نظام إدارة فعال يضمن هي عالمة اعتمدتها الهيئة تدل على ان المن :السعوديةعالمة الجودة 
 نتاج سلعة مطابقة لالئحة وإجراء المنح والمواصفات اللياسية السعودية الخاصة بها.إ

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

تعني أي إمداد بالمنَتج بهدف التوزيع أو االستهالك أو االستخدام في المملكة في إطار  رض في السوق:الع
 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:

التي لها عالقة بالمتطلبات األساسية وملحقاتها  اتمنتجلاألساسية ل الخصائص: األساسية الخصائص
 .تركيبالألعمال 

القرارات اللوائح وو يكون للكلمات والعبارات األخرط الواردة في هذه الالئحة المعاني الواردة في األنظمة   1/2
 .المعمول بها في الهيئة



 

 26من  6الصفحة 

 

 المجال (2المادة  )

وذلك وفقا للتعريفات والمصطلحات ذات المستخدمة في المباني، األبواب والنوافذ منتجات هذه الالئحة على ق ُتطن  
 .(1ذات العالقة الواردة في الملحق ) اللياسية ( والمواصفات1العالقة الواردة في المادة )

 . كود النناء السعوديااللتزام بهذه الالئحة ال يغني عن االلتزام بمتطلبات علما أن 

 األهداف  (3)  المادة

المشمولة في مجال  ، المستخدمة في المبانياألبواب والنوافذ المتطلبات األساسية  تحديدإلى  تهدف هذه الالئحة
 هدين االلتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذهذه الالئحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المور   

وتسهيل إجراءات  المحافظة على النيئة وصحة وسالمة المستهلكاألساسية التي تهدف إلى  للمتطلبات اتالمنتج
 .مسح األسواق

 المور ِّدلتزامات (   ا4المادة )

 التالية المتطلباتب، االلتزام المور  ديجب على 

 للمنتج  األساسية العامةالمتطلبات    4/1

 األبواب والنوافذ وملحقاتهامتطلبات  4/1/1

والمنشآت  للمبانيالفنية المخصصة  في مجال هذه الالئحة ، المشمولةاألبواب والنوافذ وملحقاتهايجب أن تكون 
 .من أجله للغرض الذي ُصم  متمالئمة منفصلة الفي أجزائها أو ، في مجملها

 االستخدام المستدام للموارد الطبيعيةمتطلبات    4/1/2
تُحق  ق استدامة استخدام الموارد الطنيعية بحيث  ،المنتجات المشمولة بمجال الالئحة عأن ُتصم م وتصن   يجب

 يلي:ما على وجه الخصوص ضمن وت
 .أو تدوير المواد وأجزاء اإلنشاءات بعد هدمهاإعادة استخدام  (أ

 .استدامة )دوام( اإلنشاءات (ب

 .ةبيئمع المتوافقة الوالثانوية األولية استخدام المواد الخام  (ج

 السالمة في حالة الحريق   4/1/3

 حريقنشوب  ةي حالتضمن فبحيث  -بشكل عام  –المنتجات المشمولة بمجال الالئحة ُتصن ع م و صم  يجب أن تُ 
 :ما يلي 

 اإلنشاءات والمباني. داخلوالدخان  نيرانوانتشار ال محدودية نشوب (أ
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 المجاورة.اإلنشاءات والمباني انتشار النار في محدودية  (ب

 وسائل أخرط.ب إنقاذهم أوإمكانية إخالء سكان المننى  (ج

 اللياسية يجب أن تحقق المنتجات التي تتصف بمقاومتها للحريق بالمواصفات  (د

 النظافة والصحة والبيئة  4/1/4

ا على الصحة العامة أو صحة خطرً  ُتمثلال بحيث  ،المنتجات المشمولة بمجال الالئحةع صن  م وتُ صم  يجب أن تُ 
 تركينهاالمناخ أثناء و على النيئة ُتؤثر  أال  دورة حياتها، و فترة طوال وذلك  ،الجيران أوالسكان وسالمة العمال و 

 .واستخدامها
 :خاصة ما يلي، هاوهدم 
 الغازات السامة.انبعاثات  (أ

غازات الدفيئة أو الجزيئات الضارة وال(، VOCات العضوية المتطايرة )والمركب   ،انبعاثات المواد الخطرة (ب
 .سواًء من داخل المننى أو خارجه ؛في الهواء

 .ةخطير ية الشعاعاإل اتنبعاثاال (ج

 .هاعلى أسطحالمباني أو رطوبة في أجزاء وجود  (د

 السالمة في االستخدام 4/1/5

 – يكون تصميم وبناء اإلنشاءاتع بحيث يضمن أن صن  تُ و  المنتجات المشمولة بمجال الالئحةم صم  تُ يجب أن 
 نزالقكاال ،التشغيلأثناء  أو أثناء الخدمةمخاطر غير مقنولة لوقوع الحوادث  أي لمث   يُ  ال -التي يدخل فيها المنتج 

 .وقوع انفجارنتيجة اإلصابة  وأ ،يةائكهرب نتيجة لصدمة ، وذلكالوفاة وأالحروق  وأالتصادم  وأالسقوط  وأ

 العزل الحراري ترشيد الطاقة و  4/1/6

تصميم األعمال اإلنشائية ُيحق  ق ضمن أن ت بطريقة المنتجات المشمولة بمجال الالئحةوتصن ع  مصم  تيجب أن 
كمية الطاقة  ترشيد مستويات مقنولة من - ةيالتدفئة والتنريد والتهو نظمة وتجهيزات أبما في ذلك  -تنفيذها و 

، وراحة ساكني المننى، وأن يضمن المنَتج كذلك كفاءة الظروف المناخية للموقع مراعاة الالزمة لالستخدام، مع
 النناء والهدم أو التفكيك. اإلنشاءات في استهالك الطاقة خالل االستخدام، وخالل أعمال

 الفنيةلمتطلبات ا 4/2

اســتيفاء الخصــائص األســاســية  -بهدف اســتيفاء المتطلبات األســاســية ألعمال اإلنشــاءات  - د يجب على المور   
 وذلك على النحو التالي: ، للمنتجات المشمولة بمجال الالئحة

