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 تــمـــهـــيـــد

وتاريخ  800وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية تمشيًا مع 
لتزام اوما يتطلبه األمر من بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية،  ،ه 85/1/5081

ئ اتفاقيات المنظمة؛ خاصة اتفاقية العوائق الفنية المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العالقة بما يتماشى مع مباد
( التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول األعضاء، TBTللتجارة )

وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث االشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من 
  .العملجراءات إوتوحيد وائح فنية تشمل المتطلبات األساسية المشروعة خالل إصدار ل

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس 5- )فقرةالمادة الثالثة  وبناًء على
" إصدار مواصفات  وذلك بأن تتولى الهيئة ،م 05/1/8353الموافق  ،ه 57/1/5005بتاريخ  851الوزراء رقم 

قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية واألدلة الدولية، وتحقق 
 ومتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ومحققة لمصالح المملكة". WTOمتطلبات 

والمقاييس والجودة الصادر بقرار ( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات 8- )فقرةاستنادا إلى المادة الرابعة و 
"إصدار لوائح  وذلك بأن تتولى الهيئة ،م 05/1/8353الموافق  ،هـ 57/1/5005بتاريخ  851مجلس الوزراء رقم 

 .إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها"

تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار ( من 50- )فقرةالمادة الرابعة  وبناًء على
"مراجعة  وذلك بأن تتولى الهيئة ،م 05/1/8353الموافق  ،ه 57/1/5005بتاريخ  851مجلس الوزراء رقم 

لتواكب ا، الالزمة عليه واقتراح التعديالتاألنظمة واللوائح الرقابية ذات العالقة بمجاالت عمل الهيئة، وتطويرها، 
صدارها وفقًا للطرق النظامية" حالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وا   .متطلبات الجودة والسالمة، وا 

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 5- )فقرةالمادة السادسة  وبناًء على
"مع مراعاة ما م وذلك بأن تتولى الهيئة  05/1/8353هـ الموافق  57/1/5005بتاريخ  851مجلس الوزراء رقم 

ورد في المادة الرابعة من هذا التنظيم تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، 
جراءات تقويم المطابقة، ومنح عالمة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة  وا 

 بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها". االلتزام
ات مطــابقــة تلــك المنتجــل أســــــــــــــاســـــــــــــــاتعتبر إحــدا اللوائح  وحيث أن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في

  المحددة.للمتطلبات األساسية للسالمة في الالئحة 
  .الفنية ه الالئحةهذبإعداد  الهيئة قامت فقد

 .اجزء ال يتجزأ منه ه الالئحةلهذ وجميع المالحقهذا التمهيد  مالحظة:
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 والتعاريفالمصطلحات     (6المادة )

 لمبينةاوالمعاني  الدالالت-الالَّئحة  هتطبيق بنود هذ عند- والعبارات أدناهتكون للمسميات  5/5
  ذلك:سياق النص خالف  مالم يقتض   أمامها،

 : المملكة العربية السعوديةالمملكة

 مجلس إدارة الهيئة. :المجلس

 .والمقاييس والجودةالهيئة السعودية للمواصفات  :الهيئة

وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق  :الفنيةالالئحة 
أو تبحث  وقد تشمل ،التي يجب االلتزام بها المطبقة؛إنتاجها، بما في ذلك األحكام اإلدارية سارية المفعول 

بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات على المنتجات 
 . أو الخدمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج

 واعد  الق-والمتكرراالعتيادي  لالستخدام-وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة؛ تضع : القياسيةالمواصفة 
والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرائق اإلنتاج ذات العالقة؛ التي يكون تطبيقها اختياريا، 
وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات 

 .التي تنطبق على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج

 التي والبيئة؛ والصحة السالمة على تؤثر قد التي بالمنتجات؛ الخاصة المتطلبات :األساسيةلمتطلبات ا
 .بهايجب االلتزام 

 تستوفي المنتجات أن من للتحقق السوق مسح سلطات تتخذها والتدابير التي األنشطة السوق: مسح
 والسالمة الصحة ىعل خطراً  تشكل وأنها ال العالقة، ذات الفنية اللوائح في عليها المتطلبات المنصوص

  العامة. المصلحة بحماية يتعلق آخر أي جانب أو والبيئة،

  .السوقهي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح  مسح السوق: اتسلط

هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن  :الرقابيةالجهات 
 تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو األسواق أو المصانع.

