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 تــمـــهـــيـــد

 مع انضمام اململكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العاملية وفًقا لقرار مجلس الوزراء رقم 
ً
وبتاريخ  244تماشيا

ى وثائق انضمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية، وما يتطلب األمر من التزام اململكة بمواءمة ه بشأن املوافقة عل21/9/1426

( التي تقض ي بعدم TBTأنظمتها ذات العالقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات املنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة )

الدول األعضاء، وعدم التمييز بين املنتجات ذات املنشأ املختلف من وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين 

حيث االشتراطات الفنية وطرائق تقويم املطابقة، وذلك من خالل إصدار لوائح فنية تشمل املتطلبات األساسية املشروعة وتوحيد 

 إجراءات العمل.

لمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( من تنظيم الهيئة السعودية ل1 -وبناًء على املادة الثالثة )فقرة 

م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة  31/5/2010هـ، املوافق  17/6/1431بتاريخ  216

ية منظمة التجارة العاملية في الجودة وتقويم املطابقة، تتوافق مع املواصفات القياسية واألدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاق

 هذا املجال، وتكون متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ومحققة ملصالح اململكة".

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء 2 -واستنادا إلى املادة الرابعة )فقرة 

م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار لوائح إجراءات تقويم املطابقة للسلع  31/5/2010ه، املوافق  17/6/1431بتاريخ  216رقم 

 .واملنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها"

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 14 -وبناًء على املادة الرابعة )فقرة 

م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة األنظمة واللوائح الرقابية ذات العالقة  31/5/2010هـ، املوافق  17/6/1431بتاريخ  216

بمجاالت عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديالت الالزمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسالمة، وإحالتها إلى الجهات 

 للطرق النظامية"املختصة، لدراستها وإصدارها وف
ً
 .قا

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 1-وبناًء على املادة السادسة )فقرة 

د م، التي تنص على " مع مراعاة ما ورد في املادة )الرابعة( من هذا التنظيم، تع 31/5/2010هـ، املوافق  17/6/1431بتاريخ  216

الهيئة هي املرجع في اململكة في كل ما يتعلق باملواصفات القياسية، وإجراءات تقويم املطابقة، ومنح عالمة الجودة والقياس 

 واملعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة االلتزام باملواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها".

ة للمنتجات املشمولة في إحدى اللوائح تعد أساًسا ملطابقة تلك املنتجات للمتطلبات األساسية وحيث إن املواصفات القياسي

ح نماذج املطابقة املنصوص عليها في اللوائح الفنية،  هذابإعداد امت الهيئة للسالمة في الالئحة املحددة، فقد ق ِّ
الدليل لُيوض 

باعها عند إصدار شهادات املطابقة للمنتجات ذات  ِّ
 
 العالقة. الت

 ملحوظة: هذا التمهيد وجميع املالحق الواردة في هذا الدليل جزء ال يتجزأ منه.

 (   املصطلحات والتعاريف1املادة )

الدالالت واملعاني املبينة أمامها، مالم يقتضِّ سياق النص خالف  -عند تطبيق بنود هذا الدليل  -تكون للمسميات والعبارات أدناه 

 ذلك:

 كة العربية السعودية.: اململاململكة

 : مجلس إدارة الهيئة.مجلس اإلدارة
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  : الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة.(SASOالهيئة )

لة نظاما بإصدار لوائح فنية أو تعيين جهات املنح حسب اختصاصها.الجهة املختصة خوَّ
ُ
 : الجهة الحكومية امل

ذات املهام الرقابية حسب اختصاصها واملسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح : هي الجهة/الجهات الحكومية الجهات الرقابية

 الفنية، سواًء في املنافذ الجمركية أو األسواق أو املصانع.

اقبة السوق  جهات املخولة بذلك ال: هي الجهة/الجهات الحكومية املسؤولة عن تنفيذ عمليات مراقبة )مسح( السوق، أو جهة مر

 حكومية.من الجهات ال

اقبة األسواق ) ها الجهات الرقابية ذات العالقة للتحقق من أن  (:Market surveillanceمر ِّ
 
نفذ

ُ
هي األنشطة والتدابير التي ت

ل خطرا على الصحة والسالمة أو أي  ِّ
 
شك

ُ
املنتجات مستوفية املتطلبات املنصوص عليها في اللوائح الفنية، وأنَّ تلك املنتجات ال ت

 ق بحماية املستهلكين أو املصلحة العامة.جانب آخر يتعل

وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة، تضع خصائص املنتجات والعمليات املرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك  الالئحة الفنية:

قة؛ التي يجب االلتزام بها، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في املصطلحا ت والتعاريف األحكام اإلدارية سارية املفعول املطبَّ

 والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات التي تنطبق على املنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج.

القواعَد والتعليمات  -لالستخدام االعتيادي واملتكرر  -وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة؛ تضع  (:Standardاملواصفة القياسية )

أو العمليات وطرائق اإلنتاج ذات العالقة؛ التي يكون تطبيقها اختياريا، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص أو الخصائص للمنتجات 

املصطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات التي تنطبق على املنتجات أو الخدمات أو العمليات أو 

 طرائق اإلنتاج.

ت شهادة م (:Accreditationاالعتماد ) ثبِّ
ُ
 ألداء مهام تقويم  -بصفة رسمية  -ن طرف ثالث ت

ً
أن جهة تقويم مطابقة ما، مؤهلة

 مطابقة محددة.

استيفاء متطلبات ما، ويعني هذا استيفاء السلعة أو الخدمة أو العملية أو النظام أو الجهة أو الشخص  (:Conformityاملطابقة )

ٍّ منها، وقد تكون هذه امل
تطلبات مواصفات قياسية أو لوائح فنية أو شروط عقد أو متطلبات للمتطلبات الخاصة بكل 

 املستهلك...إلخ.

دة خاصة بمنتج أو عملية أو نظام أو شخص أو جهة قد  (:Conformity Assessmentتقويم املطابقة ) إثبات أن متطلبات محدَّ

 اسُتوفيت.  

د، بما في ذلك املعايرة واالختبار ومنح الجهات التي تقوم بإجراءات تقويم املطا جهات تقويم املطابقة: بقة وفقا لنموذج محدَّ

 الشهادات والتفتيش.

من الهيئة وفقا لالئحة قبول جهات تقويم املطابقة، على قبولة : جهات تقويم املطابقة امل(Accepted Bodiesاملقبولة )الجهات 

ن من الجهة املختصة ذات العالقة. عيَّ
ُ
 أن ت

 .شهادات املطابقةبإصدار لدى الهيئة تقوم  أي جهة مقبولةأو  الهيئة جهة املنح:

 تكرار منهجي ألنشطة تقويم املطابقة بصفته أساسا للمحافظة على صحة اإلقرار باملطابقة. (:Surveillanceاقبة الدورية )ر امل
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نة، وُيستخدم بطريقة نموذج املطابقة: د للمطابقة، له حدود ومدخالت ومخرجات معيَّ مباشرة أو غير مباشرة للتحقق  إجراء محدَّ

من أن املتطلبات الواردة في الالئحة الفنية أو املواصفات القياسية قد اسُتوفيت، ويشمل ذلك إجراءات سحب العينات واختبارها، 

 والتفتيش والتقويم وضمان املطابقة والتسجيل واإلقرار وأي إجراءات أخرى مشتركة بينها. 

اقبة الداخلية ) ول، يقوم به الصانع دون تدخل جهة تقويم مطابقة، او أي أتقويم مطابقة طرف  ءإجرا (:Internal Controlاملر

 .جهة أخرى مهتمة باملنتج

صدره الهيئة لتحديد نماذج املطابقة املعتمدة في اللوائح الفنية، وذلك بناًء على  دليل نماذج املطابقة )الدليل(:
ُ
دليل إرشادي ت

أساسيات منح الشهادة  -تقويم املطابقة  -( ISO/CEI 17067ية ملنح الشهادات، خاصة املواصفة الدولية )املمارسات واألدلة الدول

 للمنتج، واإلرشادات الخاصة لنماذج منح الشهادات للمنتج(.

  الصانع ول:أطرف 

املطابقة،  نح شهادةم التفتيش أوفي االختبارات أو  مجال نشاطها ومعتمدة حسبجهة   تقويم مطابقة محايدة  طرف ثالث:

 املنشأة الخاضعة للتقويم. ومستقلة عن

جهات املنح تصف مراحل ومسؤوليات ومهام األطراف ذات العالقة الصانع أو من وثائق صادرة من  إجراءات تقويم املطابقة:

نة في هذا الدليل، بما  يتالءم مع أفضل املمارسات الدولية بعملية التحقق من مطابقة املنَتج، وذلك وفقا ألحد نماذج املطابقة املبيَّ

 في املجال.

ِّد باملطابقة )
ِّد املسؤول عن وضع املنتج في السوق  (:Supplier Declaration of Conformityإقرار املور 

صدر من املور 
َ
 -وثيقة ت

ئح الفنية واملواصفات يتعهد فيها تحت كامل مسؤوليته أن املنتج مستوفٍّ للمتطلبات األساسية الواردة في اللوا -قبل وضعه 

 القياسية ذات العالقة.

عالمة اعتمدتها الهيئة تدل على أن املنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة لالئحة  عالمة الجودة السعودية:

 . ئح الفنية الخاصة بهاالفنية العامة لعالمة الجودة السعودية وإلجراء منح املنتج واملواصفات القياسية الخاصة بها و/أو اللوا

ِّل املدخالت )املواد األولية والتقنية واملعرفة والطاقة واإلجراءات  عمليات اإلنتاج:
حو 

ُ
مجموع األنشطة املتتالية املستمرة التي ت

 والبيانات ...( إلى مخرجات )منتج نهائي(.

دة لتنفيذ عمليات اإلنتاج.إجراءات اإلنتاج:   طريقة محدَّ

فئة/تصميم من املنتج لها نفس الخواص الفيزيائية )شكل، سعة، مقاس ...( وخواص فنية محددة، ويمكن أن  :Type)الطراز )

( للمنَتج الواحد، التي ال تؤثر االختالفات فيما بينها في مستوى السالمة واألمان، وال في Modelsيشمل مجموعة من النماذج )

 املتطلبات األخرى ذات العالقة باألداء.

ج:
َ
ه لالستهالك أو االستخدام، حتى لو كان ذلك في إطار تقديم الخدمات، أو الذي  املنت  كان أم مستوردا؛ موجَّ

ً
أي منَتج، وطنيا

ح  دا في إطار نشاط تجاري،  -في ظروف محتملة  -ُيرجَّ أن يستخدمه املستهلك، حتى لو كان استخداما غير مقصود، ويكون ُمورَّ

حف تعرض في املتاحف، أو  بمقابل أو بدون مقابل، وال ينطبق
ُ
دة )املوضوعة في السوق( على أنها ت هذا التعريف على املنتجات املورَّ

د له صراحة بذلك. ورَّ
ُ
ِّد الشخص امل

غ املور  ِّ
 
 تلك التي يجب إصالحها قبل استخدامها، على أن ُيبل

حيث يمكن إصدار الئحة فنية تشملها مجموعة من املنتجات الصناعية التي تشترك معا في صفات ومميزات؛ ب فئة املنتجات:

.
ً
 جميعا
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ك: حصل على املنَتج مباشرة أو من خالل خدمة، ويستخدمه ألغراضه الشخصية أو ألغراض أفراد  منفردأي شخص  املستهلِّ

 أسرته أو ممتلكاته.

ِّد:
 وُيقصد به ما يلي: املور 

 في اململكة، أو كل شخص يقدم ُهويته  -
ً
على أنه صانع للمنَتج وذلك من خالل تسميته املنَتج صانع املنَتج، إذا كان مقيما

 .باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد املنَتج

 خارج اململكة، أو املستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في اململكة. -
ً
 وكيل الصانع في اململكة إذا كان الصانع مقيما

 .قد يكون لنشاطه أثر في خصائص املنَتجكل شخص في سلسلة التوريد ممن  -

الصانع المملكة، تلقى تفويًضا كتابيًا من  مقيم فيبصفته الفردية او االعتبارية  شخص الممثل القانوني للصانع وهو كل -

 .في المملكة التنظيمية والقضائية ه لدى السلطاتتمثيليقضي ب

 كة، ويكون املسؤول عنه إما الصانع أو املستورد.هو وضع املنَتج ألول مرة في سوق اململ الوضع في السوق:

تعني أي إمداد باملنَتج بهدف التوزيع أو االستهالك أو االستخدام في اململكة في إطار نشاط تجاري سواء كان  العرض في السوق:

 ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل

  اجهاإنت املنتجات بعد بها تمر التي املراحل جميع سلسلة التوريد:
ً
 االستيراد والتخزين النهائي، وتشمل عمليات للمستهلك وصوال

ق  بالجملة والبيع  والتوصيل. واملفرَّ

ِّد االلتزام بها. املتطلبات األساسية:
 املتطلبات الخاصة باملنتجات التي تؤثر في الصحة والسالمة والبيئة، التي يجب على املور 

 (    املجال2املادة )

 من الهيئة، الصادر بشأنها لوائح فنية االستهالكية اذج املطابقة املعتمدة في منح شهادات املطابقة للمنتجاتيوضح هذا الدليل نم

عة،  ِّد وجهات املنح، كلٌّ حسب اختصاصه، وُيستثَنى منها املواد الخام واملواد األولية نصف املصنَّ
ويكون تطبيقها مسؤولية املور 

نات التي تدخل في تصنيع من ِّ
 تجات نهائية. واملكو 

 (    الهدف 3املادة )

املشمولة  يهدف هذا الدليل إلى ضمان التزام املورد وجهات املنح بنماذج املطابقة املعتمدة في إصدار شهادات املطابقة للمنتجات

ق من مدى التحق   الرقابية واملختصة من الجهات ، قبل وضعها في األسواق، وذلك لتمكينالصادرة من الهيئة باللوائح الفنية

املستخدمين  بصحة وسالمة يتعلق ذات العالقة وخاصة فيما الفنية اللوائح في الواردة للمتطلبات املنتجات استيفاء هذه

 واملستهلكين.

