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 دـــيـــهـــمــت

تاريخ و  244تمشيًا مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلبه األمر من التزام  ،ه21/9/1426

المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العالقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة؛ خاصة اتفاقية العوائق الفنية 
انسياب السلع بين الدول األعضاء،  أمام 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 ( من 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 -لى المادة الرابعة ) فقرة استنادا إو 
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 -وبناًء على المادة الرابعة ) فقرة 
"مراجعة  وذلك بأن تتولى الهيئة ،م 31/5/2010الموافق  ،هـ 17/6/1431بتاريخ  216مجلس الوزراء رقم 

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

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

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

 والخاصة االلتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".

لمشــــــــمولة في إحدح اللوائح تعت ر أســــــــاســــــــا لمطابقة تلك المنتجات ن المواصــــــــفات اللياســــــــية للمنتجات اإوحيث 
  .للمتطلبات األساسية للسالمة في الالئحة المحددة

 فقد قامت الهيئة بإعداد هذه الالئحة الفنية. 
 هذا التمهيد وجميع المالحق لهذه الالئحة جزء ال يتجزأ منها. مالحظة:



 03-04-17-162-م.إ

 

 19من  4الصفحة 

 

 والتعاريفالمصطلحات     (1المادة )

الم ينة  الدالالت والمعاني -الالَّئحة  هعند تط يق بنود هذ -تكون للمسميات والعبارات أدناه  1/1
 : سياق النص خالف ذلك مالم يقتضِّ  أمامها،

  : المملكة العربية السعوديةالمملكة

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. :الهيئة

 مجلس إدارة الهيئة. :المجلس

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

ائق : وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطر الالئحة الفنية
إنتاجها، بما في ذلك األحكام اإلدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب االلتزام بها. وقد تشمل أو تبحث 
بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتع ئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات على المنتجات 

 أو الخدمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج. 

 القواعد   -لالستخدام االعتيادي والمتكرر -تضع  ؛قة معتمدة من مجلس اإلدارةوثي: المواصفة القياسية
، ؛ التي يكون تط يقها اختيارياق اإلنتاج ذات العالقةائوالتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطر 

العالمات وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات، والتعاريف والتع ئة، ومتطلبات وضع الشارات أو 
 .ق اإلنتاجائالتي تنط ق على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طر 

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

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

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

  العامة. المصلحة بحماية يتعلق آخر أي جانب أو وال يئة،

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

 .المنت ج

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

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

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

 هي جهات تقويم مطابقة تم ق ولها من الهيئة وفق الئحة ق ول جهات تقويم المطابقة. :المقبولة الجهات

؛ التي تؤكد مطابقة المنتج أو لديها : الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدح الجهات المق ولةشهادة المطابقة
  أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات اللياسية ذات العالقة.

التشريعات المعمول بها، وذلك  لمتطلباتل مطابق بأن منتجه نفسه إقرار من المورد :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 على المنتج اختبارات  إجراء  و قد يعتمد اإلقرار على - التصنيع

 .المسؤول عنه إما الصانع أو المستورديكون في سوق المملكة، و  هو وضع المنت ج الوضع في السوق:

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

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

وفقا ، أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي االستدعاء:
 .لالئحة لالستدعاء

 المنتج تصنيع عن الفنية المسؤولية لها التي المنشأة: الصانع

 في ذلك بما للمستهلك، حتى وصوله تصنيعه بعد المنتج بها يمر التي المراحل جميع: اإلمداد سلسلة
 أخرح  عملية وأية ،بالتجزئة أو بالجملة بيعه أو، توصيله أو تخزينه أو نقله أو أو توريده، وتغليفه تع ئته

 .صلة ذات



 03-04-17-162-م.إ

 

 19من  6الصفحة 

 

  :واإللكترونية الكهربائية والمعدات األجهزة

لتعمل بالشكل الصحيح وأجهزة  ةالتيارات الكهربائية واإللكترو مغناطيسي على( األقل على وظائفها إحدى )في المعتِمدة األجهزة 

فولت للتيار  1500فولت للتيار المتردد و 1000توليد ونقل وقياس هذه التيارات والحقول والمصممة للعمل بجهد مقنن ال يزيد عن 

 المباشر.

 
 تعمل التي النطاق واسعة األجزاء/المكونات أو/و المعدات أو اآلالت من مجموعة :النطاق واسعة الثابتة ةیالصناع المعدات

 انتهايوص استخدامها تميو نيمحترف قيطر عن نيمع مكان في دائم بشكل فكفكتها أو بهايترك تمي والتي محدد قيتطب على بمجموعها

 .ريالتطو أو األبحاث أو عيللتصن منشأة في نيمحترف قبل من

 
 تمي التي المقتضى وفق األخرى واألدوات األجهزة من أنواع عدة من مجموعة :النطاق واسعة الثابته تزایالتجه

 مسبق مخصص محدد موقع في الدائم لالستخدام والمصممة نيمحترف نيياختصاص قبل من بهايوترك عهايتجم