 .مصدر محتمل للضرر) Hazard(s) :أخطارالخطر )

 الضرر. شدة بدرجة مرتبطاً  ؛للضرر مسبب خطر ظهور احتمال :Risk(s) المخاطر
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 يلي:ما  وُيقصد به :المورِّد

  منت ج صانع للعلى أنه صانع المنت ج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم ُهويته
 شخص يقدم وكذلك كلخالل تسميته المنت ج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة،  وذلك من

 .على تجديد المنت ج

  أو المستورد في حالة عدم وجود  المملكة،وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج
 .المملكةوكيل للصانع في 

  قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنت ج ممنكل شخص في سلسلة التوريد. 

وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة توضح اإلجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير  :المطابقةإجراءات تقويم 
 مباشرة لتقويم المطابقة.

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

التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي  المقبولة؛الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدا الجهات  المطابقة:شهادة 
 العالقة.دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات 

يعات المعمول التشر  لمتطلبات مطابق بأن منتجه نفسه دالمورِّ شهادة مطابقة، ُيقرُّ  بالمطابقة:إقرار المورِّد 
صة الخا مرحلة اإلنتاج فيوال  التصميممرحلة  في ال- ل إلزامي من طرف ثالثأي تدخُّ  وذلك دونبها، 

 .العالقة ذات وفقا للتشريعات اختبارات على المنتجإجراء  اإلقرار على قد يعتمدو  - بعملية التصنيع

ي مجال المبينة ف الدهانات والورنيش المســــتخدمة في المباني الســــكنية والتجارية والمرافق العامة :المنتجات
 .هذه الالئحة

تبين و داء البيئي للدهانات، تملكها الهيئة تتضــــــــــــمن البيانات التي تحددها الهيئة؛ األكفاءة بطاقة : البطاقة
نيع أو دة لالســــــتيراد أو التصــــــلصــــــق على المنتجات المع  ثَّبت أو تُ البيئي للمنتجات، حيث تُ داء األ مســــــتوا

 .حةحال استيفائها لمتطلبات هذه الالئداخل المملكة في  االستخدام
 

ن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن أهي عالمة اعتمدتها الهيئة تدل على  السعودية: عالمة الجودة
جراءإ  .ذات العالقةالمنح والمواصفات القياسية السعودية  اتنتاج سلعة مطابقة لالئحة وا 

 د.إما الصانع أو المستور  والمسؤول عنههو وضع المنت ج ألول مرة في سوق المملكة،  السوق:الوضع في 



                                                           

 30-30-51-511-إم.

 24من  1الصفحة 
 

إطار  في ،أي إمداد بالمنت ج بهدف التوزيع أو االستهالك أو االستخدام في المملكة العرض في السوق:
 كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل. سواءً  ،نشاط تجاري

 .التوريد وفي سلسلةأي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق  السحب:

 .تم توفيرها للمستخدم النهائي التي قدالمعروضة أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات  االستدعاء:

تكون معلقة في وسط سائل يتألف من مجموعة مواد  للذوبان؛مزيج من مواد غير قابلة  (:)األصباغالدهانات
 جفافال كسدة أواألبلمرة أو الللهواء ومن خالل تفاعالت  ضهبتعرُّ  -يعطي  حيث عضوية،عضوية أو غير 

 متماسكًة تتمتع بقوة التصاق بالسطح المطلي بها. طبقةً  -

 الزيوت والمذيبات من تتألف من مزيج ،على ملونات تحتويمركبات كيميائية شفافة ال  الورنيش:
 ، وتعطي األسطح التي تطلى بها حماية ولمعان.والبوليمرات
 عةأو مجمو جة مع بوليمير شره للماء مدم   ،راتينجية وغرويةطالء يتألف من مادة  :المستحلبةالدهانات 

 الروابط قد تكون مستحلبات عضوية أو غير عضوية.و  ،شوارد أو مستحلبات
 ،المصممة لالستعمال كطبقة واحدة أو عدة طبقات أساس، دهانات الطبقة الخارجية السطحية:الدهانات 

 ل.إلعطاء اللمعان والتحمُّ  وذلك
 ستخدم الرابط الغروي.دهانات تحوي مذيبات مائية ت   :المائيساس األالدهانات ذات 

 دهانات تحوي مذيبات بترولية أو غير بترولية ذات روابط راتنجية. الزيتية:الدهانات 

تحت الضغط الجوي س ° 813مركبات هيدروكربونية درجة غليانها أقل من  :المتطايرةالمركبات العضوية 
 القياسي.

