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 تــمـــهـــيـــد

وبتاريخ  244مية وفًقا لقرار مجلس الوزراء رقم تماشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العال
ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب األمر من التزام 21/9/1426

المملكة بمواءمة أنظمتها 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، TBT)للتجارة 

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

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

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

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

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

ر ( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرا1-وبناًء على المادة السادسة )فقرة 
"مع مراعاة م، وذلك بأن تتولى الهيئة  31/5/2010هـ، الموافق  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 
والمعايرة؛ وعلى جميع القطاعات الحكومية  القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح عالمة الجودة والقياس

 والخاصة االلتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".

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

 فقد قامت الهيئة بإعداد هذه الالئحة الفنية. 

 هذا التمهيد وجميع المالحق لهذه الالئحة الفنية جزء ال يتجزأ منها. ملحوظة:

 (    المصطلحات والتعاريف1المادة )

 الدالالت والمعاني-عند تطبيق بنود هذه الالئحة الفنية -تكون للمسميات والعبارات أدناه  1/1
 : مالم يقتضِّ سياق النص خالف ذلك المبينة أمامها،
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 : المملكة العربية السعودية.المملكة

 مجلس إدارة الهيئة. :المجلس

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. :الهيئة

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

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

     تستوفي المنتجات أن من للتحقق السوق  مسح سلطات تتخذها التي والتدابير ألنشطةا 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 والبيئة،      

 

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

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

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

 ز وطرائق االختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعالمات.المصطلحات والرمو 

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

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

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

 : وُيقصد به ما يلي:المور ِّد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 الجلود وشبه الجلود ومصنوعاتهما.المنَتج: 

 .للجلود الرئيس المصدر الماشية عدوتُ ، للحيوانات الطبيعية الجلود: الجلود      

 خصائص الجلد الطبيعي:

  ال يجب أن تكون قوية للغايةو رائحة مميزة 

 التركيبية بعض العيوب وجه الجلد يتضمن 

  بسبب الحبوب غير المنتظمة. محسوسةلمسة 
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 اإلبرة من الصعب المرور عبر الجلد الحقيقي 

  ساخنة" إلى حد ما تهدرجة حرار" 

 اإلبرة من الصعب المرور عبر الجلد الحقيقي 

  ساخنة" إلى حد ما تهدرجة حرار" 
 

    .المواد من غيرهاأو  نباتيةأو  كيميائية مواد باستخدام الطبيعية الجلود ألياف معالجة عملية :باغةالد ِّ       

باغة في  الكروم، بصفتها مادة أساسية أمالح باستخدام الطبيعية الجلود ألياف معالجة : عمليةبالكروم الد ِّ
 .الجلود بقيَّة عن ُتمي ِّزه زرقاء صبغة الجلد الدباغة، وتعطي

الطبيعية أو الجلود  المصنوعات التي يدخل في تكوينها الجلود: جلود الطبيعية والصناعيةالمصنوعات 
 األحذية.عدى الصناعية 

د في المواصفة القياسية ذات العالقة،المنَتج المبيَّنة على المعلومات بطاقة البيانات:  ، وفقا لما هو ُمحدَّ
 للمنَتج.   عالمة أو بطاقة مالزمة

القرارات واللوائح وللكلمات والعبارات األخرى الواردة في هذه الالئحة الفنية المعاني الواردة في األنظمة  يكون  1/2
 المعمول بها في الهيئة.

 ( المجال2المادة )

)سواًء كانت طبيعية أو غير طبيعية أو خليط منهما( وعلى  الجلود جميع أنواعق هذه الالئحة الفنية على ُتطبَّ 
 :من ذلك ما يلي وُيستثنىمصنوعاتها، 

 والمواصفات القياسية ذات العالقة. الالئحة الفنية لألحذية وملحقاتها ألحكام التي تخضع األحذية -

الجلود المصنَّعة أو المدبوغة من منتجات جلود الحيوانات المحرَّمة، -في السوق -أن يُعرض وُيمنع منعا باتًا 
 حيوانات محرَّمة.شرعًا، أو التي يدخل في تصنيعها جلود 

 ( األهداف3) ةالماد

 ،مصنوعاتهاو لجلود الطبيعية والصناعية باتهدف هذه الالئحة الفنية إلى تحديد المتطلبات األساسية الخاصة 
ثناء أدين االلتزام بها المشمولة في مجال هذه الالئحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المور ِّ 

وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات األساسية التي سواق المملكة، أعرض ووضع هذه المنَتجات في 
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وذلك لضمان صحة  تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسالمة المستهلك وتسهيل إجراءات مسح األسواق
 المستهلك.وسالمة 

 (   التزامات المور ِّد4المادة )
 :، االلتزام بالمتطلبات التاليةدالمور ِّ يجب على 

 المتطلبات العامة 4/1

( من هذه 1في الملحق ) الواردةج للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية استيفاء المنتَ  (أ
عتبر دلياًل كافيا على الالئحة الفنية، حيث إن مطابقة المنَتج للمواصفة القياسية ذات العالقة يُ 

دة في الالئحة الفنية.استيفاء هذا المنتج   للمتطلبات األساسية ذات العالقة، المحدَّ

كل منَتج معروض للبيع في األسواق بطاقة البيانات المتعلقة وفقا للمواصفة تضمَّن ييجب أن  (ب
 .(1القياسية ذات العالقة، الواردة في الملحق رقم )

 يجب أن تستوفي المدابغ المتطلبات البيئية.  (ج

بالدباغة المتعلقة الجهات المعنية، ، االلتزام بالمتطلبات الصادرة من نتجاتالم ييجب على مور ِّد (د
 والتخلُّص من النفايات الصلبة والسائلة. 