 .نيمحترف قبل من فكفكتها تمي والتي ديالتحد

 
 والمعدات األجهزة ليلتوص تستخدم التي فولت 250 عن ديز ي ال لجهد المقننة الكابالت عيجم :الكابالت
 .البعض ببعضها األجهزة هذه ليلتوص أو ةيالكهربائ بالمآخذ ةيواإللكترون ةيالكهربائ

 
 تفكيكها يمكن ال مواد من مزيج من تتكون  مادة أو بمجملها، موحدة محتويات من مادة هي :المتجانسة المادة

 عمليات أو الطحن، السحق، القطع، التفكيك، مثل ميكانيكية، أفعال طريق عن مختلفة مواد إلى فصلها أو
 )الجلخ(.الكشط

 
 .والحرفي الصناعي لالستخدام اً يحصر  المصممة والتحكمالمراقبة  أدوات :الصناعي والتحكم قبةاالمر  أدوات

 

 .للضرر محتمل مصدر:  Hazard)خطر )أخطار()

 

       الضرر شدة بدرجة ا   مرتبط للضرر مسبب خطر ظهور احتمال (RISK)مخاطر
القرارات اللوائح واألخرح الواردة في هذه الالئحة المعاني الواردة في األنظمة و يكون للكلمات والعبارات 1/2

  )للهيئة حق التفسير للمعاني الواردة في هذه الالئحة(الهيئة.المعمول بها في 

 المجال (2المادة  )

 جميعوالمعدات الكهربائية واإللكترونية وتسري أحكام هذه الالئحة على  األجهزة جميع علىهذه الالئحة  قُتط َّ 
 التالية: تويشمل الفئا واإللكترونية الكهربائيةاألجهزة والمعدات 

 .األجهزة المنزلية الك يرة (1
 .األجهزة المنزلية الصغيرة (2
 معدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (3
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 معدات اإلضاءة  (4
 .النطاق(األدوات الكهربائية واإللكترونية )باستثناء األدوات الصناعية الثابتة واسعة   (5
 .اللعب والترفيه والمعدات الرياضية (6
 .أدوات المراقبة والتحكم  (7
 .المعدات الكهربائية واإللكترونية (8

 

وذلك  ،الخارج من دةمستور  أو  المملكة داخل عةمصنَّ  كانتأ ، سواءً في أسواق المملكة عرضوتُ التي توضع  ؛
  .(1وفقا للتعريفات والمصطلحات ذات العالقة الواردة في المادة )

 الجهات من لها المالئمة التشريعات تصدر ان على ،الط ية التجهيزات كلمن مجال هذه الالئحة  ويستثنى
 العالقة ذات المختصة

 األهداف (3)المادة 

األساسية  المتطلباتالمواد الخطرة في األجهزة والمعدات الكهربائية واإللكترونية  تحديدإلى  تهدف هذه الالئحة
التي  ؛تقويم المطابقة وتحديد إجراءات الالئحة، ههذفي مجال  المشمولة، ألجهزة والمعدات الكهربائية واإللكترونيةل

-1في الملحق ) المواد الخطرةنسبة  تحديد اتالمنتج ههذ استيفاءلضمان ، وذلك دين االلتزام بهايجب على المور ِّ 
  .مسح األسواقوتسهيل إجراءات  ،المحافظة على ال يئة وصحة وسالمة المستهلكالتي تهدف إلى  ب(

 المور ِّدلتزامات ا  ( 4المادة )

 التالية: المتطلباتبااللتزام  ،المور ِّديجب على 

 الفنيةلمتطلبات ا   4/1

األجهزة والمعدات الكهربائية  يجب على المور ِّد اســــــتيفاء الخصــــــائص األســــــاســــــيةف، هذه الالئحةمتطلبات  لتحقيق
 وذلك على النحو التالي: ،واإللكترونية

 في المحددة لمتطلبات الفنيةا - دهاالتي يور ِّ  - األجهزة والمعدات الكهربائية واإللكترونية تســــــــــــــتوفي أن 4/1/1
 اللياسية المواصفات توفر عدمحال  في، و الالئحة ( من هذه1الملحق ) ة فيالمواصفات اللياسية الم نيَّ 

   .الدولية اللياسية لمواصفاتل مستوفية عندئذ تكون  أن يجبف ، الخليجية السعودية أو

إجراءات تقويم المطابقة الم ينة في -دها التي يور ِّ  -األجهزة والمعدات الكهربائية واإللكترونيةتجتاز أن    4/1/2
مطابقة المنت ج  ُتث ِّتُ هذه الالئحة، وأن تكون مصـحوبة بملف فني يتضـمن كل الوثائق والمعلومات التي 

 .لمتطلبات هذه الالئحة
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)ُيعت ر المصـــنع الحاصـــل  على شـــهادة نظام إدارة وفقا لـ إدارة جودة فعال  نظام لدح المصـــنع يتوفر أن   4/1/3
 منتجات األجهزة والمعدات الكهربائية واإللكترونية في مجال ISO 9001 خاصـــــــة لتط يقالمتطلبات ال

 (.ال ند هذا لمتطلبات مستوفياً  -أو ما يكافئها  -العالقة"  ذات

 األساسية المتطلبات     4/2

و التقيد بالنســـــب المســـــمو     األســـــاســـــية المتطلباتاســـــتيفاء لتحقيق متطلبات هذه الالئحة، فيجب على المور ِّد  
 من هذه الالئحة. (2)الم ينة في الملحق واإللكترونية الكهربائية والمعدات جهزةلألباستخدامها من المواد الخطرة 

  )القياسية( المترولوجية المتطلبات     4/3

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

 المتطلبات اإلدارية     4/3

المط ق في  الجهات ذات العالقة ما ورد في نظام إلى األجهزة والمعدات الكهربائية واإللكترونية تخضــــع يجب أن
 المملكة.

