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تــمـــهـــيـــد

تماشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفًقا لقرار مجلس الوزراء رقم

( )244وتاريخ1426/9/21ه ،بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ،وما
يتطلب األمر من التزام المملكة بموائمة أنظمتها ذات العالقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة،
خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ( )TBTالتي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام
انسياب السلع بين الدول األعضاء ،وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث االشتراطات
الفنية وطرائق تقويم المطابقة ،وذلك من خالل إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات األساسية المشروعة
وتوحيد إجراءات العمل .
وبناء على المادة الثالثة (فقرة  )1 -من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ،الصادر
ً
بقرار مجلس الوزراء رقم ( )216وتاريخ 1431/6/17هـ ،الموافق  2010/5/31م ،وذلك بأن تتولى الهيئة
"إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة ،تتوافق مع المواصفات القياسية
واألدلة الدولية ،وتحقق متطلبات ( )WTOومتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ومحققة لمصالح المملكة".
واستنادا إلى المادة الرابعة (فقرة  )2 -من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ،الصادر
بقرار مجلس الوزراء رقم ( )216وتاريخ 1431/6/17ه ،الموافق  2010/5/31م ،وذلك بأن تتولى الهيئة
"إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي
تعتمدها".
وبناء على المادة السادسة (فقرة  )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ،الصادر
ً
بقرار مجلس الوزراء رقم ( )216وتاريخ 1431/6/17هـ ،الموافق  2010/5/31م ،وذلك بأن تتولى الهيئة
"مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من هذا التنظيم تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق
بالمواصفات القياسية ،وإجراءات تقويم المطابقة ،ومنح عالمة الجودة والقياس والمعايرة ،وعلى جميع
القطاعات الحكومية والخاصة االلتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".
ساسا لمطابقة تلك المنتجات
وحيث أن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أ ً
للمتطلبات األساسية للسالمة في الالئحة الفنية المحددة.
فقد قامت الهيئة بإعداد هذه الالئحة الفنية.
ملحوظة :هذا التمهيد وجميع المالحق لهذه الالئحة الفنية جزء ال يتج أز منها.

الصفحة  3من 26

سكرتارية مجلس إدارة الهيئة

م.إ01-07-20-177-
المادة ( )1المصطلحات والتعاريف

 1/1تكون للمسميات والعبارات أدناه  -عند تطبيق بنود هذه الالئحة الفنية  -الدالالت والمعاني
ِ
يقتض سياق النص خالف ذلك:
المبينة أمامها ،مالم

المملكة :المملكة العربية السعودية.
المجلس :مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة :الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الجهات الرقابية :هي الجهة /الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة

اء في المنافذ الجمركية أو األسواق أو المصانع.
عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية ،سو ً
ُسلطات مسح السوق :هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.

الالئحة الفنية :وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة

بها وطرق إنتاجها ،بما في ذلك األحكام اإلدارية سارية المفعول المطبقة ،التي يجب االلتزام بها.

وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة ،ومتطلبات وضع الشارات

أو العالمات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرق اإلنتاج.

نتج :األبواب والنوافذ وملحقاتها ،وإن كانت مقاومة للحريق.
الم َ
ُ
المواصفة القياسية :وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس
أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السالمة واألمان
فيها ،وتشمل كذلك المصطلحات والرموز وطرائق االختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات

البيانات والعالمات.

المتطلبات األساسية :المتطلبات الخاصة بالمنتجات ،التي قد تؤثر على السالمة والصحة
والبيئة ،التي يجب االلتزام بها.

الخطر (أخطار( ) : Hazard(sمصدر محتمل للضرر.

المخاطر ) :Risk(sاحتمال ظهور خطر مسبب للضرر ،مرتبطاً بدرجة شدة الضرر.
مسح السوق :األنشطة والتدابير التي تتخذها ُسلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات
تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العالقة ،وأنها ال تشكل خط اًر على

الصحة والسالمة والبيئة ،أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.
ِّ
ويقصد به ما يلي:
الموردُ :

للمنتَج
المنتَج ،في حالة إقامته في المملكة ،أو كل شخص يقدم ُهويته على أنه صانع ُ
 صانع ُالمنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة ،وكذلك كل شخص
وذلك من خالل تسميته ُ
المنتَج.
يقدم على تجديد ُ
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 وكيل الصــانع في المملكة في حالة إقامة الصــانع خارج المملكة ،أو المســتورد في حالة عدموجود وكيل للصانع في المملكة.

المنتَج.
 -كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص ُ

إجراءات تقويم المطابقة :وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة توض ـ ـ ـ ـ ــح اإلجراء المس ـ ـ ـ ـ ــتخدم بطريقة

مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الجهات المقبولة :هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق الئحة قبول جهات تقويم

المطابقة.

شــــهادة المطابقة :الشـ ـ ــهادة الصـ ـ ــادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة ،التي تؤكد مطابقة
المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العالقة.

ِّ
إقرار
المورد بالمطابقة :إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول

بها ،وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث  -ال في مرحلة التصميم وال في مرحلة اإلنتاج

الخاص ــة بعملية التص ــنيع  -وقد يعتمد اإلقرار على اختبارات على المنتج وفقا للتشـ ـريعات ذات

العالقة.

عالمة الجودة السعودية :هي عالمة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال
يضمن إنتاج سلعة مطابقة لالئحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

ق
المنتَج ألول مرة في ســوق المملكة ،والمســؤول عنه إما الصــانع
الوضــع في الســو  :هو وضــع ُ
أو المستورد.

ق
بالمنتَج بهدف التوزيع أو االستهالك أو االستخدام في المملكة
العرض في السو  :تعني أي إمداد ُ

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

السحب :هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.
االستدعاء :هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم

النهائي.

الخصــائا األســاســية :الخصــائص األســاســية للمنتجات وملحقاتها التي لها عالقة بالمتطلبات
األساسية ألعمال التركيب.

 2/1يكون للكلمات والعبارات األخرى الواردة في هذه الالئحة الفنية المعاني الواردة في األنظمة واللوائح
والق اررات المعمول بها في الهيئة.
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المادة ( )2المجال

تُطبَّق هذه الالئحة الفنية على منتجات األبواب والنوافذ المستخدمة في المباني ،وذلك وفقا للتعريفات
والمصطلحات ذات العالقة الواردة في المادة ( )1والمواصفات القياسية ذات العالقة الواردة في الملحق

( .)1علما أن االلتزام بهذه الالئحة الفنية ال ُيغني عن االلتزام بمتطلبات كود البناء السعودي.
المادة ( )3األهداف

تهدف هذه الالئحة الفنية إلى تحديد المتطلبات األساسية لألبواب والنوافذ المستخدمة في المباني ،المشمولة

في مجال هذه الالئحة الفنية ،وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على ِ
الموردين االلتزام بها ،وذلك

لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات األساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسالمة
المستهلك وتسهيل إجراءات مسح األسواق.

