عقد ترخيص باستعمال شعارعالمة الجودة

ص.ب  3437الرياض  11471اململكة العربية السعودية الرياض -حي املحمدية -أمام جامعة امللك سعود
هاتف  00966112529999فاكس : 00966114520193
البريد اإللكترونيinfo@saso.gov.sa :
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املقدمة
أبرم هذا العقد بين الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة (مالكة عالمة الجودة) وبين املنشأة
(اسم املنشأة) املرخص لها باستعمال عالمة الجودة.
أطراف العقد:
 -1الطرف األول :الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة ( ،)SASOويشار إليها بـ ـ (الهيئة) -
هاتف + 96614529999:فاكس+96614520193:
 ص.ب 3437 :الرياض  ،11471امللكة العربية السعودية. البريد اإللكترونيinfo@saso.gov.sa : -2الطرف الثاني :املنشأة (اسم املنشأة) املتقدمة بطلب الحصول على الترخيص باستعمال عالمة الجودة،
ويشار إليها بـ (املنشأة).
العنوان (مقر خطوط اإلنتاج):
الهاتف:

الفاكس:

الترخيص:
بموجب هذه العقد تمنح الهيئة (مالكة عالمة الجودة) للمنشاة املرخص لها حق استعمال عالمة الجودة على
املنتجات والسلع املبينة بالترخيص خالل مدة صالحيه الترخيص وفق ما ورد في الالئحة الفنية العامة لعالمة
الجودة السعودية وإجراء املنح للمنتج واملواصفات القياسية السعودية املوضحة في الترخيص.
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البند األول-قواعد منح ترخيص استعمال عالمة الجودة:
 -1تتعهد املنشأة بتطبيق الشروط واملتطلبات املنصوص عليها في الالئحة الفنية العامة لعالمة الجودة وإجراء
املنح للمنتج واملواصفات القياسية السعودية للسلع املرخص لها باستعمال العالمة.
 -2تتعهد املنشأة بتطبيق كل التعديالت املطلوبة على نظام إدارة ضمان الجودة وفق ما تحدده الهيئة.
 -3في حالة اإلنتاج املتواصل ،تتعهد املنشأة بأن السلع الحاملة للعالمة تستجيب ملتطلبات الالئحة العامة
وكذلك وإجراء املنح للمنتج واملواصفات القياسية السعودية.
 -4تلتزم املنشأة بتسهيل مهمة عمل مدققي جهة املنح أثناء زيارات التدقيق وتسهيل عملية سحب عينات من
خطوط اإلنتاج أو املخازن ،وإجراء االختبارات عليها في املنشأة إذا تطلب ذلك ،وتوفير كافة املعلومات
والوثائق بما فيها طرق ضبط الجودة املتبعة فيها والسجالت الخاصة باإلنتاج والجودة الخاصة بها في أي
وقت .وتوفير كل ما يلزم ،والصالحيات أو التصاريح الالزمة ،والتجهيزات لتمكين جميع أعضاء فريق جهة
املنح للوصول إلى مواقع اإلنتاج الضرورية (بما في ذلك املتعاقدين من الباطن) التي يتعين التدقيق عليها،
واتخاذ التدابير الالزمة الستبعاد أو معالجة أي عقبات ،أو انقطاع ،تتعلق بتقديم الخدمات أو الخدمات
املقدمة من املوردين أو تتعلق بموظفي املوردين الالزمين لعملية اإلنتاج بما في ذلك توفير مرافقين لكل مدقق
بحيث ال يؤثر أو يتدخل في عملية التدقيق أو نتائج التدقيق.
ى
 -5تلتزم املنشأة بتوفير كل املعلومات والوثائق والسجالت الخاصة بملفات معالجة الشكاو في أي وقت.
استعمال شعار عالمة الجودة على السلع املمنوحة وكذلك تلتزم ببند البيانات
 -6تلتزم املنشأة بشروط
ً
اإليضاحية على السلعة طبقا ملا ورد في وإجراء املنح للمنتج واملواصفات القياسية السعودية ذات العالقة.
 -7تلتزم املنشأة بعدم استعمال شعار عالمة الجودة بطريقة تس يء للهيئة ،أو استعماله على سلع غير حاصلة
على الترخيص أو قبل أو أثناء عملية معالجة طلب الحصول على الترخيص .وعند اكتشاف أي استغالل
غير مسئول او مضلل لترخيص او شعار عالمة الجودة او العالمات املكتشفة في االعالنات والكتالوجات ،
تقوم الهيئة باإلجراءات املناسبة ويمكن ان تتضمن بقرار التعليق او االلغاء للترخيص وكذلك تطبيق
االجراءات القانونية والتصحيحية واالعالن عن االنتهاك .
 -8في حالة إصدار قرار تعليق أو إلغاء الترخيص باستعمال عالمة الجودة من الهيئة ،تتعهد املنشأة بالتوقف
عن اإلعالن أو نشر معلومات حول حصولها على الترخيص باستعمال العالمة للسلع املمنوحة الترخيص
والتوقف عن استعمال شعار عالمة الجودة على تلك السلع وااللتزام بالبنود التي تحددها الالئحة الفنية
العامة لعالمة الجودة وإجراء املنح للمنتج وااللتزامات األخرى املحددة.