 إجراءات تقويم المطابقة  ( 5المادة )

المطابقة الواردة في هذه الالئحة الفنية فقط، وإذا وردت متطلبات جب االلتزام بمتطلبات إجراءات تقويم ي     5/1
  .أخرح بهذا الخصوص في أي مواصفة قياسية فال يؤخذ به

الحصول على  –في السوق  – األجهزة والمعدات الكهربائية واإللكترونيةيجب على المور ِّد المسؤول عن     5/2
ذي العالقة صادر من الشركة الصانعة، وتقديمه للهيئة وتقرير االختبار ( (Type 1a شهادة المطابقة 

 .إلصدار شهادة المطابقة

  :ما يلي فني يتضمن يجب أن ُيرفق مع المنت ج ملف       5/3

  (4ق ))الصانع/المستورد( بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملح إقرار المور ِّد (أ

  .المخاطر تقييم وثيقة (ب

 .بشكل آمن وسليم المنتج واستخداموأدلة تشغيل  الضرورية والتن يهات التحذيرات (ج

 )المنافذ والمصانع( ات الرقابيةمسؤوليات الجه  ( 6المادة )

 تقوم الجهات الرقابية كجزء من مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:
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الخاضـــــــــــعة لهذه ؛  واإللكترونيةاألجهزة والمعدات الكهربائية  بالتحقق من اســـــــــــتيفاء ات الرقابيةالجه تقوم    6/1
  اإلرساليات. رفقة معالمُ  الوثائق الفنيةر توف  مدح دة و تقويم المطابقة المحدَّ إلجراءات الالئحة 

الخاضعة  األجهزة والمعدات الكهربائية واإللكترونيةسحب عينات من  -عشوائيا  – ات الرقابيةلجهل يحق    6/2
للتأكد من مدح مطابقتها  )داخل المملكة أو خارجها( المختصـــــــــــــــة المخت رات إحالتها إلىو  ،لهذه الالئحة

 .الواردة في هذه الالئحة للمتطلبات

 بذلك. وما يتعلقإجراء االختبارات  تكاليف( ومستوردين)صانعين  دينالمور ِّ الرقابية تحميل  للجهات يحق    6/3

ســـحب المنتجات المعنية من المســـتودعات ب تقوم الرقابيةة الجهفإن  للمنت ج،عدم مطابقة  ةحال ضـــبط عند   6/4
 .في حقها النظامية واتخاذ اإلجراءات

 سلطات مسح السوق مسؤوليات   ( 7المادة )

 تقوم سلطات مسح السوق كجزء من مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:

نة في المنتجات المخزَّ  إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في األسواق، وكذلكتط يق     7/1
نة تحقق من سالمة المنتجات ومدح استيفائها للمتطلبات األساسية الم يَّ للمستودعات التجار والمصنعين 

 في هذه الالئحة والمواصفات اللياسية ذات العالقة. 

وذلك إلجراء  )صانعين ومستوردين(، سحب عي نات من المنت ج، سواًء من السوق أو مستودعات المور ِّدين      7/2
 .االختبارات الالزمة والتأكد من مدح مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه الالئحة

مسح سلطات لمتطلبات هذه الالئحة، فإن  -مخزَّن  وأ معروض - جمنت  ل حالة عدم مطابقة ضبط عند     7/3
ا المشار إليه العقوباتو  اإلجراءاتق ط  ِّ تُ للمنتج المعني، و  المتبعة اإلجراءات اإلدارية جميع السوق تتخذ
 . الالزمة اتجراءاإل اتخاذ بعدوذلك  ،(8في المادة )

 المخالفات والعقوبات(   8المادة )

أو حتى اإلعالن  الالئحة،المطابقة ل نود هذه المنتجات غير  واســــــــتيراد ووضــــــــع وعرضر صــــــــناعة ُيحظ     8/1
 .عنها

للحكم الرقابية  الجهاتمتطلبات هذه الالئحة س با كافيا لسلطات مسح السوق و لالمنت ج  استيفاءعت ر عدم يُ      8/2
وذلك  ال يئة،على و على صحة وسالمة المستهلك  يشكل خطراحيث إنه قد مطابق، غير  منت جهذا ال بأن

  :في الحاالت التالية

 صحيحة. غيربطريقة  هماأو إصدار  بالمطابقة، المور ِّد أو إقرار مطابقةال ةعدم إصدار شهاد (أ
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، أو احتوائهما )الملف الفني للمنت ج، إقرار المطابقة ...( الفنيةعدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق  (ب
 .على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة

 .)إذا كان ذلك ممكنًا( االستخدام إرشاداتأو  ال يانات اإليضاحيةعدم توفر أو عدم اكتمال  (ج

 جميعتخاذ اب -الحالة حسـب  - سـلطات مسـح السـوق  تقوم، هذه الالئحةمخالفة ألحكام  ضـبط أي عند     8/3
 :اتخاذ ما يلي ولها في س يل ذلك، اإلجراءات الالزمة إلزالة المخالفة وآثارها من السوق 

 بســــــــــــــحبه من  - المنتج المخالف عرضوضــــــــــــــع و المســــــــــــــؤولة عن  - تكليف الجهة المخالفة (أ
خالل  وذلك ،تصـديرهأو  إن كان ذلك ممكنا، ،تصـحيح المخالفةالسـوق بهدف  المسـتودعات أو

 .السوق  سلطات مسحتحددها التي زمنية المدة ال

ولسلطات  ،من األسواق الستدعائهاخر آأي إجراء اتخاذ أو  حجزها،سحب المنتجات أو الليام ب (ب
الجهة ل يمع تحم، األسـواقج من المنت   اسـتدعاءاإلعالن عن   -الحالة حسـب  - مسـح السـوق 

 المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

التعامل مع المنتجات المخالفة المشمولة في هذه الالئحة وفقا لما ُتحدده األنظمة واللوائح المطبَّقة  (ج
 السوق.لسلطات مسح لدح الجهات الرقابية 

 بحق الالزمةاإلجراءات  تتخذة لهيئ، فإن الألجهزة والمعدات الكهربائية وااللكترونية عند ضـــــبط مخالفة      8/4
 ذات العالقة.إلغاء شهادة المطابقة بما في ذلك  ،ه الالئحةهذمتطلبات ل المخالفةالمنتجات هذه 

ه كل من يخالف أحكام هذ عاقبيُ فإنه ، الســــــــــــارية األنظمةدون اإلخالل بأي عقوبة أشــــــــــــد تنص عليها      8/5
أو أي  ،ســاري المفعول الغش التجاري مكافحة نظام المنصــوص عليها في والغرامات بالعقوبات  الالئحة

 .، أو التشريعات الخاصة بحماية المستهلكآخر يحل محله نظام

 عامةأحكام (   9المادة )

عليه العقوبات التي ط َّق تُ و يتحمل المور ِّد كامل المســــــــــــــئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه الالئحة،    9/1 
إذا ث ت مخالفتها وذلك ، ةذات عالق أخرح  ةأي أنظمأو  الغش التجاري و/مكافحة ينص عليها نظام 

 ألي مادة من مواد هذه الالئحة.

 المعمول بها في المملكة؛األخرح األنظمة/اللوائح  جميعبتط يق  المور ِّددون التزام  هذه الالئحة حولتال     9/2
كذلك األنظمة/اللوائح ذات و  ،اوتخزينه اونقله األجهزة والمعدات الكهربائية واإللكترونيةالمتعلقة بتداول 
 .والسالمةوالصحة واألمن العالقة بال يئة 
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 - ه الالئحةألحكام هذ الخاضـــــــعة - األجهزة والمعدات الكهربائية واإللكترونيةمور ِّدي يجب على جميع      9/3
والمعلومات التي يطل ونها  الرقابية وســلطات مســح الســوق جميع التســهيالتلمفتشــي الجهات  يقدمواأن 

 لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

في تط يقها،  ، أو نشـــــــأ أي خالف  ه الالئحةال يمكن معالجتها بمقتضـــــــى أحكام هذحالة أية إذا نشـــــــأت      9/4
بشــأن الخالف  مناســبالالقرار  الحالة وإصــدارللنظر في هذه  إلى لجنة مختصــة في الهيئةفُيرفع األمر 

 .وبما يحقق المصلحة العامة ،حولها

طلب الحصــــــــــول على إجراءات تقويم المطابقة لمور ِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أســــــــــباب رفض ليجوز      9/5
 ، ودفع أي تكاليف إضــــــــافيةالرفض، وبعد إجراء التصــــــــحيحات الالزمة لألســــــــباب التي أدت إلى األول

 الهيئة.تستدعي ذلك ُتحدد من 

والتحقق من  ،شهادة المطابقةتقوم الهيئة بدراسة الشكاوح التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على      9/6
 اإلجراءات النظامية في حالة ث وت أي مخالفات.  اتخاذصحة هذه الشكاوح، و 

إلجراءات النظامية التي ا اتخاذهذه الالئحة، و  بنودلمور ِّد اخالف  المطابقة إذاشــــــــــــــهادة  يحق للهيئة إلغاء    9/7
 تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

يصــبح  أو إقرار المور ِّدالشــهادة عدا التعديالت الشــكلية( فإن ما ) المنتج عند حصــول أي تعديالت على     9/8
 وأن يقوم المور ِّد بإشعار الهيئة  ،لهذا المنتج، والبد من التقدم بطلب جديد ىلغمُ 

بما  االلتزاموعلى جميع المســــــــــتفيدين من تط يق هذه الالئحة  ،للهيئة فقط حق تفســــــــــير مواد هذه الالئحة    9/9
 يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

