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ت ـم ـه ـي ــد
ً
تماشيا مع انضمام اململكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العاملية ً
وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم  244وبتاريخ
1426/9/21ه بشأن املوافقة على وثائق انضمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية ،وما يتطلب األمر من التزام اململكة بمواءمة
أنظمتها ذات العالقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات املنظمة ،خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ( )TBTالتي تقض ي بعدم
وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول األعضاء ،وعدم التمييز بين املنتجات ذات املنشأ املختلف من
حيث االشتراطات الفنية وطرائق تقويم املطابقة ،وذلك من خالل إصدار لوائح فنية تشمل املتطلبات األساسية املشروعة وتوحيد
إجراءات العمل.
ً
وبناء على املادة الثالثة (فقرة  )1 -من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم
 216بتاريخ  1431/6/17هـ ،املوافق  2010/5/31م ،وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارمواصفات قياسية سعودية و أنظمة وأدلة
الجودة وتقديم املطابقة ،تتو افق مع املواصفات القياسية واألدلة الدولية ،وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العاملية
في هذا املجال ،وتكون متو افقة مع الشريعة اإلسالمية ومحققة ملصالح اململكة".
واستنادا إلى املادة الرابعة (فقرة  )2 -من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء
رقم  216بتاريخ  1431/6/17ه ،املوافق  2010/5/31م ،وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارلوائح إجراءات تقويم املطابقة للسلع
واملنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".
ً
وبناء على املادة الرابعة (فقرة  )14 -من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم
 216بتاريخ  1431/6/17هـ ،املوافق  2010/5/31م ،وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة األنظمة واللوائح الرقابية ذات العالقة
بمجاالت عمل الهيئة ،وتطويرها ،و اقتراح التعديالت الالزمة عليها ،لتواكب متطلبات الجودة والسالمة ،وإحالتها إلى الجهات
ً
املختصة ،لدراستها وإصدارها وفقا للطرق النظامية".
ً
وبناء على املادة السادسة (فقرة  )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم
 216بتاريخ  1431/6/17هـ ،املوافق  2010/5/31م ،التي تنص على " مع مراعاة ما ورد في املادة (الرابعة) من هذا التنظيم،
تعد 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".
ً
أساسا ملطابقة تلك املنتجات للمتطلبات األساسية
وحيث إن املواصفات القياسية للمنتجات املشمولة في إحدى اللوائح تعتبر
للسالمة في الالئحة املحددة ،أعدت الهيئة هذه الالئحة الفنية.
ملحوظة :هذا التمهيد وجميع املالحق لهذه الالئحة جزء ال يتجزأ منها.
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املادة ( )1املصطلحات والتعاريف
 1/1تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات األخرى الواردة في هذه الالئحة -عند تطبيق بنودها -الدالالت واملعاني املبينة
يقتض سياق النص خالف ذلك.
أمامها ،أو الواردة في األنظمة واللوائح والقرارات املعمول بها في الهيئة مالم
ِّ
اململكة :اململكة العربية السعودية.
املجلس :مجلس إدارة الهيئة.
الهيئة :الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة.
الجهات الرقابية :هي الجهة/الجهات الحكومية ذات املهام الرقابية حسب اختصاصها ،املسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ
اللوائح الفنية ً
سواء في املنافذ الجمركية أو األسواق أو املصانع.
سلطات مسح السوق :الجهات الحكومية املختصة بمراقبة األسواق واإلجراءات املتخذة للتأكد من مطابقة املنتجات
ملتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس اإلدارة.
الالئحة الفنية :وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص املنتجات والعمليات املرتبطة بها وطرائق إنتاجها ،بما في
ذلك األحكام اإلدارية سارية املفعول املطبقة ،التي يجب االلتزام بها .وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في املصطلحات
والتعاريف والتعبئة ،ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات على املنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج.
املواصفة القياسية :وثيقة تحدد صفات السلعة أو املادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو
مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السالمة واألمان فيها ،كما تشمل املصطلحات والرموز وطرائق االختبار
وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعالمات.
املتطلبات األساسية :املتطلبات الخاصة باملنتجات ،التي قد تؤثر في السالمة والصحة والبيئة ،التي يجب االلتزام بها.
الخطر(أخطار :)Hazardsمصدر محتمل للضرر.
ً
املخاطر) :Risk(sاحتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر.
مسح السوق :األنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن املنتجات تستوفي املتطلبات املنصوص
ً
عليها في اللوائح الفنية ذات العالقة ،وأنها ال تشكل خطرا على الصحة والسالمة والبيئة ،أو أي جانب آخر يتعلق بحماية
املصلحة العامة.
املوردُ :ويقصد به ما يلي:
ِّ
املنتج ،في حالة إقامته في اململكة ،أو كل شخص يقدم ُهويته على أنه صانع َ
صانع َ
للمنتج وذلك من خالل
املنتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة ،وكذلك كل شخص يقدم على تجديد َ
تسميته َ
املنتج.
-