 (    املبادئ العامة إلجراءات تقويم املطابقة 4املادة )

حيث  –بصفته طرفا أوال  – و ممثله القانونيأ من الصانع : تطبق إجراءات تقويم املطابقة الذاتية )املراقبة الداخلية(املبدأ األول 

ن في امللحق ) باملطابقة، كمايقوم بإصدار إقرار املورد  وفقا ألفضل املمارسات املتبعة في املجال، بما يضمن ، وذلك (1هو مبيَّ
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نه من م دة في اللوائح الفنية ذات العالقة، وما تتضمَّ شير إليه من أنظمة استيفاء املنَتج للمتطلبات املحدَّ
ُ
واصفات قياسية، وما ت

 للمنتج.واشتراطات، وذلك لضمان سالمة املستهلك عند استخدامه 

جَرى  الثاني:املبدأ 
ُ
حسب  -جهة املنح حيث تقوم  –بصفتها طرفا ثالثا –جهات املنح  للمنتجات من ةقمنح شهادات املطابعملية  ت

ن في امللحق ) ، كماللمنتجات بقةبإصدار شهادة املطا -اختصاصها ومجال نشاطها  (، بما يضمن استيفاء املنَتج للمتطلبات 2هو مبيَّ

شير إليه من أنظمة واشتراطات، وذلك بما يضمن 
ُ
نه من مواصفات قياسية، وما ت دة في اللوائح الفنية ذات العالقة، وما تتضمَّ املحدَّ

  للمنتج. سالمة املستهلك عند استخدامه

إجراءات تقويم املطابقة على املنتجات قبل وضعها في األسواق، دون تمييز من حيث اشتراطات الفنية ونموذج  تطبق املبدأ الثالث:

 و ذات منشأ أجنبي.أطابقة سواء كانت ذات منشأ محلي امل

ل عبًئا إضافيً  جهات املنحال تفرض  الرابع:املبدأ  ِّ
 
شك

ُ
ا ليس له عالقة تطبيق أي نموذج/نماذج مطابقة غير ضرورية، من شأنها أن ت

 مباشرة بأهداف الالئحة الفنية ذات العالقة.

 (    أسس بناء نماذج املطابقة 5املادة )

م إجراءات تقويم 5/1 قسَّ
ُ
ق على املنتجات، إما املطابقة إلى ت طبَّ

ُ
في مرحلة  أو التصميم في مرحلة نماذج مختلفة للمطابقة وت

 املعني.  للقطاع التحتية املخاطر، والبنية مًعا، وذلك وفقا لطبيعة في املرحلتين أو اإلنتاج

د متطلبات ومراحل نماذج املطابقة بناًء على املمارسات واألدلة الدولية، خاصة املواصفة القياسية الدولية  5/2 حدَّ
ُ
ت

ISO/IEC 17067( 3، وأفضل املمارسات في مجال املراقبة الداخلية للمنتجات وفقا للمصفوفة املبينة في امللحق.) 

ِّد مسؤولية تقديم طلب الحصول على إثباتات تحمل  5/3
يختارها، على أن  منحاملطابقة ملنتجاته، لجهة اللوائح الفنية املور 

 بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.
ً
 مكتوبا

ً
 يحتوي الطلب إقرارا

د 5/4 ِّ
حد 

ُ
على جهات املنح تطبيقها على فئات ، وتفرض مجالهاج املطابقة للمنتجات املشمولة بنموذج/نماذ الفنية اللوائح ت

 املنتجات ذات العالقة.

ِّدين والجهات الرقابية وأي طرف آخر ذي  5/5
تساهم إجراءات تقويم مطابقة املنَتج في رفع مستوى ثقة املستهلكين واملور 

دة في اللوائح الفنية، بما في ذلك سالمة املنَتج، و  األداء، واالستدامة صلة، من خالل استيفاء املنَتج للمتطلبات املحدَّ

 واملحافظة على البيئة.

ل إجراءات تقويم مطابقة املنَتجات حرية التجارة والنفاذ إلى األسواق الجديدة، واملنافسة العادلة، مما يساهم في   5/6 ِّ
سه 

ُ
ت

فضل اإلقبال على شراء هذه املنتجات على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي، وذلك من خالل إثبات مطابقتها وفقا أل 

 املمارسات الدولية في املجال.

ِّدين، على أن تضمن الهيئة على ضرورية غير فرض أعباء املطابقة دون  بتطبيق نموذج/نماذج جهات املنح تلتزم 5/7
 املور 

 املتجانس للنماذج. التطبيق يضمن جهات املنح، بما الدائم واملتبادل بين التعاون 

ِّد -الفني  التوثيق املنح باقتصار جهات تلتزم  5/8
ق بأغراض -املنح  جهات إلى الذي يقدمه املور 

َّ
املطابقة  من التحقق على ما يتعل

ِّدين. حماية املعلومات، وذلك من أجل لسرية القانونية الحماية توفير فقط، مع
 املور 

ق 5/9 طبَّ
ُ
صدِّ  الفنية ذات العالقة، وفقا ملتطلبات الالئحة نماذج املطابقة على املنتجات ت

ُ
شهادة  ر جهة املنحوبناًء على ذلك ت

 .مطابقة للمنتج قبل وضعه في أسواق اململكة
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عملية االختبارات شراف على ة(، يقتصر دور جهات املنح على اإل في حال إجراءات تقويم املطابقة الذاتية )املراقبة الداخلي 5/10

ِّد باملطابقة.إالداخلية، دون 
 صدار شهادات مطابقة، ويكتفى بإصدار املورد إلقرار املور 

مكن أن تشترط اللوائح الفنية متطلبات إضافية كالبطاقات والشارات والشعارات، التي تثبت من املورد على املنتجات ي 5/11

 للداللة على استيفائها ملتطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة 

برات، جهات جهات تقويم املطابقة املتدخلة في أنشطة تقويم املطابقة )جهات منح شهادات، مخت جميع يجب أن تكون  5/12

 وفقا للمعايير واملمارسات الدولية في هذا املجال. (،تفتيش

ة على التفتيش )الفحص(  5/13 ب بعض اللوائح الفنية تطبيق نماذج مطابقة مبنيَّ
َّ
، وذلك للمنتجات التي Inspectionتتطل

 تتطلب إجراءات سالمة وعمليات رقابية في التركيب والصيانة الدورية أثناء تشغيلها.

ر 5/14 ل بمقتضاه املسؤولية القانونية  ُيصدِّ ِّد باملطابقة، بحيث يتحمَّ
ِّد املسؤول عن وضع املنتجات في السوق، إقرار املور 

املور 

ن في امللحق ) ِّدها كما هو مبيَّ
 (.4عن سالمة املنتجات التي يور 

  ) ول أطرف  ((    نماذج املطابقة الذاتية للمنتجات6املادة )

اقبة الداخلية على اإلنتاج (:Type S)النموذج        6/1  املر

 التعريف 6/1/1

ِّد بموجبه املراقبة الداخلية على اإلنتاج وااللتزام باملتطلبات الواردة في البنود 
ذ املور  ِّ

هو نموذج ذاتي لتقويم املطابقة ُينف 

الفنية/ املواصفات أدناه، ثم يؤكد ويقر تحت كامل مسؤوليته بأن املنتجات ذات العالقة مستوفية ملتطلبات اللوائح 

 .القياسية ذات العالقة

 امللف الفني 6/1/2

ِّد إعداد امللف الفني الذي يساعد على تقويم مدى مطابقة املنتج للوائح الفنية واملواصفات القياسية. وأن 
يجب على املور 

د في الوثائق الفنية املتطلبات املنطبقة، على أن تشمل  تصميم املنَتج وتصنيعه  -اتي وفقا ملتطلبات التقويم الذ -ُيحدَّ

 متى ما لزم األمر: -على األقل  -وتشغيله، وأن تشتمل الوثائق الفنية على العناصر أدناه 

 للمنَتج. ماعا اوصف (أ

بات الجزئية والدوائر، إلخ.... (ب
َّ
نات واملرك ِّ

 رسوم التصميم والتصنيع ومخططات املكو 

 ها واملخططات وتشغيل املنَتج.األوصاف والشروح الالزمة لفهم الرسوم املشار إلي (ج

قائمة باملواصفات القياسية أو أي معايير فنية أخرى ذات عالقة، سواًء املطبقة كليا أو جزئيا، ووصف للحلول  (د

د الوثائق الفنية البنود املراد  ِّ
حد 

ُ
املتخذة الستيفائها، وعند التطبيق الجزئي للمواصفات القياسية، فيجب أن ت

 تطبيقها.

جراة. نتائج بيانات (ه
ُ
 التصميم والفحوصات امل

 تقارير االختبارات. (و
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 التصنيع 6/1/3

عة  يجب على الصانع اتخاذ جميع اإلجراءات الضرورية الكفيلة بضمان أن عمليات تصنيع ومراقبة املنتجات املصنَّ

و املواصفات الفنية ، وملتطلبات اللوائح الفنية واملواصفات القياسية و/أطلبات الواردة في الوثائق الفنيةمطابقة للمت

 األخرى ذات العالقة.

ِّد باملطابقة 6/1/4
 إقرار املور 

ِّد أن ُيصدر إقرارا مكتوبا باملطابقة لعينة من املنَتج، وأن يجعله ضمن الوثائق الفنية للجهات  (أ
يجب على املور 

 ِّ
د في إقرار املور  د باملطابقة طراز املنَتج الرقابية ملدة عشر سنوات، وذلك بعد وضع املنَتج في السوق، وأن ُيحدَّ

ر له. صدِّ
ُ
 الذي أ

 يجب توفير نسخة من اإلقرار باملطابقة وامللف الفني للجهات الرقابية ذات العالقة عند الطلب. (ب

اقبة الداخلية على اإلنتاج واختبار املنتج تحت إشراف:(Type S1)النموذج  6/2   املنح  جهة املر

 التعريف 6/2/1

ِّد بموجبه املراقبة الداخلية على اإلنتاج واختبار املنتج تحت إشراف جهة مقبولة هو نموذج ذاتي لتق
ذ املور  ِّ

ويم املطابقة ُينف 

أدناه، ثم يؤكد ويقر تحت كامل مسؤوليته بأن املنتجات ذات العالقة مستوفية  ام باملتطلبات الواردة في البنودوااللتز 

 (.1ذات العالقة كما هو مبين في امللحق ) ملتطلبات اللوائح الفنية/ املواصفات القياسية

 امللف الفني  6/2/2

ِّد إعداد امللف الفني الذي يساعد على تقويم مدى مطابقة املنتج للوائح الفنية واملواصفات القياسية. وأن 
يجب على املور 

د في الوثائق الفنية املتطلبات املنطبقة، على أن تشمل  تصميم املنَتج وتصنيعه  -ذاتي الالتقويم وفقا ملتطلبات  -ُيحدَّ

 متى ما لزم األمر: -على األقل  -وتشغيله، وأن تشتمل الوثائق الفنية على العناصر أدناه 

 وصف عام للمنَتج. (أ

بات الجزئية والدوائر، إلخ.... (ب
َّ
نات واملرك ِّ

 رسوم التصميم والتصنيع ومخططات املكو 

 ليها واملخططات وتشغيل املنَتج.األوصاف والشروح الالزمة لفهم الرسوم املشار إ (ج

قائمة باملواصفات القياسية أو أي معايير فنية أخرى ذات عالقة، سواًء املطبقة كليا أو جزئيا، ووصف للحلول  (د

د الوثائق الفنية البنود املراد  ِّ
حد 

ُ
املتخذة الستيفائها، وعند التطبيق الجزئي للمواصفات القياسية، فيجب أن ت

 تطبيقها.

