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ت ـم ـه ـي ــد
ً
تماشيا مع انضمام اململكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العاملية ً
وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم  244وبتاريخ
1426/9/21ه بشأن املوافقة على وثائق انضمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية ،وما يتطلب األمر من التزام اململكة بمواءمة
أنظمتها ذات العالقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات املنظمة ،خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ( )TBTالتي تقض ي بعدم
وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول األعضاء ،وعدم التمييز بين املنتجات ذات املنشأ املختلف
من حيث االشتراطات الفنية وطرائق تقويم املطابقة ،وذلك من خالل إصدار لوائح فنية تشمل املتطلبات األساسية املشروعة
وتوحيد إجراءات العمل .
ً
وبناء على املادة الثالثة (فقرة  )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء
رقم  216بتاريخ  1431/6/17هـ ،املوافق  2010/5/31م ،وذلك بأن تتولى الهيئة "إصــدار مواصفــات قياســية ســعودية
و أنظمــة وأدلــة الجــودة وتقديــم املطابقــة ،تتو افــق مــع املواصفــات القياســية واألدلة الدوليـة ،وتحقـق متطلبـات اتفاقيـة
منظمـة التجـارة العامليـة فـي هـذا املجـال ،وتكـون متو افقـة مـع الشـريعة اإلسالمية ومحققـة ملصالـح اململكـة"
واستنادا إلى املادة الرابعة (فقرة  )2-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء
رقم  216بتاريخ  1431/6/17ه ،املوافق  2010/5/31م ،وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار لوائح إجراءات تقويم املطابقة
للسلع واملنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".
ً
وبناء على املادة السادسة (فقرة  )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء
رقم  216بتاريخ  1431/6/17هـ ،املوافق  2010/5/31م ،وذلك بأن تتولى الهيئة "مـع مراعـاة مـا ورد فـي املـادة (الرابعـة) مـن
هـذا التنظيـم ،تعـد الهيئـة هـي املرجـع فـي اململكـة فـي كل مـا يتعلـق باملواصفـات القياسـية ،وإجـراءات تقويـم املطابقـة،
ومنـح عالمة الجـودة والقيـاس واملعايـرة .وعلـى جميـع القطاعات الحكوميـة والخاصـة االلتزام باملواصفـات القياسـية
السـعودية فـي جميـع مشـترياتها وأعمالهـا".
وحيث إن املواصفات القياسية للمنتجات املشمولة في إحدى اللوائح تعتبر ً
أساسا ملطابقة تلك املنتجات للمتطلبات األساسية
للسالمة في الالئحة الفنية املحددة.
فقد قامت الهيئة بإعداد هذه الالئحة الفنية.
ملحوظة :هذا التمهيد وجميع املالحق لهذه الالئحة الفنية جزء ال يتجزأ منها.
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املادة ( )1املصطلحات والتعاريف
 1 / 1تكون للمسميات والعبا رات أدناه  -عند تطبيق بنود هذه الالئحة الفنية  -الدالالت واملعاني
يقتض سياق النص خالف ذلك :
املبينة أمامها ،مالم
ِّ
اململكة :اململكة العربية السعودية.
املجلس :مجلس إدارة الهيئة.
الهيئة :الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة.
الجهات الرقابية :هي الجهة/الجهات الحكومية ذات املهام الرقابية حسب اختصاصها واملسؤولة عن
تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنيةً ،
سواء في املنافذ الجمركية أو األسواق أو املصانع.
سلطات مسح السوق :هي الجهة/الجهات الحكومية املسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.
مسح السوق :األنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن املنتجات تستوفي
ً
املتطلبات املنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العالقة ،وأنها ال تشكل خطرا على الصحة والسالمة
والبيئة ،أو أي جانب آخر يتعلق بحماية املصلحة العامة.
الالئحة الفنية :وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص املنتجات والعمليات املرتبطة بها
وطرائق إنتاجها ،بما في ذلك األحكام اإلدارية سارية املفعول املطبقة ،التي يجب االلتزام بها .وقد تشمل
أو تبحث بشكل خاص في املصطلحات والتعاريف والتعبئة ،ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات على
املنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج.
املواصفة القياسية  :وثيقة تحدد صفات السلعة أو املادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو
أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السالمة واألمان فيها،
وتشمل كذلك املصطلحات والرموز وطرائق االختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات
والعالمات.
املتطلبات األساسية :املتطلبات الخاصة باملنتجات ،التي قد تؤثر على السالمة والصحة والبيئة ،التي
يجب االلتزام بها.
الخطر(أخطار( ): Hazard(sمصدر محتمل للضرر.

ً
املخاطر ) :Risk(sاحتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر.
املوردُ :ويقصد به ما يلي:
ِّ
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-

املنتج ،في حالة إقامته في اململكة ،أو كل شخص يقدم ُهويته على أنه صانع َ
صانع َ
للمنتج وذلك
من خالل تسميته َ
املنتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة ،وكذلك كل شخص يقدم على
تجديد َ
املنتج.

-

وكيل الصانع في اململكة في حالة إقامة الصانع خارج اململكة ،أو املستورد في حالة عدم وجود
وكيل للصانع في اململكة.