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

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

إجراءات تقويم املطابقة :وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة توضح اإلجراء املستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم
املطابقة.
الجهات املقبولة :هي جهات تقويم مطابقة تقبلها الهيئة وفق الئحة قبول جهات تقويم املطابقة.
شهادة املطابقة :الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات املقبولة ،التي تؤكد مطابقة املنتج أو أي دفعة منه ملتطلبات
املواصفات القياسية ذات العالقة.
املورد باملطابقة :إقرار من املورد نفسه بأن منتجه مطابق ملتطلبات التشريعات املعمول بها ،وذلك دون أي تدخل
إقرار ِّ
إلزامي من طرف ثالث  -في كافة املراحل الخاصة بعملية التصنيع -وقد يعتمد اإلقرار على اختبارات على املنتج وفقا
للتشريعات ذات العالقة.
عالمة الجودة السعودية :هي عالمة اعتمدتها الهيئة تدل على أن املنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة
لالئحة وإجراء املنح واملواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
الوضع في السوق :هو وضع َ
املنتج ألول مرة في سوق اململكة ،واملسؤول عنه إما الصانع أو املستورد.
العرض في السوق :تعني أي إمداد باملنتج بهدف التوزيع أو االستهالك أو االستخدام في اململكة في إطار نشاط تجاري سواء
كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب :هو أي إجراء يهدف إلى منع عرض املنتجات في السوق وفي سلسلة التوريد.
االستدعاء :هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع املنتجات املعروضة التي سبق توفيرها للمستخدم النهائي.
َ
املنتج :حلي الزينة واإلكسسوارات.
الحلي :هي األدوات واألغراض التي تستخدم للزينة الشخصية ،مثل األساور ،الخواتم ،مشابك الشعر واألقراط وغيرها.
اإلكسسوارات (امللحقات ،أو الكماليات) :املواد البالستيكية واملعدنية والزجاجية املستخدمة لغرض الزينة وقد تكون
ملحقة باملالبس أو األحذية .
املعادن الثمينة :الذهب والفضة والبالتين ،وتكون إما على هيئة أصناف مشغولة أو سبائك أو على هيئة عمالت.
يكون للكلمات والعبارات األخرى الواردة في هذه الالئحة الفنية املعاني الواردة في األنظمة واللوائح والقرارات املعمول بها في
اململكة.

املادة ( )2املجال
تطبق هذه الالئحة الفنية على الحلي وإكسسوارات الزينة املصنعة من معادن أو لدائن أو زجاج أو نسيج.
ويستثنى من مجال هذه الالئحة:
 املعادن الثمينة واملجوهرات واملطليات ومشغوالتها.هيئة المواصفات السعودية
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املادة ( )3األهداف
تهدف هذه الالئحة الفنية إلى تحديد املتطلبات األساسية واملتطلبات الفنية لحلي الزينة واإلكسسوارات ،املشمولة في مجال هذه
املوردين واملستخدمين االلتزام بها في املنتج ،وذلك لضمان مطابقة
الالئحة الفنية ،وتحديد إجراءات تقويم املطابقة التي يجب على ِّ
هذه املنتجات للمتطلبات األساسية التي تهدف إلى املحافظة على سالمة البيئة وصحة وسالمة املستهلك.

املورد
املادة ( )4التزامات ِّ
املورد ،االلتزام باملتطلبات التالية:
يجب على ِّ
1/4

املتطلبات العامة
 1/1/4االلتزام بإجراء تقويم املطابقة املطلوب في هذه الالئحة الفنية.
 2/1/4توفير املعلومات ذات العالقة باملخاطر املتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة املحتملة ،وذلك التخاذ اإلجراءات
الوقائية ضد تلك املخاطر من قبل الجهات ذات العالقة.
 3/1/4تصمم املنتجات بطريقة ال تخالف القيم واآلداب العامة واإلسالمية السائدة في اململكة.
 4/1/4عدم حدوث صدأ للمنتجات في حاالت االستخدام العادية لألجزاء املعدنية .
 5/1/4أال تنتقل األلوان واألصباغ إلى الجلد واملالبس عند االستخدام العادي.
 6/1/4أن تثبت الخرز واألجزاء الصغيرة على املنتج بحيث يصعب على األطفال ازالتها.

2/4

املتطلبات الفنية
 1/2/4استيفاء املتطلبات الفنية الواردة في املواصفات القياسية ذات العالقة املبينة في امللحق (،)1
 2/2/4أال يكون للمنتجات حواف حادة ومدببة.
 3/2/4أن توضح التحذيرات ذات الصلة باالستخدام.
 4/2/4أن تتوافر معلومات عن طريقة التخزين والتخلص اآلمن.