الجاهز  جسة بالغرام/ليتر في المنت  يكتلة المركبات العضوية مق :المتطايرةمحتوى المركبات العضوية 
 وال يدخل في محتوا الكتلة التي تتفاعل كيميائيا أثناء جفافها لتكوين طبقة الدهان والورنيش. ،لالستخدام

قرارات الاللوائح ووالواردة في هذه الالئحة المعاني الواردة في األنظمة  والعبارات األخراللكلمات  يكون 5/8
 المملكة.بها في  المعمول

 المجال (2المادة )

نة في المبيَّ  ؛المسـتخدمة في المباني السكنية والتجارية والمرافق العامة الدهانات والورنيشعلى الالئحة هذه  ُتطبق
 المملكة.داخل أي مرحلة من مراحل سلسلة التوريد  في وذلك الالئحة،( من هذه 5الملحق رقم )
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الواردة في الملحق  العالقة والمواصفات ذات (5العالقة الواردة في المادة ) والمصطلحات ذاتوذلك وفقا للتعريفات 
(8 ) 

 األهداف (1) المادة

مولة في المش أعاله؛المذكورة الدهانات والورنيش بتحديد المتطلبات األساسية الخاصة إلى  تهدف هذه الالئحة
تقويم المطابقة التي يجب على الموردين االلتزام بها، وذلك لضمان مطابقة  وتحديد إجراءاتمجال هذه الالئحة، 

 هذا المنتج، والمحافظة على البيئة وصحة وسالمة المستهلك.

 المورِّدلتزامات (   ا4المادة )

 التالية: المتطلباتبااللتزام  ،المورِّديجب على 

 الفنيةالمتطلبات   4/6

( 8) القياســـــية المبيَّنة في الملحق الواردة في المواصـــــفات والورنيش المتطلباتالدهانات  اســـــتيفاء (أ
 .هذه الالئحة من

 ( 5نة في الملحق)المبيَّ  البيئي؛ تصنيف األداءل والورنيش وفقاالفنية للدهانات  متطلباتالاستيفاء  (ب

شـــهادة  حاصـــلل علىالمصـــنع ال )يعتبر المنت ج،ر نظام إدارة بيئي فعال لدا المصـــنع مصـــدر وفُّ ت   (ج
 .(مستوفيًا لمتطلبات هذا البند ISO 14001نظام إدارة البيئة وفقا لـ 

  بالتعبئةالمتعلقة  المتطلبات  4/2

مادة الرصــــــــــاص أو أي من المعادن  والورنيش منالدهانات عبوات ومواد تغليف  خلوالتأكد من  (أ
 .الثقيلة

دام اســــــتخرمز إعادة التدوير في حال  والورنيش تحملالدهانات  ومواد تغليفالتأكد من أن عبوة  (ب
 بالستيكية.العبوات ال

 تتأثر وال تؤثر في المنتج وال ومانعة للتســـــربعبوات محكمة الغلق  والورنيش فيالدهانات تعبئة  (ج
 المنت ج.، مع االلتزام بمتطلبات التعبئة وفقا لمواصفة به

 المتطلبات المترولوجية   4/1

 ( أو مضاعفاتها أو أجزائها.SI Unitsبوحدات النظام الدولي ) العبواتكمية  تُقاسأن  (أ

     المواصــــــــــــــفــة القيــاســــــــــــــيــةالشــــــــــــــروط الواردة في بــأنواعهــا الــدهــانــات و الورنيش أن تحقق عبوات  (ب
(GSO OIML R 87.) 
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 (   البيانات اإليضاحية5المادة )

كما  لسوقا وعرضـها فيلوضـعها ة الُمعدَّ  والورنيش؛لدهانات لالبيانات اإليضـاحية الخاصـة  تكونيجب أن   1/5
 :يلي

هذه الالئحة  فيطابقة للمتطلبات الفنية الواردة م البيانات اإليضـــاحية على عبوة المنت ج أن تكون (أ
 .الالئحة من هذه( 8المبّينة في الملحق ) العالقة؛ذات  والمواصفات القياسية

          لمتطلبات المواصفة القياسية والورنيش مستوفيةللدهانات أن تكون البيانات اإليضاحية  (ب
SASO GSO 1810 ( من هذه 8" بطاقة البيان للمنتجات الكيميائية" المبينة في الملحق رقم )

 الالئحة.