-

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

إجراءات تقويم املطابقة :وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة توضح اإلجراء املستخدم بطريقة مباشرة
أو غير مباشرة لتقويم املطابقة.
الجهات املقبولة :هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق الئحة قبول جهات تقويم املطابقة.
شهادة املطابقة :الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات املقبولة ،التي تؤكد مطابقة املنتج أو أي
دفعة منه ملتطلبات املواصفات القياسية ذات العالقة.
املورد باملطابقة :إقرار من املورد نفسه بأن منتجه مطابق ملتطلبات التشريعات املعمول بها ،وذلك
إقرار ِّ
دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث -في كافة املراحل الخاصة بعملية التصنيع-وقد يعتمد اإلقرار على
اختبارات على املنتج وفقا للتشريعات ذات العالقة.
عالمة الجودة السعودية :هي عالمة اعتمدتها الهيئة تدل على ان املنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن
إنتاج سلعة مطابقة لالئحة وإجراء املنح واملواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
الوضع في السوق :هو وضع َ
املنتج ألول مرة في سوق اململكة ،واملسؤول عنه إما الصانع أو املستورد.
العرض في السوق :تعني أي إمداد َ
باملنتج بهدف التوزيع أو االستهالك أو االستخدام في اململكة في إطار
نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب :هو أي إجراء يهدف إلى منع املنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.
االستدعاء :هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع املنتجات املعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.
َ
املنتج :الغراء واملواد الالصقة على كل اشكالها ومهامها.
املادة الالصقة :هي مواد قادرة على ضم املواد مع بعضها البعض بشكل مفيد عن طريق وصل سطوح
هذه القطع.
الشريط الالصق الحساس للضغط :واملعروف ً
أيضا في العديد من الدول باسم شريط  ،PSAأو
الشريط الالصق ،أو الشريط ذاتي اللصق أو الشريط اللزج ،هو شريط الصق ذاتي اللصق يلتصق

الصفحة  5من 21

بالضغط وفي درجة حرارة عادية ،دون الحاجة إلى مذيب (مثل املاء) أو الحرارة للتفعيل .ويمكن
استخدامه في املنزل ،واملكاتب ،والصناعة ،واملؤسسات ملجموعة واسعة من األغراض.
ً
ُ
َ
ستخدمة ُ
للمساعدة في ربط سطحين وتثبيتهما معا ،ويعتمد في آلية
الغراء :أحد أنواع املواد الالصقة وامل
ً
ً
عمله على االنسياب إلى مسامات األسطح والتغلغل بداخلها ،وعند جفافه ُيصبح جسما صلبا يربط
ُ
السطحين املتقابلين ،وله استخدامات مثل تجليد الكتب ،وتثبيت الخشب ،ولصق املعادن والزجاج،
وعمل ورق الصنفرة ،وإلصاق اللوحات على الجدران ،ولصق االنابيب البالستيكية وغيرها
املبينة على َ
املنتج ،وفقا ملا هو ُم َّ
بطاقة البيانات :املعلومات َّ
حدد في املواصفة القياسية ذات العالقة.
 2/1يكون للكلمات والعبارات األخرى الواردة في هذه الالئحة الفنية املعاني الواردة في األنظمة واللوائح
والقرارات املعمول بها في الهيئة.
املادة ( )2املجال
ُ
تطبق هذه الالئحة على جميع منتجات املواد الالصقة والغراء سواء كانت عبارة عن أشرطة او سوائل او
ُ
مسحوق او عجين ،والتي تصنف حسب مهامها وهي كما يلي:
 املواد الالصقة للجلود واألحذية وللمنتجات الخشبية وللورق والكرتون والتعبئة والتغليف وألنظمةاألنابيب.
 االشرطة الالصقة الذاتية البالستيكية والتي تشمل :االشرطة الالصقة بكافة انواعهاالشفافة وامللونة واملطبوعة واالشرطة الالصقة لألغراض الكهربائية
 االشرطة الالصقة الورقية والنسيجية والتي تشمل :االشرطة الالصقة بكافة انواعهاالشفافة وامللونة واملطبوعة
 الغراء واألصباغ الالصقة.وتستثنى من هذه الالئحة ما يلي:
 الغراء واملواد الالصقة ألغراض البناء التي تخضع ألحكام اللوائح الفنية الخاصة بمواد البناء. املواد الالصقة التي تكون ألغراض الطبية والغذائية الخاضعة للهيئة العامة للدواء والغذاء.املادة ( )3األهداف
تهدف هذه الالئحة الفنية إلى تحديد املتطلبات األساسية للمواد الالصقة والغراء ،املشمولة في مجال هذه
املوردين االلتزام بها أثناء عرض ووضع هذه
الالئحة الفنية ،وتحديد إجراءات تقويم املطابقة التي يجب على ِّ
َ
املنتجات في أسواق اململكة ،وذلك لضمان مطابقة هذه املنتجات للمتطلبات األساسية التي تهدف إلى املحافظة
على البيئة وصحة وسالمة املستهلك ،وتسهيل إجراءات مسح األسواق.
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املورد
املادة ( )4التزامات ِّ
املورد ،االلتزام باملتطلبات التالية:
يجب على ِّ
1/4