( من هذه 1اللياســـــــــية المني نة في الملحق ) الواردة في المواصـــــــــفات لمتطلبات الفنيةل المنتجات اســـــــــتيفاء (أ
 .الالئحة
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َتوفُّر نظام إدارة بيئي فعال لدط المصـــنع، )يعتنر المصـــنع الحاصـــلد على شـــهادة نظام إدارة النيئة وفقا لـ  (ب
ISO 14001 .)مستوفيًا لمتطلبات هذا النند 

 المتطلبات المترولوجية    4/3

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

  والتغليف نقلالمتطلبات المتعلقة بال   4/4

لمتطلبات وفقا  ، وذلكن والنقليخز تثناء عمليات الأمن وســليم آبشــكل  المنتجاتتجميع وترتيب التأكد من  (أ
 .العالقةذات التعنئة المنصوص عليها في المواصفة اللياسية 

ثناء السير على أر اخطفي حدوث أسنب تخصصة ال تحنات مُ امنة في شآ عملياتب المنتجاتنقل يجب  (ب
 .طول مركبات النقل بها من حيث حو الحدود المسمضمن ذلك و  ،الطرقات

 (   البيانات اإليضاحية5المادة )

لوضـــعها وعرضـــها في ة الُمعد   ، الالئحةالمنتجات المشـــمولة بمجال النيانات اإليضـــاحية الخاصـــة  يجب أن تكون 
 :كالتالي السوق 

هــذه الالئحــة  مطـــابقـــة للمتطلبـــات الفنيـــة الواردة فيأن تكون النيـــانــات اإليضــــــــــــــــاحيـــة على عنوة المنَتج    5/1
 .( من هذه الالئحة1المني نة في الملحق ) ؛ذات العالقة والمواصفات اللياسية

ب صــعُ يَ بخط واضــح وطريقة  وأن تكون  وإرشــادات االســتعمال،تحذيرات  النيانات اإليضــاحية أن تتضــمن    5/2
 .إزالتها

 وُمْثَنتة.المعلومات المستخدمة في النيانات اإليضاحية صحيحة  جميعأن تكون     5/3

والليم  واآلداب العامةمخالفة للنظام العام  المنتج،على عنوات  والعبارات المستخدمةأال  تكون الصور     5/4
 السائدة في المملكة. اإلسالمية

 

 (   إجراءات تقويم المطابقة6المادة )

الحصول  -في السوق المنتجات المقاومة للحريق الخاضعة لهذه الالئحة المسؤول عن  -يجب على المور  د  1/6
( وفقا Type3على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقنولة من الهيئة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة )

 .(4كما هو موضح في الملحق ) ISO/IEC 17067ة للمواصف
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 -في السوق بلية المنتجات الخاضعة الخاضعة لهذه الالئحة وضع المسؤول عن  -يجب على المور  د  2/6
 Typeصادرة من جهة مقنولة من الهيئة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة ) لحصول على شهادة مطابقةا

1a )لمواصفة ل وفقاISO/IEC 17067  (2هو موضح في الملحق )كما. 

د،الجهة المقنولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج ُتنف  ذ يجب أن  3/6 بما يضمن الوفاء بمتطلبات  المحد 
 (.1المني نة في الملحق )المواصفات اللياسية السعودية ذات العالقة؛ هذه الالئحة و 

  يلي:ما  فني يتضمن يجب أن ُيرفق مع المنَتج ملف   4/6
 ( 3وفقا للنموذج المرفق في الملحق )بالمطابقة  المور  د)الصانع/المستورد(إقرار  (أ

 .وثيقة تقييم المخاطر (ب

المور  د التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني يجب على  5/6
أخرط موث قة ُتثن ُت مطابقة المنَتج لمتطلبات هذه الالئحة، متى ما ُطل ب  وأي معلومات وشهادات المطابقة

 .منه ذلك

للمتطلبات المنصوص عليها  ةمطابق ما يكافئهاأو  السعوديةعلى عالمة الجودة  ةالحاصل المنتجاتعتنر تُ  6/6
 .ه الالئحةفي هذ

  (   مسؤوليات الجهات الرقابية7المادة )

 مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي: ضمنتقوم الجهات الرقابية 

 والوثائق الفنيةدة تقويم المطابقة المحد  إلجراءات  المنتجات تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من اســــــــــــــتيفاء 1/7
  اإلرساليات. رفقة معالمُ 

للتأكد  المختصة إحالتها إلى المختنراتو  ،لمنتجاتاسحب عينات من  -عشوائيا  –للجهات الرقابية  يحق 2/7
 من مدط مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه الالئحة.

 بذلك. وما يتعلقإجراء االختبارات  تكاليفومستوردين( )صانعين  دينالرقابية تحميل المور    للجهاتيحق  3/7

بســحب المنتجات المعنية من المســتودعات  تقوم الجهة الرقابيةفإن  للمنَتج،عدم مطابقة  حالة ضــبط عند 4/7
 .في حقها النظامية اإلجراءاتواتخاذ 

 (   مسؤوليات سلطات مسح السوق 8المادة )

 مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي: ضمنتقوم سلطات مسح السوق 
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تطنيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في األسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في  1/8
للمتطلبات األساسية المني نة  ومدط استيفائهامن سالمة المنتجات  والمصنعين للتحققمستودعات التجار 

 ذات العالقة.  والمواصفات اللياسيةفي هذه الالئحة 

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

فإن سلطات مسح  الالئحة،هذه  لمتطلبات-والمخز ن  المعروض-عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنَتج  3/8
والعقوبات  لمنتج المعني، وُتطنق اإلجراءاتالسوق تتخذ جميع اإلجراءات اإلدارية من سحبد واستدعاء ل

  . (، وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة9إليها في المادة ) المشار

 (   المخالفات والعقوبات9المادة )

أو حتى اإلعالن ، ُيحظر صـــــــناعة واســـــــتيراد ووضـــــــع وعرض المنتجات غير المطابقة لننود هذه الالئحة 1/9
 .عنها