 المستخدمة في البيانات اإليضاحية صحيحة وُمْثب تة.أن تكون جميع المعلومات  (ج

 :والورنيش المعلومات والبيانات التالية للدهاناتالبيانات اإليضاحية الخاصة  تتضمنيجب أن    1/8

 .اسم المورِّد وسجله التجاري (أ

الحد األقصـــــــــــى من المركبات العضـــــــــــوية المتطايرة، ونســـــــــــب المعادن الثقيلة في المنتج النهائي  (ب
 الجاهز لالستخدام.

 ج فيما يتعلق بالتدفقوجودة المنت   (5األداء البيئي؛ المبيَّن في الملحق ) كفـاءة تصــــــــــــــنيف تحـديـد (ج
 )االنسياب( والتغطية.

ج حســب التصــنيفات والتعريفات الواردة في هذه الالئحة، وأي معلومات ضــرورية أخرا نوع المنت   (د
 ا.األسطح التي يصلح لطالئهبتتعلق باستعماالته و 

 بالشهر والسنة. ج أو عبارة "يستخدم قبل" موضحةً تاريخ انتهاء صالحية المنت   (ه

ج، واإلجراءات الواجـب اتبـاعهــا في حــالــة المعلومـات والعبـارات والرموز التحــذيريــة المتعلقــة بــالمنت   (و
 االستنشاق والتالمس.

 ج.المنت   سالمةالمعلومات الضرورية عن شروط التخزين المناسبة التي تضمن جودة و  (ز

 .جتبُّع المنت  رمز )كود( خاص على كل عبوة، يوضح دفعة اإلنتاج لغرض ت   (ح

ج مخالفة للنظام العام واآلداب العامة والقيم أاّل تكون الصــــــــــور والعبارات المســــــــــتخدمة على عبوات المنت     1/0
 اإلسالمية السائدة في المملكة.
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 (   إجراءات تقويم المطابقة1المادة )

صادرة من جهة  لحصول على شهادة مطابقةا -المسؤول عن الوضع في السوق  -يجب على المورِّد    1/5
كما هو  ISO/IEC 17067وفقا للمواصفة ( Type 3مقبولة من الهيئة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة )

 .(0موضح في الملحق )

ات هذه بما يضمن الوفاء بمتطلبإجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدد  الجهة المقبولة تنفذيجب أن     1/8
المبّينة ؛ البيئيةوالمتطلبات ( 8)المبّينة في الملحق السعودية ذات العالقة؛  والمواصفات القياسيةالالئحة 

 الالئحة. من هذه( 5)في الملحق 

فاءة كالحصول على ترخيص باستخدام بطاقة  –المسؤول عن الوضع في السوق  -يجب أن على المورد    1/0
 ( من هذه الالئحة.7) لبنود المادةداء البيئي من الهيئة وفقا األ

 
  يلي:ما  فني يتضمن فق مع المنت ج ملف  يجب أن ُير     1/0

د)الصانع/المستورد(إقرار  (أ  ( 0وفقا للنموذج المرفق في الملحق )بالمطابقة  المورِّ
 .وثيقة تقييم المخاطر (ب

 بلد المنشأ. (ج

المورِّد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني يجب على    1/1
 .ند الطلبعوشهادات المطابقة وأي معلومات أخرا موثّقة تُثب ُت مطابقة المنت ج لمتطلبات هذه الالئحة، 

 البيئي للدهانات والورنيشداء األكفاءة  بطاقةالترخيص باستخدام ( 2المادة )

 بطاقةمتطلبات الترخيص باستخدام ال  2/6

 شروط التالية: د، عند توفر الللمورِّ داء البيئي للدهانات والورنيش األكفاءة تمنح الهيئة ترخيصا باستخدام بطاقة 