املتطلبات األساسية

 1/1/4استيفاء املنتج للمتطلبات الواردة في املواصفات القياسية َّ
املبينة في امللحق ( )1من هذه الالئحة.
ً
 2/1/4أن تصمم وتصنع املنتجات ،بحيث ال تمثل خطرا على الصحة العامة أو صحة وسالمة املستخدمين،
وأال تؤثر في البيئة واملناخ أثناء استخدامها ،وبعد التخلص منها.
 3/1/4أن تكون املواد واالشرطة الالصقة والغراء ،مالئمة للغرض الذي ُ
ص ِّممت من أجله ،مع األخذ في
الحسبان بصفة خاصة صحة وسالمة األشخاص املعنيين في جميع مراحل االستخدام.
 4/1/4أال تؤدي املواد الالصقة إلى حدوث أي مخاطر صحية ،ناتجة عن مالمستها او شم املواد املتطايرة فيها.
 5/1/4أن تصنف منتجات املواد الالصقة والغراء حسب حالتها ومهمتها.
 6/1/4استيفاء املواد واالشرطة الالصقة والغراء للمتطلبات الفنية الواردة في املواصفات القياسية ذات
العالقة.
 7/1/4يجب توفير وإثبات سالمة املنتج سواء كان بوثيقة مرفقة او في البيانات اإليضاحية والتي تضم
املعلومات التالية:
 املسؤول عن طرح املنتج في السوق. تحديد املادة أو املستحضر مكونات املنتج  /معلومات عن املكونات. تحديد املخاطر الحالية واملتوقعة من املنتج. طرق اإلسعافات األولية في حالة حدوث خطر ناتج عن املنتج. بيانات تحذيرية ملكافحة الحرائق. تحديد اإلجراءات الواجب اتخاذها في حالة املخاطر الحالية واملتوقعة من املنتج. طرق املناولة والتخزين. معلومات عن سمية املنتج (ان وجدت). طرق التخلص من عبوات املنتج او اعادة التدوير . 2/4املتطلبات البيئية
 1/2/4أن يكون املنتج خاليا من املواد السامة أو الخطرة على البيئة.
 2/2/4االلتزام بنظام البيئة وأنظمته التنفيذية الصادرة من الجهات ذات العالقة.
 3/2/4أن تصمم وتصنع املنتجات ،بطريقة تحقق استدامة استخدام املواد الطبيعية ،مع األخذ في
الحسبان إعادة استخدام ،أو إعادة تدوير هذه املواد ،وأجزائها ،وعدم استخدام املواد الخام األولية
أو الثانوية التي ال تتوافق مع البيئة.
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3/4

املتطلبات املترولوجية

يجب استخدام وحدات النظام الدولي ( )SI Unitsأو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو
التداول.
4/4

املتطلبات املتعلقة بالتعبئة والتغليف

املورد ،االلتزام باملتطلبات املتعلقة بالتعبئة والتغليف التالية:
يجب على ِّ
 1/4/4أن ُت َّ
عبأ املنتجات في تغليف يناسب حالة املنتج.
 2/4/4أن تعبأ املنتجات في عبوات مناسبة محكمة الغلق وغير خطرة عنـد االسـتعمال وال يحدث تسريب
للمواد التي بداخلها .وال يحدث لها تشقق أو تلف.
ُ
خلو مواد تغليف َ
املنتج من املواد الضارة بصحة وسالمة اإلنسان أو البيئة.
 3/4/4التأكد من ِّ
 4/4/4التأكد من أن مواد التغليف َ
للمنتج تحمل رمز إعادة التدوير عند استخدام مود تغليف قابلة للتدوير.
املادة ( )5البيانات اإليضاحية
يجب أن تكون البيانات اإليضاحية الخاصة بالغراء واملواد الالصقة ،املعدة لوضعها في السوق كما يلي:
 1/5أن تكون مستوفية للمتطلبات الفنية الواردة في هذه الالئحة الفنية واملواصفات القياسية ذات
العالقة؛ الواردة في امللحق (.)1
 2/5أن تحتوي املنتجات على بيانات إيضاحية مكتوبة بطريقة مقروءة وغير قابلة للمسح ،وللصانع تقدير
احجام النص والخط املتوافقة مع احجام املنتج.
 3/5أن تكون البيانات باللغة العربية أو باللغتين العربية واإلنجليزية.
ْ
ُّ
للتحقق.
 4/5أن تكون جميع املعلومات الواردة في البيانات اإليضاحية صحيحة ُومث َبتة ،وقابلة
املنتج أو على َ
 5/5أال تكون الصور والعبا ات املستخدمة على عبوات َ
املنتج نفسه ،مخالفة للنظام العام
ر
واآلداب العامة والقيم اإلسالمية السائدة في اململكة.
 6/5أن تستوفي البيانات اإليضاحية الخاصة َ
باملنتج؛ املُ َّ
عد لوضعه وعرضه في السوق الشروط التالية:
 اسم ونوع املنتج.
 اسم املورد.
 اسم الشركة الصانعة أو العالمة التجارية لها
 بلد املنشأ.
 تصنيف املنتج والغرض من االستخدام.
 املكونات (املواد الرئيسية املكونة للمنتج).
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 الخصائص الفيزيائية للمنتج (الحالة ،االبعاد ،الكمية ،الحجم ،اللون).
 طرق االستخدام والتخزين.
 املخاطر املحتملة من املنتج.
 بيانات تحذيرات السالمة عند االستخدام
املادة ( )6إجراءات تقويم املطابقة
املورد -املسؤول عن وضع املنتجات الخاضعة لهذه الالئحة الفنية في السوق -الحصول على
 1/6يجب على ِّ
شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة من الهيئة ،وفقا لنموذج تقويم املطابقة ( )Type1aوفقا
للمواصفة ( )ISO/IEC 17067كما هو موضح في امللحق (.)2
ُ
َّ
املحدد ،بما يضمن الوفاء
 2/6يجب أن ت ِّنفذ الجهة املقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج
بمتطلبات هذه الالئحة الفنية واملواصفات القياسية السعودية ذات العالقة ،املبينة في امللحق (.)1
ٌ
يجب أن ُيرفق مع َ
املنتج ملف فني يتضمن ما يلي:
3/6


املورد(الصانع/املستورد) باملطابقة وفقا للنموذج املرفق في امللحق (.)5
إقرار ِّ



وثيقة تقييم املخاطر.



شهادة املنشأ.



تقارير االختبارات املطلوبة في الالئحة الفنية.
قائمة املواصفات التي استوفاها َ
املنتج.



كتيب البيانات اإليضاحية للمنتج في حالة عدم إمكان تثبيت البطاقة على املنتج.
ِّ



4/6

ُ
تعتبر املنتجات الحاصلة على عالمة الجودة السعودية أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات املنصوص
عليها في هذه الالئحة الفنية.