للحكم الرقابية  الجهاتمتطلبات هذه الالئحة سنبا كافيا لسلطات مسح السوق و لالمنَتج  استيفاءعتنر عدم يُ  2/9
 وذلك في، على النيئةو على صحة وسالمة المستهلك  قد يشكل خطرا مما؛ غير مطابق منَتجهذا ال بأن

  :الحاالت التالية

 السعودية أو ما يكافئها.عدم تثنيت أو التثنيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو عالمة الجودة  (أ

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

 عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية. (ج

 .عدم توفر أو عدم اكتمال النيانات اإليضاحية أو إرشادات االستخدام (د

 جميعاتخاذ  -الحالة حسب  - سلطات مسح السوق ، فعلى هذه الالئحةضبط أي مخالفة ألحكام  عند  3/9
 آثارها من السوق، ولها في سنيل ذلك: اإلجراءات الالزمة إلزالة المخالفة و

بســــــــــــــحبه من   -المســــــــــــــؤولة عن وضــــــــــــــع و عرض المنتج المخالف  -تكليف الجهة المخالفة  (أ
و إتالفه المســــــــتودعات أو الســــــــوق بهدف تصــــــــحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصــــــــديره، أ

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

الليام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتالفها، أو اتخاذ أي إجراء آخر الستدعائها من األسواق.  (ب
اإلعالن عن استدعاء المنَتج من األسواق، مع تحم ل   -حسب الحالة  - ولسلطات مسح السوق 

 المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.الجهة 
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، ه الالئحةمتطلبات هذل المخالفةالمنتجات هذه  اإلجراءات الالزمة بحق تتخذلهيئة ، فإن اعند ضبط مخالفة 4/9
رة الشهادة ، ةذات العالقإلغاء شهادة المطابقة بما في ذلك  واتخاذ التدابير الالزمة مع الجهة المقنولة ُمصد 

 .جهات تقويم المطابقةالئحة قنول وفقا ل
 ه الالئحةُيعاقب كل من يخالف أحكام هذفإنه السارية،  األنظمةدون اإلخالل بأي عقوبة أشد تنص عليها  5/9

 آخر يحل محله. نظامأو أي ، الغش التجاري ساري المفعول مكافحةنظام بالعقوبات المنصوص عليها في 

 (   أحكام عامة10المادة )

المور  د كامل المســــــــــــــئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه الالئحة، وُيطن ق عليه العقوبات التي ل يتحم   1/10
ثنت مخالفتها ألي مادة من  متى ما، عالقةالغش التجاري و/ أي أنظمه ذات  مكافحة ينص عليها نظام
 مواد هذه الالئحة.

لوائح األخرط المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة ال تحول هذه الالئحة دون التزام المور  د بجميع األنظمة/ال 2/10
 بتداول المنَتج ونقله وتخزينه، وكذلك األنظمة/اللوائح ذات العالقة بالنيئة واألمن والسالمة.

قدموا الخاضـــعة ألحكام هذه الالئحة، أن يُ  ؛ المنتجات المشـــمولة بمجال الالئحةيجب على جميع مور  دي  3/10
ات مسح السوق جميع التسهيالت والمعلومات التي يطلنونها لتنفيذ المهام لمفتشي الجهات الرقابية وسلط

 الموكلة لهم.
أو نشأ أي خالفد في تطنيقها، فُيرفع  ،ال يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه الالئحةإذا نشأت أي حالة  4/10

ف، وبما األمر إلى لجنة مختصـــــــة في الهيئة إلصـــــــدار القرار المناســـــــب بشـــــــأن هذه الحالة أو هذا الخال
 يحقق المصلحة العامة.

يجوز للمور  د تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات الالزمة لألسباب  5/10
دها الهيئة.  التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية ُتحد  

شـــــهادة المطابقة أو عالمة  الحاصـــــلة علىتقوم الهيئة بدراســـــة الشـــــكاوط التي ترد إليها بشـــــأن المنتجات  6/10
 ، والتحقق من صحة هذه الشكاوط، واتخاذ اإلجراءات النظامية في حالة ثنوت أي مخالفات. الجودة

يحق للهيئة إلغاء شــــــــــــــهادة المطابقة أو الترخيص باســــــــــــــتعمال عالمة الجودة إذا خالف المور  د بنود هذه  7/10
 على حقوق الهيئة الالئحة، واتخاذ اإلجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ

عند حصول أي تعديالت على المنتج خالل فترة صالحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال عالمة  8/10
الجودة )ما عدا التعديالت الشـــكلية( فإن الشـــهادة أو الترخيص يصـــبح ملايا لهذا المنتج، والبد من التقدم 

  .بطلب جديد
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ى جميع المســــــــــتفيدين من تطنيق هذه الالئحة االلتزام بما للهيئة فقط حق تفســــــــــير مواد هذه الالئحة، وعل 9/10
 تفسيرات.يصدر عن الهيئة من 

 (   أحكام انتقالية11المادة )

( من ســتة أشــهر، خالل مدة ال تزيد على )ذه الالئحةأوضــاعه وفقًا ألحكام ه تصــحيح المور  ديجب على  1/11
 .خ نشرها في الجريدة الرسميةتاري

  في الجريدة الرسمية. المخالفة بعد سنة واحدة من تاريخ نشر هذه الالئحةمنع تداول المنتجات يُ  2/11
األبواب والنوافذ كل اللوائح الســـــــــــــــابقة في مجال مطابقة منتجات  - اعتمادهابعد  -تلغي هذه الالئحة  3/11

 .األسواقفي لمتطلبات السالمة قنل وضعها وبعد عرضها  وملحقاتها

 النشر(   12المادة )
 الجريدة الرسمية.في ه الالئحة نشر هذتُ 
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 ( 1الملحق )