ِّ
المورد
المادة ( )4التزامات

ِّ
المورد ،االلتزام بالمتطلبات التالية:
يجب على
المتطلبات األساسية العامة للمنتج.

1/4

 1/1/4متطلبات األبواب والنوافذ وملحقاتها.

2/1/4

يجب أن تكون األبواب والنوافذ وملحقاتها ،المشمولة في مجال هذه الالئحة الفنية  -المخصصة
ص ِممت من
للمباني والمنشآت في مجملها ،أو في أجزائها المنفصلة  -مالئمة للغرض الذي ُ
أجله.
متطلبات االستخدام المستدام للموارد الطبيعية

صمم وتُصنَّع المنتجات المشمولة في مجال هذه الالئحة الفنية ،بحيث تُ ِ
حقق
يجب أن تُ َّ
استدامة استخدام الموارد الطبيعية وتضمن على وجه الخصوص ما يلي:

أ) إعادة استخدام أو تدوير المواد وأجزاء اإلنشاءات بعد هدمها.
ب) استدامة (دوام) اإلنشاءات.
ج) استخدام المواد الخام األولية والثانوية المتوافقة مع البيئة.
 3/1/4السالمة في حالة الحريق
صمم وتُ َّ
صنع المنتجات المشمولة في مجال هذه الالئحة الفنية – بشكل عام  -بحيث
يجب أن تُ َّ
تضمن عند نشوب حريق ما يلي:

أ) أن تكون معدالت انتشار اللهب والدخان داخل االنشاءات والمباني ال تزيد عن المعدالت
المذكورة في باب التشطيبات الداخلية الواردة في كود البناء السعودي العام ()SBC201

الباب الثامن.
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ب) أن تكون معدالت انتشار اللهب والدخان في اإلنشاءات والمباني المجاورة ال تزيد عن
المعدالت المذكورة في باب التشطيبات الداخلية الواردة في كود البناء السعودي العام

( )SBC201الباب الثامن.

ج) إمكانية إخالء سكان المبنى أو إنقاذهم بوسائل أخرى.
د) استيفاء المنتجات  -التي تتصف بمقاومتها للحريق  -لمتطلبات المواصفات القياسية
ذات العالقة.

 4/1/4النظافة والصحة البيئة

صمم وتُ َّ
صنع المنتجات المشمولة في مجال هذه الالئحة الفنية ،بحيث ال تُمثل
يجب أن تُ َّ
خطر على الصحة العامة أو صحة وسالمة العمال والسكان ،أو الجيران ،وذلك طوال فترة
ًا
دورة حياتها ،وأالَّ تُؤثر على البيئة والمناخ أثناء تركيبها واستخدامها وهدمها ،خاصة فيما
يتعلق بما يلي:

أ) انبعاثات الغازات السامة.

ب) انبعــاثــات المواد الخطرة ،والمركَّب ـات العضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويــة المتطــايرة ( ،)VOCوالغــازات الــدفيئــة
اء من داخل المبنى أو خارجه.
أو الجزيئات الضارة في الهواء ،سو ً
ج) االنبعاثات اإلشعاعية الخطيرة.

د) وجود رطوبة في أجزاء المباني أو على أسطحها.
 5/1/4السالمة في االستخدام

صمم المنتجات المشمولة في مجال هذه الالئحة الفنية وتُصنَّع بحيث يضمن أن
يجب أن تُ َّ
يكون تصميم وبناء اإلنشاءات – التي يدخل فيها المنتج  -ال ي ِ
مثل أي مخاطر غير مقبولة
ُ
لوقوع الحوادث أثناء الخدمة أو أثناء التشغيل ،كاالنزالق أو السقوط أو التصادم أو الحروق
أو الوفاة ،وذلك نتيجة لصدمة كهربائية ،أو حدوث إصابة نتيجة وقوع انفجار.

 6/1/4ترشيد الطاقة والعزل الحراري

صمم وتصنَّع المنتجات المشمولة في مجال هذه الالئحة الفنية بطريقة تضمن أن
يجب أن تُ َّ
ي ِ
حقق تصميم األعمال اإلنشائية وتنفيذها ،بما في ذلك أنظمة وتجهيزات التدفئة والتبريد
ُ
والتهوية  -مستويات مقبولة من ترشيد كمية الطاقة الالزمة لالستخدام ،مع مراعاة الظروف

المنتَج كذلك كفاءة اإلنشاءات في استهالك
المناخية للموقع ،وراحة ساكني المبنى ،وأن يضمن ُ
الطاقة خالل االستخدام ،وخالل أعمال البناء والهدم أو التفكيك.

الصفحة  7من 26

سكرتارية مجلس إدارة الهيئة

م.إ01-07-20-177-
 2/4المتطلبات الفنية

ِ
المورد  -بهدف اس ـ ــتيفاء المتطلبات األس ـ ــاس ـ ــية ألعمال اإلنش ـ ــاءات  -اس ـ ــتيفاء
يجب على

الخصائص األساسية للمنتجات المشمولة في مجال الالئحة الفنية ،وذلك على النحو التالي:
أ) استيفاء المنتجات للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية المبيَّنة في الملحق
( )1من هذه الالئحة الفنية.

ب) تَ ُّ
وفر نظام إدارة بيئي فعال لدى المصنع (يعتبر المصنع الحاصل على شهادة نظام إدارة
البيئة وفقا لـ  ISO 14001مستوفياً لمتطلبات هذا البند).

 3/4المتطلبات المترولوجية

يجب استخدام وحدات النظام الدولي ( )SI Unitsأو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم

أو التصنيع أو التداول.
 4/4المتطلبات المتعلقة بالنقل والتغليف

أ) التأكد من تجميع وترتيب المنتجات بش ـ ـ ـ ـ ــكل آمن وس ـ ـ ـ ـ ــليم أثناء عمليات التخزين والنقل
وذلك وفقا لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في المواصفة القياسية ذات العالقة.

ب) يجب نقل المنتجات بعمليات آمنة في شاحنات ُمخصصة ال تتسبب في حدوث أخطار
أثناء الس ــير على الطرقات ،وذلك ض ــمن الحدود المس ــموا بها من حيث طول مركبات

النقل.

المادة ( )5البيانات اإليضاحية

الم َّ
عدة
يجب أن تكون البيانات اإليضاحية الخاصة بالمنتجات المشمولة في مجال هذه الالئحة الفنيةُ ،

لوضعها وعرضها في السوق كالتالي:

المنتَج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه
 1/5أن تكون البيانات اإليضاحية على عبوة ُ
الالئحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العالقة ،المبينة في الملحق ( )1من هذه الالئحة
الفنية.