 -9عند إبراز عالمة الجودة أو اإلشارة إليها في الوثائق التسويقية الخاصة بـسلع محددة في ترخيص استعمال
العالمة أو أي وثائق أخرى ،تتعهد املنشأة بالتزامها بتطبيق جميع البنود املذكورة وإجراء املنح للمنتج
الخاصة باستعمال شعار عالمة الجودة.
 -10تلتزم املنشأة بوضع شعار عالمة الجودة باألسلوب والطريقة املتفق عليها مع الهيئة.
 -11تلتزم املنشاة بعد حصولها على ترخيص استعمال عالمة الجودة السعودية بتقديم الشهادة كما هي دون أي
تعديالت او تزوير الى الجهات االخرى.
 -12تلتزم املنشأة بعدم فسح أي دفعة من إنتاجها إال بعد الحصول على إذن من مختبر ضبط الجودة التابع لها
(أو مختبر معتمد) يفيد بمطابقتها إلجراء املنح للمنتج واملواصفة القياسية السعودية ،وإذا تم خالف ذلك
فهي مسؤولية املنشأة ،وال يترتب على الهيئة أي مسؤولية.
 -13تلتزم املنشأة بضمان استمرارية مطابقة السلع حسب إجراء املنح واملواصفات القياسية السعودية.
 -14تلتزم املنشأة بتقديم تقرير للهيئة كل ستة أشهر على األقل يتضمن متوسط نتائج اختبار املنتج.
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البند الثاني -املتابعة الدورية:
-1ينفذ املدققين أعمال املراقبة الخاصة بالتدقيق الدوري على املنشأة وسحب العينات للتحقق من مطابقتها،
باإلضافة إلى املراقبة الدورية على السلع الحاصلة على العالمة وعلى نظام اإلدارة املطبق حسب البنود املنصوص
عليها في الالئحة الفنية العامة لعالمة الجودة وإجراء املنح للمنتج واملواصفات القياسية السعودية للسلع.
-2للهيئة الحق في سحب عينات من السلعة النهائية من األسواق املحلية واختبارها باملختبرات املعتمدة من قبل
الهيئة للتأكد من مطابقتها إلجراء املنح للمنتج واملواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
البند الثالث-الشكاوى:
تلتزم املنشأة بالحفاظ على سجالت الشكاوى املتعلقة بالسلع الحاملة للعالمة واإلجراءات املتخذة بشأنها ،بحيث
تكون في متناول املدققين عند طلبها وكذلك تلتزم بتقديم تقرير إلى الهيئة حول كل الشكاوى املتعلقة بالسلع
الحاصلة على العالمة
البند الرابع-السرية:
الهيئة مسئولة عن ضمان الحفاظ على سرية جميع املعلومات من قبل موظفيها واملتعلقة باملنشأة نتيجة إلعمال
التواصل معها.
البند الخامس-الدعاية:
للمنشأة الحق بنشر معلومات حول حصولها على الترخيص باستعمال العالمة للسلع املمنوحة الترخيص ،وفق
أساليب الدعاية بعد استشارة الهيئة والحصول على املوافقة منها.
البند السادس-التكاليف املالية:
تلتزم املنشأة بتسديد التكاليف الفعلية للترخيص باستعمال عالمة الجودة كما ورد في الالئحة الفنية العامة
لعالمة الجودة ،قبل إصدار الترخيص باستعمال عالمة الجودة أو تجديده.
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البند السابع-معلومات عن تعديالت في اإلنتاج:
 -1تلتزم املنشأة بإبالغ الهيئة كتابيا حول كل التعديالت املتعلقة بمعدات اإلنتاج واملراقبة ونظام إدارة ضمان
الجودة املطبق بها والتي يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على مطابقة السلع ،وفق البنود املذكورة في إجراء
املنح للمنتج أو املواصفات القياسية السعودية.
 -2على املنشأة إشعار الهيئة بإجراء أي تعديل على السلعة الحاصلة على العالمة وال يجوز استخدام العالمة
بعد التعديل إال بموافقة رسمية من الهيئة.
البند الثامن-تعديل متطلبات السلع:
 -1إذا تم تعديل أو إضافة تغييرات على إجراءات منح املنتجات  ،يتم إبالغ املنشأة املرخص لها عن طريق (رسالة
مسجلة أو ما يعادلها يذكر فيها التعديالت على املتطلبات والشروط وتاريخ بداية تفعيل هذه التعديالت)،
 -2وتلتزم املنشأة بالرد على الهيئة (برسالة مسجلة أو ما يعادلها) :ما إذا كانت مستعدة لقبول وتطبيق تلك
التعديالت خالل الفترة الزمنية املحددة لتنفيذ تلك التعديالت وبناء عليه يتم إصدار ترخيص جديد وفق
التعديالت املطلوبة ،أو غير مستعدة لقبول تلك التعديالت وتطبيقها خالل الفترة املحددة وبناء عليه يعتبر
ً
الترخيص غير صالح وملغي ابتدا من تاريخ تفعيل التعديالت ،ما لم تقرر الهيئة إجراءات أخرى.
البند التاسع-فترة العقد:
يسري هذا العقد من تاريخ:

