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 املقدمة

 ( وبين املنشأةعالمة الجودة مالكة) بين الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة العقد اهذ أبرم

  عالمة الجودة. باستعمال( املرخص لها اسم املنشأة) 

 :العقدأطراف 

ـــ )الهيئةويشار إليها  (،SASOالهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة ) األول:الطرف  -1  -( بـ

 +01939661452+  فاكس: 45299999661هاتف:

 ، امللكة العربية السعودية.11471الرياض  3437 ص.ب: -

 info@saso.gov.saالبريد اإللكتروني:  -

 

 الجودة،عالمة  باستعمالاملتقدمة بطلب الحصول على الترخيص ( اسم املنشأةاملنشأة ) الثاني:الطرف  -2

 (.املنشأة) ـب إليهاويشار 

            : العنوان )مقر خطوط اإلنتاج(

             الفاكس:                                         الهاتف: 

 الترخيص:

على  عالمة الجودة استعمال( للمنشاة املرخص لها حق عالمة الجودةمالكة ح الهيئة )نتم العقدبموجب هذه 

العامة لعالمة  الفنية في الالئحةما ورد  وفقه الترخيص خالل مدة صالحيالترخيص ملنتجات والسلع املبينة با

 .ترخيصالسعودية املوضحة في ال القياسية واملواصفات املنح للمنتجالجودة السعودية وإجراء 
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 منح ترخيص استعمال عالمة الجودة: قواعد-األول البند 

وإجراء الالئحة الفنية العامة لعالمة الجودة في واملتطلبات املنصوص عليها  تطبيق الشروطبتتعهد املنشأة  -1
 العالمة.استعمال املرخص لها ب ية السعودية للسلعقياسواملواصفات الاملنح للمنتج 

 الهيئة. ما تحدده الجودة وفقنظام إدارة ضمان  املطلوبة علىتتعهد املنشأة بتطبيق كل التعديالت  -2
الالئحة العامة  ستجيب ملتطلباتتللعالمة  السلع الحاملةاملتواصل، تتعهد املنشأة بأن  اإلنتاجفي حالة   -3

 واملواصفات القياسية السعودية.وإجراء املنح للمنتج وكذلك 
عملية سحب عينات من  التدقيق وتسهيل زياراتأثناء  جهة املنحمدققي املنشأة بتسهيل مهمة عمل  تزمتل -4

 ، وتوفير كافة املعلوماتطلب ذلكت في املنشأة إذاوإجراء االختبارات عليها  املخازن،أو  اإلنتاجخطوط 
فيها طرق ضبط الجودة املتبعة فيها والسجالت الخاصة باإلنتاج والجودة الخاصة بها في أي  والوثائق بما

جهة أعضاء فريق  لتمكين جميعالتصاريح الالزمة، والتجهيزات  والصالحيات أوما يلزم،  وتوفير كل .وقت
عليها،  التي يتعين التدقيقفي ذلك املتعاقدين من الباطن(  )بماللوصول إلى مواقع اإلنتاج الضرورية  املنح

الخدمات أو الخدمات  تتعلق بتقديم انقطاع،الستبعاد أو معالجة أي عقبات، أو  التدابير الالزمةواتخاذ 
املقدمة من املوردين أو تتعلق بموظفي املوردين الالزمين لعملية اإلنتاج بما في ذلك توفير مرافقين لكل مدقق 

 .يؤثر أو يتدخل في عملية التدقيق أو نتائج التدقيق البحيث 
 كاوى في أي وقت. الش معالجة بملفات والوثائق والسجالت الخاصةتلتزم املنشأة بتوفير كل املعلومات  -5
البيانات  ببند تلتزمكذلك و املمنوحة  السلعبشروط استعمال شعار عالمة الجودة على  املنشأة تلتزم  -6

 ملا 
ً
  .ذات العالقة واملواصفات القياسية السعوديةوإجراء املنح للمنتج في  ورداإليضاحية على السلعة طبقا

غير حاصلة  لعسعلى  بطريقة تس يء للهيئة، أو استعمالهتلتزم املنشأة بعدم استعمال شعار عالمة الجودة  -7
وعند اكتشاف أي استغالل لحصول على الترخيص. ا ل أو أثناء عملية معالجة طلبعلى الترخيص أو قب

غير مسئول او مضلل لترخيص او شعار عالمة  الجودة  او العالمات املكتشفة في االعالنات والكتالوجات ، 
املناسبة ويمكن ان تتضمن بقرار التعليق او االلغاء للترخيص وكذلك تطبيق    تقوم الهيئة باإلجراءات

 االجراءات القانونية والتصحيحية  واالعالن  عن االنتهاك . 
، تتعهد املنشأة بالتوقف من الهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص باستعمال عالمة الجودة ة إصدار قرارفي حال -8