3/4

املتطلبات الكيميائية
 1/3/4أن تستخدم مواد كيميائية غير سامة.
 2/3/4أن يكون محتوى املواد األولية املستخدمة في صناعة املنتج من املعادن الثقيلة الضارة مثل :الرصاص والنيكل
والكادميوم ضمن الحدود املسموح بها واملذكورة في امللحق رقم (.)2
 3/3/4أال تكون املواد األولية املستخدمة في صناعة املنتج مسببة للحساسية الجلدية.
 4/3/4أال تكون املعادن الثقيلة املستخدمة في صناعة املنتج مسببة للسمية.
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 5/3/4أال يكون للمنتجات طعم ورائحة ناتجة عن استخدام املواد الكيميائية.
4/4

املتطلبات البيئية
 1/4/4أن يكون املنتج خاليا من املواد السامة أو الخطرة على البيئة.
 2/4/4أن تصمم وتصنع املنتجات بطريقة تحقق استدامة استخدام املواد الطبيعية ،مع األخذ في الحسبان إعادة
استخدام أو إعادة تدوير هذه املواد وأجزائها.

5/4

املتطلبات املتعلقة بالتغليف
 1/5/4أن تغلف املنتجات بمواد تغليف مناس ــبة.
 2/5/4التأكد من تجميع وتغليف املنتجات ،بشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل ،وذلك وفقا للمتطلبات
املنصوص عليها في املواصفات القياسية ذات العالقة.
خلو مواد التغليف املستخدمة من مادة الرصاص أو أي من املعادن الثقيلة.
 3/5/4التأكد من ِّ

املادة ( )5البيانات اإليضاحية
يجب أن تستوفي البيانات اإليضاحية الخاصة باملنتجات ما يلي:
1/5

استيفاء متطلبات املواصفات القياسية السعودية املوضحة في امللحق ( )1واملتعلقة بالبيانات اإليضاحية.

2/5

أن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية ،وتكون العبرة بما دون باللغة العربية.

3/5

أال تكون الصور والعبارات املستخدمة ،مخالفة للنظام العام واآلداب العامة والقيم اإلسالمية السائدة في اململكة.

4/5

أن تحمل املنتجات في مكان ظاهر وبطريقة تظهر بوضوح املعلومات التالية:
-

االسم وبيانات املورد.

-

العالمة التجارية.

-

بلد املنشأ.

-

التحذيرات والتخلص اآلمن بعد االستخدام السيما املنتجات املخصصة لألطفال.

-

تحذيرات االستخدام.

املادة ( )6إجراءات تقويم املطابقة
1/6

املورد  -املسؤول عن وضع املنتجات في السوق  -الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة لدى
يجب على ِّ
الهيئة ،وفقا لنموذج تقويم املطابقة ( )Type 1 aوفقا للمواصفة  ISO/IEC 17067كما هو موضح في امللحق (.)3
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2/6
3/6

يجب أن ُتنفذ الجهة املقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج َّ
املحدد ،بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه الالئحة
ِّ
الفنية واملواصفات القياسية السعودية ذات العالقة؛ املبينة في امللحق (.)1
ٌ
يجب أن ُيرفق مع َ
املنتج ملف فني يتضمن ما يلي:
أ)

املورد (الصانع/املورد) باملطابقة وفقا للنموذج املرفق في امللحق ()4
إقرار ِّ

ب)

وثيقة تقييم املخاطر.

4/6

املورد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق ،مثل تقديم وثائق امللف الفني وشهادات املطابقة،
يجب على ِّ
ُ
ُ
َ
ُ
وأي معلومات أخرى موثقة ت ِّثبت مطابقة املنتج ملتطلبات هذه الالئحة الفنية ،متى ما ط ِّلب منه ذلك.

5/6

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

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

ُ
التحقق من استيفاء حلي وإكسسوارات الزينة في السوق ،إلجراءات تقويم املطابقة َّ
املحددة ،والوثائق الفنية املرفقة مع
اإلرساليات.

2/7

يحق للجهات الرقابية – عشوائيا – سحب حلي وإكسسوارات الزينة في السوق للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات
الواردة في هذه الالئحة الفنية.

3/7

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

4/7

املادة ( )8مسؤوليات سلطات مسح السوق
تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:
1/8

2/8

َّ
املخزنة في مستودعات التجار
تطبيق إجراءات مسح السوق على املنتجات املعروضة في األسواق ،وكذلك املنتجات
واملصنعين للتحقق من سالمة املنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات األساسية َّ
املبينة في هذه الالئحة الفنية واملواصفات
القياسية ذات العالقة.
َ
ً
املوردين (صانعين ومستوردين) ،وذلك إلجراء االختبارات
سحب عينات من املنتج ،سواء من السوق أو مستودعات ِّ
الالزمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات املنصوص عليها في هذه الالئحة الفنية.
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3/8

عند ضبط حالة عدم مطابقة َ
َّ
واملخزن  -ملتطلبات هذه الالئحة الفنية ،فإن سلطات مسح السوق
للمنتج  -املعروض
تتخذ جميع اإلجراءات اإلدارية من سحب واستدعاء للمنتج املعنيُ ،وت َّ
طبق اإلجراءات والعقوبات الواردة في املادة (،)9
ٍ
وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة.

