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 تــمـــهـــيـــد

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

ه بشأن املوافقة على وثائق انضمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية، وما يتطلب األمر من التزام اململكة بمواءمة 21/9/1426

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

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

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

 وتوحيد إجراءات العمل . 

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

صــدار مواصفــات قياســية ســعودية إ" م، وذلك بأن تتولى الهيئة 31/5/2010هـ، املوافق  17/6/1431بتاريخ  216رقم 

افــق مــع املواصفــات القياســية  املطابقــة،وأنظمــة وأدلــة الجــودة وتقديــم  وتحقـق متطلبـات اتفاقيـة  واألدلة الدوليـة،تتو

افقـة مـع الشـريعة  املجـال،منظمـة التجـارة العامليـة فـي هـذا   "اململكـةصالـح ومحققـة مل اإلسالميةوتكـون متو

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

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

 .والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها" للسلع واملنتجات

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

فـي املـادة )الرابعـة( مـن  مـع مراعـاة مـا ورد"م، وذلك بأن تتولى الهيئة  31/5/2010هـ، املوافق  17/6/1431بتاريخ  216رقم 

 املطابقـة،وإجـراءات تقويـم  القياسـية،تعـد الهيئـة هـي املرجـع فـي اململكـة فـي كل مـا يتعلـق باملواصفـات  التنظيـم،هـذا 

اسـية باملواصفـات القي االلتزامومنـح عالمة الجـودة والقيـاس واملعايـرة. وعلـى جميـع القطاعات الحكوميـة والخاصـة 

 ".السـعودية فـي جميـع مشـترياتها وأعمالهـا

وحيث إن املواصفات القياسية للمنتجات املشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساًسا ملطابقة تلك املنتجات للمتطلبات األساسية 

 للسالمة في الالئحة الفنية املحددة. 

 فقد قامت الهيئة بإعداد هذه الالئحة الفنية. 

 هذا التمهيد وجميع املالحق لهذه الالئحة الفنية جزء ال يتجزأ منها. ملحوظة:
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 املصطلحات والتعاريف  ( 1املادة )

الدالالت واملعاني -عند تطبيق بنود هذه الالئحة الفنية -تكون للمسميات والعبارات أدناه  1/1

 : مالم يقتضِّ سياق النص خالف ذلك املبينة أمامها،

 العربية السعودية.: اململكة اململكة

 مجلس إدارة الهيئة. :املجلس

 الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة. :الهيئة

هي الجهة/الجهات الحكومية ذات املهام الرقابية حسب اختصاصها واملسؤولة عن  :الجهات الرقابية

 تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية، سواًء في املنافذ الجمركية أو األسواق أو املصانع.

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

 تستوفي  املنتجات أن من للتحقق السوق  مسح سلطات تتخذها التي والتدابير األنشطة السوق: مسح

 على تشكل ال وأنها العالقة، ذات الفنية اللوائح في عليها املتطلبات املنصوص
ً
والسالمة  الصحة خطرا

 العامة. املصلحة بحماية يتعلق آخر أي جانب أو والبيئة،

: وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص املنتجات والعمليات املرتبطة بها الالئحة الفنية

وطرائق إنتاجها، بما في ذلك األحكام اإلدارية سارية املفعول املطبقة، التي يجب االلتزام بها. وقد تشمل 

لى أو تبحث بشكل خاص في املصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات ع

 املنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج. 

: وثيقة تحدد صفات السلعة أو املادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو املواصفة القياسية

أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السالمة واألمان فيها، 

والرموز وطرائق االختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات وتشمل كذلك املصطلحات 

 والعالمات.

 والبيئة، التي والصحة السالمة على تؤثر قد باملنتجات، التي الخاصة املتطلبات: املتطلبات األساسية

 .يجب االلتزام بها

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

  للضرر؛ مسبب خطر ظهور  احتمال: Risk(s) املخاطر
ً
 الضرر. شدة بدرجة مرتبطا

ِّد
 : وُيقصد به ما يلي:املور 
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صانع املنَتج، في حالة إقامته في اململكة، أو كل شخص يقدم ُهويته على أنه صانع للمنَتج وذلك  -

من خالل تسميته املنَتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على 

 .تجديد املنَتج

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 املنَتج -

قة مباشرة : وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة توضح اإلجراء املستخدم بطريإجراءات تقويم املطابقة

 أو غير مباشرة لتقويم املطابقة.

 هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق الئحة قبول جهات تقويم املطابقة. :الجهات املقبولة

: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات املقبولة، التي تؤكد مطابقة املنتج أو أي شهادة املطابقة

 املواصفات القياسية ذات العالقة.دفعة منه ملتطلبات 

ِّد باملطابقة:
إقرار من املورد نفسه بأن منتجه مطابق ملتطلبات التشريعات املعمول بها، وذلك  إقرار املور 

وقد يعتمد اإلقرار على  -في كافة املراحل الخاصة بعملية التصنيع -دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث 

 .يعات ذات العالقةاختبارات على املنتج وفقا للتشر 

هي عالمة اعتمدتها الهيئة تدل على ان املنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن  :عالمة الجودة السعودية

 إنتاج سلعة مطابقة لالئحة وإجراء املنح واملواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

 هو وضع املنَتج ألول مرة في سوق اململكة، واملسؤول عنه إما الصانع أو املستورد. الوضع في السوق:

تعني أي إمداد باملنَتج بهدف التوزيع أو االستهالك أو االستخدام في اململكة في إطار  العرض في السوق:

 نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

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

 .هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع املنتجات املعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي االستدعاء:

ج: 
َ
 .والكرتون  لورق،ااملنت

، النباتات الناتجة من السلولوز  عبارة عن مادة تشكل بهيئة صفحات رقيقة مصنعة من اليافالورق: 

  والطباعة، والتعبئة، والتغليف. الكتابة: ثلولهذه املادة العديد من االستخدامات املتنوعة م

يتميز بمتانته وقدرته على تحمل الضغط الواقع عليه، مكون من عدة طبقات هو ورق  ورق الكرتون:

 ويستخدم عادة في صناعة الصناديق الكرتونية املستخدمة في حفظ األشياء. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
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هو نوع من الورق تضاف إليه كميات من مادة الشمع، والهدف منها املحافظة على قوته،  الورق املقوى:

 .2جم / م  250الورق الذي يزيد وزنه عن  ،ومتانته

افت: ورق الورق املصنوع أساًسا من لب الخشب اللين غير املبيض الناتج عن عملية كرافت.  هو الكر

عليها من خالل عمليات  عليه، ويمكن الحصول يكون لهذا الورق قوة ميكانيكية أعلى مما هو  وعادة ما

 .األخرى فصل األلياف املعروفة 

مناديل ، لجسم االنسان )مناديل الوجه املناديل املالمسةيشمل الورق الصحي الورق الصحي: 

 .التواليت(

د في املواصفة القياسية ذات العالقة بطاقة البيانات: نة على املنَتج، وفقا ملا هو ُمحدَّ  .املعلومات املبيَّ

واللوائح يكون للكلمات والعبارات األخرى الواردة في هذه الالئحة الفنية املعاني الواردة في األنظمة  1/2

 املعمول بها في الهيئة.القرارات و

 املجال  ( 2املادة )

ق هذه الالئحة الفنية على جميع منتجات الورق والكرتون سواء كان ورق الجرافيك )ورق الطباعة،  طبَّ
ُ
ت