 المتطلبات الفنية 4/2

في الخصائص األساسية للمنتجات المشمولة  استيفاء-استيفاء المتطلبات األساسية  بهدف-يجب على المور ِّد 
 على النحو التالي:مجال الالئحة الفنية، وذلك 

( من هذه 1القياســـــــــية المبيَّنة في الملحق ) اســـــــــتيفاء المنتجات للمتطلبات الفنية الواردة في المواصـــــــــفات (أ
 .الالئحة الفنية

َتوفُّر نظام إدارة بيئي فعال لدى المصــــنع )يعتبر المصــــنع الحاصــــلن على شــــهادة نظام إدارة البيئة وفقا لـ  (ب
ISO 14001 .)مستوفيًا لمتطلبات هذا البند 

 المتطلبات الخاصة بالجلود الحيوانية 4/3

 لالنقراض والتي تنص االتفاقيات الدولية على حمايتها المهددةيحضر تداول وعرض جلود او فرو الحيوانات 

 يجب ذكر المصدر الحيواني للجلود 

 للدباغة.لتي خضعت جلود ماشية: المصطلح الذي ينطبق حصرًيا على جلود األبقار ا •

 جلود ماعز: مصطلح ينطبق حصرًيا على جلود الماعز التي خضعت للدباغة. •

 جلود فرس: المصطلح الذي ينطبق حصرًيا على جلود الخيل التي خضعت للدباغة. •
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 جلود خروف: يتم تطبيق المصطلح حصرًيا على جلود البويضات التي خضعت للدباغة. •

إلخ.(: مصـــطلح ينطبق  األســـماك، الزواحف، المســـتزرعة،لحيوانات البرية و / أو جلود األنواع األخرى )ا •
 على جلود األنواع غير المحددة في هذا الملحق والتي خضعت للدباغة.

مالحظة: يمكن استخدام اسم الحيوان الذي اشتق منه الجلد كمعلومات إضافية فيما يتعلق بذكر أنواع الحيوانات 
 على سبيل المثال: المذكورة أعاله، وكذلك

 بالنسبة لألبقار: البقر، العجل، الجاموس، الثور. -

 الماعز.للماعز:  -

 للخيول: حصان، مهر. -

 للبيض: خروف، لحم غنم. -

 بالنسبة لألنواع األخرى: اسم الحيوان الذي اشتق منه الجلد. -

والتي تكون كلها أو جزء منها مصــــــــنوعة  النهائية،ال يجوز معالجة الجلود الخام أو المنتجات شــــــــبه النهائية أو 
يجب أن  أيضــا،أو يتم تحضــيرها بمنتجات أو مواد قد تضــر بصــحة اإلنســان.  جلدي،من الجلد أو ذات مظهر 

تتوافق األجزاء التي يحتمل أن تكون على اتصـــــــال بجلد اإلنســـــــان مع الحدود المســـــــموح بها للمواد الخطرة على 
 .1النحو المحدد في الجدول 

 لمتطلبات المتعلقة بالمواد الضارةا 4/4

 األس الهيدروجيني مصنف على النحو التالي:يجب أن تكون القيم المسموح بها  •

 9.0إلى  4.0، غير مالمس مباشرة للجلد 7.5إلى  4.5مالمس مباشرة للجلد  ،7.5إلى  4.0األطفال 

 مجم / كجم 3( أقل من VIيجب أن يكون محتوى الكروم ) •

 مجم / كجم. 30تركيز كل أمين عطري أقل من يجب أن يكون  •

 مجم / كجم. 150هو قيمة أقل من  syndermeمحتوى الفورمالديهايد المسموح به في الجلد و  •

 الجلد.ملغم / كغم من  5يجب أال تتجاوز مستويات الفينوالت المكلورة مستوى أكبر من  •

، أو األصــــبام المســــببة للســــرطان، أو ةالمنشــــقاألريالمينات يجب أال تحتوي األصــــبام المســــتخدمة على  •
المعالجة بمواد تثبيط  أو األصبام ،فعالةالمعالجة بمواد حيوية األصبام المسببة للحساسية، أو األصبام 

 .اللهب

 االختبارات على الجلد المقلد:
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 ماليين مرة لمعرفة مدى سرعة تأثره. 3فرك الجلد الصناعي: يفرك الجلد الصناعي  .1

تمدد: يتضــــــمن هذا االختبار ربط وزن بشــــــريط من الجلد الصــــــناعي. يمكن تمديده إلى ضــــــعف اختبار ال .2
 طوله دون تمزق.

يجب أن  االختبار،اختبار القابلية لالشـــــــــــــتعال: يتم وضـــــــــــــع قطعة من الجلد المقلد فوق اللهب. الجتياز  .3
 يخرج اللهب من تلقاء نفسه في غضون ثانيتين. هو المنتج المطبق الذي يسمح له باجتياز هذا االختبار.

 المتطلبات المترولوجية    4/5

    ( أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو SI Unitsيجب استخدام وحدات النظام الدولي )   

 التداول.   

 لبات المتعلقة بالتعبئة والتغليفالمتط   4/6

 في تغليف واحد. مصنوعاتهاد الطبيعية والصناعية و جلو الُتعبَّأ يجب أن  (أ

لمتطلبات التعبئة المنصـــــوص عليها في المواصـــــفة القياســـــية  ج حســـــب طبيعته، ووفقاً التأكد من تغليف المنتَ  (ب
 ذات العالقة.