جراة.نتائج بي (ه
ُ
 انات التصميم والفحوصات امل

 تقارير االختبارات. (و

 التصنيع 6/2/3

عة مطابقة  يجب على الصانع اتخاذ جميع اإلجراءات الضرورية الكفيلة بضمان أن عمليات تصنيع ومراقبة املنتجات املصنَّ

ة و/أو املواصفات الفنية األخرى ذات ، وملتطلبات اللوائح الفنية واملواصفات القياسيطلبات الواردة في الوثائق الفنيةللمت

 العالقة.
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 قبة على املنتجااملر  6/2/4

يقوم الصانع بتحديد االختبارات املناسبة لكل منتج يتم تصنيعه، من أجل التحقق من استيفاء جميع املتطلبات الواردة في 

على  وبناءً  العالقة،الفنية األخرى ذات اصفات الوثائق الفنية، ومتطلبات اللوائح الفنية واملواصفات القياسية و/أو املو 

، اشراف جهة مقبولة يختارها الصانعاختيار الصانع، يتم إجراء االختبارات بواسطة جهة داخلية معتمدة )مختبر(أو تحت 

 .هةجتلك ال شرافإباملطابقة، تحت ًرا اقر إبل جهة مقبولة، فإن الصانع يصدر إجراء االختبارات من ق تمفي حال و

ِّد باملطابقةإ 6/2/5
 قرار املور 

ِّد أن ُيصدر إقرارا مكتوبا باملطابقة لعينة من املنَتج، وأن يجعله ضمن الوثائق الفنية للجهات  (أ
يجب على املور 

ِّد باملطابقة طراز املنَتج 
د في إقرار املور  الرقابية ملدة عشر سنوات، وذلك بعد وضع املنَتج في السوق، وأن ُيحدَّ

ر له. صدِّ
ُ
 الذي أ

حال أجريت االختبارات تحت مسؤولية جهة مقبولة فإن إصدار إقرار املورد باملطابقة يكون تحت إشراف  في (ب

 جهة املنح

 يجب توفير نسخة من اإلقرار باملطابقة وامللف الفني للجهات الرقابية ذات العالقة عند الطلب. (ج

اقبة الداخلية على اإلنتاج واختبار (Type S2) النموذج 6/3  املنحاملنتج عشوائيا تحت إشراف جهة  : املر

 التعريف 6/3/1

ِّد بموجبه املراقبة الداخلية على اإلنتاج واختبار املنتج عشوائيا تحت إشراف 
ذ املور  ِّ

هو نموذج ذاتي لتقويم املطابقة ُينف 

أن املنتجات ذات العالقة جهة مقبولة وااللتزام باملتطلبات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويقر تحت كامل مسؤوليته ب

 (.1كما هو مبين في امللحق ) .مستوفية ملتطلبات اللوائح الفنية/ املواصفات القياسية ذات العالقة

 امللف الفني 6/3/2

ِّد إعداد امللف الفني الذي يساعد على تقويم مدى مطابقة املنتج للوائح الفنية واملواصفات القياسية. وأن 
يجب على املور 

د ف تصميم املنَتج وتصنيعه  -وفقا ملتطلبات التقويم الذاتي  -ي الوثائق الفنية املتطلبات املنطبقة، على أن تشمل ُيحدَّ

 متى ما لزم األمر: -على األقل  -وتشغيله، وأن تشتمل الوثائق الفنية على العناصر أدناه 

 وصف عام للمنَتج. (أ

با (ب
َّ
نات واملرك ِّ

 ت الجزئية والدوائر، إلخ....رسوم التصميم والتصنيع ومخططات املكو 

 األوصاف والشروح الالزمة لفهم الرسوم املشار إليها واملخططات وتشغيل املنَتج. (ج

قائمة باملواصفات القياسية أو أي معايير فنية أخرى ذات عالقة، سواًء املطبقة كليا أو جزئيا، ووصف للحلول   (د

د الوثائق الفنية البنود املراد املتخذة الستيفائها، وعند التطبيق الجزئي للمواصفات  ِّ
حد 

ُ
القياسية، فيجب أن ت

 تطبيقها.

جراة. (ه
ُ
 نتائج بيانات التصميم والفحوصات امل

 تقارير االختبارات. (و
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 التصنيع 6/3/3

عة مطابقة  يجب على الصانع اتخاذ جميع اإلجراءات الضرورية الكفيلة بضمان أن عمليات تصنيع ومراقبة املنتجات املصنَّ

، وملتطلبات اللوائح الفنية واملواصفات القياسية و/أو املواصفات الفنية األخرى ذات ت الواردة في الوثائق الفنيةطلباللمت

 العالقة.

اقبة على املنتج 6/3/4  املر

بناًء على اختيار الصانع، تقوم جهة داخلية معتمدة )مختبر داخلي( أو جهة مقبولة، يختارها الصانع، بتنفيذ االختبارات 

املنتج على فترات عشوائية يحددها الصانع، من أجل التحقق من جودة الفحوصات الداخلية )داخل املصنع( التي  على

بحيث يتم  ،نتاجاإل على وجه الخصوص التعقيد التكنولوجي للمنتجات وحجم حسبان ها املنتج، مع األخذ في اليخضع ل

وفقا لالختبارات املحددة  ، وذلكقبل وضعها في السوق و نتاج موقع اإل  منفحص عينة مناسبة من املنتج النهائي، مأخوذة 

ًرا اقر إبل جهة مقبولة، فإن الصانع يصدر إجراء االختبارات من ق تمفي حال ، وصفات القياسية والوثائق الفنيةفي املوا

 .هةجتلك ال باملطابقة، تحت اشراف

ِّد باملطابقة 6/3/5
 إقرار املور 

ِّد أن ُيصدر إ (أ
قرارا مكتوبا باملطابقة لعينة من املنَتج، وأن يجعله ضمن الوثائق الفنية للجهات يجب على املور 

ِّد باملطابقة طراز املنَتج 
د في إقرار املور  الرقابية ملدة عشر سنوات، وذلك بعد وضع املنَتج في السوق، وأن ُيحدَّ

ر له. صدِّ
ُ
 الذي أ

 على وثيقة اإلقرار. تعريفي ت رقمتثبيمن فال بد جهة مقبولة  في حال أجريت االختبارات تحت مسؤولية (ب

 يجب توفير نسخة من اإلقرار باملطابقة وامللف الفني للجهات الرقابية ذات العالقة عند الطلب. (ج

 للمنتجات )جهات املنح/طرف ثالث(املطابقة منح شهادات (    نماذج 7املادة )

 (Type Approval(: اعتماد طراز )Type 1aالنموذج ) 7/1

 التعريف   7/1/1

ر بأن تصميم املنتج ُمستوفٍّ تقصميم، والتأكد من صحته، ثم هو نموذج مطابقة، تقوم جهة املنح بمقتضاه بمراجعة الت

 ملتطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة.

 إجراءات اعتماد طراز    7/1/2

 يمكن إجراء اعتماد طراز بإحدى الطريقتين التاليتين: 7/1/2/1

ال لإلنتاج املراد إنتاجه، )نموذج اإلنتاج(.اختبار عين (أ ِّ
 
 ة نموذجية من املنَتج كامال، بحيث يكون ُممث

تقويم مدى مطابقة تصميم املنتج للمتطلبات، من خالل مراجعة الوثائق الفنية واألدلة )نموذج التصميم(،  (ب

زمع، وذلك لجزء واحد أو أكثر من أجزاء 
ُ
لة لإلنتاج امل ِّ

 
 املنَتج ذات املخاطر العالية املحتَملة.مع اختبار عينة ُممث

 تقديم طلب اعتماد طراز إلى إحدى جهات املنح  7/1/2/2

م إلى  ِّ
ِّد أن ُيقد 

 طلبا العتماد طراز منَتجه؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي: -يختارها  - منحجهة يجب على املور 
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 اسم وعنوان الصانع.  (أ

 بلد الصنع.ترخيص رسمي من السلطات ذات العالقة في  (ب

 إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى. (ج

وثائق فنية داعمة لتقويم مدى مطابقة املنَتج ملتطلبات اللوائح الفنية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين  (د

 للمخاطر. 

د الوثائق الفنية املتطلبات التي تنطبق على املنَتج؛ على أن تشمل (ه ِّ
 -حسب ما يقتضيه التقويم  - يجب أن تحد 

 التصميم والتصنيع وتشغيل )استخدام( املنَتج. 

 العناصر التالية: -على األقل  -يجب أن تشمل الوثائق الفنية  (و

 للمنَتج. (1
ً
 عاما

ً
 وصفا

 رسومات التصميم والتصنيع والرسوم البيانية للعناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية. (2

هم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل )استخدام( املنَتج املشار التوصيفات والشروح الالزمة لف (3

 إليها.  

قائمة باملواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخرى مالئمة تعتمدها الهيئة، سواًء  (4

اة الستيفاء املتطلبات األساسية للوائح الفنية  كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول املتبنَّ

ح في الوثائق السعود ية، وعند االستخدام الجزئي للمواصفات القياسية السعودية، فيجب أن ُيوضَّ

 الفنية البنود املعمول بها.

جراة على  (5
ُ
نتائج التقارير )الحسابات البيانية( الخاصة بالتصميم، وعمليات املراقبة واالختبارات امل

 املنتج.

 مالم يطرأ أي تعديل على الطراز(. سنوات 5تقارير االختبارات )مدة صالحية التقرير  (6

ب جهة املنح املزيد من العينات إذا دعت الحاجة إلى  (7
ُ
طل

َ
زمع، ويمكن أن ت

ُ
لة عن اإلنتاج امل ِّ

 
عينات ُممث

 ذلك. 

 األدلة التي تدعم مالءمة الحلول الفنية املتخذة في التصميم. (8

 مهام جهة املنح  7/1/2/3

ج  (أ
َ
 للمنت

 الداعمة لتقويم مدى مالءمة التصميم. دراسة الوثائق الفنية واألدلة

 للعينات (ب

مة وفقا  (1 صمَّ
ُ
نة مطابق ملتطلبات الوثائق الفنية، مع تحديد العناصر امل ِّ

د من أن تصنيع العي 
 
التأك

للمتطلبات املنطبقة عليها من املواصفات القياسية السعودية، و/أو املواصفات الفنية األخرى، 

م  صمَّ
ُ
قة عليها من تلك املواصفات القياسية.   وتحديد العناصر التي لم ت  وفقا للمتطلبات املنطبِّ
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إجراء الفحوصات واالختبارات املناسبة أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، وذلك للتأكد من أن الحلول  (2

اها الصانع تفي باملتطلبات الرئيسة املحددة في املواصفات technical solutionالفنية ) ( التي تبنَّ

 لسعودية، أو املواصفات الفنية األخرى.القياسية ا

 االتفاق مع الصانع على مكان إجراء االختبارات. (3

 لقرارالتخاذ ا (ج

 تنشر  (1
َّ
يجب على جهة املنح إصدار تقرير تقويم عن اإلجراءات املتخذة ومخرجاتها، وعلى جهة املنح أال

ِّد.
 هذا التقرير ال كليا وال جزئيا إال بعد موافقة الصانع واملور 

كان الطراز مطابقا ملتطلبات اللوائح الفنية السعودية املنطبقة على املنَتج املعني، فإن جهة املنح  إذا (2

ر شهادة اعتماد طراز للمنتج باسم الصانع )صالحة لثالث سنوات صدِّ
ُ
( ويجب أن قص ىكحد أ ت

د -تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج االختبارات، وشروط سريانها   -ت إن ُوجِّ

واملعلومات الالزمة لتحديد الطراز املمنوح شهادة اعتماد طراز، ويمكن أن تحتوي الشهادة كذلك 

 على مرفقات. 

( املنَتج ملتطلبات اللوائح الفنية، ما دام Presumption of Conformityيجب افتراض مطابقة ) (3

 للمواصفات القياسية واألحكام واملتطلبات الواردة في اللوائح
ً
 الفنية. مطابقا

يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع املعلومات املناسبة التي تساعد على تقويم مدى  (4

عة وفقا للطراز املمنوح شهادة املطابقة.  مطابقة املنتجات املصنَّ

يجب على جهة املنح تحديد بيانات املنَتج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة املطابقة الصادرة،  (5

 النظام اإللكتروني ذي العالقة )في الهيئة(.وتسجيلها في 

إذا كان الطراز غير مطابق ملتطلبات اللوائح الفنية السعودية املنطبقة على املنَتج املعني، فيجب على  (6

ِّغات 
غ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مسو  ِّ

 
بل
ُ
ر شهادة اعتماد طراز، وأن ت صدِّ

ُ
 ت
َّ
جهة املنح أال

لة عن رفضها إصدار شه  ادة اعتماد طراز.مفصَّ

بع كل التطورات التقنية املعروفة، ومتى ما أشارت هذه التطورات إلى إمكانية  (7
َّ
يجب على جهة املنح أن تت

ظهور عدم مطابقة الطراز املمنوح شهادة اعتماد طراز ملتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات 

د مدى الحاجة إلى إجر  ِّ
اء اختبارات إضافية، وعليها في هذه العالقة، فيجب على جهة املنح أن تحد 

ِّد بذلك.
 الحالة إبالغ الصانع/املور 

دخلة على  (8
ُ
يجب على الصانع/املورد إبالغ جهة املنح التي أصدرت شهادة اعتماد طراز بكل التغييرات امل

الطراز املمنوح شهادة، التي من شأنها املس بمطابقة هذا الطراز ملتطلبات اللوائح الفنية السعودية 

ذات العالقة، أو مع تاريخ سريان شهادة اعتماد طراز، حيث إن مثل هذه التغييرات تتطلب منح شهادة 

 جديدة.