وااللواح  املقوى والورق ، الكرافتوورق ، وورق الكرتون  والتغليف، وورق التعبئة وورق الجرائد(،الكتابة، 

 الورق.وعجائن ، الصناعيوالورق  الصحي،والورق  الورقية،

 ويستثنى من مجال هذه الالئحة:

 ورق الجدران الخاضعة للوائح فنية أخرى. للغذاء، ومنتجاتاملنتجات الورقية املالمسة  -

 .للغذاء والدواءاملناديل املبللة واملعطرة ومناديل املكياج الخاضعة للهيئة العامة  -

 األهداف  ( 3املادة )

املشمولة في مجال هذه الالئحة  والكرتون،ة إلى تحديد املتطلبات األساسية للورق هذه الالئحة الفنيتهدف 

ِّدين االلتزام بها أثناء عرض ووضع هذه املنَتجات 
الفنية، وتحديد إجراءات تقويم املطابقة التي يجب على املور 

األساسية التي تهدف إلى املحافظة على وذلك لضمان مطابقة هذه املنتجات للمتطلبات في أسواق اململكة، 

 إجراءات مسح األسواق. ل، وتسهياملستهلكالبيئة وصحة وسالمة 

ِّد4املادة )
 (   التزامات املور 

ِّديجب على 
 :، االلتزام باملتطلبات التاليةاملور 

 األساسية املتطلبات 4/1

ِّد، االلتزام باملتطلبات األساسية التالية وذلك لضمان 
سالمة املنَتجات املعروضة في أسواق يجب على املور 

 اململكة:
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 املتطلبات الفنية:  4/1/1

استيفاء املنتجات للمتطلبات الفنية الواردة في هذه الالئحة واملواصفات القياسية املبينة بامللحق رقم  (أ

(1.) 

السمك، قوة األبعاد، التحقق من الخصائص الفيزيائية والكيميائية الرئيسية للمنتج: الوزن الكمي،  (ب

 تحمل الضغط، اللون.، عومة، االمتصاص، البياض، اللمعان، النتحمل الطيلشد واالستطالة، ا

 أن يكون الورق خاليا من املواد الضارة.  (ج

والطيات غير  ن يكون الورق خاليا من املواد الغريبة والبقع والثقوب والتمزقات والتكتالت والثنياتأ (د

 عيوب مرئية أخرى. املرغوب فيها وأي

 قبولة سواء كان في حالة جافة او مبللة.املغير ن يكون الورق خاليا من الروائح أ (ه

 أثناء استعماله. أن تكون حواف (و
ً
 الورق منتظمة وال تترك أليافا

 التخاذ ، وذلكوالسالمة والبيئة املحتملةباملخاطر املتعلقة بالصحة  العالقة ذات توفير املعلومات (ز

 .املخاطر تلك اإلجراءات الوقائية ضد

 االلتزام باملتطلبات الفنية الخاصة ببطاقة البيانات اإليضاحية. (ح

ثبت استيفاءها، وذلك عند طلب الجهات الرقابية. (ط
ُ
 توفير الوثائق واملستندات التي ت

 املطلوب. املطابقة تقويم إجراء (ي

 املتطلبات البيئية 4/1/2

 مسببة للسرطان. أن يكون املنتج خاليا من املواد السامة أو الخطرة على البيئة أو (أ

 لياف الطبيعية ناتجن يكون مصدر األأ (ب
ً
، غير املهددة باالنقراض وغير الغاباتعن استغالل منتجات  ا

 املعدلة جينيا)وراثيا(.

 أن تصمم وت (ج
ً
و صحة وسالمة املستخدمين، على الصحة العامة أ صنع املنتجات، بحيث ال تمثل خطرا

 البيئة واملناخ أثناء واستخدامها. وبعد التخلص منها  فيثر ؤ وأال ت

أن تصمم وتصنع املنتجات، بطريقة تحقق استدامة استخدام املواد الطبيعية، وتضمن على  (د

 الخصوص ما يلي:

 و إعادة تدوير هذه املواد، وأجزائها.أي الحسبان إعادة استخدام، خذ فاأل  -

 تحقيقها للغرض املصنوعة من أجله. -

 ام املواد الخام األولية أو الثانوية التي ال تتوافق مع البيئة.عدم استخد -

ر نظام إدارة بيئي فعال لدى املصنع )ُيعد املصنع الحاصل على شهادة نظام إدارة البيئة وفقا لـ  (ه
ُّ
وف

َ
ت

ISO 14001 )ملتطلبات هذا البند 
ً
 مستوفيا
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 متطلبات السالمة الكيميائية 4/1/3

 والكبريتيدات، وكذلك األحماض الحرة والكلور والقلويات القوية.ال يحتوي املنتج على الكبريت أ (أ

 ن يكون املنتج أ (ب
ً
( وكل منتجات alkylphenol ethoxylateمن )ألكيلفينول إيثوكسيالت( ) خاليا

 االلكيفينول 

 من أصباغ "أزو" ) (ج
ً
 (Azo dyesأن يكون املنتج خاليا

 من األمينات العطرية األولية  (د
ً
  PAAأن يكون املنتج خاليا

 من الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات ) (ه
ً
 PAHsأن يكون املنتج خاليا

ً
( )أال يكون قابال

 ميكروغرام / كجم( 1لالكتشاف مع حد من االكتشاف على األقل إلى 

 مغ / كغ . 0.1املتبقي  PCP خماس ي كلور الفينول أن يكون املنتج الحد األقص ى ملحتوى  (و

 ن يكون املنتج أ (ز
ً
و األصباغ القائمة على األلومنيوم، الفضة، الزرنيخ، أصباغ املعدنية من األ  خاليا

الباريوم، الكادميوم، الكوبالت، الكروم، النحاس، الزئبق، املنغنيز، النيكل، الرصاص، السيلينيوم، 

 القصدير أو الزنك.  األنتيمون،

  (2بامللحق)املذكورة تركيز العناصر الكيميائية في مواد التلوين التراكيز تجاوز يأال  (ح

ملنتجات الورق  %من الوزن اإلجمالي للمنتج 0.02( bisphenol A)تتجاوز نسبة )ثنائي الفينول أ(  أال (ط

 .(thermal paper) الحراري 

 ملتطلبات املترولوجية ا   4/2

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

 .التداول 

 املتطلبات املتعلقة بالتعبئة والتغليف 4/3

ِّد، االلتزام 
 :التالية املتطلبات املتعلقة بالتعبئة والتغليفبيجب على املور 

أ  (أ عبَّ
ُ
 .مناسبفي تغليف املنتجات أن ت

 .طبيعتهالتأكد من تغليف املنَتج حسب  (ب

ِّ مواد تغليف املنَتج من مادة الرصاص أو أي من  (ج
و 
ُ
املعادن الثقيلة أو أي من املواد الضارة التأكد من خل

 .وسالمة اإلنسان، أو البيئة بصحة

 (   البيانات اإليضاحية5املادة )

 يجب أن تكون البيانات اإليضاحية الخاصة بالورق والكرتون، املعدة لوضعها في السوق كما يلي:
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أن تكون مستوفية للمتطلبات الفنية الواردة في هذه الالئحة الفنية واملواصفات القياسية ذات  5/1

 (. 1العالقة؛ الواردة في امللحق )

وللصانع تقدير  ،يضاحية مكتوبة بطريقة مقروءة وغير قابلة للمسحأن تحتوي املنتجات على بيانات إ 5/2

 املنتج.احجام حجام النص والخط املتوافقة مع ا

 تكون البيانات باللغة العربية أو باللغتين العربية واإلنجليزية. أن 5/3

ق. 5/4 َبتة، وقابلة للتحقُّ
ْ
 أن تكون جميع املعلومات الواردة في البيانات اإليضاحية صحيحة وُمث

 تكون الصور والعبارات املستخدمة على عبوات املنَتج أو على املنَتج نفسه، مخالفة للنظام العام  5/5
 

أال

 امة والقيم اإلسالمية السائدة في اململكة.واآلداب الع

عدَّ لوضعه وعرضه في السوق الشروط التالية 5/6
ُ
 :أن تستوفي البيانات اإليضاحية الخاصة باملنَتج؛ امل

 .اسم ونوع املنتج 

 سم املورد.ا 

 لها العالمة التجاريةالشركة الصانعة أو سم ا  

  .بلد املنشأ 

 .املكونات 

 بعاد.األ 

 (/ العدد الكمية )الوزن. 