املادة ( )9املخالفات والعقوبات
1/9
2/9

3/9

4/9

5/9

َ
ُيحظر صناعة واستيراد املنتجات غير املطابقة لبنود هذه الالئحة الفنية ،وكذلك وضعها وعرضها في السوق ،أو حتى
اإلعالن عنها.
َ
ُيعتبر عدم استيفاء املنتج ملتطلبات هذه الالئحة الفنية سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن
هذا َ
املنتج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسالمة املستهلك وعلى البيئة ،وذلك في الحاالت التالية :
أ) عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات املطابقة أو عالمة الجودة السعودية أو ما يكافئها.
املورد باملطابقة ،أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.
ب) عدم إصدار شهادة املطابقة أو إقرار ِّ
ج) عدم توفر أو نقص الوثائق الفنية.
د) عدم توفر أو نقص البيانات اإليضاحية أو إرشادات االستخدام.
عند ضبط أي مخالفة ألحكام هذه الالئحة الفنية ،فعلى سلطات مسح السوق  -حسب الحالة  -اتخاذ جميع اإلجراءات
الالزمة إلزالة املخالفة وآثارها من السوق ،ولها في سبيل ذلك:
أ) تكليف الجهة املخالفة  -املسؤولة عن وضع وعرض املنتج املخالف  -بسحبه من املستودعات أو السوق بهدف
تصحيح املخالفة ،إن كان ذلك ممكنا ،أو تصديره ،أو إتالفه (حسب طبيعة املنتج) وذلك خالل املدة الزمنية
التي تحددها سلطات مسح السوق.
ب) سحب املنتجات أو حجزها أو إتالفها ،أو اتخاذ أي إجراء آخر الستدعائها من األسواق .ولسلطات مسح السوق
 حسب الحالة  -اإلعالن عن استدعاء َاملنتج من األسواق ،مع تحمل الجهة املخالفة جميع التكاليف املترتبة
على ذلك.
عند ضبط مخالفة ،فإن الهيئة تتخذ اإلجراءات الالزمة بحق هذه املنتجات املخالفة ملتطلبات هذه الالئحة الفنية ،بما
صدرة الشهادة وفقا لالئحة قبول
في ذلك إلغاء شهادة املطابقة ذات العالقة ،واتخاذ التدابير الالزمة مع الجهة املقبولة ُم ِّ
جهات تقويم املطابقة.
دون اإلخالل بأي عقوبة أشد في األنظمة املعمول بها ،فإنه ُيعاقب كل من يخالف متطلبات املواصفات القياسية املعتمدة
للمنتجات املشمولة بمجال هذه الالئحة الفنية بالعقوبات املنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.

املادة ( )10أحكام عامة
1/10

يتحمل املورد كامل املسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه الالئحة الفنيةُ ،وي َّ
َّ
طبق عليه العقوبات التي ينص عليها
ِّ
نظام مكافحة الغش التجاري و /أي أنظمة ذات عالقة ،متى ما ثبت مخالفتها ألي مادة من مواد هذه الالئحة الفنية.

2/10

املورد بجميع األنظمة/اللوائح األخرى املعمول بها في اململكة؛ املتعلقة بتداول
ال تحول هذه الالئحة الفنية دون التزام ِّ
َ
املنتج ونقله وتخزينه ،وكذلك األنظمة/اللوائح ذات العالقة بالبيئة واألمن والسالمة.
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3/10

موردي حلي واكسسوارات الزينة ،الخاضعة ألحكام هذه الالئحة الفنية ،أن ُيقدموا ملفتش ي الجهات
يجب على جميع ِّ
الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيالت واملعلومات التي يطلبونها لتنفيذ املهام املوكلة لهم.
خالف في تطبيقهاُ ،فيرفع األمر إلى
إذا نشأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه الالئحة الفنية ،أو نشأ أي
ٍ
لجنة مختصة في الهيئة إلصدار القرار املناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخالف ،وبما يحقق املصلحة العامة.