 2/5أن تتضمن البيانات اإليضاحية تحذيرات وإرشادات االستعمال ،وأن تكون بخط واضح وطريقة

صعب إزالتها.
َي ُ
وم ْث َبتة.
 3/5أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات اإليضاحية صحيحة ُ
عبوات المنتج ،مخالفة للنظام العام واآلداب
 4/5أال تكون الصور والعبارات المستخدمة على َّ
العامة والقيم اإلسالمية السائدة في المملكة.
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المادة ( )6إجراءات تقويم المطابقة

ِ
المورد  -المسؤول عن الوضع في السوق لمنتجات األبواب والنوافذ المقاومة
 1/6يجب على
للحريق ،الخاضعة لهذه الالئحة الفنية  -الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة

مقبولة من الهيئة ،وفقا لنموذج تقويم المطابقة ( )Type3وفقا للمواصفة ( ISO/IEC

 ،)17067كما هو موضح في الملحق (.)2

ِ
المورد  -المسؤول عن وضع بقية المنتجات الخاضعة لهذه الالئحة الفنية في
 2/6يجب على
السوق  -الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة من الهيئة ،وفقا لنموذج تقويم

المطابقة ( )Type1aوفقا للمواصفة ( )ISO/IEC 17067كما هو موضح في الملحق (.)3
َّ
المحدد ،بما يضمن الوفاء
 3/6يجب أن تُ ِنفذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج

بمتطلبات هذه الالئحة الفنية والمواصـ ـ ـ ـ ــفات القياسـ ـ ـ ـ ــية السـ ـ ـ ـ ــعودية ذات العالقة ،المبينة في

الملحق (.)1
ملف فني يتضمن ما يلي:
المنتَج ٌ
 4/6يجب أن ُيرفق مع ُ
ِ
المورد (الصانع/المستورد) بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق (.)4
أ) إقرار
ب) وثيقة تقييم المخاطر.

ِ
وسلطات مسح السوق ،مثل تقديم وثائق الملف
 5/6يجب على المورد التعاون مع الجهات الرقابية ُ
ِ
المنتَج لمتطلبات هذه
الفني وشهادات المطابقة وأي معلومات أخرى موثقة تُثب ُت مطابقة ُ
طلِب منه ذلك.
الالئحة الفنية ،متى ما ُ

 6/6تُعتبر المنتجات الحاص ـ ـ ـ ــلة على عالمة الجودة الس ـ ـ ـ ــعودية أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات
المنصوص عليها في هذه الالئحة الفنية.

المادة ( )7مسؤوليات الجهات الرقابية

تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:

َّ
المحددة والوثائق
 1/7تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من استيفاء المنتجات إلجراءات تقويم المطابقة

المرفقة مع اإلرساليات في المنافذ الجمركية والمصانع.
الفنية ُ
 2/7يحق للجهات الرقابية – عشـ ـوائيا  -س ــحب عينات من المنتجات المنافذ الجمركية ،وإحالتها
إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه الالئحة الفنية.

ِ
الموردين (ص ـ ـ ـ ـ ــانعين ومس ـ ـ ـ ـ ــتوردين) تكاليف إجراء االختبارات
 3/7يحق للجهات الرقابية تحميل
وما يتعلق بذلك

للمنتَج ،فإن الجهة الرقابية تقوم بس ــحب المنتجات المعنية من
/7
 41/7عند ض ــبط حالة عدم مطابقة ُ
المستودعات واتخاذ اإلجراءات النظامية في حقها.
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المادة ( )8مسؤوليات ُسلطات مسح السوق
تقوم ُسلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:

 1/8تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في األسواق ،وكذلك المنتجات
المخزنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سالمة المنتجات ومدى استيفائها

للمتطلبات األساسية المبيَّنة في هذه الالئحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العالقة.
ِ
الموردين (صانعين ومستوردين)
اء من السوق أو مستودعات
 2/8سحب عينات من ا ُ
لمنتَج ،سو ً
وذلك إلجراء االختبارات الالزمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في
هذه الالئحة الفنية.

للمنتَج  -المعروض والمخزَّن  -لمتطلبات هذه الالئحة الفنية،
 3/8عند ضبط حالة عدم مطابقة ُ
ٍ
سحب واستدعاء للمنتج المعني،
فإن ُسلطات مسح السوق تتخذ جميع اإلجراءات اإلدارية من
وتُطبق اإلجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة ( ،)9وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة.

املادة ( )9املخالفات والعقوابت
ظر ص ـ ــناعة واس ـ ــتيراد ووض ـ ــع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه الالئحة الفنية
ُ 1/9يح َ
أو حتى اإلعالن عنها.
لسلطات مسح السوق
المنتَج لمتطلبات هذه الالئحة الفنية سبباً كافياً ُ
ُ 2/9يعتبر عدم استيفاء ُ
المنتَج غير مطابق ،مما قد يشكل خط ار على صحة وسالمة
والجهات الرقابية للحكم بأن هذا ُ
المستهلك وعلى البيئة ،وذلك في الحاالت التالية :

أ) عدم تثبيت أو التثبيت غير الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحيح لش ـ ـ ـ ـ ـ ــارات المطابقة ،أو عالمة الجودة الس ـ ـ ـ ـ ـ ــعودية
أو ما يكافئها.

ب) عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار ِ
المورد بالمطابقة ،أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.

ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.

د) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات اإليضاحية أو إرشادات االستخدام.
 3/9عند ضبط أي مخالفة ألحكام هذه الالئحة الفنية ،فعلى ُسلطات مسح السوق -حسب الحالة-
اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة إلزالة المخالفة وآثارها من السوق ،ولها في سبيل ذلك:

أ) تكليف الجهة المخالفة  -المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف  -بسحبه من

المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة ،إن كان ذلك ممكنا ،أو تصديره ،أو إتالفه

المنتج) وذلك خالل المدة الزمنية التي تحددها ُسلطات مسح السوق.
(حسب طبيعة ُ
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ب) القيام بس ــحب المنتجات أو حجزها أو إتالفها ،أو اتخاذ أي إجراء آخر الس ــتدعائها من

المنتَج من
األسـواق .ول ُسـلطات مســح الســوق  -حســب الحالة  -اإلعالن عن اســتدعاء ُ
األسواق ،مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

 4/9عند ضبط مخالفة ،فإن الهيئة تتخذ اإلجراءات الالزمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات

هذه الالئحة الفنية ،بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العالقة ،واتخاذ التدابير الالزمة
مع الجهة المقبولة م ِ
صدرة الشهادة وفقا لالئحة قبول جهات تقويم المطابقة.
ُ
 5/9دون اإلخالل بأي عقوبة أشد تنص عليها األنظمة السارية ،فإنه ُيعاقب كل من يخالف أحكام
هذه الالئحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري ساري

المفعول ،أو أي نظام آخر يحل محله.
المادة ( )10أحكام عامة

ِ
ويطبَّق عليه
1/10
يتحمل
َّ
المورد كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه الالئحة الفنيةُ ،
العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و /أي أنظمه ذات عالقة ،متى
ما ثبت مخالفتها ألي مادة من مواد هذه الالئحة الفنية.