 .نوع الورق 

 (   إجراءات تقويم املطابقة6املادة )

ِّد  6/1
، الخاضعة لهذه الالئحة الفنية الورق الصحيعن الوضع في السوق ملنتجات  املسؤول-يجب على املور 

على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة من الهيئة، وفقا لنموذج تقويم املطابقة  الحصول -

(Type3 وفقا للمواصفة )(ISO/IEC 17067( كما هو موضح في امللحق ،)3.) 

ِّد  6/2
 الحصول -عن وضع بقية املنتجات الخاضعة لهذه الالئحة الفنية في السوق  املسؤول-يجب على املور 

( وفقا Type1aعلى شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة من الهيئة، وفقا لنموذج تقويم املطابقة )

 (.4موضح في امللحق ) ( كما هوISO/IEC 17067للمواصفة )

د، بما يضمن الوفاء  6/3 ذ الجهة املقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج املحدَّ ِّ
نف 
ُ
يجب أن ت

نة في   (.1امللحق )بمتطلبات هذه الالئحة الفنية واملواصفات القياسية السعودية ذات العالقة، املبي 

 فني يتضمن ما يلي:  يجب 6/4
ٌ
 أن ُيرفق مع املنَتج ملف

 ( باملطابقة وفقا للنموذج املرفق في امللحق )ِّد)الصانع/املستورد
 (.5إقرار املور 
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 .وثيقة تقييم املخاطر 

 املنشأ. شهادة 

 .تقارير االختبارات املطلوبة في الالئحة الفنية 

  املنتَج.قائمة املواصفات املطبقة على 

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

عتبر  6/5
ُ
أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات املنصوص السعودية الحاصلة على عالمة الجودة  املنتجاتت

 عليها في هذه الالئحة الفنية.

 (   مسؤوليات الجهات الرقابية 7املادة )

 تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:

دة والوثائق  املنتجاتتقوم الجهات الرقابية بالتحقق من استيفاء  7/1 إلجراءات تقويم املطابقة املحدَّ

رفقة مع اإلرساليات. 
ُ
 الفنية امل

وإحالتها إلى املختبرات املختصة للتأكد ، سحب عينات من املنتجات-عشوائيا  –يحق للجهات الرقابية  7/2

 الالئحة الفنية. من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه

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

 بذلك.

عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنَتج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب املنتجات املعنية من  7/4

 املستودعات واتخاذ اإلجراءات النظامية في حقها.

 مسؤوليات سلطات مسح السوق (   8املادة )

 تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:

تطبيق إجراءات مسح السوق على املنتجات املعروضة في األسواق، وكذلك املنتجات املخزنة في  8/1

مستودعات التجار واملصنعين للتحقق من سالمة املنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات األساسية 

نة في هذه الالئحة الفنية واملواصفات القياسية ذات العالقة. امل  بيَّ

ِّدين )صانعين ومستوردين(، وذلك  8/2
نات من املنَتج، سواًء من السوق أو مستودعات املور  سحب عي 

 .إلجراء االختبارات الالزمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات املنصوص عليها في هذه الالئحة الفنية
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ن -عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنَتج  8/3 ملتطلبات هذه الالئحة الفنية، فإن سلطات -املعروض واملخزَّ

طبق اإلجراءات 
ُ
مسح السوق تتخذ جميع اإلجراءات اإلدارية من سحٍب واستدعاء للمنتج املعني، وت

 (، وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة.  9والعقوبات املشار إليها في املادة )

 (   املخالفات والعقوبات9ادة )امل

ر صناعة واستيراد ووضع وعرض املنتجات غير املطابقة لبنود هذه الالئحة الفنية، أو حتى اإلعالن  9/1
َ
ُيحظ

 عنها.

ُيعتبر عدم استيفاء املنَتج ملتطلبات هذه الالئحة الفنية سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات  9/2

مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسالمة املستهلك وعلى  الرقابية للحكم بأن هذا املنَتج غير

  :البيئة، وذلك في الحاالت التالية

عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات املطابقة أو عالمة الجودة السعودية أو ما  (أ

 يكافئها.

ِّد باملطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير  (ب
 صحيحة.عدم إصدار شهادة املطابقة أو إقرار املور 

 عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية. (ج

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

اتخاذ -حسب الحالة - عند ضبط أي مخالفة ألحكام هذه الالئحة الفنية، فعلى سلطات مسح السوق  9/3

 في سبيل ذلك: جميع اإلجراءات الالزمة إلزالة املخالفة وآثارها من السوق، ولها

بسحبه من املستودعات -املسؤولة عن وضع وعرض املنتج املخالف -تكليف الجهة املخالفة  (أ

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 

و حجزها أو إتالفها، أو اتخاذ أي إجراء آخر الستدعائها من األسواق. القيام بسحب املنتجات أ (ب

ل -حسب الحالة - ولسلطات مسح السوق  اإلعالن عن استدعاء املنَتج من األسواق، مع تحم 

 الجهة املخالفة جميع التكاليف املترتبة على ذلك.

املخالفة ملتطلبات هذه املنتجات عند ضبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ اإلجراءات الالزمة بحق هذه  9/4

إلغاء شهادة املطابقة ذات العالقة، واتخاذ التدابير الالزمة مع الجهة بما في ذلك الالئحة الفنية، 

رة الشهادة وفقا لالئحة قبول جهات تقويم املطابقة.  املقبولة ُمصدِّ

يخالف متطلبات املواصفات دون اإلخالل بأي عقوبة أشد في األنظمة املعمول بها، فإنه ُيعاقب كل من  9/5

للمنتجات املشمولة بمجال هذه الالئحة الفنية بالعقوبات املنصوص عليها في نظام  القياسية املعتمدة

 .مكافحة الغش التجاري 
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 (   أحكام عامة10املادة )

ق عليه  10/1 ِّد كامل املسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه الالئحة الفنية، وُيطبَّ
ل املور  العقوبات يتحمَّ

ألي مادة  عالقة، متى ما ثبت مخالفته التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمه ذات

 من مواد هذه الالئحة الفنية.