5/10

يجوز
للمورد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب ،وبعد إجراء التصحيحات الالزمة لألسباب التي أدت إلى
ِّ
ُ
حددها الهيئة.
الرفض ،ودفع أي تكاليف إضافية ت ِّ

6/10

تدرس الهيئة الشكاوى التي ترد إليها بشأن املنتجات الحاصلة على شهادة املطابقة أو عالمة الجودة ،والتحقق من صحة
هذه الشكاوى ،واتخاذ اإلجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

7/10

املورد بنود هذه الالئحة الفنية ،أو إلغاء الترخيص باستعمال عالمة الجودة
يحق للهيئة إلغاء شهادة املطابقة إذا خالف ِّ
وفقا لالئحة الفنية العامة لعالمة الجودة السعودية ،واتخاذ اإلجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

8/10

عند حصول أي تعديالت على املنتج خالل فترة صالحية شهادة املطابقة أو الترخيص باستعمال عالمة الجودة (ما عدا
التعديالت الشكلية) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا املنتج ،والبد من ُّ
التقدم بطلب جديد.

9/10

للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه الالئحة الفنية ،وعلى جميع املستفيدين من تطبيق هذه الالئحة الفنية االلتزام بما
يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

4/10

املادة ( )11أحكام انتقالية
ً
 1/11تطبق أحكام هذه الالئحة خالل مدة ال تزيد عن  180يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
للموردين لتصحيح أوضاعهم في السوق ،وفقا ملتطلبات هذه
 2/11مع مراعاة أحكام الفقرة ( )1من هذه املادةُ ،يعطى مهلة
ِّ
ً
الالئحة الفنية خالل مدة ال تزيد عن  365يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 3/11تلغي هذه الالئحة الفنية -بعد اعتمادها -كل اللوائح السابقة في مجال هذه الالئحة الفنية.
املادة ( )12النشر
ُ
تنشر هذه الالئحة الفنية في الجريدة الرسمية.
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)1( امللحق
أ) قائمة املواصفات القياسية ذات العالقة
رقم املواصفة القياسية
SASO-ISO-19095-3
SASO-1063
SASO-ISO-IECGUIDE-50
ASTM F2999:2019
ASTM F2923:2020
GSO EN 71-1
GSO EN 71-3
SASO GSO 1829
SASO ISO 527-1
SASO ISO 458-1

SASO ISO 178
SASO ISO 23160

عنوان املواصفة باللغة اإلنجليزية
Plastics -- Evaluation of the adhesion
interface performance in plastic-metal
assemblies -- Part 3: Test methods

عنوان املواصفة باللغة العربية
اللدائن – تقييم أداء روابط االلتصاق في
مجاميع البالستيك واملعادن – الجزء
 طرق االختبار: الثالث

Toys - General Safety requirements

 االشتراطات العامة للسالمة- لعب األطفال

Safety aspects – Guidelines for child
safety in standards and other
specifications
Standard Consumer Safety Specification
for Adult Jewelry

أوجه السالمة – مبادئ توجيهية لسالمة
األطفال في املواصفات العامة واملواصفات
القياسية األخرى
مواصفات سالمة املستهلك القياسية
ملجوهرات البالغين
املواصفات القياسية لسالمة املنتجات
االستهالكية ملجوهرات األطفال
 الخصائص:1  الجزء- سالمة لعب األطفال
امليكانيكية والفيزيائية
 هجرة:3 سالمة لعب األطفال – الجزء
عناصر معينة
االشتراطات الفنية للمالبس الجاهزة

Children’s jewelry safety standard
Safety Of Toys -Part 1 :Mechanical And
Physical Properties
Safety Of Toys - Part 3: Migration Of
Certain Elements
Technical requirements for woven
.fabrics garments
Plastics - Determination of tensile
: General principles1properties – Part
Plastics - Determination of stiffness in
: 1torsion of flexible materials – Part
General method
Plastics -Determination of flexural
properties
Watch cases and accessories - Tests of
the resistance to wear, scratching and
impacts
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1
2
3
4
5
6
7
8

– البالستيك – تحديد خصائص الشد
 األسس العامة:1 الجزء
البالستيك – تحديد مقاومة ثني التواء
 الطريقة العامة:1 املواد املرنة – الجزء

9

البالستيك – تحديد خواص االنثناء

11

أغلفة الساعات وملحقاتها – إختبارات
املقاومة لإلرتداء والخدش والصدمات

12

10

م.إ01-02-07-22-186-

13

زجاج الساعة املصنوعة من املعدن
ً
وآلياقوت – الجزء  :3معايير الجودة  -طرق
اإلختبار

– Mineral and sapphire watch-glasses
: Qualitative criteria and test 3Part
methods

SASO ISO 14368-3

املوردون مسؤولية التأكد من موقع
ملحوظة :قائمة املواصفات القياسية املذكورة في هذا امللحق خاضعة للمراجعة ،ويتولى ِّ
الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث املواصفات القياسية.
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ب) قائمة املنتجات والترميزالجمركي
الرقم

فئات املنتجات

البند الجمركي

1

خرز زجاجي

7018

2
3
4
5

أصناف الزينة الشخصية
حلي غواية
ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة
أشرطة وأطواق وأساور ساعات وأجزاؤها
أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة؛ دبابيس
شعر؛ مالقط ومشابك ولفافات لتجعيد أو
لتمويج الشعر ،وأصناف مماثلة