بت، وعليها أن  (9 رت أو ُسحِّ صدِّ
ُ
غ الهيئة عن شهادات اعتماد طراز التي أ

َّ
بل
ُ
يجب على كل جهة مقبولة أن ت

ض إصدارها، أو تلك بتقديم قائمة بشهادات اعتماد طر  -أو عند الطلب  -تقوم بشكل دوري  از التي ُرفِّ

دت بأي شكل. ِّ
ي 
ُ
قت أو ق ِّ

 
 التي قد ُعل
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ض إصدارها أو  نحيجب على كل جهة م (10 غ جهات املنح األخرى عن شهادات اعتماد طراز التي ُرفِّ
َّ
بل
ُ
أن ت

غ كذلك 
َّ
بل
ُ
دت بأي شكل، وأن ت ِّ

ي 
ُ
قت أو ق ِّ

 
عن شهادات اعتماد طراز التي  -عند الطلب  -تلك التي قد ُعل

رت. صدِّ
ُ
 أ

أن تحصل على نسخٍّ من شهادات اعتماد طراز،  -عند الطلب  –يمكن للهيئة ولجهات املنح األخرى  (11

سخ من نتائج االختبارات التي  -عند الطلب  –ويمكن للهيئة 
ُ
سخ من الوثائق الفنية، ون

ُ
أن تحصل على ن

طراز ومرفقاتها، فضال  أجرتها جهة املنح، ويجب على جهة املنح االحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد

عن الوثائق الفنية، بما في ذلك املستندات املرفقة من الصانع، وذلك حتى تاريخ انتهاء تاريخ سريان 

 الشهادة.

يجب على املورد االحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد طراز ومرفقاتها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها  (12

 ر سنوات بعد وضع املنَتج في السوق.للجهات الرقابية وسلطات مراقبة السوق ملدة عش

دة  :(Type 1bالنموذج ) 7/2  مطابقة إرسالية محدَّ

 التعريف    7/2/1

 ِّ
ذ املور  ِّ

أدناه، ثم يؤكد وُيقر تحت كامل مسؤوليته بأن  في البنود د بموجبه االلتزامات الواردةهو نموذج مطابقة ينف 

دة ع جهة املنح املنتجات ذات العالقة باإلرسالية املحدَّ راجِّ
ُ
، مستوفية ملتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العالقة، وت

قر بأن اإلرسالية 
ُ
د بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة. مطابقة، بمقتض ى ذلك اإلرسالية، وتتأكد ثم ت  على أن تتقيَّ

 إجراءات مطابقة اإلرسالية    7/2/2

 حدى جهات املنحتقديم طلب مطابقة إرسالية إل  7/2/2/1

م إلى  ِّ
ِّد أن يقد 

 طلبا ملطابقة اإلرسالية؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي: -يختارها  - منحجهة يجب على املور 

 اسم وعنوان الصانع. (أ

 ترخيص رسمي من السلطات ذات العالقة في بلد الصنع. (ب

 إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى. (ج

 اد طراز من جهة مقبولة.شهادة اعتم (د

ِّد إرفاق الوثائق الفنية  (ه
إذا كان املنًتج املشمول باإلرسالية غير حاصلٍّ على شهادة اعتماد طراز، فيجب على املور 

ق ما يلي:  ِّ
حق 

ُ
 للمنتج في الطلب، على أن ت

ن تحتوي أن تساعد هذه الوثائق في تقويم مدى مطابقة املنَتج ملتطلبات اللوائح الفنية السعودية، وأ (1

 على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر. 

د الوثائق الفنية املتطلبات التي تنطبق على املنَتج؛ على أن تشمل  (2 ِّ
حسب ما يقتضيه التقويم  -أن تحد 

 التصميم والتصنيع وتشغيل )استخدام( املنَتج.  -

ب األمر  -أن تشمل الوثائق الفنية  (3
َّ
 العناصر أدناه على األقل: -متى ما تطل

 .للمنَتج 
ً
 عاما

ً
 وصفا
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  ،رسومات التصميم والتصنيع والرسوم البيانية والعناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية

 إلخ...

  التوصيف والشروح الالزمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل )استخدام( املنَتج

 املشار إليها.

 خرى مالئمة تعتمدها الهيئة، قائمة باملواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أ

اة الستيفاء املتطلبات األساسية للوائح  سواًء كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول املتبنَّ

الفنية السعودية، وعند االستخدام الجزئي للمواصفات القياسية السعودية، فيجب أن 

ح في الوثائق الفنية البنود املعمول بها.  ُيوضَّ

 ( جراة نتائج التقارير
ُ
الحسابات البيانية( الخاصة بالتصميم، وعمليات املراقبة واالختبارات امل

 عل املنتج.

  سنوات مالم يطرأ أي تعديل على الطراز(. 5تقارير االختبارات )مدة صالحية التقرير 

  زمع، ويمكن أن تطلب جهة املنح املزيد من العينات إذا دعت
ُ
لة عن اإلنتاج امل ِّ

 
عينات ُممث

 ذلك الحاجة ل

 .األدلة التي تدعم مالءمة الحلول الفنية املتخذة في التصميم 

 مهام جهة املنح   7/2/2/2

ج: (أ
َ
  للمنت

 فيجب على جهة املنح:حاصال على شهادة اعتماد طراز،  في حال كان املنَتج (1

 .التحقق من شهادة اعتماد طراز 

 وائح الفنية ذات العالقة تقييم مدى مطابقة االرسالية لشهادة اعتماد الطراز وملتطلبات الل

 اإلرسالية.في  وإصدار شهادة مطابقة إرسالية لكامل املنتج املشمول 

مطابقة ن تصدر شهادة فعلى جهة املنح أج حاصال على شهادة اعتماد الطراز، في حال لم يكن املنت (2

 رسالية وذلك من خالل:لكامل املنتج املشمول في اإل رسالية إ

  دلة الداعمة، وذلك لتقويم مدى مالءمة التصميم.دراسة الوثائق الفنية واأل 

  مة وفقا ات املصمَّ ِّ
 
التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، مع تحديد املكون

قة من املواصفات القياسية السعودية و/أو املواصفات الفنية األخرى،  للمتطلبات املطبَّ

مة بدون استيفاء املتطلبات ا ات املصمَّ ِّ
 
 ملنطبقة عليها من تلك املواصفات القياسية.  واملكون

 للعينات: (ب

يجب على جهة املنح وضع خطة لسحب العينات، بما يضمن تمثيل كل اإلرسالية، وذلك بتطبيق  (1

 املواصفات الخاصة بسحب العينات ذات العالقة، وأفضل األساليب اإلحصائية في هذا املجال. 
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ُيجريها بالنيابة، للتأكد من أن العينات املسحوبة من إجراء االختبارات املناسبة، أو توكيل من  (2

 اإلرسالية مطابقة لشهادة اعتماد طراز وملتطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة.

ِّد على مكان إجراء االختبارات. (3
 االتفاق مع املور 

  تخاذ القرار:ال (ج

( ومخرجاتها، 2)ب/ يجب على جهة املنح إصدار تقرير تقويم عن اإلجراءات املتخذة وفقا للفقرة (1

ِّد والصانع.
 تنشر هذا التقرير كليا وال جزئيا إال بعد موافقة املور 

َّ
 ويجب على جهة املنح أال

إذا كانت العينات املسحوبة من اإلرسالية مطابقة ملتطلبات اللوائح الفنية السعودية املنطبقة على  (2

ِّد شهادة مطابق
صدر للمور 

ُ
ة لإلرسالية )صالحة لثالثة أشهر(، على أن املنَتج املعني، فإن جهة املنح ت

دت  -تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج االختبارات، وشروط سريانها   -إن وجِّ

واملتطلبات الالزمة لتحديد الطراز املعتَمد، واملعلومات الالزمة لتحديد اإلرسالية، وقد تحتوي 

 الشهادة على مرفقات.

( املنَتج ملتطلبات اللوائح الفنية، ما دام Presumption of Conformityيجب افتراض مطابقة ) (3

 للمواصفات القياسية واألحكام واملتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.
ً
 مطابقا

ساهم في تقويم مطابقة  (4
ُ
يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على كل املعلومات املناسبة التي ت

 للطراز املعتَمد. –املشمولة باإلرسالية  -املنتجات 

إذا كانت اإلرسالية غير مطابقة ملتطلبات اللوائح الفنية السعودية املنطبقة على املنَتج املعني، فيجب  (5

غ صاحب الطلب بقرارها مع تقديم  ِّ
 
على جهة املنح أن ترفض إصدار شهادة مطابقة لإلرسالية، وأن تبل

ل.  غات بشأن الرفض بشكل مفصَّ ِّ
 املسو 

غ الهيئة عن شهادات مطابقة اإلرسالية، التي قد أصدرتها أو سحبتها،  يجب على كل جهة (6 ِّ
 
مقبولة أن تبل

د الهيئة  ِّ
زو 
ُ
بقائمة بشهادات مطابقة  –بشكل دوري، أو عند الطلب  -ويجب عليها كذلك أن ت

دت وذلك بأي شكل. ِّ
ي 
ُ
قت أو ق ِّ

 
 اإلرسالية، التي ُرفِّض إصدارها، أو تلك التي ُعل

غ جهات املنح األخرى عن شهادات مطابقة اإلرسالية، وأي إضافات  نحيجب على كل جهة م (7 ِّ
 
أن تبل

غ  ِّ
 
دت، وذلك بأي شكل، وأن تبل ِّ

ي 
ُ
قت أو ق ِّ

 
ض إصدارها، أو تلك التي ُعل عن أي  -عند الطلب  -ُرفِّ

 شهادات اعتماد طراز ُمصَدرة وأي إضافة.

نسخ من شهادات مطابقة اإلرسالية  على -عند الطلب  –يحق للهيئة ولجهات املنح األخرى أن تحصل  (8

لة عليها، ويحق للهيئة كذلك أن تطلب نسخا من الوثائق الفنية، ونسخا من 
َ
دخ

ُ
و/أو اإلضافات امل

نتائج االختبارات التي أجرتها جهة املنح، ويجب على جهة املنح االحتفاظ بنسخة من شهادة مطابقة 

لة عليها
َ
دخ

ُ
، عالوة على الوثائق الفنية، بما في ذلك املستندات التي اإلرسالية ومرفقاتها واإلضافات امل

ِّد، حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.
 يرفقها املور 

لة عليها  (9
َ
دخ

ُ
ِّد االحتفاظ بنسخة من شهادة مطابقة اإلرسالية ومرفقاتها واإلضافات امل

يجب على املور 

لسوق وذلك ملدة عشر سنوات من مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات الرقابية وسلطات مراقبة ا

 وضع املنَتج في السوق.
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شترط إجراءات منح شهادات مطابقة اإلرسالية أي مراقبة دورية (10
َ
 ال ت

دType 2النموذج ) 7/3 ة على مطابقة طراز املعتمَّ  (: مطابقة املنتجات املعروضة في األسواق املبنيَّ

 التعريف     7/3/1

ذ م ِّ
ِّد االلتزامات الواردة في هو نموذج مطابقة ُينف 

أدناه، ثم يؤكد وُيقر تحت كامل مسؤوليته بأن  البنودن خالله املور 

املنتجات املعروضة في األسواق مستوفية ملتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العالقة، وتقوم جهة املنح بمقتض ى 

قر بأن 
ُ
د في شهادة اعتماد ذلك بمراجعة املنتجات املعروضة في األسواق، وتتأكد ثم ت هذه املنتجات مطابقة للطراز املحدَّ

ن هذا النموذج القيام Type Approvalطراز ) د جهة املنح بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة، ويتضمَّ (، على أن تتقيَّ

نات من بعمليات مراقبة دورية على املنتجات ذات العالقة املعروضة في األسواق، وذلك من خالل سحب دوري لعي

 للعينة الحاصلة على شهادة اعتماد طراز. تأكد من أن املنتج املعروض مطابقالسوق، بغرض ال

 وغالبا ما ُيستخَدم هذا النموذج عندما يكون لسلسة التوزيع تأثير في مطابقة املنتج. 

 إجراءات مطابقة املنتجات املعروضة في األسواق    7/3/2

 ية عند إحدى جهات املنحتقديم طلب ملطابقة إرسال 7/3/2/1

؛ على أن يحتوي يختارها منحجهة يجب على املورد أن يقدم طلبا ملطابقة املنتجات ذات العالقة املعروضة في األسواق عند 

 الطلب على ما يلي:

 اسم وعنوان الصانع. (أ

 إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة/مقبولة أخرى. (ب

 ت ذات العالقة في بلد الصنع.ترخيص رسمي من السلطا (ج

 شهادة اعتماد طراز من جهة مقبولة. (د

 التوزيع والعرض في السوق.بسالسل اإلمداد و املعلومات الخاصة  (ه

ِّد إذا كان املنت (و
ج املشمول بالطلب، املعروض في األسواق غير حاصلٍّ على شهادة اعتماد طراز، فيجب على املور 

 ب، على أن تحقق ما يلي: إرفاق الوثائق الفنية للمنَتج في الطل

أن تساعد هذه الوثائق في تقويم مدى مطابقة املنَتج ملتطلبات اللوائح الفنية السعودية، وأن تحتوي  (1

 على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر. 