ِّد بجميع األنظمة/اللوائح األخرى املعمول بها في اململكة؛  10/2
ال تحول هذه الالئحة الفنية دون التزام املور 

 ه وتخزينه، وكذلك األنظمة/اللوائح ذات العالقة بالبيئة واألمن والسالمة.املتعلقة بتداول املنَتج ونقل

ِّدي املنتجات املشمولة بمجال الالئحة الفنية؛ الخاضعة ألحكام هذه الالئحة الفنية، أن  10/3
على جميع مور 

ُيقدموا ملفتش ي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيالت واملعلومات التي يطلبونها 

 فيذ املهام املوكلة لهم.لتن

ال يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه الالئحة الفنية، أو نشأ أي خالٍف في تطبيقها، إذا نشأت أي حالة  10/4

فُيرفع األمر إلى لجنة مختصة في الهيئة إلصدار القرار املناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخالف، وبما 

 يحقق املصلحة العامة.

ِّد تقديم  10/5
طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات الالزمة يجوز للمور 

دها الهيئة. ِّ
حد 

ُ
 لألسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية ت

تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن املنتجات الحاصلة على شهادة املطابقة أو عالمة  10/6

 وى، واتخاذ اإلجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات. الجودة، والتحقق من صحة هذه الشكا

ِّد بنود هذه الالئحة الفنية، أو إلغاء الترخيص يحق  10/7
للهيئة إلغاء شهادة املطابقة إذا خالف املور 

باستعمال عالمة الجودة وفقا لالئحة الفنية العامة لعالمة الجودة السعودية، واتخاذ اإلجراءات 

 الحفاظ على حقوق الهيئةالنظامية التي تكفل 

عند حصول أي تعديالت على املنتج خالل فترة صالحية شهادة املطابقة أو الترخيص باستعمال عالمة  10/8

الجودة )ما عدا التعديالت الشكلية( فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا املنتج، والبد من 

  التقدم بطلب جديد.

ة الفنية، وعلى جميع املستفيدين من تطبيق هذه الالئحة للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه الالئح 10/9

 الفنية االلتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

 (   أحكام انتقالية11املادة )

 ألحكام هذه الالئحة، خالل مدة ال تزيد عن  11/1
ً
ِّد االلتزام باملتطلبات وفقا

 من تاريخ  180يجب على املور 
ً
يوما

 نشرها في الجريدة الرسمية.
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ِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا 1مع مراعاة أحكام الفقرة ) 11/2
( من هذه املادة، ُيعطى مهلة للمور 

 من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 365ملتطلبات هذه الالئحة الفنية خالل مدة ال تزيد عن 
ً
 يوما

 الالئحة الفنية.كل اللوائح السابقة في مجال هذه -بعد اعتمادها -تلغي هذه الالئحة الفنية  11/3

 (   النشر12املادة )

نشر هذه الالئحة الفنية في الجريدة الرسمية.
ُ
 ت
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 (1امللحق )

 ذات العالقةالقياسية  الورق والكرتون واملواصفات نتجاتمقائمة  (أ

عنوان املواصفة القياسية باللغة  الرقم

 العربية

عنوان املواصفة القياسية باللغة 

 اإلنجليزية

رقم املواصفة 

 القياسية

 Facial tissue - paper SASO-GSO-575 املناديل الورقية  1

 Wrapping paper and paper bags SASO-825 ورق اللف وأكياس الورق  2

 Toilet paper SASO-GSO-880 ورق الحمام )التواليت(  3

 Paper towels SASO-GSO-1104 املناشف الورقية  4

الكرتون البيانات اإليضاحية للورق والواح   5

 املعاد تدويرها

Marking of recycled paper and  

board 

SASO-GSO-1856 

 Requirements for rolls of hygienic إشتراطات لفات الورق الصحي  6

paper 

SASO-1879 

7   
ً
 Carbonless copy paper SASO 1962 الورق املكربن ذاتيا

املصطلحات القياسية املتعلقة بالورق   8

 الورقيةواملنتجات 

Standard Terminology Relating to 

Paper and Paper Products 

SASO-ASTM-

D1968 

الكرتون املقوى والكرتون الرمادي   9

 والكرتون التبني

Millboard, greyboard and 

strawboard 

SASO-2827 

 – Ribbed board containers املتطلبات-عبوات الكرتون املضلع   10

Requirements 

SASO-2829 

 Paper hand towels SASO-2872 مناشف اليد الورقية  11

 Thermal paper SASO-2934 ورق الطباعة الحراري  –الورق والكرتون   12

الورق، الكرتون، لباب الورق   13

-مفردات -واملصطلحات ذات العالقة 

: املصطلحات الخاصة بصناعة 3الجزء 

 الورق

Paper, board, pulps and related 

terms - Vocabulary – Part 3: 

Paper-making terminology 

SASO-ISO-4046-3 

الورق والكرتون ولباب الورق   14

-مفردات -واملصطلحات ذات العالقة 

: درجات الورق والكرتون 4الجزء 

 واملنتجات املتحولة

Paper, board, pulps and related 

terms - Vocabulary – Part 4: 

Paper and board grades and 

converted products 

SASO-ISO-4046-4 
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عنوان املواصفة القياسية باللغة  الرقم

 العربية

عنوان املواصفة القياسية باللغة 

 اإلنجليزية

رقم املواصفة 

 القياسية

الكرتون ولباب الورق و  الورق       15  

 واملصطلحات

ات العالقةذ  

: خصائص اللباب 5الجزء -املفردات - 

 والورق والكرتون 

Paper, board, pulps and related 

terms - Vocabulary – Part 5: 

Properties of pulp, paper and 

board 

SASO-ISO-4046-5 

الورق املخصص  –املعلومات والتوثيق   16

 متطلبات الحفظ الدائم –للوثائق 

Information and documentation - 

Paper for documents - 

Requirements for permanence 

SASO-ISO-9706 

 --الورق املؤرشفة  --املعلومات والتوثيق   17

 متطلبات الديمومة واإلستمرارية

Information and documentation - 

Archival paper - Requirements for 

permanence and durability 

SASO-ISO-11108 

متطلبات ورق -ورق الطباعة واالعمال   18

 النسخ لعمليات التصوير بالحبر الجاف

Printing and business paper - 

Requirements for copy paper for 

dry toner imaging processes 

SASO-EN-12281 

 --املناديل الورقية ومنتجات املناديل   19

 : اإلرشادات العامة واالشتراطات1الجزء 

Tissue paper and tissue products 

– Part 1: General guidance on 

terms 

SASO 12625-1 

املتطلبات -ورق الطباعة واالعمال -الورق   20

 القرطاسية املستمرة

Paper - Printing and business 

paper - Requirements for 

continuous stationery 

SASO-EN-12858 

 

عد قائمة املواصفات القياسية املذكورة في هذا امللحق خاضعة للمراجعة، ويتولى ملحوظة: 
ُ
املوردون ت

 التأكد من موقع الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث املواصفات القياسية. سؤوليةم

  

https://wasif.saso.gov.sa/Pages/User/StandardInfo.aspx?ref=xc354345XS53x4_42444x6yty34554sfswet
https://wasif.saso.gov.sa/Pages/User/StandardInfo.aspx?ref=xc354345XS53x4_42444x6yty34554sfswet
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 قائمة الترميز الجمركي (ب

 البند الجمركي فئات املنتجات الرقم

 3703 وغير مصورةورق وورق مقوى للتصوير الفوتوغرافي، محسسة   1

 3704 ألواح وأفالم وورق و ورق مقوى للتصوير الفوتوغرافي، مصورة لكن غير مظهرة  2

 4801 ورق صحف، بشكل لفات أو صفائح  3

4  

ورق وورق مقوى، غير مطلي من النوع املستعمل في الكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض 