7116
7117
9101
9113

6

9615

ملحوظة :املنتجات والرموز الجمركية املوجودة في منصة سابر اإللكترونية هي النسخة املحدثة واملعتمدة.
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امللحق ()2
الحدود املسموح بها من املعادن الثقيلة
اسم العنصر

الرمز

الحدود

رصاص

Pb

( )%0.05من الوزن

كادميوم

Cd

( )%0.01من الوزن

نيكل

Ni

ََ
الحل ْق (األقراط) الداخلة في الجسم
منتجات
(نسبة الهجرة مدة أسبوع من االستخدام
العادي )

بقية املنتجات املالصقة للجسم
(نسبة الهجرة مدة أسبوع من
االستخدام العادي)

(  )0.2ميكروغرام /سم 2

( )0.5ميكروغرام /سم2
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امللحق ()3
نموذج تقويم املطابقة ( )Type 1aوفقا للمواصفة ISO/IEC 17067
اعتماد الطراز()Type Approval
اعتماد الطراز

1/1
ُي َّ
عرف اعتماد الطراز بأنه أحد إجراءات تقويم املطابقة ،حيث تقوم الجهة املقبولة بمقتض ــاه بمراجعة التص ــميم
للمنتج ،والت ــأك ــد من ص ـ ـ ـ ــحت ــه ثم اإلقرار ب ــأن التص ـ ـ ـ ــميم الفني َ
الفني َ
للمنتج يس ـ ـ ـ ــتوفي متطلب ــات اللوائح الفني ــة
السعودية ذات العالقة.
ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:
َ
ُ
مثال لإلنتاج املرتقب( ،نموذج اإلنتاج).
)1
فحص عينة نموذجية من املنتج كامال ،بحيث يكون م ِّ
تقويم مدى مطابقة التصــميم الفني َ
للمنتج من خالل مراجعة الوثائق الفنية واألدلة (نموذج التصــميم)،
)2
ُ
َ
ُ
مثلــة لإلنتــاج املزمع ،لواحــدة أو أكجر من األجزاء ذات املخــاطر للمنتج (جمع بين نموذج
مع فحص عينــة م ِّ
اإلنتاج ونموذج التصميم).
 1/2إجراءات اعتماد الطراز
 1/1/2تقديم طلب العتماد الطرازعند إحدى الجهات املقبولة
يجب على الصانع أن ُيقدم طلبا العتماد الطراز عند جهة مقبولة يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:
)1

اسم وعنوان الصانع.

)2

إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.
ُ
مكن من تقويم مــدى مطــابقــة املنتج ملتطلبــات اللوائح الفنيــة الس ـ ـ ـ ــعوديــة ،وأن تحتوي على
وثــائق فنيــة ت ِّ
تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر.
يجـب أن تحـدد الوثـائق الفنيـة املتطلبـات التي تنطبق على َ
املنتج؛ على أن تش ـ ـ ـ ـمـل -حس ـ ـ ـ ــب مـا يقتض ـ ـ ـ ـيـه
ِّ
َ
التقويم -التصميم والتصنيع وتشغيل (استخدام) املنتج.

)5

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

)3
)4
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ب)

رسـ ـ ـ ــومات التصـ ـ ـ ــميم والتصـ ـ ـ ــنيع واملسـ ـ ـ ــاقط األفقية (الرسـ ـ ـ ــوم البيانية) العناصـ ـ ـ ــر والوحدات
والتقسيمات الجزئية ،إلخ...
التوصــيف والشــروح الال مة لفهم الرســومات والرســوم البيانية وتشــغيل(اســتخدام) َ
املنتج املشــار
ز
إليها.

د)

قائمة باملواصـ ـ ــفات القياسـ ـ ــية السـ ـ ــعودية أو أي مواصـ ـ ــفات فنية أخرى مالئمة تعتمدها الهيئة،
ـواء كانت مطبقة كليا أو جزئيا ،ووصـ ــفا للحلول َّ
سـ ـ ً
املتبناة السـ ــتيفاء املتطلبات األسـ ــاسـ ــية للوائح
الفنية الس ـ ـ ـ ــعودية ،وذلك في حالة عدم تطبيق املواص ـ ـ ـ ــفات القياس ـ ـ ـ ــية املش ـ ـ ـ ــار إليها ،وفي حالة
االســتعمال الجزئي للمواصــفات القياســية الســعودية ،فيجب أن ُيو َّ
ض ـح في الوثائق الفنية البنود
املطبقة.
ُ
نتائج التقارير (الحسـ ــابات البيانية) الخاصـ ــة بالتصـ ــميم ،وعمليات املراقبة واالختبارات املجراة،
إلخ...