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

فيجب التأكد من أن  ،مصــنوعاتهاو الطبيعية والصــناعية الجلود تعبئة في كياس البالســتيكية عملت األاســتُ  إذا (د
 البالستيكية القابلة للتدوير. كياساألاستخدام عند ج تحمل رمز إعادة التدوير مواد التغليف البالستيكية للمنتَ 

 (   البيانات اإليضاحية5المادة )
يجب أن تحتوي المنتجات على بيانات ايضاحية مكتوبة بطريقة مقروءة وغير قابلة للمسح وبأحرف  -

 المنتج.مطبعية متطابقة. وللصانع تقدير احجام النص والخط المتوافقة مع 
ج؛ الُمعدَّ لوضعه وعرضه في السوق الشروط الخاصة بالمنتَ يجب أن تستوفي البيانات اإليضاحية  -

 التالية:
 اسم العالمة التجارية وبلد المنشأ. 5/1

 اسم ونوع المنتج. 5/2

 عدد القطع الموجودة في العبوة. 5/3

 تاريخ الصناعة او الدباغة. 5/4

 مدة الصالحية. 5/5
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 .ومكوناتهالصناعية الجلود  أو تصنيف تصنيف الجلد المدبوم 5/6

للمتطلبات الفنية الواردة في هذه الالئحة الفنية والمواصفات  مستوفيةأن تكون البيانات اإليضاحية يجب  5/7
  .(1في الملحق ) الواردةالقياسية ذات العالقة؛ 

 في البيانات اإليضاحية صحيحة وُمْثَبتة، وقابلة للتحقُّق.الواردة أن تكون جميع المعلومات يجب  5/8

، مخالفة للنظام العام أو على المنَتج نفسه رات المستخدمة على عبوات المنَتجأال  تكون الصور والعبايجب  5/9
 واآلداب العامة والقيم اإلسالمية السائدة في المملكة.

 ( أعاله.4/2المطلوبة في الفقرة )البيانات  منتجن يتضمن كل أيجب  5/10

 (   إجراءات تقويم المطابقة6المادة )

 ،مصنوعاتهاالجلود الطبيعية والصناعية و الوضع في السوق لمنتجات عن  المسؤول-يجب على المور ِّد  6/1
على شهادة مطابقة صادرة من إحدى الجهات المقبولة لدى  الحصول-الخاضعة لهذه الالئحة الفنية 

 الهيئة، وذلك وفقا:
ن ما دو  باألطفال مصنوعاتهاالجلود الطبيعية والصناعية و بمنتجات ( فيما يتعلق Type 3للنموذج ) -
 ( 2شهر( كما هو موضح في المحلق ) 36سنة ) 3
 (.3كما هو موضح في المحلق ) فيما يتعلق بالمنَتجات األخرى  Type 1a)للنموذج ) -

د، بما يضمن الوفاء بمتطلبات  6/2 يجب أن ُتنف ِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدَّ
 (.1ة السعودية ذات العالقة؛ المبي نة في الملحق )هذه الالئحة الفنية والمواصفات القياسي

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

 وثيقة تقييم المخاطر. -

 بلد المنشأ. -

 تقارير االختبارات المطلوبة في الالئحة الفنية. -

 (.1قائمة المواصفات المطبقة على المنتَج الواردة في الملحق ) -

 كتي ِّب البيانات اإليضاحية للمنتج في حالة عدم إمكان تثبيت البطاقة على المنتج. -

المور ِّد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني يجب على  6/4
خرى موث قة ُتثبُِّت مطابقة المنَتج لمتطلبات هذه الالئحة الفنية، متى ما وشهادات المطابقة وأي معلومات أ

 ُطلِّب منه ذلك.
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أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها السعودية الحاصلة على عالمة الجودة  المنتجاتُتعتبر  6/5
 في هذه الالئحة الفنية.

 (   مسؤوليات الجهات الرقابية 7المادة )

 رقابية ضمن مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:تقوم الجهات ال

دة والوثائق الفنية  المنتجاتتقوم الجهات الرقابية بالتحقق من اســــــــــــــتيفاء  7/1 إلجراءات تقويم المطابقة المحدَّ
 الُمرفقة مع اإلرساليات. 

تأكد وإحالتها إلى المختبرات المختصــة لل، عينات من المنتجات ســحب-عشــوائيا  –يحق للجهات الرقابية  7/2
 من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه الالئحة الفنية.

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

عند ضــبط حالة عدم مطابقة للمنَتج، فإن الجهة الرقابية تقوم بســحب المنتجات المعنية من المســتودعات  7/4
 واتخاذ اإلجراءات النظامية في حقها.

 (   مسؤوليات سلطات مسح السوق 8المادة )

 تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:

تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في األسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في  8/1
ة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات األساسية المبيَّنة مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سالم

 في هذه الالئحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العالقة. 

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

هذه الالئحة الفنية، فإن سلطات  لمتطلبات-المعروض والمخزَّن -عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنَتج  8/3
مسح السوق تتخذ جميع اإلجراءات اإلدارية من سحبن واستدعاء للمنتج المعني، وُتطبق اإلجراءات 

 ذلك بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة.  (، و 9والعقوبات المشار إليها في المادة )

 (   المخالفات والعقوبات9المادة )
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ر صـــــــــــناعة واســـــــــــتيراد ووضـــــــــــع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه الالئحة الفنية، أو حتى ُيحظَ  9/1
 .اإلعالن عنها

والجهات الرقابية ُيعتبر عدم استيفاء المنَتج لمتطلبات هذه الالئحة الفنية سببا كافيا لسلطات مسح السوق  9/2
للحكم بأن هذا المنَتج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسالمة المستهلك وعلى البيئة، وذلك 

  :في الحاالت التالية

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

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

 عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية. (ج

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

جميع  اتخاذ-الحالة  حسب- عند ضبط أي مخالفة ألحكام هذه الالئحة الفنية، فعلى سلطات مسح السوق  9/3
 إلزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك: اإلجراءات الالزمة

من المستودعات  بسحبه-عن وضع وعرض المنتج المخالف  المسؤولة-تكليف الجهة المخالفة  (أ
أو الســــوق بهدف تصــــحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصــــديره، أو إتالفه )حســــب طبيعة 

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

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

 الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
المخالفة لمتطلبات هذه الالئحة المنتجات تتخذ اإلجراءات الالزمة بحق هذه  عند ضبط مخالفة، فإن الهيئة 9/4

رة بما في ذلك الفنية،  إلغاء شهادة المطابقة ذات العالقة، واتخاذ التدابير الالزمة مع الجهة المقبولة ُمصدِّ
 الشهادة وفقا لالئحة قبول جهات تقويم المطابقة.