لبطاقات وأشرطة التثقيب , لفات أو فن الرسم والخط "جرافيك" وورق مقوى غير مثقب 

 .صفائح ,مستطيلة )بما فيها املربعة( ورق وورق مقوى يدوي الصنع

4802 

5  

ورق من النوع املعد لالستعمال )تواليت( ، ملناشف األيدي، املائدة، واملناشف واألوراق 

املماثلة لالستعماالت املنزلية أو الصحية ,حشو السليلوز وطبقات من ألياف سليلوزية, وإن 

و مطبوعة أأو ملونة السطح أو مزخرفة السطح كانت مجعدة أو مثنية أو مبصومة أو مثقبة 

 . أو صفائحبشكل لفات 

4803 

 4804 ورق وورق مقوى كرافت، غير مطلي، بشكل لفات أو صفائح  6

7  
 بطرائقورق وورق مقوى آخر، غير مطلي، بشكل لفات أو صفائح، غير مشغول أو معالج 

 أكثر من تلك املحددة 
4805 

8  
ورق كتيم للشحوم، ورق لنقل الرسم، ورق معروف ورق وورق مقوى مكبرت "برشمان" 

 بالكريستال، غيره من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف، لفات أو صفائح
4806 

9  
ورق وورق مقوى، مجمع )مصنع بلصق طبقات مسطحة من الورق أو الورق املقوى معا 

 "بمادة الصقة(، غير مطلي السطح وال مشرب، وإن كان مقوى من الداخل، لفات أو صفائح
4807 

10  
ورق وورق مقوى مموج )وإن كان مغطى بطبقة سطحية مستوية باللصق( أو مجعد أو مثني 

 ، لفات أو صفائحومثقبأو مبصوم 
4808 

11  

ورق كربون وورق استنساخ ذاتي وغيره من ورق االستنساخ أو النقل )بما في ذلك الورق 

ست(، وإن كان املطلي أو املشرب املعد آلالت االستنساخ ""الستنسل"" أو ألواح األوف

،
ً
 "بشكل لفات أو صفائح مطبوعا

4809 

12  

 عضوية،غير  أخرى  ورق وورق مقوى، مطلي على وجه واحد أو وجهين بالكاولين أو بمواد

بمادة رابطة أو بدونها، باستثناء أي طالء آخر، وإن كان ملون السطح أو مزخرف السطح أو 

،
ً
 .بشكل لفات أو صفائح مستطيلة )بما فيها املربعة(، بأي مقاس كان مطبوعا

4810 

13  

وطبقات من ألياف سليلوزية، مطلية أو مشربة أو مغطاة  وحشو سليلوزي وورق مقوى ورق 

أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة، لفات أو صفائح مستطيلة )بما في ذلك 

 املربعة( من أي مقاس كان

4811 

 4812 وألواح مرشحة، من عجائن الورق كتل  14
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 البند الجمركي فئات املنتجات الرقم

15  

مغلفات )ظروف( وبطاقات رسائل وبطاقات بريدية غير مصورة وبطاقات للمراسلة، من ورق 

أو ورق مقوى؛ علب وجعب ومحافظ وخالصات للكتابة، من ورق أو ورق مقوى، محتوية 

 "على مجموعات من أوراق القرطاسية

4817 

16  

، من األنواع سلولوزيةورق صحي وما يماثله، حشو السيليلوز أو طبقات من ألياف 

  36املستعملة لألغراض املنزلية أو الصحية بشكل لفات ال يتجاوز عرضها 
ً
سم، أو مقطعا

 املائدة،أغطية املناضد أو الطاوالت وفوط  مناشف، (،ل )يدبأحجام أو بأشكال معينة؛ منادي

من  ألبسة،ألبسة ولوازم  الصحية،أغطية أسرة واألصناف املماثلة لألغراض املنزلية أو 

 .سيليلوز عجائن الورق أو الورق أو حشو السليلوز أو طبقات من ألياف 

4818 

17  

خرعلب 
ُ
ف أ

ُ
ل
ُ
، من ورق أو ورق مقوى أو حشو السليلوز أو وصناديق ومحافظ وأكياس وغ

ب لحفظ امللفات صواني الرسائل وما يماثلها، من ورق أو ؛ علسلولوزيةطبقات من ألياف 

 "ورق مقوى، من النوع املستعمل في املكاتب واملحالت التجارية وما يماثلها

4819 

18  

سجالت، سجالت املحاسبة، دفاتر مالحظات، دفاتر الطلبات و دفاتر اإليصاالت ودفاتر 

دفاتر التمارين، مجموعات ورق ورق الرسائل ودفاتر مذكرات، مفكرات وأصناف مماثلة، 

النشاف، مصنفات )للصفحات املنفصلة أو غيرها(، ملفات وأغلفة امللفات رزم نماذج أعمال 

مجمعة املانيفولد ، وإن اشتملت على مجموعات من ورق الكربون ، وأصناف آخر من 

ب، القرطاسية من ورق أو ورق مقوى ؛ مجاميع حفظ النماذج أو املجموعات وأغلفة الكت

 .من ورق أو ورق مقوى 

4820 

 4821 رقاع من جميع األنواع، من ورق أو ورق مقوى، وإن كانت مطبوعة  19

20  
مماثلة، من عجائن الورق أو الورق أو الورق املقوى )وإن  وملفات ومكبات وحواملبكرات 

 كانت مثقبة أو مقساة(
4822 

21  

خر 
ُ
، سلولوزيةمن ورق أو ورق مقوى أو حشو السليلوز أو طبقات من ألياف  ى أصناف أ

خر 
ُ
من عجائن الورق أو الورق أو الورق  ى مقطعة بأحجام و بأشكال معينة؛ مصنوعات أ

 سيليلوز املقوى أو من حشو السليلوز أو من طبقات من ألياف 

4823 

عدُّ املنتجات ملحوظة: 
ُ
ثة واملعتمدة. والترميزت  الجمركية املوجودة في منصة سابر اإللكترونية هي النسخة املحدَّ
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 (2امللحق )

 تركيز العناصر الكيميائية في مواد التلوين

 الحد األقص ى الرمز العنصر

 جزء في املليون  Ag 100 الفضة

 جزء في املليون  As 50 الزرنيخ

 جزء في املليون  Ba 100 الباريوم

 جزء في املليون  Cd 20 الكادميوم

 جزء في املليون  Co 500 الكوبالت

 جزء في املليون  Cr 100 الكروم

 جزء في املليون  Cu 250 النحاس

 جزء في املليون  Hg 4 الزئبق

 جزء في املليون  Ni 200 النيكل

 جزء في املليون  Pb 100 الرصاص

 جزء في املليون  Se 20 السيلينيوم

 في املليون جزء  Sb 50 األنتيمون 

 جزء في املليون  Sn 250 القصدير

 جزء في املليون  Zn 1500 الزنك
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 (3امللحق )

 (ISO/IEC 17067( وفقا للمواصفة )Type 3نموذج تقويم املطابقة )

 )املطابقة للطراز املبنية على تقويم عملية اإلنتاج(

ة على تقويم عملية اإلنتاج  .1  املطابقة للطراز املبنيَّ

ِّد 
ذ املور  ِّ

الواردة في البنود املبينة  االلتزامات-خالله  من-هو نموذج إجراء لتقويم املطابقة الذي ُينف 