ِ
المورد بجميع األنظمة/اللوائح األخرى المعمول بها
 2/10ال تحول هذه الالئحة الفنية دون التزام
المنتَج ونقله وتخزينه ،وكذلك األنظمة/اللوائح ذات العالقة بالبيئة
في المملكة ،المتعلقة بتداول ُ
واألمن والسالمة.

 3/10يجب على جميع ِ
موردي المنتجات المشمولة بمجال الالئحة الفنية ،الخاضعة ألحكام هذه

وسلطات مسح السوق جميع التسهيالت
الالئحة الفنية ،أن ُيقدموا لمفتشي الجهات الرقابية ُ
والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
ٍ
خالف
 4/10إذا نشأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه الالئحة الفنية ،أو نشأ أي
فيرفع األمر إلى لجنة مختصة في الهيئة إلصدار القرار المناسب بشأن هذه
في تطبيقهاُ ،
الحالة أو هذا الخالف ،وبما يحقق المصلحة العامة.

ِ
للمورد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب ،وبعد إجراء التصحيحات
 5/10يجوز
الالزمة لألسباب التي أدت إلى الرفض ،ودفع أي تكاليف إضافية تُ ِ
حددها الهيئة.
 6/10تقوم الهيئة بد ارس ــة الش ــكاوى التي ترد إليها بش ــأن المنتجات الحاص ــلة على ش ــهادة المطابقة
أو عالمة الجودة ،والتحقق من صـ ـ ــحة هذه الشـ ـ ــكاوى ،واتخاذ اإلجراءات النظامية في حالة
ثبوت أي مخالفات.
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 7/10يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف ِ
المورد بنود هذه الالئحة الفنية ،أو إلغاء الترخيص

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

النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

 8/10عند حص ـ ـ ــول أي تعديالت على المنتج خالل فترة صـ ـ ـ ــالحية شــ ـ ــهادة المطابقة أو الترخيص
باســتعمال عالمة الجودة (ما عدا التعديالت الشــكلية) فإن الشــهادة أو الترخيص يصــبح ملايا

لهذا المنتج ،والبد من التقدم بطلب جديد.

 9/10للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه الالئحة الفنية ،وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه الالئحة
الفنية االلتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة ( )11أحكام انتقالية
ِ
المورد تصحيح أوضاعه وفقاً ألحكام هذه الالئحة الفنية ،خالل مدة ال تزيد على
 1/11يجب على
(ستة أشهر) من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 2/11مع مراعاة أحكام الفقرة ( )1من هذه المادةُ ،يسمح بتداول المنتجات غير المستوفية للمتطلبات
الواردة في هذه الالئحة الفنية ،لمدة ال تزيد على سنتين من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 3/11تلغي هذه الالئحة الفنية  -بعد اعتمادها  -كل اللوائح السابقة في مجال هذه الالئحة الفنية.
المادة ( )12النشر

تُنشر هذه الالئحة الفنية في الجريدة الرسمية.
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الملحق ()1

أ) قائمة منتجات األبواب والنوافذ والمواصفات القياسية ذات العالقة
م

المنتج

عنوان المواصفة القياسية
باللغة اإلنجليزية

عنوان المواصفة القياسية
باللغة العربية

رقم المواصفة القياسية

1

أبواب االلمونيوم.

Aluminum doors

SASO-1034

2

األبواب الخشبية.

Wooden doors

SASO-1756

3

األبواب المقاومة للحريق وغيرها

األبواب

Fire doors and other opening
Protectives

من الفتحات الهوائية.

القطاعات المجوفة من عديد

كلوريد الفينيل الجاسئ المشكلة

4

)Rigid poly vinyl chloride(pvc
extruded hollow profiles for
windows and doors

بالبثق المستخدمة في تصنيع
النوافذ واألبواب.

5
6

النوافذ

نوافذ األلمونيوم

Aluminum windows

النوافذ الخشبية

Wooden Windows

SASO-1255

Building hardware - Panic exit
devices operated by a
for use on ،horizontal bar
escape routes - Requirements
and test methods

أبواب الهروب التي تعمل بذراع

أفقي  -المتطلبات وطرق
االختبار.

خردوات المباني  -أجهزة التحكم

8

بإغالق الباب  -المتطلبات وطرق
االختبار

خردوات المباني  -أجهزة

9

المباني

10
11

الكهرباء لألبواب الدوارة -

المتطلبات وطرق االختبار.
خردوات المباني  -مزالج االبواب

Building hardware - Door and
window bolts - Requirements
and test methods

والنوافذ – المتطلبات  -طرق

االختبار.

خردوات المباني  -األقفال

Building hardware - Padlocks
 and padlock fittingsRequirements and test methods

وتجهيزات األقفال  -المتطلبات

وطرق االختبار.

خردوات المباني – الحشوة وتجريد

12

الطقس لألبواب والنوافذ والجدران

الساترة والمصاريع  -الجزء األول:

متطلبات األداء والتصنيف

Building Hardware - Controlled
 Door Closing DevicesRequirements and Test
Methods
Building hardware - Electrically
powered hold-open devices for
swing doors - Requirements and
test methods

االحتفاظ بالباب مفتوحاً بواسطة

خردوات

SASO-2052

SASO-1033

خردوات المباني  -أجهزة فتح

7

SASO NFPA80

Building hardware - Gasket and
،weather stripping for doors
shutters and curtain ،windows
walling – Part 1: Performance
requirements and classification
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SASO-EN-1303

Building hardware - Cylinders
for locks - Requirements and
test methods

SASO-CEN-13126-9

fittings for ،Building hardware
windows and door height
windows - Requirements and
test methods – Part 9: Pivot
hinges

SASO-CEN-13126-13

SASO-EN-13126-1

SASO-EN-13126-15

SASO-EN-13126-16

SASO-EN-13126-17

.المتطلبات وطرق االختبار

Building hardware –
Requirements and test methods
for windows and door height
،windows – Part 8: Tilt & turn
tilt-first and turn-only hardware
Building hardware Requirements and test methods
for windows and doors height
windows – Part 1:
Requirements common to all
types of hardware
Building hardware Requirements and test methods
for windows and doors height
windows – Part 15: Rollers for
horizontal sliding and sliding
folding windows and doors
Building hardware –
Requirements and test methods
for windows and doors height
windows – Part 16: Hardware
for Lift & Slide windows and
doors
Building hardware Requirements and test methods
for windows and doors height
windows – Part 17: Hardware
for Tilt& Slide windows and
doors

13

 تجهيزات- خردوات المباني

- النوافذ والنوافذ اعلى األبواب

-  طرق االختبار- المتطلبات

 المفصالت التي:الجزء التاسع

14

.تدور على محاور ارتكاز

 تجهيزات- خردوات المباني

fittings for ،Building hardware
windows and door height
windows - Requirements and
test methods – Part :13 Sash
balances

fittings for ،Building hardware
windows and door height
SASO-CEN-13126-14 windows - Requirements and
test methods – Part 14: Sash
fasteners