املادة ( )7مسؤوليات الجهات الرقابية
تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:
1/7

َّ
املحددة والوثائق
تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من استيفاء املنتجات إلجراءات تقويم املطابقة
ُ
الفنية املرفقة مع اإلرساليات.

2/7

يحق للجهات الرقابية – عشوائيا -سحب عينات من املنتجات ،وإحالتها إلى املختبرات املختصة للتأكد
من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه الالئحة الفنية.
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3/7
4/7

املوردين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء االختبارات وما يتعلق
يحق للجهات الرقابية تحميل ِّ
بذلك.
َ
للمنتج ،فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب املنتجات املعنية من
عند ضبط حالة عدم مطابقة
املستودعات واتخاذ اإلجراءات النظامية في حقها.

املادة ( )8مسؤوليات سلطات مسح السوق
تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:
 1/8تطبيق إجراءات مسح السوق على املنتجات املعروضة في األسواق ،وكذلك املنتجات املخزنة في
مستودعات التجار واملصنعين للتحقق من سالمة املنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات األساسية
امل َّبينة في هذه الالئحة الفنية واملواصفات القياسية ذات العالقة.
َ
ً
املوردين (صانعين ومستوردين) ،وذلك
 2/8سحب عينات من املنتج ،سواء من السوق أو مستودعات ِّ
إلجراء االختبارات الالزمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات املنصوص عليها في هذه الالئحة الفنية.
 3/8عند ضبط حالة عدم مطابقة َ
َّ
واملخزن -ملتطلبات هذه الالئحة الفنية ،فإن سلطات
للمنتج -املعروض
ُ
سحب واستدعاء للمنتج املعني ،وتطبق اإلجراءات
مسح السوق تتخذ جميع اإلجراءات اإلدارية من
ٍ
والعقوبات املشار إليها في املادة ( ،)9وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة.
املادة ( )9املخالفات والعقوبات
1/9
2/9

3/9

َ
ُيحظر صناعة واستيراد ووضع وعرض املنتجات غير املطابقة لبنود هذه الالئحة الفنية ،أو حتى اإلعالن
عنها.
َ
ُيعتبر عدم استيفاء املنتج ملتطلبات هذه الالئحة الفنية سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات
الرقابية للحكم بأن هذا َ
املنتج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسالمة املستهلك وعلى
البيئة ،وذلك في الحاالت التالية :
أ)

عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات املطابقة أو عالمة الجودة السعودية أو ما
يكافئها.

ب)

املورد باملطابقة ،أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.
عدم إصدار شهادة املطابقة أو إقرار ِّ

ج)

عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.

د)

عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات اإليضاحية أو إرشادات االستخدام.

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

4/9

5/9

تكليف الجهة املخالفة -املسؤولة عن وضع وعرض املنتج املخالف -بسحبه من املستودعات
أو السوق بهدف تصحيح املخالفة ،إن كان ذلك ممكنا ،أو تصديره ،أو إتالفه (حسب طبيعة
املنتج) وذلك خالل املدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.

ب) القيام بسحب املنتجات أو حجزها أو إتالفها ،أو اتخاذ أي إجراء آخر الستدعائها من األسواق.
ولسلطات مسح السوق -حسب الحالة -اإلعالن عن استدعاء َ
املنتج من األسواق ،مع تحمل
الجهة املخالفة جميع التكاليف املترتبة على ذلك.
عند ضبط مخالفة ،فإن الهيئة تتخذ اإلجراءات الالزمة بحق هذه املنتجات املخالفة ملتطلبات هذه
الالئحة الفنية ،بما في ذلك إلغاء شهادة املطابقة ذات العالقة ،واتخاذ التدابير الالزمة مع الجهة
ُ
صدرة الشهادة وفقا لالئحة قبول جهات تقويم املطابقة.
املقبولة م ِّ
دون اإلخالل بأي عقوبة أشد في األنظمة املعمول بها ،فإنه ُيعاقب كل من يخالف متطلبات املواصفات
القياسية املعتمدة للمنتجات املشمولة بمجال هذه الالئحة الفنية بالعقوبات املنصوص عليها في نظام
مكافحة الغش التجاري.