نتجات املعنية متطابقة مع الطراز املحدد في  -كامل مسؤوليته  تحت-أدناه، ثم يؤكد ويقر 
ُ
بأن امل

 ية ذات العالقة.( وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنType Approvalشهادة اعتماد الطراز )

 التصنيع .2

نتج، شامال خط 
ُ
نتج، مصادق عليه لضمان سالمة امل

ُ
ِّد تشغيل نظام إدارة سالمة امل

يجب على املور 

نتجات املعــنية وفــقا للبند )
ُ
(، ويجب أن يخضـع النـظام إلى 3اإلنتاج والفحص النهائي، واختبار امل

 (.4ي البند )( وفقا ملا ورد فSurveillanceمراقبة دورية )

 نظام إدارة سالمة املنتج .3

ِّد تقـديم طلـب إلى الجهـة املقبولـة التي يختـارهـا، من أجـل تقويم نظـام إدارة  3/1 
يجـب على املور 

نتجات املعنية، ويجب أن يشمل الطلب ما يلي:
ُ
 سالمة امل

ل الرسمي للصانع  أ(   ِّ
 
د، واسم وعنوان املمث الطلب من  عند تقديم -اسم وعنوان املورَّ

 املمثل الرسمي.

 يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من الُسلطات املعنية في بلد الصنع. ب(  

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

ً
 إقرارا

نتجات املقصودة. د(  
ُ
 كل املعلومات ذات العالقة بشأن فئة امل

نتج.الوثائق الخاصة بنظام إدارة  ه(  
ُ
 سالمة امل

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

نتجات املصنعة مع الطراز املحدد في  3/2 
ُ
نتج تطابق امل

ُ
يجب أن يضمن نظام إدارة سالمة امل

 شهادة اعتماد الطراز، ومع متطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة.

ِّد  -توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته يجب  3/3 
بطريقة منهجية  –املعتمدة من املور 

تيح وثائق نظام 
ُ
ومنظمة، على شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن ت

 لبرامج وخطط وأدلة وسجالت السالمة، ويجب أن تشمل 
ً
قا سِّ

َّ
نتج فهما مت

ُ
إدارة سالمة امل

 وصفا كافيا ملا يلي:  -وص على وجه الخص -وثائق النظام 

أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي واملســــــــــــؤوليات وصــــــــــــالحيات اإلدارة، وذلك فيما  أ(  

نتج.
ُ
 يتعلق بسالمة امل

نتج، والعمليات واإلجراءات  ب(  
ُ
تقنيات التصـــــــنيع، وإجراءات مراقبة جودة وســـــــالمة امل

بعة.  املتَّ
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ذة،  ج(   ِّ
 قبل وأثناء وبعد التصنيع، وتكرارها.الفحوصات واالختبارات املنف 

الســـــــــــــجالت: مثـــــل تقـــــارير الفحص واالختبـــــار واملعـــــايرة، ووثـــــائق تـــــأهيـــــل املوظفين  د(  

 املعنيين..إلخ.

نتج والتشغيل الفعال لنظام إدارة  ه(  
ُ
وسائل ضبط تحقيق السالمة املطلوبة في امل

نتج.
ُ
 سالمة امل

قة-يجب على الجهة املقبولة  3/4  نتج  املصادِّ
ُ
النظام لتحديد  تقويم-على نظام إدارة سالمة امل

 للمتطلبات املشار إليها في البند )
ً
(، خالل فترة سريان املصاَدقة 3/3ما إذا كان مستوفيا

 على النظام، وذلك ملدة ثالث سنوات.

نتج ملتطلبــات اللوائح الفنيــة  3/5 
ُ
يتعلق بعنــاصـــــــــــــر نظــام إدارة  فيمــا-يجــب افتراض مطــابقــة امل

نتج 
ُ
 كلما كان مطابقا للمواصفات القياسية.-سالمة امل

 3/6  
ً
نتج املعني، وأن يضم الفريق عضوا

ُ
يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في سالمة امل

 
ً
 باملتطلبات  -األقل  على-واحدا

ً
نتج، وإملاما

ُ
ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة امل

 اردة في اللوائح الفنية ذات العالقة.الفنية الو 

يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويٍم للمصنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة  3/7 

(، للتأكد من قدرة الصانع على تحديد املتطلبات 3/3الوثائق الفنية املشار إليها في البند )

نتج الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات واالختبارا
ُ
ت الالزمة لضمان مطابقة امل

 لتلك املتطلبات.

يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن اإلشعار نتائج التدقيق  3/8 

 وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

نتج، كمــا هو ُمصــــــــــــــاَدق عليــه،  3/9 
ُ
يتعهــد الصــــــــــــــانع بــالوفــاء بــالتزامــات نظــام إدارة ســـــــــــــالمــة امل

 عليه بحيث يظل مالئما وفعاال.والحفاظ 

نتج  -يجب على الصانع إشعار جهة تقويم املطابقة  3/10 
ُ
التي صادقت على نظام إدارة سالمة امل

نتج -
ُ
 بأي تعديل ُمقتَرٍح في نظام إدارة سالمة امل

يجـــب على الجهـــة املقبولـــة تقويم أي تعـــديالت مقترحـــة، ثم تقرير مـــا إذا ـكــان نظـــام إدارة  3/11 

 في مطــــابقتــــه للمتطلبــــات املشــــــــــــــــار إليهــــا في البنــــد )ســـــــــــــال 
ً
ل مســـــــــــــتمرا عــــدَّ

ُ
نتج امل

ُ
 (3/3مــــة امل

أو يحتاج إلى إعادة التقويم، ويجب على الجهة املقبولة إشـــــــــــعار الصـــــــــــانع بقرارها، على أن 

 يتضمن اإلشعار نتائج الفحص واالختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

اقبة الدورية تحت مسؤولية .4  الجهة املقبولة املر

ِّد اللتزامات نظام إدارة  4/1 
الغرض من املراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء املور 

نتج املصاَدق عليه.
ُ
 سالمة امل

ِّد السماح للجهة املقبولة  4/2 
بدخول مواقع  -خالل فترة سريان املصادقة  -يجب على املور 

ر جميع املعلومات الالزمة للتقويم، التصنيع والتفتيش واالختبار والتخزين،  ِّ
 
وأن ُيوف
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نتج، وسجالت السالمة، مثل: تقارير الفحص واالختبار 
ُ
خاصة وثائق نظام إدارة سالمة امل

 واملعايرة، ووثائق تأهيل املوظفين املعنيين ... إلخ.

ق نظام يجب على الجهة املقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع ُيطب 4/3 

ِّد.
قدم الجهة املقبولة تقرير التقويم للمور 

ُ
نتج ويحافظ عليه، على أن ت

ُ
 إدارة سالمة امل

نتج  4/4 
ُ
إذا  –يحق للجهة املقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع إلجراء اختبارات على امل

نتج -اقتض ى األمر ذلك 
ُ
يعمل  أو توكيلها لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة سالمة امل

ِّد، وتقارير االختبارات 
قدم الجهة املقبولة تقرير التقويم للمور 

ُ
في  -بشكل صحيح، على أن ت

 حالة إجراء االختبارات.