SASO-EN-13126-8

- خردوات المباني – قلب االقفال

- النوافذ والنوافذ اعلى االبواب

-  طرق االختبار- المتطلبات

15

. مثبتات التوازن:13 الجزء

 تجهيزات- خردوات المباني

النوافذ والنوافذ اعلى االبواب

-  طرق االختبار- المتطلبات

16

. مثبتات النوافذ المزلقة:14 الجزء
-  المتطلبات- خردوات المباني

طرق االختبار للنوافذ والنوافذ أعلى

 لوازم: الجزء الثامن- األبواب

17

.اإلمالة والدوران للنوافذ واألبواب
-  المتطلبات- خردوات المباني

طرق االختبار للنوافذ والنوافذ أعلى

: الجزء األول- االبواب

المتطلبات العامة لجميع خردوات

18

.المباني

-  المتطلبات- خردوات المباني

طرق االختبار للنوافذ والنوافذ أعلى

 البكرات:15  الجزء- االبواب

للنوافذ واألبواب المنزلقة والقابلة

19

.للطي واالنزالق االفقي

-  المتطلبات- خردوات المباني

طرق االختبار للنوافذ والنوافذ أعلى

 أجهزة رفع:16  الجزء- األبواب

20

.النوافذ واألبواب الشرائحية

-  المتطلبات- خردوات المباني

طرق االختبار للنوافذ والنوافذ أعلى

 أجهزة إمالة:17  الجزء- االبواب

26  من14 الصفحة

.النوافذ واالبواب الشرائحية

21
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SASO-EN-13126-7

SASO-EN-13126-4

SASO-EN-13126-6

SASO-EN-13126-10

SASO-EN-13126-11

SASO-EN-13126-12

SASO-EN-13126-19

Building hardware Requirements and test
methods for windows and
door height windows – Part
7: Finger catches
Building hardware Requirements and test
methods for windows and
doors height windows – Part
4: Espagnolettes
Building hardware Requirements and test
methods for windows and
doors height windows - Part
6: Variable geometry stay
hinges (with or without a
friction stay)
Building hardware Requirements and test
methods for windows and
doors height windows – Part
10: Arm-balancing systems
Building hardware Requirements and test
methods for windows and
doors height windows – Part
11: Top hung projecting
reversible hardware
Building hardware Requirements and test
methods for windows and
doors height windows – Part
12:Side hung projecting
reversible hardware
Building hardware Requirements and test
methods for windows and
door height windows – Part
19: Sliding Closing Devices

 المتطلبات- خردوات المباني

 طرق االختبار للنوافذ والنوافذ: الجزء السابع- أعلى األبواب

22

.اإلصبع المصد

 المتطلبات- خردوات المباني

 طرق االختبار للنوافذ والنوافذ: الجزء الرابع- أعلى األبواب

23

.لسان المزالج
 المتطلبات- خردوات المباني

 طرق االختبار للنوافذ والنوافذ الجزء- أعلى األبواب
 مفصالت ذات أذرع:السادس

24

شد بأشكال هندسية متغيرة (مع

)أو بدون نظام احتكاك

 المتطلبات- خردوات المباني

 طرق االختبار للنوافذ والنوافذ: الجزء العاشر- أعلى األبواب

25

.نظام الموازنة بين األذرع
 المتطلبات- خردوات المباني

 طرق االختبار للنوافذ والنوافذ:11  الجزء- أعلى االبواب
ًالسقاطات المعلقة علويا

26

.للخردوات المعكوسة

 المتطلبات- خردوات المباني

 طرق االختبار للنوافذ والنوافذ:12 أعلى األبواب – الجزء
ًالسقاطات المعلقة جانبيا

27

.للخردوات المعكوسة

 المتطلبات- خردوات المباني

 طرق االختبار للنوافذ والنوافذ-

26  من15 الصفحة

:19  الجزء- أعلى األبواب
.أجهزة األقفال الجانبية

28
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خردوات المباني  -المتطلبات

29

 طرق االختبار للنوافذ والنوافذأعلى األبواب  -الجزء الثاني:

مقابض قفل النافذة.

30

خردوات المباني  -التجهيزات

Building hardware - Fittings
for shutters - Requirements
and test methods

للمصاريع  -المتطلبات -

طرق االختبار.

خردوات المباني  -خردوات

31

األبواب المنزلقة واألبواب

المنطوية  -المتطلبات  -طرق

االختبار.

32

خردوات المباني  -مقاومة

التآكل  -المتطلبات  -طرق

االختبار.

 Building hardwareEmergency exit devices
operated by a lever handle or
for use on escape ،push pad
routes - Requirements and
test methods

أبواب الهروب في حاالت

الطوارئ التي تعمل بمقبض

يدوي أو مسند دفع -

المتطلبات  -طرق االختبار.

34

35

خردوات المباني  -مقابض

Building hardware - Lever
 handles and knob furnitureRequirements and test
methods

رافعة ومقبض األثاث -

المتطلبات  -طرق االختبار.

خردوات المباني  -المفصلة
أحادية المحور  -المتطلبات -

طرق االختبار.

 Building hardwareHardware for sliding doors
 and folding doorsRequirements and test
methods
 Building hardware Corrosion resistanceRequirements and test
methods

خردوات المباني  -أجهزة فتح

33

 Building hardwareRequirements and test
methods for windows and
doors height windows – Part
2:Window fastener handles

Building hardware - Singleaxis hinges - Requirements
and test methods

SASO-EN-13126-2

SASO-EN-14648

SASO-EN-1527

SASO-EN-1670

SASO-EN-179

SASO-EN-1906

SASO-EN-1935

ِ
الموردون
ملحوظة :تُعد قائمة المواصـ ـ ــفات القياسـ ـ ــية المذكورة في هذا الملحق خاضـ ـ ــعة للمراجعة ،ويتولى
مسؤولية التأكد من موقع الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.
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ب) قائمة المنتجات والترميز الجمركي
الرقم

البند الجمركي

فئات المنتجات

1

أدوات بناء من اللدائن

3925

3

مصنوعات نجارة للتركيب في األبنية وأصناف من خشب لألغراض اإلنشائية

4418

4

لوازم األبواب والنوافذ

6914

9

منشآت وأجزاء منشآت مثل أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات أبواب ومصاريع

7308

10

مصنوعات أُخر من نيكل

7508

11

خردة وفضالت من ألومنيوم

7602

12

منشآت من ألمونيوم وأجزاء منشآت مثل األبواب والنوافذ وأطرها وعتبات األبواب

7610

13

أقفال ومغاليق

8301

14

لوازم و تركيبات وأصناف مماثلة من معادن عادية مما يستعمـل في األثاث أو األبـواب أو الساللــم

أو النوافذ.