 لمنتجات األبواب والنوافذ قائمة المواصفات القياسية  (أ
 م

 المنتج
عنوان المواصفة القياسية باللغة 

 العربية

عنوان المواصفة القياسية باللغة 

 اإلنكليزية
 رقم المواصفة القياسية

1 

 األبواب

 Aluminum doors SASO-1034 أبواب االلمونيوم

 Wooden doors SASO-1756 األبواب الخشبية 2
األبواب المقاومة للحريق وغيرها  3

 من الفتحات الهوائية
Fire doors and other 
opening Protectives  

SASO NFPA80 

القطاعات المجوفة من عديد  4

الجاسئ المشكلة  كلوريد الفينيل

بالبثق المستخدمة في تصنيع 

 النوافذ واالبواب

Rigid poly vinyl 
chloride(pvc) extruded 
hollow profiles for 
windows and doors 

SASO-2052 

5 
 النوافذ

 Aluminum windows SASO-1033 نوافذ االلمونيوم
 Wooden Windows SASO-1255 النوافذ الخشبية 6

7 

 خردوات

 المباني

أجهزة فتح  -خردوات المباني 
أبواب الهروب التي تعمل بذراع 

المتطلبات وطرق  -أفقي 
 .االختبار

Building hardware - 
Panic exit devices 
operated by a 
horizontal bar, for use 
on escape routes - 
Requirements and test 
methods 

SASO-EN-1125 

8 

أجهزة  -خردوات المباني 
االحتفاظ بالباب مفتوحاً بواسطة 

 --الكهرباء لألبواب الدوارة 
 .المتطلبات وطرق االختبار

Building hardware - 
Electrically powered 
hold-open devices for 
swing doors - 
Requirements and test 
methods 

SASO-EN-1155 

9 
مزالج االبواب  -خردوات المباني 

طرق  -المتطلبات  –والنوافذ 
 .االختبار

Building hardware - 
Door and window bolts 
- Requirements and 
test methods 

SASO-EN-12051 

10 
خردوات المباني ? االقفال 

المتطلبات  --وتجهيزات االقفال 
 .وطرق االختبار

Building hardware - 
Padlocks and padlock 
fittings - Requirements 
and test methods 

SASO-EN-12320 

11 

 الحشوة –خردوات المباني 
 لألبواب عوامل مقاومة الطقس 

والنوافذ والجدران الساترة 
: متطلبات 1الجزء  -والمصاريع 

 األداء والتصنيف

Building hardware - 
Gasket and weather 
stripping for doors, 
windows, shutters and 
curtain walling – Part 1: 
Performance 
requirements and 
classification 

SASO-EN-12365-1 

12 

 -- قلب االقفال –خردوات المباني 
 المتطلبات وطرق االختبار

Building hardware - 
Cylinders for locks - 
Requirements and test 
methods 

SASO-EN-1303 



 

 26من  14الصفحة 

 

13 
تجهيزات  -خردوات المباني 

 -النوافذ والنوافذ اعلى االبواب 
 - االختبارطرق  -المتطلبات 

: المفصالت التي تدور 9الجزء 
 .على محاور ارتكاز

Building hardware, 
fittings for windows and 
door height windows - 
Requirements and test 
methods – Part 9: Pivot 
hinges 

SASO-CEN-13126-
9 

14 

 

تجهيزات  -خردوات المباني 
 -النوافذ والنوافذ اعلى االبواب 

 -طرق اإلختبار  -المتطلبات 
 : مثبتات التوازن13الجزء 

 Building hardware, 
fittings for windows and 
door height windows - 
Requirements and test 
methods – Part :13 
Sash balances 

SASO-CEN-13126-
13 

15 

 

تجهيزات  -خردوات المباني 
النوافذ والنوافذ اعلى االبواب 

 -طرق اإلختبار  -المتطلبات 
 : مثبتات النوافذ المزلقة14الجزء 

Building hardware, 
fittings for windows and 
door height windows - 
Requirements and test 
methods – Part 14: 
Sash fasteners 

SASO-CEN-13126-
14 

16 

 

 -المتطلبات  -خردوات المباني 
طرق اإلختبار للنوافذ والنوافذ 

: لوازم 8الجزء  -أعلى االبواب 
 اإلمالة والدوران للنوافذ واالبواب

Building hardware – 
Requirements and test 
methods for windows 
and door height 
windows – Part 8: Tilt & 
turn, tilt-first and turn-
only hardware 

SASO-EN-13126-8 

17 

 

 -المتطلبات  -خردوات المباني 
طرق اإلختبار للنوافذ والنوافذ 

: 1الجزء  -أعلى االبواب 
المتطلبات العامة لجميع خردوات 

 المباني

Building hardware - 
Requirements and test 
methods for windows 
and doors height 
windows – Part 1: 
Requirements common 
to all types of hardware 

SASO-EN-13126-1 

18 

 

 -المتطلبات  -خردوات المباني 
طرق اإلختبار للنوافذ والنوافذ 

: 15الجزء  -أعلى االبواب 
البكرات للنوافذ واالبواب المنزلقة 

 والقابلة للطي واالنزالق االفقي

Building hardware - 
Requirements and test 
methods for windows 
and doors height 
windows – Part 15: 
Rollers for horizontal 
sliding and sliding 
folding windows and 
doors 

SASO-EN-13126-
15 

19 

 

 -المتطلبات  -خردوات المباني 
طرق اإلختبار للنوافذ والنوافذ 

: 16الجزء  -أعلى االبواب 
أجهزة رفع النوافذ واالبواب 

 الشرائحية

Building hardware – 
Requirements and test 
methods for windows 
and doors height 
windows – Part 16: 
Hardware for Lift & 
Slide windows and 
doors 

SASO-EN-13126-
16 

20 
 

 -المتطلبات  -خردوات المباني 
للنوافذ والنوافذ  طرق اإلختبار

Building hardware - 
Requirements and test 

SASO-EN-13126-
17 
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: 17الجزء  -أعلى االبواب 
أجهزة إمالة النوافذ واالبواب 

 الشرائحية

methods for windows 
and doors height 
windows – Part 17: 
Hardware for Tilt&Slide 
windows and doors 

21 

 