  انتقاليةأحكام (   10المادة )

( من ستة أشهرخالل مدة ال تزيد على )، ذه الالئحةأوضاعه وفقًا ألحكام ه تصحيح المور ِّديجب على     10/1
 .نشرها في الجريدة الرسميةتاريخ 

ُيســمح بتداول المنتجات غير المســتوفية للمتطلبات الواردة ف( من هذه المادة، 1مع مراعاة أحكام الفقرة )    10/2
 .نشرها في الجريدة الرسميةمن تاريخ  سنةلمدة ال تزيد على  ،ه الالئحةفي هذ

األجهزة والمعدات  كل اللوائح الســــــــابقة في مجال مطابقة منتجات - اعتمادهابعد  - هذه الالئحة تلغي    10/3
 وضــعها وبعد عرضــهاق ل للحد من المواد الخطرة  متطلبات الســالمةواســتيفائها ل الكهربائية واإللكترونية

 .في األسواق
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 النشر(   11المادة )

 .الجريدة الرسميةفي ه الالئحة نشر هذتُ 
 

أ( الخاص بالمواصفات القیاسیة -1ملحق رقم )  

  

 م
رقم المواصفة 

 المرجعیة

 ( Eأسم المواصفة )  أسم المواصفة ) ع (

1 
IEC 63000:2016 

ق الفني لتقييم المنتجات الكهربائية توثيال
واإللكترونية فيما يتعلق بتقييد استخدام 

 .المواد الخطرة

Technical documentation for the 

assessment of electrical and electronic 

products with respect to the restriction of 

hazardous substances 

2 SASO IEC 

62321:2010 

تحديد مستويات  -المنتجات الكهروتقنية 
المواد الستة المنظمة )الرصاص، 
الزئبق، الكادميوم، الكروم سداسي 

البروم، التكافؤ، ثنائي الفينيل عديد 
 اثيرات ثنائية الفينيل عديد البروم(

Electrotechnical products - Determination 

of levels of six regulated substances (lead, 

mercury, cadmium, hexavalent chromium, 

polybrominated biphenyls, 

polybrominated diphenyl ethers) 

3 
IEC 62321-1:2013   

الكهرو تحديد مواد معينة في المنتجات 
 : مقدمة ونظرة عامة1الجزء  - ةتقني

Determination of certain substances in 

electrotechnical products - Part 1: 

Introduction and overview 

4 
IEC 62321-2:2013 

الكهرو تحديد مواد معينة في المنتجات 
: تفكيك، فصل وإعداد 2الجزء  - ةتقني

 العينات الميكانيكية

Determination of certain substances in 

electrotechnical products - Part 2: 

Disassembly, disjointment and mechanical 

sample preparation 

5 
IEC 62321-3-1:2013 

تحددد ددد مواي معینددة نت المنتجددات ال هرو 

الرصدددددداص  - نحص: 1-3الجزء  -تقنیة 

والدزبد دق والد دددايمدیدوم والد دروم الد دلدت 

وال روم ال لت عن طر ق قیددداي طی  

 األشعة السینیة الضوبیة

(X-ray fluorescence 

spectrometry )  

Determination of certain substances in 

electrotechnical products - Part 3-1: 

Screening - Lead, mercury, cadmium, 

total chromium and total bromine by X-

ray fluorescence spectrometry 

6 IEC 62321-3-2:2020 

RLV 

تحديد مواد معينة في المنتجات الكهرو 
الفلور  -: فحص 2-3الجزء  -تقنية 

والبروم والكلور في البوليمرات 
 -وااللكترونيات عن طريق االحتراق 

 ( C-ICايون اللوني ) 

Determination of certain substances in 

electrotechnical products - Part 3-2: 

Screening - Fluorine, bromine and 

chlorine in polymer and electronics by 

combustion-ion chromatography (C-IC) 

7 
IEC 62321-

4:2013+AMD1:2017 

CSV 

الكهرو تحديد مواد معينة في المنتجات 
: الزئبق في البوليمرات 4الجزء  - ةتقني

 والمعادن واإللكترونيات بواسطة

Determination of certain substances in 

electrotechnical products - Part 4: 

Mercury in polymers, metals and 

https://webstore.iec.ch/publication/6828
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CV-AAS   و CV-AFS و ICP-

OES و  ICP-MS  
electronics by CV-AAS, CV-AFS, ICP-

OES and ICP-MS 

8 
IEC 62321-5:2013 

الكهرو تحديد مواد معينة في المنتجات 
: الكادميوم والرصاص 5الجزء  - ةتقني

والكروم في البوليمرات واإللكترونيات 
والكادميوم والرصاص في المعادن 

-ICP و  AFS    و AAS بواسطة

OES و ICP-MS 

Determination of certain substances in 

electrotechnical products - Part 5: 

Cadmium, lead and chromium in 

polymers and electronics and cadmium 

and lead in metals by AAS, AFS, ICP-

OES and ICP-MS 

9 SASO IEC 62321-

6:2015 

 المنتجات في معينة مواد تحديد
 الفينيل ثنائي:  6 الجزء - الكهرتقنية

 عديد الفينيل ثنائية اثيرات،  البروم عديد
 بواسطة البوليمرات في البروم

 الطيفى الكتلة قياس - الغازى االستشراب
. 