8302

َّ
المحدثة
ملحوظة :تُعُّد المنتجات والتراميز الجمركية الموجودة في منص ـ ـ ــة س ـ ـ ــابر اإللكترونية هي النس ـ ـ ــخة
والمعتمدة.
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الملحق ()2
نموذج تقويم المطابقة ( )Type 3وفقا للمواصفة ()ISO/IEC 17067
(المطابقة للطراز المبنية على تقويم عملية اإلنتاج)
المبنية على تقويم عملية اإلنتاج
 .1المطابقة للطراز
َّ
ِ
المورد  -من خالله  -االلتزامات الواردة في البنود
هو نموذج إجراء لتقويم المطابقة الذي ُي ِنفذ
المبينة أدناه ،ثم يؤكد ويقر  -تحت كامل مسؤوليته  -بأن المنتجات المعنية متطابقة مع الطراز

المحدد في شهادة اعتماد الطراز ( )Type Approvalوتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة.

 .2التصنيع

ِ
المنتَج ،مصادق عليه لضمان سالمة المنتج ،شامال
يجب على المورد تشغيل نظام إدارة سالمة ُ
خط اإلنتاج والفحص النهائي ،واختبار المنتـجات المعــنية وفــقا للبند ( ،)3ويجب أن يخضـع النـظام

إلى مراقبة دورية ( )Surveillanceوفقا لما ورد في البند (.)4

نتج
الم َ
 .3نظام إدارة سالمة ُ

ِ
المورد تقــديم طلــب إلى الجهــة المقبولــة التي يختــارهــا ،من أجــل تقويم نظــام
 1/3يجــب على

المنتَجات المعنية ،ويجب أن يشمل الطلب ما يلي:
إدارة سالمة ُ
ِ
المورد ،واسم وعنوان
أ) اسم وعنوان
الممثل الرسمي للصانع  -عند تقديم الطلب من الممثل
َّ
الرسمي.

السلطات المعنية في بلد الصنع.
ب) يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من ُ
ج) إق ار ار مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى.

د) كل المعلومات ذات العالقة بشأن فئة المنتجات المقصودة.

المنتَج.
ه) الوثائق الخاصة بنظام إدارة سالمة ُ
المصادق عليه ،ونسخة من شهادة اعتماد الطراز.
و) الوثائق الفنية الخاصة بالطراز
َ

المنتَج تطابق المنتجات المصـ ـ ـ ــنعة مع الطراز المحدد في
 2/3يجب أن يضـ ـ ـ ــمن نظام إدارة سـ ـ ـ ــالمة ُ
شهادة اعتماد الطراز ،ومع متطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة.

ِ
المورد – بطريقة منهجية ومنظمة،
 3/3يجب توثيق جميع عناص ـ ــر النظام ومتطلباته  -المعتمدة من
المنتَج
على شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات ،ويجب أن تُتيح وثائق نظام إدارة سالمة ُ
فهما متَّ ِس ـقا لبرامج وخطط وأدلة وســجالت الســالمة ،ويجب أن تشــمل وثائق النظام  -على وجه

الخصوص  -وصفا كافيا لما يلي:
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أ) أهداف الجودة ،والهيكل التنظيمي والمسـ ـ ـ ـ ـ ــؤوليات وصـ ـ ـ ـ ـ ــالحيات اإلدارة ،وذلك فيما يتعلق
المنتَج.
بسالمة ُ

المنتَج ،والعمليات واإلجراءات المتَّبعة.
ب) تقنيات التصنيع ،وإجراءات مراقبة جودة وسالمة ُ
ج) الفحوصات واالختبارات ِ
المنفذة ،قبل وأثناء وبعد التصنيع ،وتكرارها.

د)

السجالت :مثل تقارير الفحص واالختبار والمعايرة ،ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين..إلخ.

المنتَج.
المنتَج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سالمة ُ
ه) وسائل ضبط تحقيق السالمة المطلوبة في ُ
ِ
المنتَج  -تقويم النظام لتحديد
 4/3يجب على الجهة المقبولة  -المصادقة على نظام إدارة سالمة ُ
المصادقة على
ما إذا كان مستوفيا للمتطلبات المشار إليها في البند  ،3/3خالل فترة سريان
َ
النظام ،وذلك لمدة ثالث سنوات

المنتَج لمتطلبــات اللوائح الفنيــة  -فيمــا يتعلق بعنــاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر نظــام إدارة
 5/3يجــب افتراض مطــابقــة ُ
المنتَج -كلما كان مطابقا للمواصفات القياسية.
سالمة ُ

المنتَج المعني ،وأن يضـ ـ ـ ــم الفريق عض ـ ـ ـ ـوا
 6/3يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في سـ ـ ـ ــالمة ُ
المنتَج ،وإلماما بالمتطلبات
واحدا  -على األقل  -ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صـ ـ ـ ـ ــناعة ُ
الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العالقة.
 7/3يجب أن يش ـ ـ ــمل التدقيق زيارة تقوي ٍم للمص ـ ـ ــنع ،ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق
الفنية المش ـ ـ ــار إليها في البند  3/3للتأكد من قدرة الص ـ ـ ــانع على تحديد المتطلبات الواردة في

المنتَج لتلك المتطلبات.
اللوائح الفنية ،وإجراء الفحوصات واالختبارات الالزمة لضمان مطابقة ُ

 8/3يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم ،على أن يتضمن اإلشعار نتائج التدقيق وقرار
التقويم مع مسوغات ذلك.

ـادق عليه ،والحفاظ
المنتَج ،كما هو ُمص ـ ـ َ
 9/3يتعهد الص ـ ــانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة س ـ ــالمة ُ
عليه بحيث يظل مالئما وفعاال.

 10/3يجب على الص ـ ـ ــانع إش ـ ـ ــعار جهة تقويم المطابقة  -التي ص ـ ـ ــادقت على نظام إدارة س ـ ـ ــالمة
المنتَج.
المنتَج  -بأي تعديل ُم َ
قترٍا في نظام إدارة سالمة ُ
ُ
 11/3يجب على الجهة المقبولة تقويم أي تعديالت مقترحة ،ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة سـ ــالمة
َّ
المعدل مس ـ ـ ـ ـ ــتم اًر في مطابقته للمتطلبات المش ـ ـ ـ ـ ــار إليها في البند  ،3/3أو يحتاج إلى
المنتَج
ُ
إعادة التقويم ،ويجب على الجهة المقبولة إش ــعار الص ــانع بقرارها ،على أن يتض ــمن اإلش ــعار
نتائج الفحص واالختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.
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 .4المراقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة

ِ
المورد اللتزامات نظام إدارة سالمة
 1/4الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء

المصادق عليه.
المنتَج
َ
ُ
ِ
المورد السماا للجهة المقبولة  -خالل فترة سريان المصادقة  -بدخول مواقع
 2/4يجب على
التصنيع والتفتيش واالختبار والتخزين ،وأن ي ِ
وفر جميع المعلومات الالزمة للتقويم ،خاصة
ُ
المنتَج ،وسجالت السالمة ،مثل :تقارير الفحص واالختبار والمعايرة،
وثائق نظام إدارة سالمة ُ
ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين  ...إلخ.