د الوثائق الفنية املتطلبات التي تنطبق على املنَتج؛ على أن تشمل  (2 ِّ
حسب ما يقتضيه التقويم  -أن تحد 

 التصميم والتصنيع وتشغيل )استخدام( املنَتج.  -

 العناصر أدناه على األقل: -متى ما تطلب األمر -أن تشمل الوثائق الفنية (3

 .للمنَتج 
ً
 عاما

ً
 وصفا

 ملساقط األفقية )الرسوم البيانية( العناصر والوحدات رسومات التصميم والتصنيع وا

 والتقسيمات الجزئية، إلخ...
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  التوصيف والشروح الالزمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل )استخدام( املنَتج

 املشار إليها.

  ،قائمة باملواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخرى مالئمة تعتمدها الهيئة

اة الستيفاء املتطلبات األساسية للوائح سوا ًء كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول املتبنَّ

الفنية السعودية، وعند االستخدام الجزئي للمواصفات القياسية السعودية؛ فيجب أن 

ح في الوثائق الفنية البنود املعمول بها.  ُيوضَّ

  ما لم يطرأ أي تعديل على الطراز(.سنوات  5تقارير االختبارات )مدة صالحية التقرير 

  زمع، ويمكن أن تطلب جهة املنح املزيد من العينات إذا دعت
ُ
لة عن اإلنتاج امل ِّ

 
عينات ُممث

 الحاجة لذلك 

 .األدلة التي تدعم مالءمة الحلول الفنية املتخذة في التصميم 

 مهام جهة املنح 7/3/2/2

ج: (أ
َ
 للمنت

 (.Type Approvalالتحقق من شهادة اعتماد طراز ) (1

التحقق من مطابقة املنتجات املعروضة في األسواق لشهادة اعتماد طراز املعتَمد، وملتطلبات اللوائح  (2

 الفنية ذات العالقة.

إذا لم يكن املنَتج حاصال على شهادة اعتماد طراز، فعلى جهة املنح القيام بـإصدار شهادة اعتماد طراز  (3

 :للمنتج موضوع طلب الشهادة وذلك من خالل

 دراسة الوثائق الفنية واألدلة الداعمة، وذلك لتقويم مدى مالءمة التصميم. (4

مة وفقا للمتطلبات  (5 التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، مع تحديد املكونات املصمَّ

قة من املواصفات القياسية السعودية و/أو املواصفات الفنية األخرى، واملكونات املصممة  املطبَّ

 ن استيفاء املتطلبات املنطبقة عليها في تلك املواصفات القياسية.بدو 

 للعينات: (ب

يجب على جهة املنح وضع خطة لسحب عينات عشوائية من املنتجات ذات العالقة املعروضة في  (1

األسواق بما يضمن استيعاب األسواق املستهدفة، وذلك بتطبيق مواصفات سحب العينات، وأفضل 

 هذا املجال.  األساليب اإلحصائية في

إجراء االختبارات املناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد من أن العينات املسحوبة من  (2

 املنتجات املعروضة في األسواق مطابقة لشهادة اعتماد طراز وملتطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة.

ِّد على مكان إجراء االختبارات. (3
 االتفاق مع املور 

 :ارالتخاذ القر  (ج
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أ( والفقرة /7/3/2/2يجب على جهة املنح إصدار تقرير تقويم عن اإلجراءات املتخذة وفقا للفقرة ) (1

ن على جهة ب( ومخرجاتها/7/3/2/2)  ، ويتعيَّ
َّ
تنشر هذا التقرير كليا وال جزئيا إال بعد موافقة  املنح أال

ِّد والصانع.
 املور 

املعروضة في األسواق مطابقة ملتطلبات اللوائح إذا كانت العينات املسحوبة عشوائيا من املنتجات  (2

ِّد شهادة مطابقة 
ر للمور  صدِّ

ُ
)صالحة الفنية السعودية املنطبقة على املنَتج املعني، فإن جهة املنح ت

الصانع، ونتائج االختبارات،  ، على أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوانقص ى(كحد أ لثالث سنوات

دت، واملت -وشروط سريانها  طلبات الالزمة لتحديد الطراز املعتَمد، واملعلومات الالزمة لتحديد إن وجِّ

 اإلرساليات املعروضة في األسواق، وقد تحتوي الشهادة على مرفقات.

( املنَتج ملتطلبات اللوائح الفنية، ما دام Presumption of Conformityيجب افتراض مطابقة ) (3

 للمواصفات القياسية واألحكام واملتطلب
ً
 ات الواردة في اللوائح الفنيةمطابقا

سهم في تقويم مطابقة  (4
ُ
 -يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على كل املعلومات املناسبة التي ت

 للطراز املعتَمد.  –املنتجات ذات العالقة املعروضة في األسواق 

الفنية السعودية إذا كانت املنتجات ذات العالقة املعروضة في األسواق غير مطابقة ملتطلبات اللوائح  (5

غ صاحب  ِّ
 
املنطبقة على املنَتج املعني، فيجب على جهة املنح أن ترفض إصدار شهادة املطابقة، وأن تبل

 الطلب بقرارها مع تقديم املسوغات بشأن الرفض بشكل مفصل. 

غ الهيئة عن شهادات املطابقة، وأي إضافة سبق إصدارها أو سحبها،  (6 ِّ
 
يجب على كل جهة مقبولة أن تبل

تزويد الهيئة بقائمة بشهادات املطابقة،  –بشكل دوري، أو عند الطلب  -ويجب عليها كذلك أن تتولى 

يدت وذلك بأي شكل.
ُ
لة ُرفض إصدارها، أو تلك التي ُعلقت أو ق

َ
 وأي إضافات ُمدخ

غ  نحيجب على كل جهة م (7 ِّ
 
األخرى عن شهادات املطابقة، وأي إضافات ُرفض إصدارها  جهة املنحأن تبل

غ أ ِّ
 
يدت، وذلك بأي شكل، وأن تبل

ُ
عن شهادات اعتماد طراز وأي  -عند الطلب  -و تلك التي ُعلقت أو ق

صدرت.
ُ
 إضافة أ

يمكن للهيئة ولجهات املنح األخرى أن تحصل بطلب على نسخ من شهادات املطابقة و/أو إضافاتها.  (8

ختبارات التي قامت بها جهة ويمكن للهيئة أن تطلب نسخا من الوثائق الفنية، ونسخا من نتائج اال 

لة 
َ
دخ

ُ
املنح، ويجب على جهة املنح االحتفاظ بنسخة من شهادة املطابقة ومرفقاتها واإلضافات امل

ِّد، حتى تاريخ انتهاء سريان 
عليها، عالوة على الوثائق الفنية، بما في ذلك املستندات التي ُيرفقها املور 

 الشهادة.

ِّد االحتفاظ بنسخة  (9
لة عليها مع الوثائق يجب على املور 

َ
دخ

ُ
من شهادة املطابقة ومرفقاتها واإلضافات امل

الفنية، وإتاحتها للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق وذلك ملدة عشر سنوات من وضع املنَتج في 

 السوق.
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  ( مطابقة عملية اإلنتاج املبنية على مطابقة الطراز املعتَمدType 3النموذج :) 7/4

 تعريفال   7/4/1

نة أدناه، ثم يؤكد وُيقر  ِّد بموجبه املتطلبات الواردة في البنود املبيَّ
ذ املور  ِّ

 -تحت كامل مسؤوليته  -هو نموذج مطابقة ُينف 

د في شهادة اعتماد طراز ) ( ومستوفية ملتطلبات اللوائح Type Approvalبأن املنتجات ذات العالقة مطابقة للطراز املحدَّ

ع جهة املنح الفنية ذات العالقة راجِّ
ُ
املنتجات ذات العالقة، من خالل مراجعة عمليات  -بمقتض ى هذا النموذج  –، وت

قة في املصنع وسحب عينات عشوائية من خط اإلنتاج واختبارها.  اإلنتاج املطبَّ

 التصنيع   7/4/2

قة لعمليات اإلنتاج، وذلك لضمان مطابقة 
َّ
ِّد /الصانع وضع إجراءات موث

املنتج، بما في ذلك خط اإلنتاج يجب على املور 

( وفقا ملا ورد في Surveillanceوالتفتيش النهائي، واختبار املنتـجات، ويجب أن تخضـع عمليات اإلنتاج إلى مراقبة دورية )

 .البند

  Production Assessment)تقويم عمليات اإلنتاج )   7/4/3

ِّد )الصانع( أن يقدم إلى  (أ
طلبا لتقويم عمليات اإلنتاج ذات العالقة لديه،  -ارها يخت – منح جهةيجب على املور 

 على أن يشمل الطلب:

 اسم وعنوان الصانع،  (1

 ترخيصا رسميا من السلطات ذات العالقة في بلد الصنع. (2

 إقرارا مكتوبا بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى. (3

 جميع املعلومات املتعلقة بفئة املنتجات ذات العالقة. (4

 ائق الخاصة بعمليات وإجراءات اإلنتاج.الوث (5

 الوثائق الفنية الخاصة بالطراز املمنوح شهادة، ونسخة من شهادة اعتماد طراز. (6

عندما يكون املنَتج غير حاصلٍّ على شهادة اعتماد طراز، فيجب على املورد أن ُيرِّفق في طلبه امللف  (7

 ني على ما يلي: الفني )الوثائق الفنية( للمنَتج، على أن يحتوي امللف الف

 .وصف عام للمنَتج 

  ،رسومات التصميم والتصنيع والرسوم البيانية والعناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية

 إلخ...

   .التوصيفات والشروح الالزمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل )استخدام( املنَتج 

 ة أخرى مالئمة تعتمدها قائمة باملواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فني

اة الستيفاء املتطلبات  الهيئة، سواًء كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول املتبنَّ

األساسية للوائح الفنية السعودية، وعند االستخدام الجزئي للمواصفات القياسية 

ح في الوثائق الفنية البنود املعمول بها.  السعودية، فيجب أن ُيوضَّ
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 ر )الحسابات البيانية( الخاصة بالتصميم، وعمليات املراقبة واالختبارات نتائج التقاري

جراة، إلخ... 
ُ
 امل

  سنوات مالم يطرأ   أي تعديل على الطراز(. 5تقارير االختبارات )مدة صالحية التقرير 

  ب جهة املنح املزيد من العينات متى ما دعت
ُ
طل

َ
زمع، ويمكن أن ت

ُ
لة عن اإلنتاج امل ِّ

 
عينات ُممث

 الحاجة لذلك.

 .األدلة التي تدعم مالءمة الحلول الفنية املتخذة في التصميم 

يجب على جهة املنح أن تدرس الطلب، وعندما يكون الطراز مستوفيا ملتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات  (ب

صدر للصانع شهادة اعتماد 
ُ
 .زإلجراءات منح شهادة اعتماد طرا اطراز وفقالعالقة، فإن جهة املنح ت

يجب أن تحتوي شهادة اعتماد طراز على اسم وعنوان الصانع، ونتائج التقويم، وتاريخ سريانها، والبيانات   (ج

تحتوي الشهادة مع  بشرط أنالالزمة لتحديد الطراز املمنوح شهادة، ويمكن أن تحتوي الشهادة على مرفقات، 

عة وفقا مرفقاتها على كل املعلومات الالزمة التي من شأنها أن تساعد عل ى تقويم مدى مطابقة املنتجات املصنَّ

ب األمر 
َّ
للطراز املمنوح شهادة، وكذلك املعلومات التي تساعد على ضبط التصنيع أثناء اإلنتاج، متى ما تطل

 ذلك.

إذا كان الطراز غير مستوفٍّ ملتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العالقة، فيجب على جهة املنح أن ترفض  (د

غ صاحب الطلب بقرارها مع تقديم املسوغات عن رفضها بالتفصيل.إصدار شها ِّ
 
بل
ُ
 دة اعتماد طراز، وأن ت

و خطاب مطابقة صادر من جهة املنح يفيد بيان أعن ن تكون شهادة اعتماد الطراز املمنوحة عبارة أيمكن  (ه

 بمطابقة املنتج لجميع املتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.

د في شهادة اعتماد طراز، يجب أن تضمن إجراءات  (و عة للطراز املحدَّ عمليات اإلنتاج مطابقة املنتجات املصنَّ

 وملتطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة.

مة،  –املعتَمدة من الصانع  -يجب توثيق جميع إجراءات عمليات اإلنتاج ومتطلباتها  (ز
َّ
بطريقة منهجية ومنظ

 
َّ
قة، ويجب أن تكون وثائق عمليات اإلنتاج مفهومة بطريقة وذلك على شكل سياسات وإجراءات وتعليمات موث

سقة مع برامج وخطط وأدلة وسجالت الجودة، ويجب أن تشمل هذه الوثائق 
َّ
وصفا   -على وجه الخصوص  -مت

 كافيا ملا يلي:

أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي واملسؤوليات وصالحيات اإلدارة، وذلك فيما يتعلق بمطابقة  (1

 املنَتج.