Determination of certain substances in 

electrotechnical products - Part 6: 

Polybrominated biphenyls and 

polybrominated diphenyl ethers in 

polymers by gas chromatograhy -mass 

spectometry (GC-MS) 

10 SASO IEC 62321-7-

1:2015 

فـــي المنتجـــات تحديد مواد معينة 
: الكروم 1-7الجزء  –الكهرتقنية 

وجود الكروم سداسي  –سداسي التكافؤ 
في الطالء الملون Cr(VI )التكافؤ ))

وغير الملون للحماية ضد الصدأ والتآكل 
للمعادن باستخدام الطرق التلوينية 

 )الكلرميتريك(.

Determination of certain substances in 

electrotechnical products - Part 7-1: 

Hexavalent chromium - Presence of 

hexavalent chromium (Cr(VI)) in 

colourless and coloured corrosion-

protected coatings on metals by the 

colorimetric method 

11 
IEC 62321-7-2:2017 

الكهرو تحديد مواد معينة في المنتجات 
: الكروم سداسي 2-7الجزء  - ةتقني

 تقدير الكروم سداسي التكافؤ -التكافؤ 

(Cr (VI))   في البوليمرات
 واإللكترونيات بطريقة القياس اللوني

Determination of certain substances in 

electrotechnical products - Part 7-2: 

Hexavalent chromium - Determination of 

hexavalent chromium (Cr(VI)) in 

polymers and electronics by the 

colorimetric method 

12 
IEC 62321-8:2017 

الكهرو  تحديد مواد معينة في المنتجات
: الفثاالت في البوليمرات 8الجزء  - ةتقني

مطياف  - يالغاز االستشرابعن طريق 
 يالغاز االستشراب،  (GC-MS) الكتلة

مطياف الكتلة باستخدام جهاز تحليل  -
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15 SASO IEC TR 

62476:2011 

 االستخدامدليل لتقييم منتج بالنسبة لقيود 
المنتجات الكهربائية  في الفعلي

 واإللكترونية

Guidance for evaluation of product with 

respect to substance-use restrictions in 

electrical and electronic products 

 

 واإلل ترونیة ال هربابیة المنتجات نت الخطرة الموايب( قابمة -1ملحق )

 

 

 
 

 

 

 

 

 المنتجات في الخطرة المواد أنواع 
 :واإللكترونية الكهربائية

Hazardous Substances للنسب األعلى الحد 
 بها المسمو 

 Lead (0.1%) (Pb)  الرصاص 
 Mercury (0.1%) (Hg)  الزئ ق 
 Cadmium (0.01%) (Cd)  الكادميوم 
 Hexavalent chromium (0.1%) (Cr+6) التكافؤ  سداسي الكروم 
  متعدد ال روم الفينيل ثنائي 

(PBB) 
Polybrominated biphenyls (0.1%) 

متعدد  الفينيلثنائي  إيثرات 
 (PBDE)  ال روم

Polybrominated biphenyls ethers (0.1%) 

 هكسيلإيثيل -2) مضاعف 
 (DEHP)  (الفثاالت

Bis (2-ethylhexyl ) phtalate (0.1%) 

 Butyl benzyl phthalate  (0.1%) (BBP)  بنزيل بوتيل فثاالت 
 Dibutyl phthalate  (0.1%) (DBP)  ال وتيلثنائي  فثاالت 
ثنائي  فثاالت 

 (DIBP)  إيزوبوتيل
Diisobutyl phthalate  (0.1%) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A6%D8%A8%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81_(2-%D8%A5%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D9%84_%D9%87%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81_(2-%D8%A5%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D9%84_%D9%87%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
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 (3لملحق )ا

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

 الطراز  اعتماد   1

بمقتضـــــــــــاه بمراجعة التصـــــــــــميم  مق ولةالجهة التقوم المطابقة، حيث تقويم  اتإجراء بأنه أحدالطراز  اعتمادُيعرَّف 
 متطلبات اللوائح الفنية الســــعوديةيســــتوفي بأن التصــــميم الفني للمنت ج  اإلقرارثم  والتأكد من صــــحتهالفني للمنت ج، 

 .ذات العالقة

 :التاليتين تينقيالطر بإحدح الطراز  ويمكن إجراء اعتماد

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

مع  (،نموذج التصــميمواألدلة )التصــميم الفني للمنت ج من خالل مراجعة الوثائق الفنية مدح مطابقة يم و تق (ب
للمنت ج )جمع بين نموذج  ذات المخـاطرأو أكثر من األجزاء لواحدة  الُمزمع،لة لإلنتـاج مث ِّ مُ  ةفحص عينـ

 (ونموذج التصميماإلنتاج 

 إجراءات اعتماد الطراز     2

  مقبولةال اتجهال إحدىالطراز عند  العتمادم طلب يتقد  2/1

 :ما يلي أن يحتوي الطلب علىيختارها؛ على الطراز عند جهة مق ولة  العتماديجب على الصانع أن يقدم طلبا 

  الصانعاسم وعنوان  (أ

 .إلى أي جهة مق ولة أخرح  هإقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفس (ب

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

 ما يقتضـــــيهحســـــب  - أن تشـــــملنط ق على المنت ج؛ على التي تد الوثائق الفنية المتطلبات يجب أن تحد ِّ  (د
 المنت ج.  )استخدام( تشغيل التصنيع و التصميم و - يمو التق

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

 وصف عام للمنت ج (1
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 والتقسيماتالوحدات و  والتصنيع والمساقط األفلية )الرسوم ال يانية( العناصر التصميم اترسوم (2
 الجزئية، إلخ...