اإلعالن أو نشر معلومات حول حصولها على الترخيص باستعمال العالمة للسلع املمنوحة الترخيص عن 
الالئحة الفنية التي تحددها  لبنودوااللتزام باشعار عالمة الجودة على تلك السلع  عن استعمالوالتوقف 

 .املحددة وااللتزامات األخرى وإجراء املنح للمنتج العامة لعالمة الجودة 
محددة في ترخيص استعمال في الوثائق التسويقية الخاصة بـسلع إليها  اإلشارةعالمة الجودة أو  برازإعند  -9

وإجراء املنح للمنتج املذكورة  بنودلا بالتزامها  بتطبيق  جميع، تتعهد املنشأة أو أي وثائق أخرى  العالمة
 .باستعمال شعار عالمة الجودة الخاصة

 عالمة الجودة باألسلوب والطريقة املتفق عليها مع الهيئة. شعار تلتزم املنشأة بوضع -10

تلتزم املنشاة بعد حصولها على ترخيص استعمال عالمة الجودة السعودية بتقديم الشهادة كما هي دون أي  -11

 تعديالت او تزوير الى الجهات االخرى.

املنشأة بعدم فسح أي دفعة من إنتاجها إال بعد الحصول على إذن من مختبر ضبط الجودة التابع لها  تزمتل -12

وإذا تم خالف ذلك  ،واملواصفة القياسية السعوديةجراء املنح للمنتج إل  بمطابقتها )أو مختبر معتمد( يفيد

 مسؤولية.وال يترتب على الهيئة أي  املنشأة،فهي مسؤولية 

 .واملواصفات القياسية السعوديةنح املإجراء مطابقة السلع حسب  استمراريةضمان ب املنشأة لتزمت -13

 .املنتج اختباراملنشأة بتقديم تقرير للهيئة كل ستة أشهر على األقل يتضمن متوسط نتائج  لتزمت  -14

  



QMS–- F –10 -48 
Date25/04/1441 Issue # 5 
Date15/07/1441  Rev #  1 

 
 

 

 

 الدورية: املتابعة- البند الثاني

 مطابقتها،الدوري على املنشأة وسحب العينات للتحقق من  دقيقأعمال املراقبة الخاصة بالت املدققين  ينفذ-1

املنصوص  املطبق حسب البنودنظام اإلدارة  العالمة وعلىباإلضافة إلى املراقبة الدورية على السلع الحاصلة على 

 للسلع.واملواصفات القياسية السعودية  وإجراء املنح للمنتجالالئحة الفنية العامة لعالمة الجودة  في اعليه

 ات املعتمدة من قبلختبر املب من األسواق املحلية واختبارها ةالنهائيالسلعة سحب عينات من الحق في  للهيئة-2

 واملواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.جراء املنح للمنتج إل الهيئة للتأكد من مطابقتها 

 :الشكاوى -الثالثالبند 

املتعلقة بالسلع الحاملة للعالمة واإلجراءات املتخذة بشأنها، بحيث  الشكاوى  تسجال على حفاظ نشأة بالامل تلتزم 

علقة بالسلع املت الشكاوى تقرير إلى الهيئة حول كل  وكذلك تلتزم بتقديم طلبها املدققين عندتكون في متناول 

 الحاصلة على العالمة

 :السرية-الرابعالبند 

املعلومات من قبل موظفيها واملتعلقة باملنشأة نتيجة إلعمال  سرية جميععن ضمان الحفاظ على  مسئولةالهيئة 

 التواصل معها.

 :الدعاية-الخامسالبند 

للمنشأة الحق بنشر معلومات حول حصولها على الترخيص باستعمال العالمة للسلع املمنوحة الترخيص، وفق 

 أساليب الدعاية بعد استشارة الهيئة والحصول على املوافقة منها.

 :املالية التكاليف-السادسالبند 

كما ورد في الالئحة الفنية العامة عالمة الجودة  باستعمالتلتزم املنشأة بتسديد التكاليف الفعلية للترخيص 

 تجديده.عالمة الجودة أو  باستعمالقبل إصدار الترخيص  الجودة،لعالمة 
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 اإلنتاج:عن تعديالت في  معلومات-السابعالبند 

ضمان  ونظام إدارةتلتزم املنشأة بإبالغ الهيئة كتابيا حول كل التعديالت املتعلقة بمعدات اإلنتاج واملراقبة  -1

إجراء ي املذكورة ف بنودوفق ال السلع،على مطابقة  مباشرالجودة املطبق بها والتي يمكن أن يكون لها تأثير 

 أو املواصفات القياسية السعودية.املنح للمنتج 

على املنشأة إشعار الهيئة بإجراء أي تعديل على السلعة الحاصلة على العالمة وال يجوز استخدام العالمة   -2

 من الهيئة.رسمية بعد التعديل إال بموافقة 

 :سلعالمتطلبات  تعديل-الثامنالبند  

لها عن طريق )رسالة إبالغ املنشأة املرخص يتم  ، منح املنتجاتإذا تم تعديل أو إضافة تغييرات على إجراءات  -1