املادة ( )10أحكام عامة
يتحمل املورد كامل املسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه الالئحة الفنيةُ ،وي َّ
َّ
طبق عليه العقوبات
1/10
ِّ
التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و /أي أنظمة ذات عالقة ،متى ما ثبت مخالفته ألي مادة
من مواد هذه الالئحة الفنية.
املورد بجميع األنظمة/اللوائح األخرى املعمول بها في اململكة؛
 2/10ال تحول هذه الالئحة الفنية دون التزام ِّ
املتعلقة بتداول َ
املنتج ونقله وتخزينه ،وكذلك األنظمة/اللوائح ذات العالقة بالبيئة واألمن والسالمة.
موردي املنتجات املشمولة بمجال الالئحة الفنية؛ الخاضعة ألحكام هذه الالئحة الفنية ،أن
 3/10على جميع ِّ
ُيقدموا ملفتش ي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيالت واملعلومات التي يطلبونها
لتنفيذ املهام املوكلة لهم.
خالف في تطبيقها،
 4/10إذا نشأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه الالئحة الفنية ،أو نشأ أي
ٍ
ُفيرفع األمر إلى لجنة مختصة في الهيئة إلصدار القرار املناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخالف ،وبما
يحقق املصلحة العامة.
 5/10يجوز
للمورد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب ،وبعد إجراء التصحيحات الالزمة
ِّ
ُ
حددها الهيئة.
لألسباب التي أدت إلى الرفض ،ودفع أي تكاليف إضافية ت ِّ
 6/10تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن املنتجات الحاصلة على شهادة املطابقة أو عالمة
الجودة ،والتحقق من صحة هذه الشكاوى ،واتخاذ اإلجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.
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املورد بنود هذه الالئحة الفنية ،أو إلغاء الترخيص
 7/10يحق للهيئة إلغاء شهادة املطابقة إذا خالف ِّ
باستعمال عالمة الجودة وفقا لالئحة الفنية العامة لعالمة الجودة السعودية ،واتخاذ اإلجراءات
النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة
 8/10عند حصول أي تعديالت على املنتج خالل فترة صالحية شهادة املطابقة أو الترخيص باستعمال عالمة
الجودة (ما عدا التعديالت الشكلية) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا املنتج ،والبد من
التقدم بطلب جديد.
 9/10للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه الالئحة الفنية ،وعلى جميع املستفيدين من تطبيق هذه الالئحة
الفنية االلتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.
املادة ( )11أحكام انتقالية
ً
ً
املورد االلتزام باملتطلبات وفقا ألحكام هذه الالئحة ،خالل مدة ال تزيد عن  180يوما من تاريخ
 1/11يجب على ِّ
نشرها في الجريدة الرسمية.
للموردين لتصحيح أوضاعهم في السوق ،وفقا
 2/11مع مراعاة أحكام الفقرة ( )1من هذه املادةُ ،يعطى مهلة
ِّ
ً
ملتطلبات هذه الالئحة الفنية خالل مدة ال تزيد عن  365يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
 3/11تلغي هذه الالئحة الفنية -بعد اعتمادها -كل اللوائح السابقة في مجال هذه الالئحة الفنية.
املادة ( )12النشر
ُ
تنشر هذه الالئحة الفنية في الجريدة الرسمية.
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)1( امللحق
قائمة منتجات الغراء واملواد الالصقة واملواصفات القياسية ذات العالقة
رقم املواصفة
القياسية
EN 301

)أ

عنوان املواصفة القياسية باللغة
عنوان املواصفة القياسية باللغة
الرقم
اإلنجليزية
العربية
Adhesives, phenolic and
مواد الصقة ذات طبيعة فينولية
1
aminoplastic, for load-bearing
 للهياكل الخشبية، وأمينوبالستيكية
timber structures. Classification
متطلبات التصنيف واألداء- الحاملة
and performance requirements
SASO-ASTM-F493 Standard Specification for Solvent
املواصفة القياسية لألسمنت املذيب
2
Cements for Chlorinated
ألنابيب ووصالت البالستيك املكلورة
Poly(Vinyl Chloride) (CPVC)
(CPVC))(كلوريد الفينيل
Plastic Pipe and Fittings
SASO-ASTM-F656
Standard Specification for
املواصفات القياسية للطالءات األولية
3
Primers for Use in Solvent
املستخدمة مذيبات غراء الوصالت
Cement Joints of Poly(Vinyl
لألنابيب والوصالت البالستيكية من
Chloride) (PVC) Plastic Pipe and
(PVC))(كلوريد الفينيل
Fittings
SASO-798
Polyvinyl acetate emulsion
الصق مستحلب خالت عديد الفينيل
4
adhesive
EN 923
Adhesives. Terms and definitions املصطلحات والتعاريف- املواد الالصقة
5
SASO-2070
Adhesives for general purposes
الغراء لألغراض العامة
6
SASO-ASTMStandard Specification for Solvent املواصفات القياسية ملذيب غراء األنابيب
7
D2235
Cement for Acrylonitrile(ABS)البالستيكية ووصالتها
Butadiene-Styrene (ABS) Plastic
Pipe and Fittings
SASO-2272
Pressure sensitive adhesive
أشرطة اللصق الحساسة بالضغط للغلق
8
closing and sealing tapes
واالحكام
SASO-ASTMStandard Classification for
التصنيف القياس ي لتحديد مواد
9
F2468
Specifying Silicone Adhesives and السيليكون الالصقة ومانعات التسرب
Sealants for Transportation
لتطبيقات النقل
Applications
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رقم املواصفة
القياسية
SASO-ASTMD2564
SASO-ASTMD2672
SASO-2912
SASO-ASTMD6753
SASO-GSO-EN12004

عنوان املواصفة القياسية باللغة
عنوان املواصفة القياسية باللغة
الرقم
اإلنجليزية
العربية
Standard Specification for Solvent املواصفة القياسية للمذيب األسمنتي
10
Cements for Poly(Vinyl Chloride) ألنظمة األنابيب البالستيكية من عديد
(PVC) Plastic Piping Systems
(PVC))(كلوريد الفينيل
Standard Specification for Joints IPS  املواصفة القياسية للوصالت ألنابيب11
for IPS PVC Pipe Using Solvent
باستخدام األسمنت املذيبPVC
Cement
Adhesive Film of vehicles
الرقائق الالصقة لنوافذ املركبات
12
Windows
Standard Specification for Coal
املواصفة القياسية لالصق قار الفحم
13
Tar Adhesive
Adhesives for tiles –
 املتطلبات وتقييم--  املواد الالصقة للبالط14
Requirements, evaluation of
املطابقة والتصنيف والتمييز
conformity, classification and
designation

EN 12481

Self adhesive tapes. Terminology

املصطلحات- األشرطة الالصقة

15

EN 12765

Tracked Changes. Classification
of thermosetting wood adhesives
for non-structural applications
Tracked Changes. Adhesives for
non-pressure thermoplastics
piping systems. Specifications
Tracked Changes. Adhesives for
thermoplastic piping systems for
fluids under pressure.
Specifications