 -المتطلبات  -ني خردوات المبا
طرق اإلختبار للنوافذ والنوافذ 

: االصبع 7الجزء  -أعلى االبواب 
 المصد

Building hardware - 
Requirements and test 
methods for windows 
and door height 
windows – Part 7: 
Finger catches 

SASO-EN-13126-7 

22 

 

 -المتطلبات  -خردوات المباني 
اإلختبار للنوافذ والنوافذ طرق 

: لسان 4الجزء  -أعلى االبواب 
 المزالج

Building hardware - 
Requirements and test 
methods for windows 
and doors height 
windows – Part 4: 
Espagnolettes 

SASO-EN-13126-4 

23 

 

 -المتطلبات  -خردوات المباني 
للنوافذ والنوافذ  طرق اإلختبار
: 6الجزء  -أعلى االبواب 

مفصالت ذات أذرع شد بأشكال 
هندسية متغيرة )مع أوبدون نظام 

 احتكاك(

Building hardware - 
Requirements and test 
methods for windows 
and doors height 
windows - Part 6: 
Variable geometry stay 
hinges (with or without 
a friction stay) 

SASO-EN-13126-6 

24 

 

 -المتطلبات  -خردوات المباني 
طرق اإلختبار للنوافذ والنوافذ 

: نظام 10الجزء  -أعلى االبواب 
 الموازنة بين االذرع

Building hardware - 
Requirements and test 
methods for windows 
and doors height 
windows – Part 10: 
Arm-balancing systems 

SASO-EN-13126-
10 

25 

 

 -المتطلبات  -خردوات المباني 
طرق اإلختبار للنوافذ والنوافذ 

: 11الجزء  -أعلى االبواب 
السقاطات المعلقة علوياً للخردوات 

 المعكوسة

Building hardware - 
Requirements and test 
methods for windows 
and doors height 
windows – Part 11: Top 
hung projecting 
reversible hardware 

SASO-EN-13126-
11 

26 

 

 -المتطلبات  -خردوات المباني 
طرق اإلختبار للنوافذ والنوافذ 

: 12الجزء  –أعلى االبواب 
السقاطات المعلقة جانبياً 

 للخردوات المعكوسة

Building hardware - 
Requirements and test 
methods for windows 
and doors height 
windows – Part 12: 
Side hung projecting 
reversible hardware 

SASO-EN-13126-
12 

27 

 

 -المتطلبات  -خردوات المباني 
طرق اإلختبار للنوافذ والنوافذ 

: 19الجزء  -أعلى االبواب 
 أجهزة االقفال الجانبية

Building hardware - 
Requirements and test 
methods for windows 
and door height 
windows – Part 19: 
Sliding Closing Devices 

SASO-EN-13126-
19 
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28 

 

 -المتطلبات  -خردوات المباني 
طرق اإلختبار للنوافذ والنوافذ 

: مقابض 2الجزء  -أعلى االبواب 
 قفل النافذة

Building hardware - 
Requirements and test 
methods for windows 
and doors height 
windows – Part 2: 
Window fastener 
handles 

SASO-EN-13126-2 

29 

 
التجهيزات  -خردوات المباني 

طرق  -المتطلبات  -للمصاريع 
 اإلختبار

Building hardware - 
Fittings for shutters - 
Requirements and test 
methods 

SASO-EN-14648 

30 

 

خردوات  -خردوات المباني 
االبواب المنزلقة واالبواب 

طرق  -المتطلبات  -المنطوية 
 اإلختبار

Building hardware - 
Hardware for sliding 
doors and folding doors 
- Requirements and 
test methods 

SASO-EN-1527 

31 

 
مقاومة التآكل  -خردوات المباني 

 اإلختبارطرق  -المتطلبات  -

Building hardware - 
Corrosion resistance - 
Requirements and test 
methods 

SASO-EN-1670 

32 

 

أجهزة فتح  -خردوات المباني 
أبواب الهروب في حاالت 

الطوارئ التي تعمل بمقبض يدوي 
طرق  -المتطلبات  -أومسند دفع 

 اإلختبار

Building hardware - 
Emergency exit devices 
operated by a lever 
handle or push pad, for 
use on escape routes - 
Requirements and test 
methods 

SASO-EN-179 

33 

 
مقابض رافعة  -خردوات المباني 
 -المتطلبات  -ومقبض األثاث 
 طرق اإلختبار

Building hardware - 
Lever handles and 
knob furniture - 
Requirements and test 
methods 

SASO-EN-1906 

34 

 
المفصلة  -خردوات المباني 

 -المتطلبات  -أحادية المحور 
 طرق اإلختبار

Building hardware - 
Single-axis hinges - 
Requirements and test 
methods 

SASO-EN-1935 

 

األبواب والنوافذ  يتعلق بمنتجاتفيما  – المذكورة في هذا الملحققائمة المواصفات اللياسية تعد مالحظة: 
والُنسخ ويتولى الموردون مسؤولية التأكد من أنهم يستخدمون أحدث المواصفات خاضعة للمراجعة،  – وملحقاتها

 من تلك المذكورة في القوائم.
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 (1الملحق )

 العالقة ذات والمنتجاتاألبواب والنوافذ قائمة فئات منتجات ب( 

 الجمركيالبند  فئات المنتجات الرقم
 3925 بناء من اللدائنأدوات  1
 4418 مصنوعات نجارة للتركيب في األبنية وأصناف من خشب لألغراض اإلنشائية 3
 6914 لوازم األبواب والنوافذ 4
 7308  أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات أبواب ومصاريعمثل منشآت وأجزاء منشآت  9

 7508 مصنوعات ُأخر من نيكل 10
 7602 خردة وفضالت من ألومونيوم 11
 7610 األبواب والنوافذ وأطرها وعتبات األبواب مثلمنشآت  وأجزاء منشآت من ألومونيوم 12
 8301 أقفال ومغاليق 13

14 
لوازم و تركيبات وأصناف مماثلة من معادن عادية مما يستعمـل في األثاث أو األبـواب أو الساللــم 

 أو النوافذ
8302 

مالحظة/ تعتبر المنتجات والتراميز الجمركية الموجودة في منصة سابر اإللكترونية هي النسخة 
 المحدثة والمعتمدة.
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 (2الملحق )