 .(1) مطابقة من جهة مقبولة وفقا لما هو موضح في المادة أن يكون المنت ج حاصال على شهادة (أ

 م للهيئة بطلب مستقل لكل طراز من المنتجات المراد الحصول على ترخيص باستخدام البطاقة.التقدُّ  (ب

 تعبئة النماذج المطلوبة، وتزويد الهيئة بأي وثائق إضافية أخرا عند الطلب.   (ج

المواصفات و دة في هذه الالئحة أن يلتزم بشروط تثبيت البطاقة على المنتجات بالطريقة الصحيحة المحدَّ  (د
 القياسية ذات العالقة.

 د للهيئة التكاليف المترتبة عن عملية الترخيص باستخدام البطاقة.أن يدفع المورِّ  (ه
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  منح الترخيص باستخدام البطاقة 2/2

ة ، ومن صحة كل الوثائق والمعلومات المقدمالمطابقةق من حصول المنتج على شهادة تقوم الهيئة بالتحقُّ  (أ
 د.من المورِّ 

د الهيئة تكاليف استخدام الترخيص باستخدام البطاقة بشكل تفضيلي، بحيث يكون الترخيص باستخدام تحدِّ  (ب
داء ستوا األكلفة بانخفاض موتتصاعد التداء البيئي، طراز المنتج األفضل على مستوا األمجانيا لالبطاقة 
 ج المعني.لمنت  البيئي ل

 د ترخيصا باستخدام البطاقة.يئة المورِّ بعد استيفاء المورد لمتطلبات الترخيص، تمنح اله (ج

لترخيص ا لى أن ُيقدِّم المورِّد طلب تجديدع للتجديد؛مدة صالحية الترخيص باستخدام البطاقة سنة قابلة  (د
 قبل شهر على األقل من تاريخ انتهاء صالحيته.

  شروط تثبيت البطاقة 2/1

ح بطريقة تُثبَّت في مكان واضــأن الترخيص فقط، و يجب أن تُثبَّت البطاقة على المنتجات الحاصــلة على  (أ
 لمتطلبات المحددة في متطلبات هذه الالئحة والمواصفات القياسية ذات العالقة. ل ايصعب إزالتها، وفق

أن تكون مصـــنوعة من مادة تضـــمن بقاء البطاقة على المنت ج أو عبوته، وذلك من مرحلة تصـــنيعه حتى  (ب
 ُتز ل أو تُتل ف بشكل ُمتعمَّد.وصوله إلى المستهلك، ما لم 

 ( المرفق بهذه الالئحة.1رقم )أن تكون مطابقة تماما للتصميم المبّين في الملحق  (ج

في الملحق رقم  نأن تُثبَّت على كل منت ج في مكان واضح أثناء تعبئته أو تغليفه، وذلك على النحو المبيَّ  (د
 ( المرفق بهذه الالئحة.1)

لملحق رقم وفقا لعلى المنت ج/عبوتـه كمـا حـددتهـا الهيئة من حيث النوع والدرجة، وذلك  البطـاقـةتُثبـَّت أن  (ه
 .( من هذه الالئحة5)

بــالطريقــة  تأن تُثبــَّ و  ،الُمثبِّتــة على المنت ج مطــابقــة تمــامــا للبطــاقــة التي أقرتهــا الهيئــة أن تكون البطــاقــة (و
 الُمحدَّدة وفقا لهذه الالئحة.

الترخيص بـاســــــــــــــتخـدام البطـاقة في معامالته التجارية إلثبات أن المنتجات ســــــــــــــمح للمورِّد اإلعالن عن يُ  (ز
 مرخصة وتخضع للمتابعة من الهيئة.

دام ، وُيحظ ر على المورِّد اســــــــــــتخفقط للمنتجات المرخص لها إالَّ  والبطاقةيجب أالَّ ُيســــــــــــتخد م الترخيص  (ح
 والجهات الرقابية تضليال.البطاقة بشكل ُمضلِّل أو خاطئ أو بأي طريقة أخرا تعتبرها الهيئة 



                                                           

 30-30-51-511-إم.