بعة.ت (2  قنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة مطابقة املنَتج، والعمليات واإلجراءات املتَّ

جراة قبل وأثناء وبعد التصنيع، مع تكرارها. (3
ُ
 الفحوصات واالختبارات امل

 السجالت، مثل تقارير التفتيش واالختبار واملعايرة، ووثائق تأهيل املوظفين املعنيين.  (4

ال لعمليات اإلنتاج.وسائل ضبط تحقيق املطابقة امل (5  طلوبة في املنَتج والتشغيل الفعَّ
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يجب على جهة املنح تقويم عمليات اإلنتاج للتأكد مما إذا كان املنَتج مستوفيا للمتطلبات املشار إليها في البند  (ح

 (، خالل فترة سريان شهادة املطابقة. و/7/4/3)

 ( املنَتج Presumption of Conformityيجب افتراض مطابقة ) (ط
ً
ملتطلبات اللوائح الفنية، ما دام مطابقا

 للمواصفات القياسية واألحكام واملتطلبات الواردة في اللوائح الفنية

ذا  -على األقل  -لفريق عضوا واحدا يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في مطابقة املنَتج املعني، وأن يضم ا (ي

ا باملتطلبات الفنية الواردة في اللوائح ( في تقويم مجال وتقنيات صناTechnical Expertخبرة ) مَّ عة املنَتج، وُملِّ

 الفنية ذات العالقة.

يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويمٍّ للمصنع، وأن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية املشار إليها في  (ك

ئح الفنية، وإجراء الفحوصات (، للتأكد من مقدرة الصانع على تحديد املتطلبات الواردة في اللواز/7/4/3البند)

 واالختبارات الالزمة لضمان مطابقة املنَتج لتلك املتطلبات.

ن اإلشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع  (ل يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمَّ

 مسوغات ذلك.

قة، وامل (م
َّ
 حافظة عليها، بحيث تظل مالئمة وفعالة.يجب على الصانع استيفاء متطلبات عمليات اإلنتاج املوث

 يجب على الصانع إشعار جهة تقويم املطابقة بأي تعديل ُمقتَرحٍّ في عمليات اإلنتاج. (ن

لة  (س يجب على جهة املنح تقويم أي تعديالت مقترحة في عمليات اإلنتاج، ثم تقرر ما إذا كانت عمليات اإلنتاج املعدَّ

(، أو ما إذا كانت هذه العمليات تحتاج إلى ز/7/4/3املشار إليها في البند ) مستمرة في استيفاء املنَتج للمتطلبات

إعادة تقويم، ويجب على جهة املنح إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن اإلشعار نتائج االختبار وقرار 

 التقويم مع مسوغات ذلك.

 ( من جهة املنحSurveillanceقبة الدورية )ااملر   7/4/4

قة.الغرض من املر  (أ
َّ
 اقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء الصانع ملتطلبات عمليات اإلنتاج املوث

بدخول مواقع التصنيع والتفتيش  -خالل فترة سريان شهادة املطابقة  -يجب على الصانع السماح لجهة املنح  (ب

ر جميع املعلومات الالزمة للتقويم؛ خاصة وثائق عملي ِّ
 
ات اإلنتاج، وسجالت واالختبار والتخزين، وأن ُيوف

 املطابقة، مثل: تقارير االختبار واملعايرة، ووثائق تأهيل املوظفين املعنيين ... إلخ.

ن تزور املصنع زيارات تدقيق دورية )على األقل مرة واحدة في السنة( للتأكد من أنه يطبق أيجب على جهة املنح  (ج

م ج ِّ
قد 

ُ
 هة املنح تقرير التقويم للصانع.إجراءات عمليات اإلنتاج ويحافظ عليها، على أن ت

إذا اقتض ى  –يحق لجهة املنح أن تزور املصنع زيارات فجائية، وذلك لسحب عينات وإجراء االختبارات عليها  (د

قدم جهة املنح  -األمر ذلك 
ُ
ق بشكل صحيح، على أن ت طبَّ

ُ
أو توكيل جهة أخرى للتأكد من أن عمليات اإلنتاج ت

 ر االختبارات، وذلك عند إجراء االختبارات.تقرير التقويم للصانع، وتقاري

ِّد باملطابقة 7/4/5
إقرار املور   شهادة املطابقة و

ب( ومخرجاتها، ويجب /7/4/4يجب على جهة املنح إصدار تقرير تقويم عن اإلجراءات املتخذة وفقا للفقرة ) (أ

 بعد موافقة املو 
َّ
 تنشر هذا التقرير كليا وال جزئيا إال

َّ
ِّد.على جهة املنح أال

 ر 
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بعد التأكد من  (.قص ىأثالث سنوات كحد )صالحة ليجب على جهة املنح إصدار شهادة مطابقة للمنَتج  (ب

ِّد طلبا بهذا الخصوص.
م املور  دة، متى ما قدَّ حد 

ُ
 استيفاء عمليات اإلنتاج للمتطلبات امل

الصادرة، وتسجيلها في يجب على جهة املنح تحديد بيانات املنَتج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة املطابقة  (ج

 النظام اإللكتروني ذي العالقة )في الهيئة(.

إذا كانت املنتجات وعمليات اإلنتاج املتعلقة بها غير مطابقة ملتطلبات اللوائح الفنية السعودية املنطبقة على   (د

غ صاحب الطلب ب ِّ
 
قرارها مع املنَتج املعني، فيجب على جهة املنح أن ترفض إصدار شهادة املطابقة، وأن تبل

 تقديم املسوغات بشأن الرفض بشكل مفصل. 

 لكل طرازٍّ ُمعتَمد من املنَتج )اعتماد طراز(، وأن يجعله ُمتاحا  (ه
ً
 باملطابقة مكتوبا

ً
ِّد أن ُيصدر إقرارا

يجب على املور 

د الطرا ز وجهة مراقبة السوق ملدة ال تقل عن عشر سنوات، وذلك بعد وضع املنَتج في السوق، على أن ُيحدَّ

ِّد باملطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة املطابقة واإلقرار باملطابقة للجهات 
عتَمد للمنَتج في إقرار املور 

ُ
امل

 الرقابية وجهة مراقبة السوق عند الطلب.

ِّد أن يتيح الوثائق أدناه للجهات الرقابية وجهة مراقبة السوق ملدة ال تقل عن عشر سنوات،  (و
يجب على املور 

 ضع املنَتج في السوق.وذلك بعد و 

 (.أ/7/4/3الوثائق املشار إليها في البند ) (1

 (.ن/7/4/3التعديالت املشار إليها في البند ) (2

 .ب(/7/4/5أ( و)/7/4/5قرارات وتقارير جهة املنح املشار إليها في البند ) (3

منحتها شهادة أو  جهات الرقابية وجهة مراقبة السوق عن عمليات اإلنتاج التيالإبالغ نح يجب على كل جهةٍّ م (ز

قتها، إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة 
َّ
جهات املنح  منح إشعارسحبتها، أو التي قد رفضتها أو عل

قتها أو سحبتها، مع إشعار تلك الجهات 
َّ
عن  -عند الطلب  -األخرى عن الشهادات املمنوحة التي قد رفضتها أو عل

 الشهادات التي أصدرتها.
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 ق (: مطابقة عملية اإلنتاج املبنية على مطابقة الطراز مع اختبار عينات من السو Type 4وذج )النم 7/5

 التعريف 7/5/1

ِّد 
ذ املور  ِّ

 -تحت كامل مسؤوليته  -أدناه، ثم يؤكد و يقر  ودااللتزامات الواردة في البن -له من خال -هو نموذج مطابقة ُينف 

( و تتقيد بمتطلبات اللوائح Type Approvalات العالقة مطابقة للطراز املحدد في شهادة اعتماد طراز ) بأن املنتجات ذ

الفنية ذات العالقة، وتقوم جهة مقبولة بمقتضاه بمراجعة املنتجات ذات العالقة، وذلك من خالل مراجعة عمليات 

قة في املصنع وسحب و اختبار عينات عشوائية من  خط اإلنتاج ومن األسواق، وتتأكد ثم تقر بأنها مطابقة اإلنتاج املطبَّ

 ( و تتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة.Type Approvalللطراز املحدد في شهادة اعتماد طراز ) 

 وغالبا ما ُيستخَدم هذا النموذج عندما يكون لسلسة التوزيع تأثير في مطابقة املنتج 

 التصنيع 7/5/2

قة لعمليات اإلنتاج، وذلك لضمان مطابقة املنتج، بما في ذلك خط اإلنتاج /يجب على املورد
َّ
الصانع وضع إجراءات موث

(، وسحب عينات Surveillanceويجب أن تخضـع عمليات اإلنتاج إلى مراقبة دورية ) املنتـجات،والتفتيش النهائي، واختبار 

 .من املنتجات املعروضة في األسواق

 والتوزيع Production Assessment)إلنتاج )تقويم عمليات ا 7/5/3

ِّد أن يقدم طلبا إلى  (أ
 لتقويم عمليات اإلنتاج املعنية لديه، على أن يشمل الطلب:، يختارهامنح جهة يجب على املور 

 اسم وعنوان الصانع (1

 ترخيصا رسميا من السلطات ذات العالقة في بلد الصنع. (2

 ي جهة مقبولة أخرى.إقرارا مكتوبا بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أ (3

 جميع املعلومات املتعلقة بفئة املنتجات ذات العالقة. (4

 الوثائق الخاصة بتقويم عملية اإلنتاج. (5

 الوثائق الفنية الخاصة بالطراز املمنوح شهادة، ونسخة من شهادة اعتماد طراز. (6

 املعلومات الخاصة بسلسلة التوريد والعرض في السوق. (7

على شهادة اعتماد طراز، فيجب على الصانع تضمين الوثائق الفنية  عندما يكون املنتج غير حاصلٍّ  (8

 للمنَتج في الطلب، على أن تحتوي على ما يلي: 

 .وصف عام للمنَتج 

  رسومات التصميم والتصنيع واملساقط األفقية )الرسوم البيانية( العناصر والوحدات

 والتقسيمات الجزئية، إلخ...

  الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل)استخدام( املنَتج.  التوصيفات والشروح الالزمة لفهم 

  قائمة باملواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخرى مالئمة تعتمدها

اة الستيفاء املتطلبات  الهيئة، سواًء كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول املتبنَّ
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عدم تطبيق املواصفات القياسية املشار األساسية للوائح الفنية السعودية، وذلك في حالة 

ح في  إليها، وعند االستخدام الجزئي للمواصفات القياسية السعودية، فيجب أن ُيوضَّ

 الوثائق الفنية البنود املعمول بها.

  نتائج التقارير )الحسابات البيانية( الخاصة بالتصميم، وعمليات املراقبة واالختبارات

جراة، إلخ... 
ُ
 امل

  سنوات ما لم يطرا أي تعديل على الطراز(. 5ختبارات )مدة صالحية التقرير تقارير اال 

  ب جهة املنح املزيد من العينات إذا دعت
ُ
زمع، ويمكن أن تطل

ُ
لة عن اإلنتاج امل ِّ

 
عينات ُممث

 الحاجة لذلك.

 .األدلة التي تدعم مالءمة الحلول الفنية املتخذة في التصميم 

طلب، وعندما يكون الطراز مستوفيا ملتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات يجب على جهة املنح أن تدرس ال (ب

صدر للصانع شهادة اعتماد طراز وفقا إلجراءات منح شهادة اعتماد طراز
ُ
 .العالقة، فإن جهة املنح ت

 يجب أن تحتوي شهادة اعتماد طراز على اسم وعنوان الصانع، ونتائج التقويم، وتاريخ سريانها، والبيانات  (ج

أن تحتوي الشهادة  بشرطالالزمة لتحديد الطراز املمنوح شهادة، ويمكن أن تحتوي هذه الشهادة على مرفقات، 

عة  مع مرفقاتها على كل املعلومات املناسبة التي من شأنها أن تساعد على تقويم مدى مطابقة املنتجات املصنَّ

ى ضبط التصنيع أثناء اإلنتاج، متى ما تطلب وفقا للطراز املمنوح شهادة، وكذلك املعلومات التي تساعد عل

 األمر ذلك.

وإذا كان الطراز غير مطابق ملتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العالقة، فيجب على جهة املنح أن ترفض  (د

غ صاحب الطلب بقرارها مع تقديم مسوغات رفضها بالتفصيل. ِّ
 
بل
ُ
 إصدار شهادة اعتماد طراز، وأن ت

و خطاب مطابقة صادر من جهة املنح يفيد أبيان  عن ة اعتماد الطراز املمنوحة عبارةن تكون شهادأيمكن  (ه

 بمطابقة املنتج لجميع املتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.

عة للطراز املحدد في شهادة اعتماد طراز،  (و يجب أن تضمن إجراءات عمليات اإلنتاج مطابقة املنتجات املصنَّ

 ذات العالقة. وملتطلبات اللوائح الفنية

مة،  –املعتَمدة من الصانع  -يجب توثيق جميع إجراءات عمليات اإلنتاج ومتطلباتها  (ز
َّ
بطريقة منهجية ومنظ

وذلك على شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن تكون وثائق عمليات اإلنتاج مفهومة بطريقة 

سقة مع برامج وخطط وأدلة وسجالت الجودة، ويجب أن 
َّ
وصفا   -على وجه الخصوص  -تشمل هذه الوثائق مت

 كافيا ملا يلي:

أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي واملسؤوليات وصالحيات اإلدارة، وذلك فيما يتعلق بمطابقة  (1

 املنَتج.