دون اإلخالل بأي عقوبة أشد تنص عليها األنظمة السارية، فإنه ُيعاقب كل من يخالف أحكام هذه الالئحة  9/5
أو أي نظام آخر يحل ، الغش التجاري ساري المفعولمكافحة نظام الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في 

 محله.

 (   أحكام عامة10المادة )

نية عن تنفيذ متطلبات هذه الالئحة الفنية، وُيطبَّق عليه العقوبات يتحمَّل المور ِّد كامل المســــــــــــــئولية القانو  10/1
أي أنظمــه ذات عالقــة، متى مــا ثبــت مخــالفتهــا ألي  التي ينص عليهــا نظــام مكــافحــة الغش التجــاري و/

 مادة من مواد هذه الالئحة الفنية.
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األخرى المعمول بهـا في المملكـة؛ ال تحول هـذه الالئحـة الفنيـة دون التزام المور ِّد بجميع األنظمـة/اللوائح  10/2
 المتعلقة بتداول المنَتج ونقله وتخزينه، وكذلك األنظمة/اللوائح ذات العالقة بالبيئة واألمن والسالمة.

يجب على جميع مور ِّدي المنتجات المشمولة بمجال الالئحة الفنية؛ الخاضعة ألحكام هذه الالئحة الفنية،  10/3
ية وســــلطات مســــح الســــوق جميع التســــهيالت والمعلومات التي يطلبونها أن ُيقدموا لمفتشــــي الجهات الرقاب

 لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
ال يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه الالئحة الفنية، أو نشأ أي خالفن في تطبيقها، إذا نشأت أي حالة  10/4

ة أو هذا الخالف، وبما فُيرفع األمر إلى لجنة مختصة في الهيئة إلصدار القرار المناسب بشأن هذه الحال
 يحقق المصلحة العامة.

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

لة على شـــــهادة المطابقة أو عالمة تقوم الهيئة بدراســـــة الشـــــكاوى التي ترد إليها بشـــــأن المنتجات الحاصـــــ 10/6
 الجودة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ اإلجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات. 

للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المور ِّد بنود هذه الالئحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال يحق  10/7
مة لعالمة الجودة الســـــــــعودية، واتخاذ اإلجراءات النظامية التي تكفل عالمة الجودة وفقا لالئحة الفنية العا

 الحفاظ على حقوق الهيئة
عند حصول أي تعديالت على المنتج خالل فترة صالحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال عالمة  10/8

والبد من التقدم الجودة )ما عدا التعديالت الشـــكلية( فإن الشـــهادة أو الترخيص يصـــبح ملايا لهذا المنتج، 
  بطلب جديد.

للهيئة فقط حق تفســـــــــير مواد هذه الالئحة الفنية، وعلى جميع المســـــــــتفيدين من تطبيق هذه الالئحة الفنية  10/9
 االلتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

 (   أحكام انتقالية11المادة )

ل مدة ال تزيد على )ستة أشهر( يجب على المور ِّد تصحيح أوضاعه وفقًا ألحكام هذه الالئحة الفنية، خال 1/11
 من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 ُيمنع تداول المنتجات المخالفة بعد سنة واحدة من تاريخ نشر هذه الالئحة الفنية في الجريدة الرسمية.  2/11
 هذه الالئحة الفنية. اللوائح السابقة في مجال كل-اعتمادها  بعد-تلغي هذه الالئحة الفنية  3/11

 (   النشر12)المادة 
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 ُتنشر هذه الالئحة الفنية في الجريدة الرسمية.
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 ( 1الملحق )

 المواصفات القياسية ذات العالقة و  مصنوعاتهاالجلود الطبيعية والصناعية و منتجات قائمة  (أ
القياسيةرقم المواصفة  عنوان المواصفة القياسية باللغة اإلنجليزية عنوان المواصفة القياسية باللغة العربية الرقم  

تعيين بعض  –االختبارات الكيميائية  –الجلود  1
 – ملونات األزو المستخدمة في صباغة الجلود

: تعيين بعض االمينات العطرية األولالجزء 
 .المستخرجة من ملونات األزو

 SASO-ISO-17234-1 

-الكيميائي للمحتوى المعدني  التقدير-لجلود ا 2
 .: استخراج المعادناألول الجزء

 SASO-ISO-17072-1 

ال  –الكيميائي للمحتوى المعدني  التقدير-الجلود  3
 .: مجموع المحتوى المعدنيجزءالثاني

 SASO-ISO-17072-2 

تحديد محتوى  –اإلختبارات الكيميائية  –الجلود  4
 .خماسي كلوروفينول

 SASO-ISO-17070 

التقدير الكيميائي لمحتوى الكروم  –الجلود  5
الطريقة  األول:الجزء  –السداسي في الجلود 

 اللونية

 SASO-ISO-17075-1 

التقدير الكيميائي لمحتوى الكروم  –الجلود  6
الجزء األول: طريقة  –السداسي في الجلود 

 .الكروماتوغرافي

 SASO-ISO-17075-2 

 دالفورمالدهايالتحديد الكيميائي لمحتوى  –الجلود  7
السائل  استخدام: طريقة األولالجزء  –

 .دائيةالكروماتوغرافي عالي األ

 SASO-ISO-17226-1 

 دالفورمالدهايالتحديد الكيميائي لمحتوى  –الجلود  8
التحليل بالمقياس  استخدام: طريقة الثانيالجزء  –

 .اللوني

 SASO-ISO-17226-2 

 –جلد األغنام األزرق المائي  دباغة-الجلود  9
 .المواصفات

 SASO-ISO-5431 

–جلد الضأن األزرق المائي  دباغة-الجلود  10
 .المواصفات

 SASO-ISO-5432 

 –جلد البقر األزرق المائي  دباغة-الجلود  11
 .المواصفات

 SASO-ISO-5433 

 SASO-ISO-11646  .قياس المساحة –الجلود  12
المدبوغة معدنيا بالكروم )األزرق  الجلود-الجلود  13