 3/4يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام إدارة
ِ
للمورد.
المنتَج ويحافظ عليه ،على أن تُقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم
سالمة ُ
المنتَج – إذا اقتضى
 4/4يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع إلجراء اختبارات على ُ
المنتَج يعمل بشكل
األمر ذلك  -أو توكيلها لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة سالمة ُ
ِ
للمورد ،وتقارير االختبارات  -في حالة
صحيح ،على أن تُقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم

إجراء االختبارات.

 .5شهادة المطابقة واإلقرار بالمطابقة

ِ
المورد حاصال على نظام
 1/5يجب على الجهة المقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنتَج إذا كان
ِ
المورد طلبا لذلك ،خالل
مصادق عليه وساري المفعول ،وذلك كلما قدم
المنتَج
َ
إدارة سالمة ُ
فترة سريان مفعول المصادقة.

المنتَج في كل طلب ،وتوضيحها في شهادة المطابقة
 2/5يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات ُ
الصادرة ،وتسجيلها في البوابة اإللكترونية للمطابقة (في الهيئة).

ٍ
ِ
المنتَج (اعتماد
 3/5يجب على المورد أن يصدر إق ار ار مكتوبا بالمطابقة لكل طراز ُمعتمد من ُ
وسلطات مسح السوق لمدة ال تقل عن
الطراز) ،وأن يجعله ُمتاحا للجهات المختصة والرقابية ُ
ِ
عشر ( )10سنوات ،على أن ُي َّ
المورد بالمطابقة ،ويجب
عتمد للمنتَج في إقرار
الم َ
حدد الطراز ُ
وسلطات مسح
توفير نسخة من شهادة المطابقة واإلقرار بالمطابقة للجهات المختصة والرقابية ُ

السوق عند الطلب.

ِ
وسلطات مسح
 4/5يجب على المورد أن يجعل الوثائق أدناه ُمتاح ًة للجهات المختصة والرقابية ُ
السوق لمدة ال تقل عن عشر ( )10سنوات.
أ)

ب)
ت)

الوثائق المشار إليها في البند .3/3

مصاد ٌق عليه.
التعديالت المشار إليها في البند  ،9/3كما هو
َ
ق اررات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند .7/3
الصفحة  20من 26

سكرتارية مجلس إدارة الهيئة

م.إ01-07-20-177-

وسلطات مسح السوق عن أنظمة
 .5يجب على كل جهة مقبولة إبالغ الجهات المختصة والرقابية ُ

المنتَج التي صادقت عليها أو سحبتها ،ويجب عليها وضع قوائم ألنظمة إدارة
إدارة سالمة ُ
المنتَج التي صادقت عليها ،أو التي قامت برفضها أو تعليقها أو تقييدها أو سحبها،
سالمة ُ
وذلك بأي وسيلة ،إما بشكل دوري أو عند الطلب ،وعلى كل جهة مقبولة إشعار الجهات

المنتَج التي قامت برفضها أو
المقبولة األخرى عن المصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سالمة ُ
تعليقها أو سحبها أو تقييدها ،وإشعار تلك الجهات  -عند الطلب  -عن مصادقات األنظمة
التي أصدرتها.
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الملحق ()3
نموذج تقويم المطابقة ( )Type 1aوفقا للمواصفة ()ISO/IEC 17067
اعتماد الطراز ()Type Approval

.1اعتماد الطراز

عرف اعتماد الطراز بأنه أحد إجراءات تقويم المطابقة ،حيث تقوم الجهة المقبولة بمقتضاه بمراجعة
ُي َّ
التصميم الفني للمنتَج ،والتأكد من صحته ثم اإلقرار بأن التصميم الفني للمنتَج يستوفي متطلبات اللوائح
الفنية السعودية ذات العالقة.

ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:
أ) فحص عينة نموذجية من ال ُمنت َج كامال ،بحيث يكون ُممثِّال لإلنتاج المرتقب( ،نموذج اإلنتاج).

ب) تقوووويد موووبق ماابقوووة التصوووميد الفنووول لرمنوووت َج مووون فوووالو مراج وووة الوثوووا الفنيوووة وا بلوووة
(نموووووذج التصووووميد) ،مووووُ فحووووص عينووووة ُممثِّرووووة لإلنتوووواج ال ُم مووووُ ،لواحووووب أو أكثوووور موووون
ا ج اء ذات المفاار لرمنت َج (جمُ بين نموذج اإلنتاج ونموذج التصميد).
 .2إجراءات اعتماد الطراز
 1/2تقديم طلب العتماد الطراز عند إحدى الجهات المقبولة

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

أ) اسم وعنوان الصانع.

ب) إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.
ج) وثائق فنية تُ ِ
مكن من تقويم مدى مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ،وأن تحتوي
على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر.
ِ
المنتَج ،على أن تش ـ ـ ـ ــمل  -حس ـ ـ ـ ــب
د) يجب أن تحدد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على ُ
المنتَج.
ما يقتضيه التقويم  -التصميم والتصنيع وتشغيل (استخدام) ُ

ه) يجب أن تشمل الوثائق الفنية  -على األقل  -العناصر التالية:
 .1وصف عام للمنتَج.

 .2رس ــومات التصـ ــميم والتصـــنيع والمســـاقط األفقية (الرســـوم البيانية) العناصـ ــر والوحدات
والتقسيمات الجزئية ،إلخ...

المنتَج
 .3التوصــيف والشــروا الالزمة لفهم الرســومات والرســوم البيانية وتشــغيل(اســتخدام) ُ
المشار إليها.
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 .4قائمة بالمواصـ ـ ــفات القياسـ ـ ــية السـ ـ ــعودية أو أي مواصـ ـ ــفات فنية أخرى مالئمة تعتمدها
َّ
المتبناة السـ ــتيفاء المتطلبات
اء كانت مطبقة كليا أو جزئيا ،ووصـ ــفا للحلول
الهيئة ،س ـ ـو ً
األس ـ ــاس ـ ــية للوائح الفنية الس ـ ــعودية ،وذلك في حالة عدم تطبيق المواص ـ ــفات القياس ـ ــية
المشــار إليها ،وفي حالة االســتعمال الجزئي للمواصــفات القياســية الســعودية ،فيجب أن

ُي َّ
وضح في الوثائق الفنية البنود المطبقة.

 .5نتائج التقارير (الحس ـ ــابات البيانية) الخاص ـ ــة بالتص ـ ــميم ،وعمليات المراقبة واالختبارات
المجراة ،إلخ...
ُ
 .6تقارير االختبارات.
ِ
المزمع ،ويمكن أن تطلب الجهة المقبولة المزيد من العينات
 .7عينات ُممث لة عن اإلنتاج ُ
إذا دعت الحاجة لذلك.
 .8األدلة (البراهين) التي تدعم مالئمة الحلول الفنية المتخذة في التص ــميم ،حيث يجب أن

الم َتبعة ،خاص ـ ـ ــة في حالة عدم تطبيق المواص ـ ـ ــفات
تش ـ ـ ــير هذه األدلة إلى كل الوثائق ُ
القياس ـ ــية الس ـ ــعودية و/أو المواص ـ ــفات الفنية المالئمة المش ـ ــار إليها ،ويجب أن تش ـ ــمل

المجراة في المختبر
األدلة الداعمة  -متى ما اقتض ـ ـ ــى األمر ذلك  -نتائج االختبارات ُ
المناسب لدى الصانع ،أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.