 شهادة املطابقة واإلقرار باملطابقة .5

 على نظام  5/1 
ً
ِّد حاصــــــال

يجب على الجهة املقبولة إصــــــدار شــــــهادة مطابقة للمنَتج إذا كان املور 

ِّد طلبا لذلك، إدارة ســـــــــــــالمة 
نتج مصـــــــــــــاَدق عليه وســـــــــــــاري املفعول، وذلك كلما قدم املور 

ُ
امل

 خالل فترة سريان مفعول املصادقة.

نتج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة املطابقة  5/2 
ُ
يجب على الجهة املقبولة تحديد بيانات امل

 الصادرة، وتسجيلها في البوابة اإللكترونية للمطابقة )في الهيئة(.

نتج )اعتمــاد  5/3 
ُ
 بــاملطــابقــة لكــل طراٍز ُمعتمــد من امل

ً
 مكتوبــا

ً
ِّد أن ُيصــــــــــــــدر إقرارا

يجــب على املور 

الطراز(، وأن يجعله ُمتاحا للجهات املختصة والرقابية وُسلطات مسح السوق ملدة ال تقل 

ِّد 10عن عشــــــــــــر )
عتَمد للمنَتج في إقرار املور 

ُ
د الطراز امل باملطابقة، ( ســــــــــــنوات، على أن ُيحدَّ

ويجب توفير نســـــــــخة من شـــــــــهادة املطابقة واإلقرار باملطابقة للجهات املختصـــــــــة والرقابية 

 وُسلطات مسح السوق عند الطلب.

 للجهات املختصة والرقابية وُسلطات مسح  5/4 
ً
ِّد أن يجعل الوثائق أدناه ُمتاحة

يجب على املور 

 ( سنوات.10السوق ملدة ال تقل عن عشر )

   (.3/3ئق املشار إليها في البند )الوثا أ(  

  ، كما هو مصاَدٌق عليه.3/9التعديالت املشار إليها في البند  ب(  

  (.3/7قرارات وتقارير الجهة املقبولة املشار إليها في البند ) ج(  

لطات مســـــح الســـــوق عن  5/5  يجب على كل جهة مقبولة إبالغ الجهات املختصـــــة والرقابية وســـــُ

نتج التي صــادقت عليها أو ســحبتها، ويجب عليها وضــع قوائم ألنظمة  أنظمة إدارة
ُ
ســالمة امل

نتج التي صــــــــــادقت عليها، أو التي قامت برفضــــــــــها أو تعليقها أو تقييدها أو 
ُ
إدارة ســــــــــالمة امل

ســـح،ها، وذلك بأي وســـيلة، إما بشـــكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشـــعار 

نتج التي قامت الجهات املقبولة األخرى عن 
ُ
املصــــــــادقات الخاصــــــــة بأنظمة إدارة ســــــــالمة امل

عن  -عنــد الطلــب  -برفضـــــــــــــهــا أو تعليقهــا أو ســـــــــــــح،هــا أو تقييــدهــا، وإشـــــــــــــعــار تلــك الجهــات 

 مصادقات األنظمة التي أصدرتها.
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 (4امللحق )

 ISO/IEC 17067( وفقا للمواصفة Type 1aنموذج تقويم املطابقة )

 (Type Approvalاعتماد الطراز )

 اعتماد الطراز        1/1

ُيعرَّف اعتمـــاد الطراز بـــأنـــه أحـــد إجراءات تقويم املطـــابقـــة، حيـــث تقوم الجهـــة املقبولـــة بمقتضـــــــــــــــاه بمراجعـــة 

التصــــــميم الفني للمنَتج، والتأكد من صــــــحته ثم اإلقرار بأن التصــــــميم الفني للمنَتج يســــــتوفي متطلبات اللوائح 

 .الفنية السعودية ذات العالقة

 ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:

ال لإلنتاج املرتقب، )نموذج اإلنتاج(. (أ ِّ
 
 فحص عينة نموذجية من املنَتج كامال، بحيث يكون ُممث

تقويم مـــــدى مطـــــابقـــــة التصـــــــــــــميم الفني للمنَتج من خالل مراجعـــــة الوثـــــائق الفنيـــــة واألدلـــــة )نموذج  (ب

زمع، لواحــدة أو أكثر من األجزاء ذات املخــاطر للمنَتج التصـــــــــــــميم(، مع فحص عينــة 
ُ
لــة لإلنتــاج امل ِّ

 
ُممث

 )جمع بين نموذج اإلنتاج ونموذج التصميم(.

 إجراءات اعتماد الطراز    2/1

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

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

 اسم وعنوان الصانع.  (أ

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

ن من تقويم مدى مطابقة املنتج ملتطلبات اللوائح الفنية الســـــــــعودية، وأن تحتوي على  (ج ِّ
 
مك

ُ
وثائق فنية ت

 تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر. 

ِّ  (د
ما يقتضــــــــيه  حســــــــب-د الوثائق الفنية املتطلبات التي تنطبق على املنَتج؛ على أن تشــــــــمل يجب أن تحد 

 والتصنيع وتشغيل )استخدام( املنَتج.  التصميم-التقويم 

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

 وصف عام للمنَتج. (1

يانية( العناصــــــــر والوحدات رســــــــومات التصــــــــميم والتصــــــــنيع واملســــــــاقط األفقية )الرســــــــوم الب (2

 والتقسيمات الجزئية، إلخ...

التوصــــــيف والشــــــروح الالزمة لفهم الرســــــومات والرســــــوم البيانية وتشــــــغيل)اســــــتخدام( املنَتج  (3

   املشار إليها.
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قائمة باملواصــفات القياســية الســعودية أو أي مواصــفات فنية أخرى مالئمة تعتمدها الهيئة،  (4

اة الســــــــــتيفاء املتطلبات األســــــــــاســــــــــية ســــــــــواًء كانت مطبقة كليا أو جزئ يا، ووصــــــــــفا للحلول املتبنَّ

للوائح الفنية الســـــعودية، وذلك في حالة عدم تطبيق املواصـــــفات القياســـــية املشـــــار إليها، وفي 

ح في الوثائق  حالة االســـــــــتعمال الجزئي للمواصـــــــــفات القياســـــــــية الســـــــــعودية، فيجب أن ُيوضـــــــــَّ

 الفنية البنود املطبقة.

)الحســـــــــــــابـات البيـانيـة( الخـاصـــــــــــــة بـالتصـــــــــــــميم، وعمليـات املراقبـة واالختبـارات نتـائج التقـارير  (5

جراة، إلخ... 
ُ
 امل

 تقارير االختبارات. (6

زمع، ويمكن أن تطلب الجهة املقبولة املزيد من العينات إذا دعت  (7
ُ
لة عن اإلنتاج امل ِّ

 
عينات ُممث

 الحاجة لذلك.

األدلة )البراهين( التي تدعم مالئمة الحلول الفنية املتخذة في التصــــميم، حيث يجب أن تشــــير  (8

تَبعــة، خــاصــــــــــــــة في حــالــة عــدم تطبيق املواصـــــــــــــفــات القيــاســـــــــــــيــة 
ُ
هــذه األدلــة إلى كــل الوثــائق امل

 متى-الســعودية و/أو املواصــفات الفنية املالئمة املشــار إليها، ويجب أن تشــمل األدلة الداعمة 

جراة في املختبر املناســــب لدى الصــــانع، أو في مختبر  نتائج-تضــــ ى األمر ذلك ما اق
ُ
االختبارات امل

 آخر تحت مسؤوليته.