بعة. (2  تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة مطابقة املنَتج، والعمليات واإلجراءات املتَّ

 أثناء وبعد التصنيع، مع تكرارها.االختبارات املجراة، قبل و  (3
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 السجالت، مثل: تقارير التفتيش واالختبار واملعايرة، ووثائق تأهيل املوظفين املعنيين، ... إلخ. (4

 وسائل ضبط تحقيق املطابقة املطلوبة في املنَتج والتشغيل الفعال لعمليات اإلنتاج. (5

ان املنَتج مستوفيا للمتطلبات املشار إليها في البند يجب على جهة املنح تقويم عمليات اإلنتاج للتأكد ما إذا ك  (ح

 (، خالل فترة سريان شهادة املطابقة. ز/7/5/3)

 Presumption of Conformityيجب افتراض مطابقة ) (ط
ً
( املنَتج ملتطلبات اللوائح الفنية، ما دام مطابقا

 للمواصفات القياسية واألحكام واملتطلبات الواردة في اللوائح الفنية 

على األقل  -يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في مطابقة املنَتج ذي العالقة، وأن يضم الفريق عضوا واحدا  (ي

ا باملتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العالقة. -  ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة املنَتج، وُملمَّ

الفنية املشار إليها في البند  الوثائقالتدقيق وأن يراجع فريق ، يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويمٍّ للمصنع (ك

( للتأكد من مدى مقدرة الصانع على تحديد املتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات ز/7/5/3)

 واالختبارات الالزمة لضمان مطابقة املنَتج لتلك املتطلبات.

من و  مدادسالسل اإل من املنتج، مسحوبة من خط اإلنتاج ومن يجب أن تشمل الفحوصات واالختبارات عينات  (ل

 العرض في األسواق. نقاط 

يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن اإلشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع  (م

 مسوغات ذلك.

قة، واملحافظة  (ن
َّ
 عليها، بحيث تظل مالئمة وفعالة.يجب على الصانع الوفاء بمتطلبات عمليات اإلنتاج املوث

 يجب على الصانع إشعار جهة تقويم املطابقة بأي تعديل ُمقتَرحٍّ في عمليات اإلنتاج. (س

لة  (ع يجب على جهة املنح تقويم أي تعديالت مقترحة في عمليات اإلنتاج، ثم تقرر ما إذا كانت عمليات اإلنتاج املعدَّ

(، أو ما إذا كانت هذه العمليات تحتاج إلى ز/7/5/3ار إليها في البند )مستمرة في مطابقة املنَتج للمتطلبات املش

إعادة تقويم، ويجب على جهة املنح إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن اإلشعار نتائج االختبار وقرار 

 التقويم مع مسوغات ذلك.

اقبة الدورية ) 7/5/4  ( تحت مسؤولية جهة املنحSurveillanceاملر

قة.الغرض من  (أ
َّ
 املراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء الصانع ملتطلبات عمليات اإلنتاج املوث

بدخول مواقع التصنيع واالختبار  -خالل فترة سريان شهادة املطابقة  -يجب على الصانع السماح للجهة املنح  (ب

ر جميع املعلومات الالزمة لل ِّ
 
تقويم؛ خاصة وثائق عمليات والفحوصات والتخزين وسلسلة التوزيع، وأن ُيوف

اإلنتاج والتوريد في األسواق، وسجالت املطابقة، مثل: تقارير االختبار واملعايرة، ووثائق تأهيل املوظفين املعنيين 

 ... إلخ.

ق إجراءات عمليات اإلنتاج والتوزيع  (ج ِّ
يجب على جهة املنح القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع ُيطب 

م جهة املنح تقرير التقويم للصانع.في األس ِّ
قد 

ُ
 واق ويحافظ عليها، على أن ت
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 –يحق لجهة املنح القيام بزيارات مفاجئة )عشوائية(للمصنع، وذلك لسحب عينات وإجراء االختبارات عليها  (د

ق بشكل صحيح، على أن  -إذا اقتض ى األمر ذلك  طبَّ
ُ
قدم أو توكيل جهة أخرى للتأكد من أن عمليات اإلنتاج ت

ُ
ت

 جهة املنح تقرير التقويم للصانع، وتقارير االختبارات، وذلك عند إجراء االختبارات.

وإجراء االختبارات عليها، أو توكيل جهة  –كلما اقتض ى األمر ذلك  –يحق لجهة املنح سحب عينات من السوق  (ه

 أخرى لذلك وتقديم تقارير االختبار للصانع

إقرار املو   7/5/5 ِّد باملطابقةشهادة املطابقة و
 ر 

ب( ومخرجاتها، ويجب /7/5/4يجب على جهة املنح إصدار تقرير تقويم عن اإلجراءات املتخذة وفقا للفقرة )  (أ

ِّد.
 بعد موافقة املور 

َّ
 تنشر هذا التقرير كليا وال جزئيا إال

َّ
 على جهة املنح أال

(، بعد التأكد من قص ىحد أك )صالحة لثالث سنواتيجب على جهة املنح إصدار شهادة مطابقة للمنَتج  (ب

ِّد طلبا بهذا الخصوص.
م املور  دة، متى ما قدَّ حد 

ُ
 استيفاء عمليات اإلنتاج والتوزيع للمتطلبات امل

يجب على جهة املنح تحديد بيانات املنَتج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة املطابقة الصادرة، وتسجيلها في  (ج

 .النظام اإللكتروني ذي العالقة )في الهيئة(

ِّد أن ُيصدر إقرارا مكتوبا باملطابقة لكل طراز منَتج ُمعتمد من املنَتج وفقا )العتماد طراز(، وأن  (د
يجب على املور 

الرقابية وسلطات مسح السوق ملدة ال تقل عن عشر سنوات، وذلك بعد وضع املنَتج في السوق،  للجهاتيتيحه 

عتَمد للمنَتج في إقرار 
ُ
د الطراز امل ِّد باملطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة املطابقة واإلقرار على أن ُيحدَّ

املور 

 باملطابقة للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق عند الطلب.

 للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق ملدة ال تقل عن عشر  (ه
ً
ِّد أن يتيح الوثائق أدناه ُمتاحة

يجب على املور 

 هي:سنوات، وذلك بعد وضع املنَتج في السوق، و 

 أ(./7/5/3الوثائق املشار إليها في البند ) (1

 (.س/7/5/3التعديالت املشار إليها في البند ) (2

 .ب(/7/5/5و ) أ(/7/5/5قرارات وتقارير جهة املنح املشار إليها في البند ) (3

يجب على كل جهة مقبولة إبالغ الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق عن عمليات اإلنتاج التي منحتها شهادة  (و

إشعار جهات املنح  نحو سحبتها، أو التي رفضتها أو علقتها، إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة مأ

عن  -عند الطلب  -األخرى عن الشهادات املمنوحة التي رفضتها أو علقتها أو سحبتها، مع إشعار تلك الجهات 

 الشهادات التي أصدرتها.
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ة(Type 5)النموذج  7/6 على تأكيد الجودة الشاملة واعتماد الطراز )املكافئ للترخيص باستخدام عالمة  : املطابقة املبنيَّ

 الجودة السعودية(

 التعريف  7/6/1

ذ الصانع بموجبه االلتزامات الواردة اعتماد طراز، مع ةالجودة الشاملهو نموذج مطابقة مبنيٌّ على تأكيد  ِّ
في  حيث ُينف 

          بأن املنتجات املعنية مطابقة للطراز املحدد في شهادة اعتماد طراز أدناه، ثم يؤكد وُيقر تحت كامل مسؤوليته البنود

 (Type Approval و تتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة، وتقوم الهيئة، بمقتضاه بمراجعة املنتجات ذات )

قة في املصنع و نظام إدارة ا لجودة املطبق في املصنع، وسحب و العالقة، وذلك من خالل مراجعة عمليات اإلنتاج املطبَّ

اختبار عينات عشوائية من خط اإلنتاج ومن األسواق، وتتأكد ثم تقر بأنها مطابقة للطراز املحدد في شهادة اعتماد طراز 

 (Type Approval.و تتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة ) 

 . مة لعالمة الجودة السعوديةهذا الدليل ال ُيغني عن االلتزام بالالئحة العا ملحوظة/

 التصنيع 7/6/2

 ISOيجب على الصانع توثيق اإلجراءات الخاصة بعمليات اإلنتاج، ونظام إدارة الجودة وفقا ملتطلبات املواصفة الدولية  

، على أن يشمل ذلك تصميم املنَتج وخط اإلنتاج والفحوصات واالختبارات للمنتجات ذات العالقة، باإلضافة إلى 9001

، وذلك وفقا ملا ورد في الدورية، ويجب أن تخضع إجراءات عمليات اإلنتاج ونظام إدارة الجودة إلى املراقبة يدالتور  سلسلة

 .أدناهود البن

في نظام  ISO 9001ويمكن للصانع دمج إجراءات عمليات اإلنتاج ونظام إدارة الجودة وفقا ملتطلبات املواصفة الدولية 

 واحد. 

 ونظام إدارة الجودة تقويم عمليات اإلنتاج 7/6/3

ِّد أن  (أ
 يجب على املور 

ً
اإلنتاج ونظام لتقويم عمليات او من تفوضه من الجهات املقبولة، الهيئة، إلى  يقدم طلبا

 ما يلي: على أن يشمل الطلبوذلك فيما يتعلق باملنتجات ذات العالقة املعنية لديه، إلدارة الجودة 

 اسم وعنوان الصانع (1

 ذات العالقة في بلد الصنع. ترخيصا رسميا من السلطات (2

 .في حال التفويض()أخرى إقرارا مكتوبا بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة  (3

 جميع املعلومات املتعلقة بفئة املنتجات ذات العالقة. (4

 الوثائق الخاصة بتقويم عملية اإلنتاج. (5

 ISO 9001 وفقا ملتطلبات املواصفة الدولية الوثائق الخاصة بنظام إدارة الجودة (6

 الوثائق الفنية الخاصة بالطراز املمنوح شهادة، ونسخة من شهادة اعتماد طراز. (7

 املعلومات الخاصة بسلسلة التوريد والعرض في السوق. (8

عندما يكون املنتج غير حاصلٍّ على شهادة اعتماد طراز، فيجب على الصانع تضمين الوثائق الفنية  (9

 ا يلي: للمنَتج في الطلب، على أن تحتوي على م
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 .وصف عام للمنَتج 

  رسومات التصميم والتصنيع واملساقط األفقية )الرسوم البيانية( العناصر والوحدات

 والتقسيمات الجزئية، إلخ...

   .التوصيفات والشروح الالزمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل)استخدام( املنَتج 

 صفات فنية أخرى مالئمة تعتمدها قائمة باملواصفات القياسية السعودية أو أي موا

اة الستيفاء املتطلبات  الهيئة، سواًء كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول املتبنَّ

األساسية للوائح الفنية السعودية، وذلك في حالة عدم تطبيق املواصفات القياسية املشار 

ح في إليها، وعند االستخدام الجزئي للمواصفات القياسية السعودية، فيج ب أن ُيوضَّ

 الوثائق الفنية البنود املعمول بها.

  نتائج التقارير )الحسابات البيانية( الخاصة بالتصميم، وعمليات املراقبة واالختبارات

جراة، إلخ... 
ُ
 امل

  سنوات ما لم يطرا أي تعديل على الطراز(. 5تقارير االختبارات )مدة صالحية التقرير 

 لة عن اإلنتاج ا ِّ
 
ب جهة املنح املزيد من العينات إذا دعت عينات ُممث

ُ
زمع، ويمكن أن تطل

ُ
مل

 الحاجة لذلك.

 .األدلة التي تدعم مالءمة الحلول الفنية املتخذة في التصميم 

يكون الطراز مستوفيا ملتطلبات اللوائح الفنية السعودية  الطلب، وعندماجهة املنح أن تدرس الهيئة /يجب على  (ب

صدر للصانع شهادة اعتماد طراز وفقا إلجراءات منح شهادة اعتماد طرازذات العالقة، فإن جهة امل
ُ
 .نح ت

ويجب أن تحتوي شهادة اعتماد طراز على اسم وعنوان الصانع، ونتائج التقويم، وتاريخ سريانها، والبيانات   (ج

ي الشهادة أن تحتو مرفقات بشرط الالزمة لتحديد الطراز املمنوح شهادة، ويمكن أن تحتوي هذه الشهادة على 

عة  مع مرفقاتها على كل املعلومات املناسبة التي من شأنها أن تساعد على تقويم مدى مطابقة املنتجات املصنَّ

وفقا للطراز املمنوح شهادة، وكذلك املعلومات التي تساعد على ضبط التصنيع أثناء اإلنتاج، متى ما تطلب األمر 

 ذلك.