المنت ج المشـــار  ات والرســـوم ال يانية وتشـــغيل)اســـتخدام(لفهم الرســـوم والشـــرو  الالزمة التوصـــيف (3
 .  إليها

سواًء  الهيئة،تعتمدها  مالئمةفنية أخرح  مواصفاتلمواصفات اللياسية السعودية أو أي با قائمة (4
 المتطلبات األســاســية للوائح الفنية الســتيفاء اةووصــفا للحلول المت نَّ مطبقة كليا أو جزئيا، كانت 

االستعمال  وفي حالة ،تط يق المواصفات اللياسية المشار إليهاوذلك في حالة عدم  السعودية،
ح فييجب أن السعودية، فالجزئي للمواصفات اللياسية   ال نود المطبقة.الوثائق الفنية  ُيوضَّ

 وعمليات المراقبة واالختبارات الُمجراة، الخاصــــة بالتصــــميم،الحســــابات ال يانية( )التقارير نتائج  (5
 إلخ... 

 االختبارات.تقارير  (6

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

يجب أن تشــــــير  حيثالتصـــــــميم، الفنية المتخذة في التي تدعم مالئمة الحلول  )ال راهين( األدلة (8
 سعوديةتط يق المواصفات اللياسية الالُمتب عة، خاصة في حالة عدم  هذه األدلة إلى كل الوثائق

متى ما  - يجب أن تشــــــــــمل األدلة الداعمة، و المشــــــــــار إليهاالمالئمة الفنية  المواصــــــــــفاتو/أو 
صـــــــانع، أو في في المخت ر المناســـــــب لدح ال الُمجراة نتائج االختبارات   -األمر ذلك اقتضـــــــى 

 مخت ر آخر تحت مسؤوليته.

  ةالجهة المقبول مهام     2/2

  بالنسبة للمنَتج   2/2/1

 .التصميم الفني للمنت جمالئمة يم و تقبغرض الداعمة  )ال راهين( واألدلة الوثائق الفنيةدراسة 

 بالنسبة للعينات   2/2/2

مةالتأكد من أن تصــــــــــــــنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصــــــــــــــر  (1  وفقا الُمصــــــــــــــمَّ
 وفقا للمواصفات األخرح. الُمصمَّمة، والعناصر سعوديةلمواصفات اللياسية الل
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من أن الحلول  االختبارات المناســـــبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكدالفحوصـــــات و  إجراء (2
المحددة في  ( التي ت ناها الصــــــــــــــانع تفي بالمتطلبات الرئيســــــــــــــةtechnical solutionالفنية )

 ، وذلك في حالة عدم تط يق المواصفات ذات العالقة.المواصفات اللياسية

في حالة عدم تط يق  - االختبارات المناســــــــــــــبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد إجراء (3
التي بأن الحلول الفنية  -المالئمة  األخرح  اتالمواصـــــفو/أو الســـــعودية المواصـــــفات اللياســـــية 

 سعودية.المتطلبات األساسية للوائح الفنية ال تستوفيالصانع  ت ناها

 االتفاق مع الصانع على مكان إجراء االختبارات. (4

 بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة      2/2/3

 ،قـامـت بهـا ومخرجـاتهايم عن اإلجراءات التي و يجـب على الجهـة المق ولـة إصـــــــــــــــدار تقرير تق (1
 الصانع. موافقةكليا وال جزئيا إال بعد  ال تنشر هذا التقرير على الجهة المق ولة أالَّ و 

فإن ، طبقة على المنت ج المعنينالمالســــــــــــــعودية متطلبات اللوائح الفنية ل اإذا كان الطراز مطابق (2
يجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان و  ،للصانع طراز اعتمادر شهادة صدِّ الجهة المق ولة تُ 
دت، و إن وُ  -، وشــروط ســريانها االختباراتالصــانع، ونتائج  الالزمة لتحديد الطراز  المعلوماتجِّ

  على مرفقات. كذلك ويمكن أن تحتوي الشهادة ،ق عليهالمصاد  

ة مطابق مدح يمو تقلالمعلومات المناســــــــــــــبة  جميعيجب أن تحتوي الشــــــــــــــهادة مع مرفقاتها على  (3
 لمراقبة أثناء التشغيل.لو  الُمخت  رلطراز ل وفقالمنتجات المصنَّعة ا