 .الرطب( والمستخدمة في صناعة الجلود المختلفة
 SASO-GSO-2442 

 –الجلود الخام من الماشية والخيول  –الجلود  14
 .طريقة التشذيب

 SASO-ISO-2820 
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الحفظ  –جلود الماشية والخيول الخامة  –الجلود  15
 .بواسطة التمليح

 SASO-ISO-2821 

 SASO-GSO-2440  .المتطلبات العامة للمصنوعات الجلدية 16
المصطلحات القياسية المتعلقة ببطاقة العناية  17

بالملبوسات والمنسوجات والمفروشات والمنتجات 
 .الجلدية

 SASO-ASTM-

D3136 

 

 SASO-GSO-1956  المواد الضارة المستخدمة في صناعة المنسوجات 18

: 1الجزء –تعيين مقاومة البري للجلد–الجلود  19
 طريقة تابر

 SASO ISO 17076-1 

الكيميائي لمحتوى الكروم  التقدير-الجلود  20
الحراري للجلد  التقادم-السداسي في الجلود 

 وتعيين الكروم سداسي التكافؤ

 SASO ISO 10195 

12  SASO ISO 11644  قوة التصاق الطبقة المجهزة اختبار –الجلود  

22 تعيين اآلس  –الكيميائية  االختبارات –الجلود  
 الهيدروجيني

 SASO ISO 4045 

32 تعيين اآلس  –الكيميائية  االختبارات –الجلود  
 الهيدروجيني

 SASO ISO 2589 

42  –الفيزيائية والميكانيكية  االختبارات –الجلود  
 تحديد قوة الشد ونسبة االستطالة

 SASO ISO 3376 

52  –الفيزيائية والميكانيكية  االختبارات –الجلود  
: تمزق الطرف 1الجزء  –تحديد قوة التمزق 

 الواحد

 SASO ISO 3377-1 

62  –الفيزيائية والميكانيكية  االختبارات –الجلود  
 : تمزق الطرفين2الجزء  –تحديد قوة التمزق 

 SASO ISO 3377-2 

 

المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى المور ِّدون مسؤولية  ُتعد قائمة المواصفات القياسيةملحوظة: 
 التأكد من موقع الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.

 

 المنتجات والترميز الجمركي ب( قائمة

 البند الجمركي فئات المنتجات الرقم

1 
المرققة )بارشمان(، من خراف أو ضأن،  مهيأة أكثر بعد الدباغة أو التجفيف، بما فيها الجلودجلود 

 ."4114منتوفة، وان كانت مشطورة، عدا الجلود الداخلة في البند
4112 
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3 
جلود مهيأة أكثر بعد الدباغة أو التجفيف بما فيها الجلود المرققة )بارشمان(، من حيوانات أخر، 

 ".41.14منتوفة، وان كانت مشطورة، عدا الجلود الداخلة في البند 
4113 

4 
مهيأة أكثر بعد الدباغة أو التجفيف، بما فيها الجلود المرققة )بارشمان( من فصيلة البقر )بما جلود 

 ."4114في ذلك الجاموس( أو الخيل، منتوفة وان كانت مشطورة، عدا الجلود الداخلة في البند
4107 

9 
مشطورة، لكن غير مهيأة أكثر صالل وجلود مدبوغة أو خامًا من حيوانات أخر، منتوفة، وان كانت 

 ."من ذلك
4106 

10 
بما في ذلك الجاموس( أو الخيل، منزوعة الشعر، )البقر صالل وجلود مدبوغة أو خاما من فصيلة 

 ."وان كانت مشطورة، ولكن غير مهيأة أكثر من ذلك
4104 

11 
ة أو مجففة أو أو الخيل )طرية أو مملح الجاموس(في ذلك  )بماصالل وجلود من فصيلتي البقر 

مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة ُأخرى، ولكنها غير مدبوغة أو مرققة "" بارشمان "" أو 
 ."محضرة أكثر من ذلك(، وإن كانت منتوفة أو مشطورة

4101 

 4205 .أصناف ُأخر من جلد طبيعي أو مجدد 12
 4203 .ألبسة ولوازم ألبسة من جلد طبيعي أو مجدد 13

14 
نقل وحقائب نقل أمتعة، بما فيها حقائب أدوات التجميل وحقائب مستندات وحقائب لنقل صناديق "

األوراق والوثائق و حقائب مدرسية و محافظ نظارات ومحافظ مناظير و محافظ آالت تصوير و 
 ."محافظ آالت موسيقية و محافظ بنادق

4202 

15 
 ومقاود الحيواناتج والعدد وأطواق أصناف السراجة والعدة لجميع الحيوانات، بما فيها السرو 

ومالبس كالب وما يماثلها  وأغطية وأجربه السروجوكمامات فم الحيوانات  وواقيـات الركب)الرسن( 
 ."من جميع المواد

4201 

16 
جلود مجددة أساسها الجلد أو أليافه بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة ، وان كانت لفات، "

جلد طبيعي أو مجدد، غير صالحة لالستعمال في المصنوعات  قصاصات وغيرها من نفايا
 ".الجلدية، نشارة جلود مسحوقها ودقيقها

4115 

17 
جلود مطراة )معروفة بالشاموا( )بما في ذلك الجلود البيضاء الشبيهة بها( جلود ملمعة أو جلود "

 ".ملمعة مكسوة، جلود ممعدنة
4114 

 4304 .فراء اصطناعية ومصنوعاتها 18
 4303 .وأصناف ُأخر من فراء ولوازم ألبسةألبسة  19

20 
جلود بفراء مدبوغة أو مهيأة )بما في ذلك الرؤوس والذيول واألقدام أو القطع اأُلخر أو 