 2/2مهام الجهة المقبولة
أ) بالنسبة للمنتج

دراسة الوثائق الفنية واألدلة (البراهين) الداعمة بغرض تقويم مالئمة التصميم الفني للمنتَج.
ب) بالنسبة للعينات

المصـ ـ َّـممة وفقا
 )1التأكد من أن تصـ ــنيع العينات مطابق للوثائق الفنية ،وتحديد العناصـ ــر ُ
صممة وفقا للمواصفات األخرى.
الم َّ
للمواصفات القياسية السعودية ،والعناصر ُ

 )2إجراء الفحوصات واالختبارات المناسبة ،أو توكيل من يقوم بها بالنيابة ،للتأكد من أن

الحلول الفنية ( )technical solutionالتي تبناها الصانع تفي بالمتطلبات الرئيسة

المحددة في المواصفات القياسية ،وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات ذات العالقة.

 )3إجراء االختبارات المناسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة ،أو توكيل من يقوم بها بالنيابة ،للتأكد  -في حالة عدم
تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات األخرى المالئمة  -بأن الحلول
الفنية التي تبناها الصانع تستوفي المتطلبات األساسية للوائح الفنية السعودية.

 )4االتفاق مع الصانع على مكان إجراء االختبارات.
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ج) بالنسبة لق اررات الجهة المقبولة
 )1يجب على الجهة المقبولة إصدار تقرير تقويم عن اإلجراءات التي قامت بها ومخرجاتها
وعلى الجهة المقبولة أالَّ تنشر هذا التقرير ال كليا وال جزئيا إال بعد موافقة الصانع.
المنتَج المعني
 )2إذا كان الطراز مطابقا لمتطلبات اللوائح الفنية السـ ـ ـ ــعودية المنطبقة على ُ
فإن الجهة المقبولة تُ ِ
صدر شهادة اعتماد طراز للصانع ،ويجب أن تحتوي الشهادة على
اس ــم وعنوان الصـ ــانع ،ونتائج االختبارات ،وشـ ــروط س ـ ـريانها  -إن ُو ِجدت ،والمعلومات
المصادق عليه ،ويمكن أن تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات.
الالزمة لتحديد الطراز
َ

 )3يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناسبة لتقويم مدى مطابقة
َّ
ختبر وللمراقبة أثناء التشغيل.
الم َ
المنتجات المصنعة وفقا للطراز ُ

المنتَج
 )4إذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعودية المنطبقة على ُ
المعني ،فيجب على الجهة المقبولة أالَّ تُ ِ
صدر شهادة اعتماد الطراز ،وأن تُبلِغ صاحب
مفصلة حيال عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز.
الطلب بقرارها ،مع إعطائه مسوغات َّ

 )5يجب على الجهة المقبولة أن تتَّبع كل التطورات التقنية المعروفة ،ومتى ما أشارت هذه
المصادق عليه لمتطلبات اللوائح الفنية
التطورات إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز
َ
السعودية ،فيجب على الجهة المقبولة أن ِ
تحدد مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية،
وعليها في هذه الحالة إبالغ الصانع بذلك.

 )6يجب على الصانع إبالغ الجهة المقبولة  -التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة
المدخلة على الطراز المصادق عليه ،التي من شأنها
اعتماد الطراز  -بكل التغييرات ُ
ِ
المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ،أو لشروط سريان شهادة
أن تُؤثر على مطابقة ُ
اعتماد الطراز ،حيث أن مثل هذه التغييرات تتطلب مصادقة إضافية على شهادة اعتماد

الطراز األولية.

 )7يجب على كل جهة مقبولة أن تُ َّبلغ الهيئة عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة
أ ِ
ُصدرت أو ُس ِحبت ،وعليها أن تقوم بشكل دوري  -أو عند الطلب  -بتقديم قائمة
بشهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قد ُرِفض إصدارها أو تلك التي قد ُعلِقت أو ُقِيدت
بأي شكل.
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 )8يجب على كل جهة مقبولة أن تُ َّبلغ الجهات المقبولة األخرى عن شهادات اعتماد الطراز
وأي إضافات قد ُرِفض إصدارها أو تلك التي قد ُعلِقت أو ُقِيدت بأي شكل ،وأن تُبلَّغ
كذلك  -عند الطلب  -عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة قد أ ِ
ُصدرت.
 )9يمكن للهيئة وللجهات المقبولة األخرى – عند الطلب  -أن تحصل على نسخ من

شهادات اعتماد الطراز و/أو اإلضافات المدخلة عليها ،ويمكن للهيئة – عند الطلب -
أن تحصل على نسخ من الوثائق الفنية ،ومن نتائج االختبارات التي قامت بها الجهة

المقبولة ،ويجب على الجهة المقبولة االحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها

واإلضافات المدخلة عليها ،فضال عن الوثائق الفنية ،بما في ذلك المستندات المرفقة

من الصانع ،وذلك حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.

 )10يجب على الصـ ــانع االحتفاظ بنسـ ــخة من شـ ــهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها واإلضـ ــافات
المدخلة عليها مع الوثائق الفنية ،وإتاحتها للجهات الرقابية و ُس ـلطات مســح الســوق لمدة
المنتَج في السوق.
عشر سنوات بعد وضع ُ

 )11يمكن ِ
للمورد تقديم الطلب المشار إليه في البند ( )1/1/2أعاله ،والقيام بالواجبات المشار
إليها سلفا باسم الصانع ،بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.
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الملحق ()4
ِّ
المورد بالمطابقة ()Supplier Declaration of Conformity
نموذج إقرار

يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

ِّ
المورد
 )1بيانات
 االسـ ـ ـ ــم: -العنوان:

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

 الشخا الذي يمكن اال تصال به: البريد اإللكتروني: رقم الهاتف: -الفاكس:

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

 )2تفاصيل المنتج:

 العالمة التجارية للمنتج: -الطراز:

................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

 -وصف المنتج:

..........................................................................................................................................................................................................................

 -الصنف (وفقا للمواصفات):

...........................................................................................................................................................................................

 -المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية:

................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

قر بأن المنتج المذكور في هذا اإلقرار هو منتَج مطابق لالئحة الفنية السعودية (
ُن ُّ
والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.
 الشخص المسؤول: اسم الشركة:-

)

..................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

التوقيُ ................................................................................................. :التاريخ:

/

/

........................................... ................. ..............
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