 مهام الجهة املقبولة     2/1/2

ج  (أ
َ
 بالنسبة للمنت

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

 بالنسبة للعينات (ب

مـة وفقـا  (1 صـــــــــــــمَّ
ُ
التـأكـد من أن تصـــــــــــــنيع العينـات مطـابق للوثـائق الفنيـة، وتحـديـد العنـاصـــــــــــــر امل

مة وفقا للمواصفات األخرى. صمَّ
ُ
 للمواصفات القياسية السعودية، والعناصر امل

إجراء الفحوصــــــــــــــات واالختبــارات املنــاســـــــــــــبــة، أو توكيــل من يقوم بهــا بــالنيــابــة، للتــأكــد من أن  (2

( التي تبناها الصـــــــانع تفي باملتطلبات الرئيســـــــة املحددة technical solutionالحلول الفنية )

 في املواصفات القياسية، وذلك في حالة عدم تطبيق املواصفات ذات العالقة.

حــالــة عــدم تطبيق  في-إجراء االختبــارات املنــاســـــــــــــبــة، أو توكيــل من يقوم بهــا بــالنيــابــة، للتــأكــد  (3

الحلول الفنية التي  بأن-ت األخرى املالئمة املواصــــــــفات القياســــــــية الســــــــعودية و/أو املواصــــــــفا

 تبناها الصانع تستوفي املتطلبات األساسية للوائح الفنية السعودية.
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 االتفاق مع الصانع على مكان إجراء االختبارات. (4

 بالنسبة لقرارات الجهة املقبولة  (ج

اتها، وعلى يجب على الجهة املقبولة إصــــــــدار تقرير تقويم عن اإلجراءات التي قامت بها ومخرج (1

 تنشر هذا التقرير ال كليا وال جزئيا إال بعد موافقة الصانع.
َّ
 الجهة املقبولة أال

إذا ـكـان الطراز مطــابقــا ملتطلبــات اللوائح الفنيــة الســـــــــــــعوديــة املنطبقــة على املنَتج املعني، فــإن  (2

ر شـــــــــهادة اعتماد طراز للصـــــــــانع، ويجب أن تحتوي الشـــــــــهادة على اســـــــــم  صـــــــــدِّ
ُ
الجهة املقبولة ت

دت، واملعلومات الالزمة لتحديد  إن-وعنوان الصانع، ونتائج االختبارات، وشروط سريانها  ُوجِّ

 از املصاَدق عليه، ويمكن أن تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات. الطر 

يجب أن تحتوي الشـــــــــــــهادة مع مرفقاتها على جميع املعلومات املناســـــــــــــبة لتقويم مدى مطابقة  (3

ختَبر وللمراقبة أثناء التشغيل.
ُ
عة وفقا للطراز امل  املنتجات املصنَّ

عوديــة املنطبقــة على املنَتج املعني، إذا ـكـان الطراز غير مطــابق ملتطلبــات اللوائح الفنيــة الســـــــــــــ (4

غ صاحب الطلب بقرارها،  ِّ
 
بل
ُ
ر شهادة اعتماد الطراز، وأن ت صدِّ

ُ
 ت
َّ
فيجب على الجهة املقبولة أال

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

بع كــــل التطورات التقنيــــة املعروفــــة، ومتى  (5
َّ
مــــا أشــــــــــــــــارت هــــذه يجــــب على الجهــــة املقبولــــة أن تت

التطورات إلى إمكـــانيـــة ظهور عـــدم مطـــابقـــة الطراز املصـــــــــــــــاَدق عليـــه ملتطلبـــات اللوائح الفنيـــة 

د مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضــــــــــافية،  ِّ
الســــــــــعودية، فيجب على الجهة املقبولة أن تحد 

 وعليها في هذه الحالة إبالغ الصانع بذلك.

تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصـــة بشـــهادة اعتماد  تيال-يجب على الصـــانع إبالغ الجهة املقبولة  (6

ر على  بكـــل-الطراز  ِّ
 
ؤث

ُ
دخلـــة على الطراز املصـــــــــــــــادق عليـــه؛ التي من شـــــــــــــــأنهـــا أن ت

ُ
التغييرات املـــ

مطابقة املنَتج ملتطلبات اللوائح الفنية الســـعودية، أو لشـــروط ســـريان شـــهادة اعتماد الطراز، 

 افية على شهادة اعتماد الطراز األولية.حيث أن مثل هذه التغييرات تتطلب مصادقة إض

رت أو  (7 صـــدِّ
ُ
غ الهيئة عن شـــهادات اعتماد الطراز وأي إضـــافة أ

َّ
بل
ُ
يجب على كل جهة مقبولة أن ت

بت، وعليها أن تقوم بشكل دوري  قائمة بشهادات اعتماد الطراز  بتقديم-عند الطلب  أو-ُسحِّ

دت بأي شكل. ِّ
ي 
ُ
قت أو ق ِّ

 
ض إصدارها أو تلك التي قد ُعل  وأي إضافات قد ُرفِّ

غ الجهات املقبولة األخرى عن شـــــــــــــهادات اعتماد الطراز وأي  (8
َّ
بل
ُ
يجب على كل جهة مقبولة أن ت

 
ُ
دت بأي شـــكل، وأن ت ِّ

ي 
ُ
قت أو ق ِّ

 
ض إصـــدارها أو تلك التي قد ُعل غ كذلك إضـــافات قد ُرفِّ

َّ
 عند-بل

رت. عن-الطلب  صدِّ
ُ
 شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة قد أ

تحصـــــــــــــل على نســـــــــــــخ من شـــــــــــــهادات  أن-عند الطلب  –يمكن للهيئة وللجهات املقبولة األخرى  (9

تحصـــــــــــل على  أن-عند الطلب  –اعتماد الطراز و/أو اإلضـــــــــــافات املدخلة عليها، ويمكن للهيئة 
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ئج االختبــارات التي قــامــت بهــا الجهــة املقبولــة، ويجــب على نســـــــــــــخ من الوثــائق الفنيــة، ومن نتــا

الجهة املقبولة االحتفاظ بنســــــــــخة من شــــــــــهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها واإلضــــــــــافات املدخلة 

عليها، فضــال عن الوثائق الفنية، بما في ذلك املســتندات املرفقة من الصــانع، وذلك حتى تاريخ 

 انتهاء سريان الشهادة.

االحتفاظ بنســخة من شــهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها واإلضــافات املدخلة  يجب على الصــانع (10

عليها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات الرقابية وســلطات مســح الســوق ملدة عشــر ســنوات 

 بعد وضع املنَتج في السوق.

ِّد تقديم الطلب املشـــــــــــــار إليه في البند ) (11
ملشـــــــــــــار ( أعاله، والقيام بالواجبات ا2/1/1يمكن للمور 

 إليها سلفا باسم الصانع، بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.
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 (5امللحق )

ِّدنموذج إقرار 
 Supplier Declaration of Conformityباملطابقة  املور 

أ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة عبَّ  يُ

ِّد  (1
 بيانات املور 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------االســــــــم: 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------العنوان: 

 الشخص الذي يمكن االتصال به:

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

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

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

 تفاصيل املنتج: (2

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

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

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

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

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

قرُّ بأن املنتج املذكور في هذا اإلقرار هو منَتج مطابق لالئحة الفنية السعودية 
ُ
 (                                                 ) ن

 واملواصفات القياسية السعودية امللحقة بها.           

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

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

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