القصاصات(، وإن كانت غير مجمعة أو مجمعة )بدون إضافة مواد ُأخر(، عدا تلك الداخلة في 
 ."4303البند 

4302 

21 
بما في ذلك الرؤوس و الذيول و األقدام واألجزاء أو القطع اأُلخر الصالحة جلود بفراء خام )"

 ."4103أو  4102أو  4101عدا الجلود الخام الداخلة في البند  ،( لالستعمال في صناعة الفراء
4301 

 4206 .مصنوعات من مصارين )ماعدا مصارين دودة القز( أو من مثانات أو من أوتار العضالت 22

 ثة والمعتمدة.المنتجات والتراميز الجمركية الموجودة في منصة سابر اإللكترونية هي النسخة المحدَّ  دُّ ُتعملحوظة: 
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 (2الملحق )

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

 المطابقة للطراز المبنيَّة على تقويم عملية اإلنتاج  1

الواردة في البنود المبينة أدناه،  االلتزامات-خالله  من-هو نموذج إجراء لتقويم المطابقة الذي ُينف ِّذ المور ِّد 
المنتجات المعنية متطابقة مع الطراز المحدد في شــهادة اعتماد  بأن-كامل مســؤوليته  تحت-ثم يؤكد ويقر 

 ( وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة.Type Approvalطراز )ال

 التصنيع  2

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

 (.4( وفقا لما ورد في البند )Surveillanceدورية )

 نظام إدارة سالمة المنَتج     3
يجــب على المور ِّد تقــديم طلــب إلى الجهــة المقبولــة التي يختــارهــا، من أجــل تقويم نظــام إدارة ســــــــــــــالمــة  3/1

 :ما يلي ويجب أن يشمل الطلب، المنَتجات المعنية

تقديم الطلب من الممثل  عند-اســــــــــم وعنوان المورَّد، واســــــــــم وعنوان الممث ِّل الرســــــــــمي للصــــــــــانع  (أ
 الرسمي.

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

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

 المقصودة. كل المعلومات ذات العالقة بشأن فئة المنتجات (د

 الوثائق الخاصة بنظام إدارة سالمة المنَتج. (ه

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

يجب أن يضــــــــمن نظام إدارة ســــــــالمة المنَتج تطابق المنتجات المصــــــــنعة مع الطراز المحدد في شــــــــهادة  3/2
 ذات العالقة.اعتماد الطراز، ومع متطلبات اللوائح الفنية 

بطريقة منهجية ومنظمة، على  –من المور ِّد  المعتمدة-يجب توثيق جميع عناصــــــــــــــر النظام ومتطلباته  3/3
قا  شـــكل ســـياســـات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن ُتتيح وثائق نظام إدارة ســـالمة المنَتج فهما متَّســـِّ
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 وصـــفا-وجه الخصـــوص  على- لبرامج وخطط وأدلة وســـجالت الســـالمة، ويجب أن تشـــمل وثائق النظام
 كافيا لما يلي:

أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمســــــؤوليات وصــــــالحيات اإلدارة، وذلك فيما يتعلق بســــــالمة  (أ
 المنَتج.

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

 اء وبعد التصنيع، وتكرارها؛الفحوصات واالختبارات المنف ِّذة؛ قبل وأثن (ج

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

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

قة-يجب على الجهة المقبولة  3/4 النظام لتحديد ما إذا كان  تقويم-المنَتج على نظام إدارة ســــــــالمة  المصــــــــادِّ
، خالل فترة ســــــريان المصــــــاَدقة على النظام، وذلك لمدة 3/3مســــــتوفيا للمتطلبات المشــــــار إليها في البند 

 ثالث سنوات.

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

 على-يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في ســــــالمة المنَتج المعني، وأن يضــــــم الفريق عضــــــوا واحدا  3/6
خبرة في تقويم مجال وتقنيات صــــــــــــــناعة المنَتج، وإلماما بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح  ذا-األقل 

 الفنية ذات العالقة.

من للمصــنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشــار يجب أن يشــمل التدقيق زيارة تقوي 3/7
للتــأكــد من قــدرة الصـــــــــــــــانع على تحــديــد المتطلبــات الواردة في اللوائح الفنيــة، وإجراء  3/3إليهــا في البنــد 

 الفحوصات واالختبارات الالزمة لضمان مطابقة المنَتج لتلك المتطلبات.

انتهاء التقويم، على أن يتضمن اإلشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع  يجب إشعار الصانع بالقرار بعد 3/8
 مسوغات ذلك.

يتعهد الصـــــانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة ســـــالمة المنَتج، كما هو ُمصـــــاَدق عليه، والحفاظ عليه بحيث  3/9
 يظل مالئما وفعاال.

 بأي-إدارة ســـــــالمة المنَتج  صـــــــادقت على نظام التي-يجب على الصـــــــانع إشـــــــعار جهة تقويم المطابقة  3/10
 تعديل ُمقتَرحن في نظام إدارة سالمة المنَتج.

يجب على الجهة المقبولة تقويم أي تعديالت مقترحة، ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة ســــــــــــــالمة المنَتج  3/11
ويجب ، أو يحتاج إلى إعادة التقويم، 3/3المعدَّل مســــــتمرًا في مطابقته للمتطلبات المشــــــار إليها في البند 



 01-20-02-ل.تو
 

 26من  20الصفحة 
WWW.SASO.GOV.SA 

على الجهة المقبولة إشـــــعار الصـــــانع بقرارها، على أن يتضـــــمن اإلشـــــعار نتائج الفحص واالختبار وقرار 
 التقويم مع مسوغات ذلك.

 المراقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة 4

المنَتج الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى اســـــــــــــتيفاء المور ِّد اللتزامات نظام إدارة ســـــــــــــالمة  4/1
 المصاَدق عليه.

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

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

يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصــــــــــــانع يطبق نظام إدارة ســــــــــــالمة  4/3
 المنَتج ويحافظ عليه، على أن ُتقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمور ِّد.