تصنيف املواد الالصقة الصلبة للخشب
لالستخدامات غير الهيكلية

16

املواد الالصقة ألنظمة األنابيب
- البالستيكية الحرارية غير املضغوطة
املواصفات
املواد الالصقة ألنظمة األنابيب
البالستيكية الحرارية للسوائل تحت
املواصفات- الضغط

17

EN 14680

EN 14814
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18

عنوان املواصفة القياسية باللغة
الرقم
العربية
 19مواد الصقة إنشائية للتطبيقات العامة -
املتطلبات وطرق االختبار

20

املواد الالصقة -مواد الصقة من مادة
البولي يوريثين ( )PURأحادية املكون
للهياكل الخشبية الحاملة -متطلبات
التصنيف واألداء

21

مواصفات املواد الالصقة املستخدمة
ملفاصل اإلصبع في منتجات الخشب غير
اإلنشائية
مواصفات األشرطة الالصقة الحساسة
للضغط لألغراض الكهربائية -الجزء :1
املتطلبات العامة

22

رقم املواصفة
القياسية
EN 15274

عنوان املواصفة القياسية باللغة
اإلنجليزية
Tracked Changes. General
purpose adhesives for structural
assembly. Requirements and test
methods
EN 15425
Tracked Changes. Adhesives. One
)component polyurethane (PUR
for load-bearing timber
structures. Classification and
performance requirements
SASO-ISO-17087 Specifications for adhesives used
for finger joints in non-structural
lumber products
SASO-IEC-60454Specifications for pressure1
sensitive adhesive tapes for
electrical purposes – Part 1:
General requirements

ُ
ملحوظة :تعد قائمة املواصفات القياسية املذكورة في هذا امللحق خاضعة للمراجعة ،ويتولى املوردون
مسؤولية التأكد من موقع الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث املواصفات القياسية.
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ب) قائمة الترميزالجمركي
البند الجمركي

فئات املنتجات
الرقم
الغراء
1
غراء من الدكسترين
2
الغراء النشوي
3505ـ
3
الغراء املكون من نشاء غير معالج وبوراكس ومشتقات السليلوز القابلة للذوبان في املاء أو
4
ْ
املكون من نشاء غير معالج وبوراكس وأثيرات النشا
غراء محضر وغيره من املواد الالصقة املحضرة ،غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر؛
6
منتجات صالحة لالستعمال كغراء أو مواد الصقة ،مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو مواد
الصقة ،ال يتجاوز وزنها الصافي  1كلج"
منتجات صالحة لالستعمال كغراء أو كمواد الصقة ،مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو كمواد
8
الصقة ،ال يتجاوز وزنها الصافي  1كلج"
3506
مواد الصقة أساسها البوليمرات أو املطاط
9
غيرها من مواد الصقة
10
غراء محضر
11
غيرها من غراء محضر
12
ُ
ً
ألواح وصفائح وقدد وأوراق وأشكال مسطحة أخر من اللدائن ،الصقة ذاتيا ،وإن كانت
14
بشكل لفات
لفات ال يتجاوز عرضها  20سم
15
3919
ً
روالت (لفات) من بوليمرات كلوريد الفينيل الصقة ذاتيا
16
غيرها من روالت الصقة
17
ورق وورق مقوى مصمغ أو الصق
18
ً
ورق الصق ذاتيا
19
4811
ورق بشكل أشرطة أو لفات ال يزيد عرضها عن  36سم
20
غيرها من احجام اشرطة ورق الصقة غيرها
21
5906
أشرطة الصقة بعرض ال يزيد عن  20سم
22
عد املنتجات والترميز الجمركية املوجودة في منصة سابر اإللكترونية هي النسخة َّ
ملحوظةُ :ت ُّ
املحدثة واملعتمدة.
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امللحق ()2
نموذج تقويم املطابقة ( )Type 1aوفقا للمواصفة ISO/IEC 17067
اعتماد الطراز()Type Approval
اعتماد الطراز

1/1
ُي َّ
عرف اعتمــاد الطراز بــأنــه أحــد إجراءات تقويم املطــابقــة ،حيــث تقوم الجهــة املقبولــة بمقتضـ ـ ـ ـ ــاه بمراجعــة
للمنتج ،والتأكد من صـ ــحته ثم اإلقرار بأن التصـ ــميم الفني َ
التصـ ــميم الفني َ
للمنتج يسـ ــتوفي متطلبات اللوائح
الفنية السعودية ذات العالقة.
ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:
َ
ُ
مثال لإلنتاج املرتقب( ،نموذج اإلنتاج).
أ)
فحص عينة نموذجية من املنتج كامال ،بحيث يكون م ِّ
ب) تقويم م ــدى مط ــابق ــة التص ـ ـ ـ ــميم الفني َ
للمنتج من خالل مراجع ــة الوث ــائق الفني ــة واألدل ــة (نموذج
التص ـ ـ ـ ــميم) ،مع فحص عينــة ُممثلــة لإلنتــاج املُزمع ،لواحــدة أو أكار من األجزاء ذات املخــاطر َ
للمنتج
ِّ
(جمع بين نموذج اإلنتاج ونموذج التصميم).
 1/2إجراءات اعتماد الطراز
 1/1/2تقديم طلب العتماد الطرازعند إحدى الجهات املقبولة
يجب على الصانع أن ُيقدم طلبا العتماد الطراز عند جهة مقبولة يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:
أ)

اسم وعنوان الصانع.

ب)

إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.
ُ
مكن من تقويم مدى مطابقة املنتج ملتطلبات اللوائح الفنية السـ ـ ــعودية ،وأن تحتوي على
وثائق فنية ت ِّ
تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر.
يجب أن تحدد الوثائق الفنية املتطلبات التي تنطبق على َ
املنتج؛ على أن تشـ ـ ــمل -حسـ ـ ــب ما يقتضـ ـ ــيه
ِّ
َ
التقويم -التصميم والتصنيع وتشغيل (استخدام) املنتج.