 (،تفيها التعديالت على املتطلبات والشروط وتاريخ بداية تفعيل هذه التعديال  يعادلها يذكرمسجلة أو ما 

ما إذا كانت مستعدة لقبول وتطبيق تلك  يعادلها(:بالرد على الهيئة )برسالة مسجلة أو ما  وتلتزم املنشأة  -2

التعديالت وبناء عليه يتم إصدار ترخيص جديد وفق  لتنفيذ تلكالتعديالت خالل الفترة الزمنية املحددة 

غير مستعدة لقبول تلك التعديالت وتطبيقها خالل الفترة املحددة وبناء عليه يعتبر  املطلوبة، أوالتعديالت 

 من تاريخ تفعيل االترخيص غير صالح وملغي 
ً
  أخرى.ما لم تقرر الهيئة إجراءات  التعديالت،بتدا

 :العقدفترة -سعتاالبند ال

 DD/MM/YYYY     تاريخ:  من  يسري هذا العقد 

 .الترخيص   منحث سنوات ، تبدأ من تاريخ قرار ثال ملدة  ويستمر   
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 :العقد انتهاء-العاشرالبند 

الالئحة الفنية العامة بنود عالمة الجودة عند مخالفة  باستعمالالحق في إيقاف أو إلغاء الترخيص  للهيئة-1

 ة القياسية السعودية او بنود هذا العقد.واملواصف للمنتجنح امل الجودة وإجراء لعالمة

 إيقاف  ،انتهائه أو-ألي سبب – العقدحال إلغاء  في-2
ً
وتتعهد  السلع،العالمة على  استخداميجب على املنشأة فورا

 للمواد  انتهاء السلعة بعدالعالمة على  استعمالاملنشأة بعدم 
ً
سريان الترخيص ما لم يتم التجديد طبقا

 الالئحة الفنية العامة لعالمة الجودة.املنصوص عليها في 

وفق  لهوالفترة الالزمة إلشعار الطرف اآلخر بإيقاف أو إلغاء الترخيص يختلف حسب الوضع املسبب  الوقت-3

 بالجدول التالي: املبينةالحاالت 

 عار الذيالوضع الذي يتطلب إرسال اإلش

 تعليق أو الغاء الترخيصيمكن أن يؤدي إلى 

 الفترة الالزمة إلشعار الطرف اآلخر قبل

 تاريخ إيقاف أو إلغاء الترخيص

 تحددها الهيئة .إيقاف الترخيص فياملنشأة املصنعة رغبة 

 السلعةخطورة الهيئة ل اقرار

 عدم احترام معايير السالمة()

 مباشرة

 القياسية املواصفات ملعاييرالسلعة عدم مطابقة 

 ، باستثناء معايير السالمةسعوديةال

 60تتجاوز)ال 
ً
 ( ستون يوما

 30ال تتجاوز ) عدم دفع تكاليف منح الترخيص أو تجديده
ً
 ( ثالثون يوما

 عدم الوفاء بالشروط األخرى من اتفاقية

 الترخيص

 60ال تتجاوز )
ً
 ( ستون يوما

بما يتفق مع  لزاميةضرورة تطبيق التعديالت اإل

 يتعلق بتحديث املواصفات املتطلبات الجديدة فيم

 الالئحة الفنية العامة لعالمة حسب ما تحدده 

 وإجراء املنح للمنتج الجودة

 لألنظمة السائدة واملعمول بها في اململكة العربية السعودية وتخضع لقوانين  العقد ابنود هذتفسير  يتم-4
ً
طبقا

 حقوق الطبع والنشر السعودية والدولية السارية.
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 :النزاعات-عشرالحادي البند 

 اتختص الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة بكافة النزاعات التي قد تنشأ بين الطرفين خالل تطبيق هذ

 لإلجراءات واللوائح املطبقة في الهيئة. ،العقد
ً
 وتسوى وفقا

 :حكام عامةا-عشر الثانيالبند 

 ولم تتجاوب30يلغى طلب الحصول على عالمة الجودة اذا مض ى ) -1
ً
 املنشأة مع مالحظات دراسة الطلب ( يوما

 قامت باعتمادها الهيئة.أي ترجمة  اواملقدمة من الهيئة  االجراءات واللوائحال يعتد اال باللغة العربية في جميع  -2

 املراجعة الداخلية من الهية. اويجب على املنشاة قبول املالحظين املشاركين من جهات االعتماد او التدقيق الداخلي  -3

 

 توقـــيع األطـــراف

 اسم املنشأة   الطرف الثاني: مدير عام االدارة العامة ملنح الشهادات الطرف األول:

           االسم: م. خالد بن محمد النملة  االسم:

           التوقيع: التوقيع: 

 DD/MM/YYYY      التاريخ: DD/MM/YYYY      التاريخ:

 