DD/MM/YYYY

ويستمر ملدة ثالث سنوات  ،تبدأ من تاريخ قرار منح الترخيص .
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البند العاشر-انتهاء العقد:
-1للهيئة الحق في إيقاف أو إلغاء الترخيص باستعمال عالمة الجودة عند مخالفة بنود الالئحة الفنية العامة
لعالمة الجودة وإجراء املنح للمنتج واملواصفة القياسية السعودية او بنود هذا العقد.
ً
-2في حال إلغاء العقد –ألي سبب -أو انتهائه ،يجب على املنشأة فورا إيقاف استخدام العالمة على السلع ،وتتعهد
ً
املنشأة بعدم استعمال العالمة على السلعة بعد انتهاء سريان الترخيص ما لم يتم التجديد طبقا للمواد
املنصوص عليها في الالئحة الفنية العامة لعالمة الجودة.
-3الوقت والفترة الالزمة إلشعار الطرف اآلخر بإيقاف أو إلغاء الترخيص يختلف حسب الوضع املسبب له وفق
الحاالت املبينة بالجدول التالي:
الفترة الالزمة إلشعارالطرف اآلخرقبل
تاريخ إيقاف أو إلغاء الترخيص
تحددها الهيئة
مباشرة

الوضع الذي يتطلب إرسال اإلشعارالذي
يمكن أن يؤدي إلى تعليق أو الغاء الترخيص
رغبة املنشأة املصنعة في إيقاف الترخيص.
اقرار الهيئة لخطورة السلعة
(عدم احترام معايير السالمة)
ً
ال تتجاوز( )60ستون يوما
عدم مطابقة السلعة ملعايير املواصفات القياسية
السعودية ،باستثناء معايير السالمة
ً
ال تتجاوز ( )30ثالثون يوما
عدم دفع تكاليف منح الترخيص أو تجديده
ً
ال تتجاوز ( )60ستون يوما
عدم الوفاء بالشروط األخرى من اتفاقية
الترخيص
حسب ما تحدده الالئحة الفنية العامة لعالمة
ضرورة تطبيق التعديالت اإللزامية بما يتفق مع
الجودة وإجراء املنح للمنتج
املتطلبات الجديدة فيم يتعلق بتحديث املواصفات
ً
-4يتم تفسير بنود هذا العقد طبقا لألنظمة السائدة واملعمول بها في اململكة العربية السعودية وتخضع لقوانين
حقوق الطبع والنشر السعودية والدولية السارية.
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البند الحادي عشر-النزاعات:
تختص الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة بكافة النزاعات التي قد تنشأ بين الطرفين خالل تطبيق هذا
ً
العقد ،وتسوى وفقا لإلجراءات واللوائح املطبقة في الهيئة.
البند الثاني عشر-احكام عامة:
ً
 -1يلغى طلب الحصول على عالمة الجودة اذا مض ى ( )30يوما ولم تتجاوب املنشأة مع مالحظات دراسة الطلب
 -2ال يعتد اال باللغة العربية في جميع االجراءات واللوائح املقدمة من الهيئة او أي ترجمة قامت باعتمادها الهيئة.
 -3يجب على املنشاة قبول املالحظين املشاركين من جهات االعتماد او التدقيق الداخلي او املراجعة الداخلية من الهية.

توق ــيع األط ــراف
الطرف األول :مديرعام االدارة العامة ملنح الشهادات

الطرف الثاني :اسم املنشأة

االسم :م .خالد بن محمد النملة

االسم:

التوقيع:

التوقيع:

التاريخDD/MM/YYYY :

التاريخDD/MM/YYYY :
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