ه)

يجب أن تشمل الوثائق الفنية -على األقل -العناصر التالية:
وصف عام َ
للمنتج.
)1

ج)
د)

)2
)3

رس ـ ــومات التص ـ ــميم والتص ـ ــنيع واملس ـ ــاقط األفقية (الرس ـ ــوم البيانية) العناص ـ ــر والوحدات
والتقسيمات الجزئية ،إلخ...
التوصـ ــيف والشـ ــروح الال مة لفهم الرسـ ــومات والرسـ ــوم البيانية وتشـ ــغيل(اسـ ــتخدام) َ
املنتج
ز
املشار إليها.
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)4

قائمة باملواصــفات القياســية الســعودية أو أي مواصــفات فنية أخرى مالئمة تعتمدها الهيئة،
ـواء كانت مطبقة كليا أو جزئيا ،ووص ـ ـ ــفا للحلول َّ
سـ ـ ـ ً
املتبناة الس ـ ـ ــتيفاء املتطلبات األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية
للوائح الفنية السـ ــعودية ،وذلك في حالة عدم تطبيق املواصـ ــفات القياسـ ــية املشـ ــار إليها ،وفي
حالة االس ـ ـ ــتعمال الجزئي للمواص ـ ـ ــفات القياس ـ ـ ــية الس ـ ـ ــعودية ،فيجب أن ُيو َّ
ض ـ ـ ـح في الوثائق
الفنية البنود املطبقة.

)5

نتـائج التقـارير (الحس ـ ـ ـ ــابـات البيـانيـة) الخـاص ـ ـ ـ ــة بـالتص ـ ـ ـ ــميم ،وعمليـات املراقبـة واالختبـارات
ُ
املجراة ،إلخ...

)6

تقارير االختبارات.
ُ
ُ
مثلة عن اإلنتاج املزمع ،ويمكن أن تطلب الجهة املقبولة املزيد من العينات إذا دعت
عينات م ِّ
الحاجة لذلك.

)8

األدلة (البراهين) التي تدعم مالئمة الحلول الفنية املتخذة في التص ــميم ،حيث يجب أن تش ــير
ُ
هــذه األدلــة إلى كــل الوثــائق امل َتبعــة ،خــاصـ ـ ـ ـ ــة في حــالــة عــدم تطبيق املواص ـ ـ ـ ـفــات القيــاس ـ ـ ـ ـيــة
الســعودية و/أو املواصــفات الفنية املالئمة املشــار إليها ،ويجب أن تشــمل األدلة الداعمة -متى
ُ
ما اقتض ـ ى األمر ذلك -نتائج االختبارات املجراة في املختبر املناس ــب لدى الص ــانع ،أو في مختبر
آخر تحت مسؤوليته.

)7

 2/1/2مهام الجهة املقبولة
أ)

َ
بالنسبة للمنتج

د اسة الوثائق الفنية واألدلة (البراهين) الداعمة بغرض تقويم مالئمة التصميم الفني َ
للمنتج.
ر
ب)

بالنسبة للعينات
)1

ُ
التـأكـد من أن تص ـ ـ ـ ــنيع العينـات مطـابق للوثـائق الفنيـة ،وتحـديـد العنـاص ـ ـ ـ ــر املص ـ ـ ـ ـ َّـممـة وفقـا
للمواصفات القياسية السعودية ،والعناصر املُ َّ
صممة وفقا للمواصفات األخرى.

)2

إجراء الفحوصـ ـ ـ ـ ــات واالختبــارات املنــاس ـ ـ ـ ـبــة ،أو توكيــل من يقوم بهــا بــالنيــابــة ،للتــأكــد من أن
الحلول الفنية ( )technical solutionالتي تبناها الص ـ ــانع تفي باملتطلبات الرئيس ـ ــة املحددة
في املواصفات القياسية ،وذلك في حالة عدم تطبيق املواصفات ذات العالقة.

)3

إجراء االختبــارات املنــاس ـ ـ ـ ـبــة ،أو توكيــل من يقوم بهــا بــالنيــابــة ،للتــأكــد -في حــالــة عــدم تطبيق
املواص ـ ــفات القياس ـ ــية الس ـ ــعودية و/أو املواص ـ ــفات األخرى املالئمة -بأن الحلول الفنية التي
تبناها الصانع تستوفي املتطلبات األساسية للوائح الفنية السعودية.
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)4
ج)

االتفاق مع الصانع على مكان إجراء االختبارات.

بالنسبة لقرارات الجهة املقبولة
)1

يجب على الجهة املقبولة إصـ ـ ــدار تقرير تقويم عن اإلجراءات التي قامت بها ومخرجاتها ،وعلى
َّ
الجهة املقبولة أال تنشر هذا التقرير ال كليا وال جزئيا إال بعد موافقة الصانع.
إذا ـكـان الطراز مطــابقــا ملتطلبــات اللوائح الفنيــة الس ـ ـ ـ ــعوديــة املنطبقــة على َ
املنتج املعني ،فــإن
ُ
الجهة املقبولة تصـ ـ ـ ِّـدر شـ ـ ــهادة اعتماد طراز للصـ ـ ــانع ،ويجب أن تحتوي الشـ ـ ــهادة على اسـ ـ ــم
وعنوان الصانع ،ونتائج االختبارات ،وشروط سريانها -إن ُو ِّجدت ،واملعلومات الالزمة لتحديد
َ
املصادق عليه ،ويمكن أن تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات.
الطراز