إذا اقتضــــــــــى األمر  –فجائية للمصــــــــــنع إلجراء اختبارات على المنَتج  يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات 4/4
توكيلها لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة ســالمة المنَتج يعمل بشــكل صــحيح، على أن ُتقدم  أو-ذلك 

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

 واإلقرار بالمطابقةشهادة المطابقة  5

يجب على الجهة المقبولة إصـــدار شـــهادة مطابقة للمنَتج إذا كان المور ِّد حاصـــال على نظام إدارة ســـالمة  5/1
المنَتج مصــــــــــــاَدق عليه وســــــــــــاري المفعول، وذلك كلما قدم المور ِّد طلبا لذلك، خالل فترة ســــــــــــريان مفعول 

 المصادقة.

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

يجب على المور ِّد أن يصــــــــــــــدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل طرازن ُمعتمد من المنَتج )اعتماد الطراز(، وأن  5/3
( ســـنوات، 10لمدة ال تقل عن عشـــر )يجعله ُمتاحا للجهات المختصـــة والرقابية وســـلطات مســـح الســـوق 

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

هات المختصـــة والرقابية وســـلطات مســـح الســـوق لمدة يجب على المور ِّد أن يجعل الوثائق أدناه ُمتاحًة للج 5/4
 ( سنوات.10ال تقل عن عشر )

 .3/3الوثائق المشار إليها في البند  (أ

 ، كما هو مصاَدٌق عليه.3/9التعديالت المشار إليها في البند  (ب
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 .3/7قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند  (ج

يجب على كل جهة مقبولة إبالم الجهات المختصــــــة والرقابية وســــــلطات مســــــح الســــــوق عن أنظمة إدارة  5/5
سالمة المنَتج التي صادقت عليها أو سحبتها، ويجب عليها وضع قوائم ألنظمة إدارة سالمة المنَتج التي 

يلة؛ إما بشــــكل صــــادقت عليها، أو التي قامت برفضــــها أو تعليقها أو تقييدها أو ســــحبها، وذلك بأي وســــ
دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشــــعار الجهات المقبولة األخرى عن المصــــادقات الخاصــــة 

-بأنظمة إدارة ســالمة المنَتج التي قامت برفضــها أو تعليقها أو ســحبها أو تقييدها، وإشــعار تلك الجهات 
 مصادقات األنظمة التي أصدرتها. عن-الطلب  عند

  



 01-20-02-ل.تو
 

 26من  22الصفحة 
WWW.SASO.GOV.SA 

 (3الملحق )
 ISO/IEC 17067( وفقا للمواصفة Type 1aنموذج تقويم المطابقة )

 (Type Approvalاعتماد الطراز )
 

 اعتماد الطراز        1/1

ُيعرَّف اعتماد الطراز بأنه أحد إجراءات تقويم المطابقة، حيث تقوم الجهة المقبولة بمقتضـــــــــــاه بمراجعة التصـــــــــــميم 
رار بأن التصــــميم الفني للمنَتج يســــتوفي متطلبات اللوائح الفنية الســــعودية الفني للمنَتج، والتأكد من صــــحته ثم اإلق

 ذات العالقة.
 ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:

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

فحص عينـة ُممث ِّلـة لإلنتـاج الُمزمع، لواحدة أو أكثر من األجزاء ذات المخـاطر للمنَتج )جمع بين نموذج 
 .اإلنتاج ونموذج التصميم(

 إجراءات اعتماد الطراز    2/1

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

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

  .اسم وعنوان الصانع (أ
 إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى. (ب

تقويم مدى مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، وأن تحتوي على تحليل وثائق فنية ُتمك ِّن من  (ج
 وتقييم مناسبين للمخاطر. 

د الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنَتج؛ على أن تشـــــــمل  (د ما يقتضـــــــيه  حســـــــب-يجب أن تحد ِّ
 والتصنيع وتشغيل )استخدام( المنَتج.  التصميم-التقويم 

 التالية: العناصر-األقل  على-ل الوثائق الفنية يجب أن تشم (ه
 .وصف عام للمنَتج (1
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رســومات التصــميم والتصــنيع والمســاقط األفقية )الرســوم البيانية( العناصــر والوحدات والتقســيمات  (2
 الجزئية، إلخ...

التوصـــيف والشـــروح الالزمة لفهم الرســـومات والرســـوم البيانية وتشـــغيل)اســـتخدام( المنَتج المشـــار  (3
   إليها.

قائمة بالمواصــفات القياســية الســعودية أو أي مواصــفات فنية أخرى مالئمة تعتمدها الهيئة، ســواًء  (4
اســــية للوائح الفنية كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصــــفا للحلول المتبنَّاة الســــتيفاء المتطلبات األســــ

الســـعودية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصـــفات القياســـية المشـــار إليها، وفي حالة االســـتعمال 
ح في الوثائق الفنية البنود المطبقة.  الجزئي للمواصفات القياسية السعودية، فيجب أن ُيوضَّ

بة واالختبارات الُمجراة، نتائج التقارير )الحســـــــابات البيانية( الخاصـــــــة بالتصـــــــميم، وعمليات المراق (5
 إلخ... 

 تقارير االختبارات. (6
عينات ُممث ِّلة عن اإلنتاج الُمزمع، ويمكن أن تطلب الجهة المقبولة المزيد من العينات إذا دعت  (7

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

ل الوثائق الُمتَبعة، خاصة في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو األدلة إلى ك
ما اقتضى األمر  متى-المواصفات الفنية المالئمة المشار إليها، ويجب أن تشمل األدلة الداعمة 

االختبارات الُمجراة في المختبر المناســـــــــــب لدى الصـــــــــــانع، أو في مختبر آخر تحت  نتائج-ذلك 
 مسؤوليته.