ج)

ه)
و)

تقارير االختبارات.
ُ
ُ
مثلــة عن اإلنتــاج املزمع ،ويمكن أن تطلــب الجهــة املقبولــة املزي ـد من العينــات إذا دعــت
عينــات م ِّ
الحاجة لذلك.

ح)

األدلة (البراهين) التي تدعم مالئمة الحلول الفنية املتخذة في التصميم ،حيث يجب أن تشير هذه
ُ
األدلة إلى كل الوثائق امل َتبعة ،خاص ــة في حالة عدم تطبيق املواص ــفات القياس ــية الس ــعودية و/أو
املواص ـ ــفات الفنية املالئمة املش ـ ــار إليها ،ويجب أن تش ـ ــمل األدلة الداعمة -متى ما اقتضـ ـ ـ ى األمر
ُ
ذلك -نتائج االختبارات املجراة في املختبر املناسب لدى الصانع ،أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.

ز)

 2/1/2مهام الجهة املقبولة
أ)

َ
بالنسبة للمنتج

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

بالنسبة للعينات
)1

ُ
التــأكــد من أن تص ـ ـ ـ ــنيع العينــات مطــابق للوثــائق الفنيــة ،وتحــديــد العنــاص ـ ـ ـ ــر املص ـ ـ ـ ـ َّـممــة وفق ــا
للمواصفات القياسية السعودية ،والعناصر املُ َّ
صممة وفقا للمواصفات األخرى.
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ج)

)2

إجراء الفحوص ـ ـ ــات واالختبارات املناس ـ ـ ــبة ،أو توكيل من يقوم بها بالنيابة ،للتأكد من أن الحلول
الفني ــة ( )Technical Solutionsالتي تبن ــاه ــا الص ـ ـ ـ ـ ــانع تفي ب ــاملتطلب ــات الرئيس ـ ـ ـ ـ ــة املح ــددة في
املواصفات القياسية ،وذلك في حالة عدم تطبيق املواصفات ذات العالقة.

)3

إجراء االختب ــارات املن ــاس ـ ـ ـ ـب ــة ،أو توكي ــل من يقوم به ــا ب ــالني ــاب ــة ،للت ــأك ــد -في ح ــال ــة ع ــدم تطبيق
املواصــفات القياســية الســعودية و/أو املواصــفات األخرى املالئمة -بأن الحلول الفنية التي تبناها
الصانع تستوفي املتطلبات األساسية للوائح الفنية السعودية.

)4

االتفاق مع الصانع على مكان إجراء االختبارات.

بالنسبة لقرارات الجهة املقبولة
)1

يجــب على الجهــة املقبولــة إص ـ ـ ـ ــدار تقرير تقويم عن اإلجراءات التي قــامــت بهــا ومخرجــاتهــا ،وعلى
َّ
الجهة املقبولة أال تنشر هذا التقرير ال كليا وال جزئيا إال بعد موافقة الصانع.
إذا كان الطراز مطابقا ملتطلبات اللوائح الفنية السـ ــعودية املنطبقة على َ
املنتج املعني ،فإن الجهة
ُ
املقبولة تصـ ـ ـ ـ ِّـدر شـ ـ ـ ــهادة اعتماد طراز للصـ ـ ـ ــانع ،ويجب أن تحتوي الشـ ـ ـ ــهادة على اسـ ـ ـ ــم وعنوان
الصـ ـ ـ ــانع ،ونتائج االختبارات ،وشـ ـ ـ ــروط سـ ـ ـ ــريانها -إن ُو ِّجدت ،واملعلومات الالزمة لتحديد الطراز
َ
املصادق عليه ،ويمكن أن تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات.

)3

يجــب أن تحتوي الش ـ ـ ـ ـهــادة مع مرفقــاتهــا على جميع املعلومــات املنــاس ـ ـ ـ ـبــة لتقويم مــدى مط ـابقــة
ُ
َّ
امل َ
ختبر وللمراقبة أثناء التشغيل.
املصنعة وفقا للطراز
املنتجات
إذا كان الطراز غير مطابق ملتطلبات اللوائح الفنية الس ــعودية املنطبقة على َ
املنتج املعني ،فيجب
ُ
َّ ُ
على الجهــة املقبولــة أال تص ـ ـ ـ ـ ِّـدر ش ـ ـ ـ ـهــادة اعتمــاد الطراز ،وأن ت ِّبلغ ص ـ ـ ـ ــاحــب الطلــب بقرارهــا ،مع
إعطائه مسوغات َّ
مفصلة حيال عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز.
َّ
يجب على الجهة املقبولة أن تتبع كل التطورات التقنية املعروفة ،ومتى ما أش ـ ــارت هذه التطورات
إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز املصـ َـادق عليه ملتطلبات اللوائح الفنية الســعودية ،فيجب