)3

يجب أن تحتوي الش ـ ـ ـ ــهادة مع مرفقاتها على جميع املعلومات املناس ـ ـ ـ ــبة لتقويم مدى مطابقة
ُ
َّ
امل َ
ختبر وللمراقبة أثناء التشغيل.
املصنعة وفقا للطراز
املنتجات
إذا ـكـان الطراز غير مطــابق ملتطلبــات اللوائح الفنيــة الس ـ ـ ـ ــعوديــة املنطبقــة على َ
املنتج املعني،
ُ
َّ ُ
صدر شهادة اعتماد الطراز ،وأن ت ِّبلغ صاحب الطلب بقرارها،
فيجب على الجهة املقبولة أال ت ِّ
مع إعطائه مسوغات َّ
مفصلة حيال عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز.
َّ
يج ــب على الجه ــة املقبول ــة أن تتبع ك ــل التطورات التقني ــة املعروف ــة ،ومتى م ــا أش ـ ـ ـ ـ ــارت ه ــذه
التطورات إلى إمكــانيــة ظهور عــدم مطــابقــة الطراز املصـ ـ ـ ـ ـ َـادق عليــه ملتطلبــات اللوائح الفنيــة

)2

)4

)5

تحدد مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إض ـ ـ ــافية،
الس ـ ـ ــعودية ،فيجب على الجهة املقبولة أن ِّ
وعليها في هذه الحالة إبالغ الصانع بذلك.
)6

يجب على الصــانع إبالغ الجهة املقبولة -التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصــة بشــهادة اعتماد
ُ
ُ
الطراز -بكــل التغييرات امل ـدخلــة على الطراز املص ـ ـ ـ ـ ــادق عليــه؛ التي من ش ـ ـ ـ ـ ــأنهــا أن ت ِّؤثر على
مطابقة َ
املنتج ملتطلبات اللوائح الفنية الســعودية ،أو لشــروط ســريان شــهادة اعتماد الطراز،
حيث أن مثل هذه التغييرات تتطلب مصادقة إضافية على شهادة اعتماد الطراز األولية.
ُ
ُ َّ
يجب على كل جهة مقبولة أن تبلغ الهيئة عن شــهادات اعتماد الطراز وأي إضــافة أصـ ِّـدرت أو
ُس ِّحبت ،وعليها أن تقوم بشكل دوري -أو عند الطلب -بتقديم قائمة بشهادات اعتماد الطراز
ُ
وأي إضافات قد ُر ِّفض إصدارها أو تلك التي قد ُع ِّلقت أو ق ِّيدت بأي شكل.
ُ َّ
يجب على كل جهة مقبولة أن تبلغ الجهات املقبولة األخرى عن ش ـ ـ ـ ــهادات اعتماد الطراز وأي
ُ َّ
ُ
إضــافات قد ُر ِّفض إصــدارها أو تلك التي قد ُع ِّلقت أو ق ِّيدت بأي شــكل ،وأن تبلغ كذلك -عند
ُ
صدرت.
الطلب -عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة قد أ ِّ

)9

يمكن للهيئة وللجهات املقبولة األخرى – عند الطلب -أن تحص ـ ـ ـ ــل على نس ـ ـ ـ ــخ من ش ـ ـ ـ ــهادات
اعتماد الطراز و/أو اإلض ـ ـ ــافات املدخلة عليها ،ويمكن للهيئة – عند الطلب -أن تحص ـ ـ ــل على

)7

)8
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نس ـ ـ ـ ــخ من الوثــائق الفنيــة ،ومن نتــائج االختبــارات التي قــامــت بهــا الجهــة املقبولــة ،ويجــب على
الجهة املقبولة االحتفاظ بنس ـ ـ ــخة من ش ـ ـ ــهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها واإلض ـ ـ ــافات املدخلة
عليها ،فضــال عن الوثائق الفنية ،بما في ذلك املســتندات املرفقة من الصــانع ،وذلك حتى تاريخ
انتهاء سريان الشهادة.
)10

يجب على الصــانع االحتفاظ بنســخة من شــهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها واإلضــافات املدخلة
عليها مع الوثائق الفنية ،وإتاحتها للجهات الرقابية وســلطات مســح الســوق ملدة عشــر ســنوات
بعد وضع َ
املنتج في السوق.

)11

للمورد تقديم الطلب املش ـ ـ ـ ــار إليه في البند ( )1/1/2أعاله ،والقيام بالواجبات املش ـ ـ ـ ــار
يمكن
ِّ
إليها سلفا باسم الصانع ،بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.
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امللحق ()3
املورد باملطابقة Supplier Declaration of Conformity
نموذج إقرار ِّ

ُي َّعبأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

املورد
 )1بيانات ِّ
 االسـ ـ ــم------------------------------------------------------------------------------------------------------- : العنوان------------------------------------------------------------------------------------------------------ : الشخص الذي يمكن االتصال به: البريد اإللكتروني---------------------------------------------- : رقم الهاتف---------------------------------------------------- : )2الفاكس------------------------------------------------------- :
 )3تفاصيل املنتج:
 العالمة التجارية للمنتج-------------------------------------- : الطراز--------------------------------------------------------- : وصف املنتج-------------------------------------------------- : الصنف (وفقا للمواصفات)--------------------------------- : املواصفات القياسية املرجعية/املواصفات الفنية-------------------------------------------------------- :قر بأن املنتج املذكور في هذا اإلقرار هو َ
ُن ُّ
)
منتج مطابق لالئحة الفنية السعودية (
واملواصفات القياسية السعودية امللحقة بها.
الشخص املسؤول------------------------------------------------- :
اسم الشركة------------------------------------------------------- :
التوقيع ---------------------- :التاريخ-----/--/-- :
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