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

 اعتماد الطراز  1/1

تقويم المطابقة، حيث تقوم الجهة المقنولة بمقتضاه بمراجعة التصميم الفني  إجراءاتُيعر ف اعتماد الطراز بأنه أحد 
للمنتج، والتأكد من صحته ثم اإلقرار بأن التصميم الفني للمنتج يستوفي متطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات 

 العالقة. 
 :طريقتين التاليتينويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدط ال

 ) فحص عينة نموذجية من المنَتج كامال، بحيث يكون ُممث  ال لإلنتاج المرتقب، )نموذج اإلنتاج (أ
تقويم مدط مطابقة التصميم الفني للمنَتج من خالل مراجعة الوثائق الفنية واألدلة )نموذج التصميم(، مع  (ب

األجزاء ذات المخاطر للمنَتج )جمع بين نموذج  فحص عينة ُممث  لة لإلنتاج الُمزمع، لواحدة أو أكثر من
 .) اإلنتاج ونموذج التصميم

 إجراءات اعتماد الطراز    1/2

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

 :يجب على الصانع أن يقدم طلبًا العتماد الطراز عند جهة مقنولة يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي
 م وعنوان الصانعاس (أ

 .إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقنولة أخرط  (ب
وثائق فنية ُتمك  ن من تقويم مدط مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، وأن تحتوي على تحليل  (ج

 .وتقييم مناسنين للمخاطر
د الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطنق على المن (د حسب ما يقتضيه -َتج؛ على أن تشمل يجب أن تحد  

 .التصميم والتصنيع وتشغيل)استخدام( المنَتج-التقويم 
 :العناصر التالية -على األقل  -يجب أن تشمل الوثائق الفنية  (ه

 وصف عام للمنَتج (1
رسومات التصميم و التصنيع و المساقط األفلية )الرسوم النيانية( العناصر و الوحدات و التقسيمات  (2

 إلخ ...،..الجزئية 
 .المنَتج المشار إليها( استخدام )التوصيف والشروح الالزمة لفهم الرسومات والرسوم النيانية وتشغيل (3



 

 26من  19الصفحة 

 

قائمة بالمواصفات اللياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخر مالئمة تعتمدها الهيئة، سواًء كانت  (4
المتطلبات األساسية للوائح الفنية السعودية، مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول المتنن اة الستيفاء 

وذلك في حالة عدم تطنيق المواصفات اللياسية المشار إليها. وفي حالة االستعمال الجزئي للمواصفات 
ح في الوثائق الفنية الننود المطبقة  .اللياسية السعودية، فيجب أن ُيوض 

 ...وعمليات المراقبة واالختبارات الُمجراة، إلخنتائج التقارير )الحسابات النيانية( الخاصة بالتصميم،  (5
 .تقارير االختبارات (6
عينات ُممث  لة عن اإلنتاج الُمزمع، ويمكن أن تطلب الجهة المقنولة المزيد من العينات إذا دعت  (7

 .الحاجة لذلك
 األدلة )النراهين( التي تدعم مالئمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم، حيث يجب أن تشير هذه (8

األدلة إلى كل الوثائق الُمتَبعة، خاصة في حالة عدم تطنيق المواصفات اللياسية السعودية و/أو 
متى ما اقتضى األمر ذلك  -المعايير الفنية المالئمة المشار إليها، ويجب أن تشمل األدلة الداعمة 

 .تحت مسؤوليته نتائج االختبارات الُمجراة في المختنر المناسب لدط الصانع، أو في مختنر آخر –

 مهام الجهة المقبولة 1/2/2

 أ(   بالنسبة للمنت ج
 .دارسة الوثائق الفنية واألدلة )النراهين( الداعمة بغرض تقويم مالئمة التصميم الفني للمنَتج

 ب(  بالنسبة للعينات
مواصفات التأكد من أن تصنيع العينات مستوفد للوثائق الفنية، مع تحديد العناصر الُمصم مة وفقا لل (1

 .اللياسية السعودية، والعناصر الُمصم مة وفقا للمواصفات األخرط 
إجراء الفحوصات واالختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد من أن الحلول الفنية  (2

(technical solution) سية، التي تنن اها الصانع تفي بالمتطلبات الرئيسة المحددة في المواصفات الليا
 .وذلك في حالة عدم تطنيق المواصفات ذات العالقة

في حالة عدم تطنيق المواصفات  -إجراء االختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد  (3
من أن الحلول الفنية التي تنناها الصانع تستوفي  -اللياسية السعودية و/أو المواصفات األخرط المالئمة 

 .ساسية للوائح الفنية السعوديةالمتطلبات األ
 .االتفاق مع الصانع على مكان إجراء االختبارات (4

 ج(   بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة
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يجب على الجهة المقنولة إصدار تقرير تقويم عن اإلجراءات التي قامت بها ومخرجاتها، وعلى الجهة  (1
 .بعد موافقة الصانعالمقنولة أال  تنشر هذا التقرير ال كليا وال جزئيا إال 

إذا كان الطراز مطابقًا لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنَتج المعني، فإن الجهة المقنولة  (2
ر شهادة اعتماد طراز للصانع، ويجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج  ُتصد 

ت الالزمة لتحديد الطراز المصاَدق عليه، ويمكن والمعلوما -إن ُوجدت  -االختبارات، وشروط سريانها 
 .أن تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات

يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناسبة لتقويم مدط مطابقة المنتجات  (3
 .المصن عة وفقا للطراز الُمختَنر وللمراقبة أثناء التشغيل

ت اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنَتج المعني، فيجب على إذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبا (4
الجهة المقنولة أال  ُتصدر شهادة اعتماد الطراز، وأن ُتنل  غ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مسوغات 

لة حيال عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز  .مفص 
نية المعروفة، ومتى ما أشارت هذه التطورات إلى يجب على الجهة المقنولة أن تت بع كل التطورات التق (5

إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز المصاَدق عليه لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المواصفات اللياسية 
د مدط الحاجة إلى إجراءات اختبارات إضافية، وعليها في  السعودية، فيجب على الجهة المقنولة أن تحد  

 انع بذلك.هذه الحالة إبالغ الص
-التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة اعتماد الطراز -يجب على الصانع إبالغ الجهة المقنولة  (6

بكل التغييرات الُمدخلة على الطراز المصادق عليه، التي من شأنها أن تؤث  ر على مطابقة المنَتج لمتطلبات 
الطراز، حيث إن مثل هذه التغييرات تتطلب اللوائح الفنية السعودية، أو لشروط سريان شهادة اعتماد 

 .مصادقة إضافية على شهادة اعتماد الطراز األولية
يجب على كل جهة مقنولة أن تنل  غ الهيئة عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة ُأصدرت أو ُسحنت،  (7

قد  إضافات بتقديم قائمة بشهادات اعتماد الطراز وأي –أو عند الطلب  -وعليها أن تقوم بشكل دوري 
 ُرفض إصدارها أو تلك التي قد ُعل  قت أو ُقي  دت بأي شكل.

يجب على كل جهة مقنولة أن ُتنل  غ الجهات المقنولة األخرط عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قد  (8
عن شهادة  –عند اطلب  –ُرفض إصدارها أو تلك التي قد ُعل  قت أو ُقي  دت بأي شكل، وأن تنلغ كذلك 

 .صدرتأُ قد  إضافاتماد الطراز وأي اعت
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أن تحصل على نسخ من شهادات اعتماد الطراز  –عند الطلب  - يمكن للهيئة وللجهات المقنولة األخرط  (9
أن تحصل على نسخ من الوثائق الفنية، بما -عند الطلب –و/أو اإلضافات المدخلة عليها، ويمكن للهيئة 
 حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.في ذلك المستندات المرفقة من الصانع وذلك 

يجب على الصانع االحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها واإلضافات المدخلة عليها من  (10
الوثائق الفنية، وجعلها متاحة للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة عشر سنوات، وذلك بعد وضع 

 المنَتج في السوق.

( أعاله، والليام بالواجبات المشار إليها 1/2/1المشار إليه في النند ) د تقديم الطلبيمكن للمور   
 سلفا باسم الصانع، بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.
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 (3الملحق )

 Supplier Declaration of Conformityبالمطابقة  المور ِّدنموذج إقرار 
 يُعب أ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

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

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

 تج:تفاصيل المن (2
 ----------------------------------------------العالمة التجارية للمنتج:  -
 -------------------------------------------------------الطراز:  -
 ---------------------------------------------------وصف المنتج:  -
 --------------------------------------------الصنف )وفقا للمواصفات(:  -
-------------------------------المواصفات اللياسية المرجعية/المواصفات الفنية:  -

------------------------------------------------------------ 
(       ُنقرُّ بأن المنتج المذكور في هذا اإلقرار هو منَتج مطابق لالئحة الفنية السعودية )                     

 والمواصفات اللياسية السعودية الملحقة بها.           
 -------------------------------------------------الشخص المسؤول: 

 ----------------------------------------------------اسم الشركة: 
 -----/--/-- التاريخ: ----------------------التوقيع: 
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 (4) الملحق
 ISO/IEC 17067( وفقا للمواصفة Type 3نموذج تقويم المطابقة )

 )المطابقة للطراز المبنية على تقويم عملية اإلنتاج(

 المطابقة للطراز المبنيَّة على تقويم عملية اإلنتاج  1

ذ المور  د  االلتزامــات الواردة في الننود المنينــة  -من خاللــه  -هو نموذج إجراء لتقويم المطــابقــة الــذي ُينفــ  
بأن المنتجات المعنية متطابقة مع الطراز المحدد في  -تحت كامل مســــــــــــــؤوليته  -أدناه، ثم يؤكد و يقر 

 الفنية ذات العالقة. ( و تتقيد بمتطلبات اللوائحType Approvalشهادة اعتماد الطراز ) 

 التصنيع  2

يجب على المور  د تشـــــغيل نظام إدارة ســـــالمة المنَتج؛ مصـــــادق عليه لضـــــمان ســـــالمة المنتج، شـــــامال خط  
ـقا للنند ) ـنية وفـ (، ويجب أن يخضـع النـظام إلى مراقبة 3اإلنتاج والفحص النهائي، واختبار المنتـجات المعـ

 (.4في النند ) ( وفقا لما وردSurveillanceدورية )

 نظام إدارة سالمة المنت ج     3
يجب على المور  د تقديم طلب إلى الجهة المقنولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة ســالمة المنَتجات   3/1

 المعنية.

 ويجب أن يشمل الطلب:

ن الممثل عند تقديم الطلب م -اســـــــم وعنوان المور د، واســـــــم و عنوان الممث  ل 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 مقنولة أخرط. (ج

 كل المعلومات ذات العالقة بشأن فئة المنتجات المقصودة. (د

 الوثائق الخاصة بنظام إدارة سالمة المنَتج. (ه

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

يجب أن يضــمن نظام إدارة ســالمة المنَتج تطابق المنتجات المصــنعة مع الطراز المحدد في شــهادة اعتماد  3/2
 الطراز، ومع متطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة.
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بطريقة منهجية ومنظمة، على شكل  –المور  د المعتمدة من  -يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته   3/3
قا لنرامج  ســــياســــات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن ُتتيح وثائق نظام إدارة ســــالمة المنَتج فهما مت ســــ 

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

التنظيمي والمســــؤوليات وصــــالحيات اإلدارة، وذلك فيما يتعلق بســــالمة أهداف الجودة، والهيكل  (أ
 المنَتج.

 تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة جودة وسالمة المنَتج، والعمليات واإلجراءات المت بعة؛ (ب

 الفحوصات واالختبارات المنف  ذة؛ قنل وأثناء وبعد التصنيع، وتكرارها؛ (ج

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

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

قة على نظام إدارة ســـــــالمة المنَتج  -يجب على الجهة المقنولة   3/4 تقويم النظام لتحديد ما إذا كان  -المصـــــــاد 
، خالل فترة ســــــريان المصــــــاَدقة على النظام، وذلك لمدة  3/3لبات المشــــــار إليها في النند مســــــتوفيا للمتط

 ثالث سنوات.