لوائح الفنية السعودية ذات العالقة، فيجب على جهة املنح أن ترفض وإذا كان الطراز غير مطابق ملتطلبات ال (د

غ صاحب الطلب بقرارها مع تقديم مسوغات رفضها بالتفصيل. ِّ
 
بل
ُ
 إصدار شهادة اعتماد طراز، وأن ت

و خطاب مطابقة صادر من جهة املنح يفيد أبيان عن ن تكون شهادة اعتماد الطراز املمنوحة عبارة أيمكن  (ه

 تج لجميع املتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.بمطابقة املن

 ISOاملواصفة الدولية  املتوافق مع متطلبات اإلنتاج ونظام إدارة الجودةيجب أن تضمن إجراءات عمليات  (و

عة للطراز املحدد في شهادة اعتماد طراز، وملتطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة.، 9001  مطابقة املنتجات املصنَّ

مة، وذلك  –املعتَمدة من الصانع  -جميع إجراءات عمليات اإلنتاج ومتطلباتها  يجب توثيق (ز
َّ
بطريقة منهجية ومنظ

سقة 
َّ
على شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن تكون وثائق عمليات اإلنتاج مفهومة بطريقة مت
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استيفاء متطلبات املواصفة مع برامج وخطط وأدلة وسجالت الجودة، ويجب أن يضمن نظام إدارة الجودة 

ق الصانع جميع العناصر واملتطلبات ذات العالقة باملنَتج بما في ذلك األنظمة ISO 9001الدولية ) ِّ
 
( وأن ُيوث

 وصفا كافيا ملا يلي:  -على وجه الخصوص  -أن تشمل هذه الوثائق  والتشريعات ويجب

 إلدارة، وذلك فيما يتعلق بمطابقة املنَتج.أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي واملسؤوليات وصالحيات ا (1

 .(ISO 9001)جميع الوثائق املطلوبة في نظام إدارة الجودة وفقا للمواصفة الدولية  (2

بعة. (3  تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة مطابقة املنَتج، والعمليات واإلجراءات املتَّ

 االختبارات املجراة، قبل وأثناء وبعد التصنيع، مع تكرارها. (4

 لسجالت، مثل: تقارير التفتيش واالختبار واملعايرة، ووثائق تأهيل املوظفين املعنيين، ... إلخ.ا (5

 وسائل ضبط تحقيق املطابقة املطلوبة في املنَتج والتشغيل الفعال لعمليات اإلنتاج. (6

 (ISO 9001وفقا للمواصفة الدولية ) ونظام إدارة الجودة جهة املنح تقويم عمليات اإلنتاجالهيئة/على  يجب (ح

 (، خالل فترة سريان شهادة املطابقة.ز/7/6/3للتأكد ما إذا كان املنَتج مستوفيا للمتطلبات املشار إليها في البند )

 Presumption of Conformityيجب افتراض مطابقة ) (ط
ً
( املنَتج ملتطلبات اللوائح الفنية، ما دام مطابقا

 .ردة في اللوائح الفنيةللمواصفات القياسية واألحكام واملتطلبات الوا

ونظام إدارة الجودة وفقا للمواصفة الدولية  يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في مطابقة املنَتج ذي العالقة (ي

(ISO 9001،)  ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة املنَتج،  -على األقل  -وأن يضم الفريق عضوا واحدا

ا باملتطلبات الفنية الوار   دة في اللوائح الفنية ذات العالقة.وُملمَّ

الوثائق الفنية املشار إليها في البند  للمصنع، وأن يراجع فريق التدقيقيجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويمٍّ  (ك

( للتأكد من مدى مقدرة الصانع على تحديد املتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات ز/7/6/3)

 لضمان مطابقة املنَتج لتلك املتطلبات.واالختبارات الالزمة 

األمر عينات تطلب  اإلنتاج، و كلمايجب أن تشمل الفحوصات واالختبارات عينات من املنتج مسحوبة من خط  (ل

  األسواق.العرض في نقاط  و مداد سالسل اإل  إضافية من

التدقيق وقرار التقويم مع يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن اإلشعار نتائج  (م

 مسوغات ذلك.

قة، واملحافظة عليها، بحيث تظل اإلنتاج ونظام إدارة الجودة يجب على الصانع الوفاء بمتطلبات عمليات  (ن
َّ
املوث

 .مالئمة وفعالة

 يجب على الصانع إشعار جهة تقويم املطابقة بأي تعديل ُمقتَرحٍّ في عمليات اإلنتاج. (س

ثم تقرر ما  ونظام إدارة الجودة، تقويم أي تعديالت مقترحة في عمليات اإلنتاجتفوضه  الهيئة /او منيجب على  (ع

لة إذا كانت عمليات اإلنتاج مستمرة في مطابقة املنَتج للمتطلبات املشار إليها في البند  ونظام إدارة الجودة املعدَّ

جهة املنح إشعار الصانع الهيئة /على  (، أو ما إذا كانت هذه العمليات تحتاج إلى إعادة تقويم، ويجبز/7/5/3)

 بقرارها، على أن يتضمن اإلشعار نتائج االختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.
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اقبة 7/6/4  ( من الهيئة (Surveillanceالدورية  املر

الغرض من املراقبة الدورية هو التحقق من مدى استمرارية استيفاء الصانع ملتطلبات تقويم مطابقة اإلنتاج  (أ

 
َّ
 قة ونظام إدارة الجودة.املوث

من دخول مواقع التصنيع والتفتيش  –فترة سريان شهادة املطابقة  الهيئة خالليجب على الصانع تمكين  (ب

ر جميع املعلومات الالزمة للتقويم،  والفحوصات والتخزين وسلسلة التوزيع، واالختبار ِّ
 
وثائق خاصة: وأن ُيوف

ارة الجودة، مثل: أهداف الجودة، وسجالت التدقيق الداخلي، املنصوص عليها في نظام إد وسجالت الجودة

سجالت الجودة  ومراجعات اإلدارة، واملسؤوليات والصالحيات، وخطة التواصل، وخطة التدريب...إلخ.

املنصوص عليها في إجراءات عمليات اإلنتاج ذات العالقة بالطراز، مثل: نتائج التحليالت والحسابات 

الت إجراءات عمليات اإلنتاج ذات العالقة بالتصنيع، مثل: تقارير االختبار وشهادات سج واالختبارات. إلخ.

 املعايرة وتقارير تأهيل املوظفين املعنيين. سجالت سلسلة التوريد والعرض في السوق.

ق اإلجراءات املتعلو من تفوضه أيجب على الهيئة  (ج ِّ
قة أن تزور املصنع زيارات تدقيق دورية للتأكد من أنه ُيطب 

م الهيئة تقرير التقويم للصانع، حيث إن  ِّ
قد 

ُ
بعمليات اإلنتاج ونظام إدارة الجودة، ويحافظ عليهما، على أن ت

من جهة معتمدة يعد  ISO 9001املصنع الحاصل على شهادة نظام إدارة الجودة وفقا للمواصفة الدولية 

 مستوفيا ملتطلبات نظام إدارة الجودة. 

إذا  –وذلك لسحب عينات وإجراء االختبارات عليها )عشوائية(،  مفاجئةنع زيارات يحق للهيئة أن تزور املص (د

ق تفوضها أو توكيل جهة  -اقتض ى األمر ذلك  طبَّ
ُ
للتأكد من أن نظام إدارة الجودة وإجراءات عمليات اإلنتاج ت

قدم 
ُ
 ئها االختبارات.تقرير التقويم، وتقارير االختبارات، عند إجرا الهيئة للصانعبشكل صحيح، على أن ت

واختبارها، أو توكيل جهة أخرى لذلك، –إذا اقتض ى األمر ذلك  –تسحب عينات من السوق  للهيئة أنيحق  (ه

 وتقديم تقارير االختبار للصانع.

إقرار املورد باملطابقة    7/6/5  شهادة املطابقة و

ب( ومخرجاتها، ويجب /7/6/4يجب على جهة املنح إصدار تقرير تقويم عن اإلجراءات املتخذة وفقا للفقرة )  (أ

ِّد.
 بعد موافقة املور 

َّ
 تنشر هذا التقرير كليا وال جزئيا إال

َّ
 على جهة املنح أال

، إذا صالحة لثالث سنوات وترخيصٍّ باستخدام عالمة الجودة يجب على الهيئة إصدار شهادة مطابقة للمنَتج (ب

دة حد 
ُ
في الالئحة العامة لعالمة الجودة السعودية،  استوفت عمليات اإلنتاج ونظام إدارة الجودة املتطلبات امل

ِّد طلبا بهذا الخصوص، وذلك خالل فترة سريان شهادة املطابقة
 .متى ما قدم املور 

يجب على الهيئة تحديد بيانات املنَتج في كل طلب، وتضمينها في شهادة املطابقة الصادرة، وتسجيلها في النظام  (ج

 (.في الهيئة)اإللكتروني ذي العالقة 

العامة لعالمة  على املنتجات ذات العالقة، وفقا لالئحة جب على الصانع تثبيت عالمة الجودة السعوديةي (د

 .الجودة السعودية

ِّد أن (ه
ر يجب على املور  للجهات الرقابية ملدة  يجعله متاح منتجاته، وأن إقرارا مكتوبا باملطابقة لكل طراز من ُيصدِّ

د في إقرار وق،عشر سنوات من تاريخ وضع املنَتج في الس ِّد باملطابقة نموذج الطراز الذي  ويجب أن ُيحدَّ
املور 
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ر من أجله صدِّ
ُ
ِّد نسخة من إقرار أ

ر املور  ِّ
 
ِّد  للمنَتج، وأن ُيشار فيه إلى رقم شهادة اعتماد طراز، على أن يوف

املور 

 .باملطابقة للجهات ذات العالقة عند الطلب

ِّد أن يتيح الوثائق (و
للجهات الرقابية ملدة ال تقل عن عشر سنوات من وضع املنَتج في السوق، أدناه  يجب على املور 

 :وهي

 (  أ/7/6/3)البند  ثائق املشار إليها فيالو  (1

 كما صودق عليها؛ (س/7/6/3)البند  التعديالت املشار إليها في (2

 ب(./7/6/5أ( و )/7/6/5)قرارات وتقارير الهيئة املشار إليها في البنود  (3

بالغ الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق عن عمليات اإلنتاج التي منحتها شهادة أو إالهيئة على  يجب (ز

أو علقتها، إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة منح إشعار جهات املنح األخرى  رفضتهاالتي سحبتها، أو 

عن الشهادات  -ند الطلب ع -عن الشهادات املمنوحة التي رفضتها أو علقتها أو سحبتها، مع إشعار تلك الجهات 

 التي أصدرتها.
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 (1امللحق )

 مخطط توضيحي عام لنماذج املطابقة الذاتية لإلنتاج )طرف أول(
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 (2امللحق )

 مخطط توضيحي عام لنماذج املطابقة للمنتجات )طرف ثالث(
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 (3امللحق )

 تقويم املطابقة للمنتجات مصفوفة نماذج

 النماذج             
 

 النشاط

 نماذج املطابقة طرف ثالث نماذج  املطابقة طرف اول 

ج
نموذ

 Type S
ج 
نموذ

 Type S1
 

ج
نموذ

 Type S2
ج 

نموذ
 Type1a
 

 
ج
نموذ

 Type1b
ج 

نموذ
 Type2

ج 
نموذ

 Type3
 

ج
نموذ

 Type4
ج 
نموذ

 Type5
 

                   إعداد امللف الفني

إقرار املورد  إصدار 

 باملطابقة
                  

                   تقرير اختبار

    -          -  -  - منح شهادة اعتماد طراز

ترخيص بتثبيت شارات 

املطابقة، والشعارات، 

 والبطاقات

                  

سحب عينات من 

  -  -  -  -    -  -  -  - إرساالت محددة

  عينات من السوق  سحب

         -  -  -  -  - واختبارها

سحب عينات من خط 

      -  -  -        - ختبارهااإلنتاج    وا

        -  -  -  -  -  - التفتيش على خط اإلنتاج

تدقيق على النظام 

الوثائقي لعمليات 

 وإجراءات اإلنتاج
-  -  -  -  -  -        

اقبة دورية         -  -  -  -  -  - زيارات مر

تدقيق على إدارة نظام  

    -  -  -  -  -  -  -  - الجودة

منح شهادة مطابقة 

              -  -  - وسحبها، وتعليقها
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 (4امللحق )

ِّد باملطابقة نموذج إقرار املو 
 Supplier Declaration of Conformityر 

أ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة  ُيعبَّ

ِّد  (1
 بيانات املور 

ــــــم:  -  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------االســ

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان: العنو  -

 الشخص الذي يمكن االتصال به: -

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------البريد اإللكتروني:  -

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

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الفاكس:  -

 تفاصيل املنتج: (2

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------العالمة التجارية للمنتج:  -

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الطراز:  -

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وصف املنتج:  -

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------الصنف )وفقا للمواصفات(:  -

 ----------------------------------------------------------------------------املواصفات القياسية املرجعية/املواصفات الفنية:  -

 أقر بأنني املسؤول عن سالمة املنتج املذكور في هذا اإلقرار هو منَتج مطابق

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لالئحة الفنية السعودية  

 --------------------------------------------------------------------------------------املواصفات القياسية السعودية/املواصفات األخرى 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الشخص املسؤول: 

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

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