طبقة على المنت ج المعني، نالم ســــــــــــــعوديةمتطلبات اللوائح الفنية اللإذا كان الطراز غير مطابق  (4
ر يجب على الجهة المق ولة أف  ،صـــاحب الطلب بقرارها ُت ل ِّغوأن ، الطراز اعتمادشـــهادة الَّ ُتصـــدِّ

 .زالطرا اعتمادشهادة عدم إصدارها  حياللة مفصَّ  سوغاتم إعطائهمع 

هــذه  متى مــا أشــــــــــــــــارتالمعروفــة، و  التقنيــة بع كــل التطوراتيجــب على الجهــة المق ولــة أن تتَّ  (5
متطلبــات اللوائح الفنيــة لق عليــه التطورات إلى إمكــانيــة  هور عــدم مطــابقــة الطراز المصــــــــــــــــاد  

إضــــــــــــافية،  إجراء اختباراتالحاجة إلى مدح د الجهة المق ولة أن تحد ِّ على ، فيجب ســــــــــــعوديةال
 الصانع بذلك. وعليها في هذه الحالة إبالغ

 اعتمادالتي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصــة بشــهادة  -الجهة المق ولة  إبالغيجب على الصــانع  (6
 أن تؤث ِّر علىالتي من شـــــــأنها  ؛الطراز المصـــــــادق عليه الُمدخلة علىبكل التغييرات  - الطراز

، حيث الطراز اعتمادشروط سريان شهادة لة، أو سعوديمتطلبات اللوائح الفنية الل المنت ج بقةمطا
 الطراز األولية. اعتمادمصادقة إضافية على شهادة  تتطلب مثل هذه التغييراتأن 
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أو  تر صــدِّ أُ الطراز وأي إضــافة  اعتمادعن شــهادات الهيئة  ُت لَّغيجب على كل جهة مق ولة أن  (7
الطراز  اعتمادشــهادات بقائمة  بتقديم - أو عند الطلب - تقوم بشــكل دوري  وعليها أن، ت حِّ ســُ 

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

الطراز وأي  اعتمادالجهات المق ولة األخرح عن شـــــــــهادات  ُت لَّغيجب على كل جهة مق ولة أن  (8
عند  -أن ُت لَّغ كذلك  بأي شكل، و دتي ِّ أو قُ  قد ُعل ِّقتأو تلك التي ض إصدارها فِّ رُ  قد إضافات

 .قد ُأصدِّرتالطراز وأي إضافة  اعتمادعن شهادات  - الطلب

أن تحصـــــل على نســـــخ من شـــــهادات  -عند الطلب  –للجهات المق ولة األخرح  هيئة وليمكن ل (9
أن تحصــل على  -عند الطلب  – لهيئةلويمكن  ت المدخلة عليها،ضــافااإلالطراز و/أو  اعتماد

يجب على و  ،التي قامت بها الجهة المق ولة االختباراتومن نتائج ، نســــــــــــــخ من الوثائق الفنية
، ت المدخلة عليهاضافااإلالطراز ومرفقاتها و  اعتمادالجهة المق ولة االحتفاظ بنسخة من شهادة 

حتى تاريخ انتهاء وذلك نع، بما في ذلك المستندات المرفقة من الصا، الوثائق الفنية فضال عن
 سريان الشهادة.

ت المدخلة ضــــافاواإلالطراز ومرفقاتها  اعتماديجب على الصــــانع االحتفاظ بنســــخة من شــــهادة  (10
لمدة عشــــر ســــنوات جهات الرقابية وســــلطات مســــح الســــوق مع الوثائق الفنية، وإتاحتها لل عليها

 بعد وضع المنت ج في السوق.

والليام بالواجبات المشار إليها  أعاله،( 2/1/1) ال ندالمشار إليه في تقديم الطلب  للمور ِّديمكن  (11
 .الصانع بموافقةشرط أن يكون ذلك بسلفا باسم الصانع، 
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 19من  19الصفحة 

 

 ( 4الملحق )

 (Supplier Declaration of Conformity) بالمطابقة المور ِّدنموذج إقرار 

 يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة
دبيانات  (1  المور ِّ

 ------------------------------------------------------- م:ــــــــاالس
-------------------------------------------------------العنوان: 

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

 الشخص الذي يمكن االتصال به:
 ------------------------------------------------- ال ريد اإللكتروني:

 -----------------------------------------------------رقم الهاتف: 
 ------------------------------------------------------الفاكس: 

 تفاصيل المنتج(     2

 -----------------------------------------------: الصانعاسم  -
 ----------------------------------------------- :بلد التصنيع -
 ------------------------------------------- :شهر وسنة التصنيع -
 ------------------------------------------ طراز السيارة: /نوع -
 ---------------------------------------------- :السيارةموديل  -
 -------------- :بيانات المواصفات اللياسية السعودية/الخليجية أو المواصفات األخرح  -

 ------------------/ُنقر  بأن المنتج المذكور في هذا اإلقرار هو منت ج مطابق لالئحة الفنية السعودية
 الملحقة بها.            -----------------/)                           ( والمواصفات اللياسية السعودية

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

 الختم الرسمي:   ----------------------- التوقيع:
 ----/--/-- التاريخ:

 

 
  