)2

)4

)5

على الجهـة املقبولـة أن تح ِّـدد مـدى الحـاجـة إلى إجراء اختبـارات إض ـ ـ ـ ــافيـة ،وعليهـا في هـذه الحـالـة
إبالغ الصانع بذلك.
)6

يجب على الصـ ـ ـ ــانع إبالغ الجهة املقبولة -التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصـ ـ ـ ــة بشـ ـ ـ ــهادة اعتماد
ُ
ُ
الطراز -بكل التغييرات املدخلة على الطراز املص ـ ـ ــادق عليه؛ التي من ش ـ ـ ــأنها أن ت ِّؤثر على مطابقة
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)7

)8

َ
املنتج ملتطلبات اللوائح الفنية الس ـ ــعودية ،أو لش ـ ــروط س ـ ــريان ش ـ ــهادة اعتماد الطراز ،حيث أن
مثل هذه التغييرات تتطلب مصادقة إضافية على شهادة اعتماد الطراز األولية.
ُ
ُ َّ
يجب على كل جهة مقبولة أن تبلغ الهيئة عن شـ ـ ـ ــهادات اعتماد الطراز وأي إضـ ـ ـ ــافة أصـ ـ ـ ـ ِّـدرت أو
ُس ـ ـ ـ ِّحبت ،وعليها أن تقوم بش ـ ـ ــكل دوري -أو عند الطلب -بتقديم قائمة بش ـ ـ ــهادات اعتماد الطراز
ُ
وأي إضافات قد ُر ِّفض إصدارها أو تلك التي قد ُع ِّلقت أو ق ِّيدت بأي شكل.
ُ َّ
يجــب على كــل جهــة مقبولــة أن تبلغ الجهــات املقبولــة األخرى عن ش ـ ـ ـ ـهــادات اعتمــاد الطراز وأي
ُ َّ
ُ
إضـ ـ ـ ــافات قد ُر ِّفض إصـ ـ ـ ــدارها أو تلك التي قد ُع ِّلقت أو ق ِّيدت بأي شـ ـ ـ ــكل ،وأن تبلغ كذلك -عند
ُ
صدرت.
الطلب -عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة قد أ ِّ

)9

يمكن للهيئة وللجهات املقبولة األخرى – عند الطلب -أن تحص ــل على نس ــخ من ش ــهادات اعتماد
الطراز و/أو اإلضـ ـ ـ ــافات املدخلة عليها ،ويمكن للهيئة – عند الطلب -أن تحصـ ـ ـ ــل على نسـ ـ ـ ــخ من
الوثــائق الفنيــة ،ومن نتــائج االختبــارات التي قــامــت بهــا الجهــة املقبولــة ،ويجــب على الجهــة املقبولــة
االحتفاظ بنس ـ ـ ــخة من ش ـ ـ ــهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها واإلض ـ ـ ــافات املدخلة عليها ،فض ـ ـ ــال عن
الوثــائق الفنيــة ،بمــا في ذلــك املس ـ ـ ـ ــتنــدات املرفقــة من الص ـ ـ ـ ــانع ،وذلــك حتى تــاريخ انتهــاء س ـ ـ ـ ــريــان
الشهادة.

)10

يجب على الصـ ـ ــانع االحتفاظ بنسـ ـ ــخة من شـ ـ ــهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها واإلضـ ـ ــافات املدخلة
عليها مع الوثائق الفنية ،وإتاحتها للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق ملدة عشر سنوات بعد
وضع َ
املنتج في السوق.

)11

يمكن
للمورد تقديم الطلب املش ـ ـ ــار إليه في البند ( )1/1/2أعاله ،والقيام بالواجبات املش ـ ـ ــار إليها
ِّ
سلفا باسم الصانع ،بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.
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امللحق ()4
املورد باملطابقة Supplier Declaration of Conformity
نموذج إقرار ِّ
ُي َّعبأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

املورد
 )1بيانات ِّ
 االس ـ ــم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : العنوان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : الشخص الذي يمكن االتصال به---------------------------------------------------------------------------------------------- : البريد اإللكتروني----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : رقم الهاتف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : الفاكس--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : )2تفاصيل املنتج:
 العالمة التجارية للمنتج--------------------------------------------------------------------------------------------------------- : الطراز---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :-

الدفعة أو (الرقم التسلسلي)--------------------------------------------------------------------------------------------------- :

 املواصفات القياسية املرجعية/املواصفات الفنية--------------------------------------------------------------------------- : الجهة املقبولة /رقم تسجيل القبول------------------------------------------------------------------------------------------- :قر بأن املنتج املذكور في هذا اإلقرار هو َ
ُن ُّ
)
منتج مطابق لالئحة الفنية السعودية (
واملواصفات القياسية السعودية امللحقة بها.
الشخص املسؤول-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
اسم الشركة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
التوقيع ----------------------------------------------------------------------------- :التاريخ-----/--/-- :
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