 مهام الجهة المقبولة     2/1/2

 بالنسبة للمنَتج  (أ

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

 بالنسبة للعينات (ب

التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصر الُمصمَّمة وفقا للمواصفات  (1
 ودية، والعناصر الُمصمَّمة وفقا للمواصفات األخرى.القياسية السع
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إجراء الفحوصــــــــات واالختبارات المناســــــــبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد من أن الحلول  (2
( التي تبناها الصـــــــــــــانع تفي بالمتطلبات الرئيســـــــــــــة المحددة في technical solutionالفنية )

 طبيق المواصفات ذات العالقة.المواصفات القياسية، وذلك في حالة عدم ت

حــالــة عــدم تطبيق  في-إجراء االختبــارات المنــاســــــــــــــبــة، أو توكيــل من يقوم بهــا بــالنيــابــة، للتــأكــد  (3
الحلول الفنية التي تبناها  بأن-المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات األخرى المالئمة 

 ة.الصانع تستوفي المتطلبات األساسية للوائح الفنية السعودي

 االتفاق مع الصانع على مكان إجراء االختبارات. (4

 بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة  (ج

يجب على الجهة المقبولة إصــــــدار تقرير تقويم عن اإلجراءات التي قامت بها ومخرجاتها، وعلى  (1
 الجهة المقبولة أالَّ تنشر هذا التقرير ال كليا وال جزئيا إال بعد موافقة الصانع.

إذا كــان الطراز مطــابقــا لمتطلبــات اللوائح الفنيــة الســــــــــــــعوديــة المنطبقــة على المنَتج المعني، فــإن  (2
ر شــهادة اعتماد طراز للصــانع، ويجب أن تحتوي الشــهادة على اســم وعنوان  الجهة المقبولة ُتصــدِّ

دت، والمعلومات الالزمة لتحديد الطر  إن-الصــــــانع، ونتائج االختبارات، وشــــــروط ســــــريانها  از ُوجِّ
 المصاَدق عليه، ويمكن أن تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات. 

يجب أن تحتوي الشــــــــــــــهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناســــــــــــــبة لتقويم مدى مطابقة  (3
 المنتجات المصنَّعة وفقا للطراز الُمختَبر وللمراقبة أثناء التشغيل.

عودية المنطبقة على المنَتج المعني، إذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية الســــــــــــــ (4
ر شـــــهادة اعتماد الطراز، وأن ُتبل ِّغ صـــــاحب الطلب بقرارها،  فيجب على الجهة المقبولة أالَّ ُتصـــــدِّ

لة حيال عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز.  مع إعطائه مسوغات مفصَّ

ما أشارت هذه التطورات يجب على الجهة المقبولة أن تتَّبع كل التطورات التقنية المعروفة، ومتى  (5
إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز المصـــاَدق عليه لمتطلبات اللوائح الفنية الســـعودية، فيجب 
د مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضـــــــــــافية، وعليها في هذه الحالة  على الجهة المقبولة أن تحد ِّ

 إبالم الصانع بذلك.

تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصــــــة بشــــــهادة اعتماد  تيال-يجب على الصــــــانع إبالم الجهة المقبولة  (6
ؤث ِّر على التغييرات الُمدخلة على الطراز المصـــــــــــــادق عليه؛ التي من شـــــــــــــأنها أن تُ  بكل-الطراز 

مطابقة المنَتج لمتطلبات اللوائح الفنية الســعودية، أو لشــروط ســريان شــهادة اعتماد الطراز، حيث 
 افية على شهادة اعتماد الطراز األولية.أن مثل هذه التغييرات تتطلب مصادقة إض
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يجب على كل جهة مقبولة أن ُتبلَّغ الهيئة عن شــــهادات اعتماد الطراز وأي إضــــافة ُأصــــدِّرت أو  (7
بت، وعليها أن تقوم بشكل دوري  قائمة بشهادات اعتماد الطراز وأي  بتقديم-عند الطلب  أو-ُسحِّ

 أو ُقي ِّدت بأي شكل. إضافات قد ُرفِّض إصدارها أو تلك التي قد ُعل ِّقت
يجب على كل جهة مقبولة أن ُتبلَّغ الجهات المقبولة األخرى عن شــــــــــــــهادات اعتماد الطراز وأي  (8

 عند-إضـــــــافات قد ُرفِّض إصـــــــدارها أو تلك التي قد ُعل ِّقت أو ُقي ِّدت بأي شـــــــكل، وأن ُتبلَّغ كذلك 
 شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة قد ُأصدِّرت. عن-الطلب 

تحصل على نسخ من شهادات اعتماد  أن-عند الطلب  –ئة وللجهات المقبولة األخرى يمكن للهي (9
تحصــل على نســخ من  أن-عند الطلب  –الطراز و/أو اإلضــافات المدخلة عليها، ويمكن للهيئة 

الوثائق الفنية، ومن نتائج االختبارات التي قامت بها الجهة المقبولة، ويجب على الجهة المقبولة 
ســـــــخة من شـــــــهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها واإلضـــــــافات المدخلة عليها، فضـــــــال عن االحتفاظ بن

الوثائق الفنية، بما في ذلك المســــــــــتندات المرفقة من الصــــــــــانع، وذلك حتى تاريخ انتهاء ســــــــــريان 
 الشهادة.

يجب على الصــــــانع االحتفاظ بنســــــخة من شــــــهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها واإلضــــــافات المدخلة  (10
ثائق الفنية، وإتاحتها للجهات الرقابية وســلطات مســح الســوق لمدة عشــر ســنوات بعد عليها مع الو 

 وضع المنَتج في السوق.

( أعاله، والقيام بالواجبات المشـــــار إليها 2/1/1يمكن للمور ِّد تقديم الطلب المشـــــار إليه في البند ) (11
 سلفا باسم الصانع، بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.
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 Supplier Declaration of Conformityبالمطابقة  المور ِّدنموذج إقرار 
 يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

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

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

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

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

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

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

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

 
 