-فيما يتعلق بعناصــــــر نظام إدارة ســــــالمة المنَتج   -يجب افتراض مطابقة المنَتج لمتطلبات اللوائح الفنية   3/5
 كلما كان مطابقا للمواصفات اللياسية.

على  -دقيق ذا خنرة في ســــــالمة المنَتج المعني، وأن يضــــــم الفريق  عضــــــوا واحدا يجب أن يكون فريق الت  3/6
ناعة المنَتج، وإلماما بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح  -األقل  ذا خنرة في تقويم مجال وتقنيات صــــــــــــــ

 الفنية ذات العالقة.

دقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشـــــار يجب أن يشـــــمل التدقيق زيارة تقويمد للمصـــــنع، ويجب أن يقوم فريق الت  3/7
للتــأكــد من قــدرة الصــــــــــــــــانع على تحــديــد المتطلبــات الواردة في اللوائح الفنيــة، وإجراء  3/3إليهــا في الننــد 

 الفحوصات واالختبارات الالزمة لضمان مطابقة المنَتج لتلك المتطلبات.

من اإلشــعار نتائج التدقيق و قرار التقويم مع يجب إشــعار الصــانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضــ  3/8
 مسوغات ذلك.

يتعهد الصــــــانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة ســــــالمة المنَتج ، كما هو ُمصــــــاَدق عليه، والحفاظ عليه بحيث   3/9
 يظل مالئما وفعاال.

بأي  -المنَتج التي صـــــادقت على نظام إدارة ســـــالمة  -يجب على الصـــــانع إشـــــعار جهة تقويم المطابقة   3/10
 تعديل ُمقتَرحد في نظام إدارة سالمة المنَتج.
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يجــب على الجهــة المقنولــة تقويم أي تعــديالت مقترحــة، ثم تقرير مــا إذا كــان نظــام إدارة ســــــــــــــالمــة المنَتج  3/11
، أو يحتاج إلى إعادة التقويم، ويجب 3/3المعد ل مســــــــــتمرًا في مطابقته للمتطلبات المشــــــــــار إليها في النند 

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

 المراقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة 4

الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدط اســــــــــــــتيفاء المور  د اللتزامات نظام إدارة ســــــــــــــالمة المنَتج  4/1
 المصاَدق عليه.

بدخول مواقع التصنيع والتفتيش  -خالل فترة سريان المصادقة  -يجب على المور  د السماح للجهة المقنولة   4/2
واالختبار والتخزين ، وأن ُيوف  ر جميع المعلومات الالزمة للتقويم؛ خاصــــة وثائق نظام إدارة ســــالمة المنَتج، 

 ختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ.وسجالت السالمة، مثل: تقارير الفحص واال

يجب على الجهة المقنولة الليام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطنق نظام إدارة سالمة المنَتج   4/3
 ويحافظ عليه، على أن ُتقدم الجهة المقنولة تقرير التقويم للمور  د.

إذا اقتضـى األمر ذلك  –ام بزيارات فجائية للمصـنع  إلجراء اختبارات على المنَتج يحق للجهة المقنولة اللي  4/4
أو توكيلها لجهة أخرط للتأكد من أن نظام إدارة سالمة المنَتج يعمل بشكل صحيح، على أن ُتقدم الجهة  -

 في حالة إجراء االختبارات. -المقنولة تقرير التقويم للمور  د، وتقارير االختبارات 

 شهادة المطابقة واإلقرار بالمطابقة 5

يجب على الجهة المقنولة إصـــــدار شـــــهادة مطابقة للمنَتج إذا كان المور  د حاصـــــال على نظام إدارة ســـــالمة   5/1
المنَتج مصــــــــــــــاَدق عليه وســــــــــــــاري المفعول، وذلك كلما قدم المور  د طلبا لذلك، خالل فترة ســــــــــــــريان مفعول 

 المصادقة.

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

يجب على المور  د أن يصــــــــــــــدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل طرازد ُمعتمد من المنَتج )اعتماد الطراز(، و أن   5/3
( ســــنوات، 10تصــــة والرقابية وســــلطات مســــح الســــوق لمدة  ال تقل عن عشــــر )يجعله ُمتاحا للجهات المخ

د الطراز الُمعتَمد للمنَتج في إقرار المور  د بالمطابقة، ويجب توفير نســــــخة من شــــــهادة المطابقة  على أن ُيحد 
 واإلقرار بالمطابقة للجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق عند الطلب.

د أن يجعل الوثائق أدناه ُمتاحًة للجهات المختصـة والرقابية وسـلطات مسـح السـوق لمدة ال يجب على المور    5/4
 ( سنوات.10تقل عن عشر )

  3/3الوثائق المشار إليها في النند. 
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  كما هو مصاَدق  عليه.3/9التعديالت المشار إليها في النند ، 

  3/7قرارات وتقارير الجهة المقنولة المشار إليها في النند. 

يجب على كل جهة مقنولة إبالغ الجهات المختصــــــــة والرقابية وســــــــلطات مســــــــح الســــــــوق عن أنظمة إدارة  5/5
ســالمة المنَتج التي صــادقت عليها أو ســحنتها، ويجب عليها وضــع قوائم ألنظمة إدارة ســالمة المنَتج التي 

ي وسيلة؛ إما بشكل دوري صادقت عليها، أو التي قامت برفضها أو تعليقها أو تقييدها أو سحنها، وذلك بأ
أو عند الطلب، وعلى كل جهة مقنولة إشــــعار الجهات المقنولة األخرط عن المصــــادقات الخاصــــة بأنظمة 

عند  -إدارة ســـــــالمة المنَتج التي قامت برفضـــــــها أو تعليقها أو ســـــــحنها أو تقييدها، وإشـــــــعار تلك الجهات 
 عن مصادقات األنظمة التي أصدرتها. -الطلب 

 