 24من  66الصفحة 
 

 البطاقة.التأكد من أن عبوة ومواد تغليف المنتجات تحمل  (ط

 للترخيص باستخدام البطاقة التكاليف المالية 2/4

 من هذه الالئحة.التكاليف المالية، ( 1تحدد تكاليف الترخيص باستخدام العالمة وفقا للجدول المدرج في الملحق )

 المصانع( –)المنافذ  الرقابية مسؤوليات الجهات(   8المادة )

 تقوم الجهات الرقابية كجزء من مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:

ق الفنية والوثائالمحددة  تقويم المطابقةتقوم الجهات الرقابية بالتحقق من اســــــــــــــتيفاء المنتجات إلجراءات    1/5
  .رساليةمع اإلالمرفقة 

 على المنت جات الخاضعة لهذه الالئحة والتحقق من صحة البيانات. التأكد من إجراءات تثبيت البطاقة   1/8

للتأكد  تصــةالمخ إحالتها إلى المختبراتثم  ،جســحب عينات من المنت  ب - عشــوائياً  –لجهات الرقابية ا تقوم   1/0
 .الواردة في هذه الالئحةمن مدا مطابقتها للمتطلبات 

 المستوردين تكاليف إجراء االختبارات وما يتعلق بذلك.تحميل بالرقابية  لجهاتتقوم ا   1/0

بســحب المنتجات المعنية من المســتودعات  تقوم الجهة الرقابيةفإن ج، لمنت  لعدم مطابقة  حالة ضــبط عند   1/1
 .في حقها النظاميةواتخاذ اإلجراءات 

 سلطات مسح السوقمسؤوليات (   9المادة )

 اختصاصها وصالحياتها بما يلي: تقوم سلطات مسح السوق كجزء من مجال

 نة فيتطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في األسواق، وكذلك المنتجات المخزَّ    1/5
للتحقق من سالمة المنتجات ومدا استيفائها للمتطلبات األساسية المبيَّنة  ،مستودعات التجار والمصنعين

 العالقة.  في هذه الالئحة والمواصفات القياسية ذات

ن(، )صانعين ومستوردي سواًء من السوق أو مستودعات المورِّدين -عند الحاجة  – سحب عّينات من المنت ج   1/8
 .وذلك إلجراء االختبارات الالزمة والتأكد من مدا مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه الالئحة

سح مسلطات لمتطلبات هذه الالئحة، فإن  - نوالمخزَّ  المعروض -ج منت  للعدم مطابقة  حالة ضبطعند    1/0
وبات ق اإلجراءات والعق، وُتطبَّ للمنتج المعنيواستدعاء  اإلجراءات اإلدارية من سحبل  جميع السوق تتخذ

 .(، وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة53المشار إليها في المادة )
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 المخالفات والعقوبات(   62المادة )

ن أو حتى اإلعال، صــــناعة واســــتيراد ووضــــع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه الالئحةُيحظر    53/5
 .عنها

للحكم الرقابية  هاتالجمتطلبات هذه الالئحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق و منت ج لال استيفاءعتبر عدم يُ    53/8
في  ، وذلكعلى البيئةو على صحة وسالمة المستهلك  قد يشكل خطرا مما؛ غير مطابق منت جهذا ال بأن

 :الحاالت التالية

 .هاة الجودة السعودية أو ما يكافئعدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو عالم (أ

 .أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة ،بالمطابقة المورِّد أو إقرار مطابقةال ةعدم إصدار شهاد (ب

الفنية، أو احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق  (ج
 .صحيحة

 .االستخدامالسالمة و  إرشاداتأو  البيانات اإليضاحيةعدم توفر أو عدم اكتمال  (د

 جميعاتخاذ  -الحالة حســب  - ســلطات مســح الســوق، فعلى هذه الالئحةضــبط أي مخالفة ألحكام  عند  53/0
 لها في سبيل ذلك: آثارها من السوق، و اإلجراءات الالزمة إلزالة المخالفة و

بســــــــــــــحبه من   - ج المخالفالمنت   عرضوضــــــــــــــع و المســــــــــــــؤولة عن  - تكليف الجهة المخالفة (أ
أو ،  تصــــــديره أو إعادة إن كان ذلك ممكنا، ،تصــــــحيح المخالفةالســــــوق بهدف و أالمســــــتودعات 

 .سلطات مسح السوقخالل المدة الزمنية التي تحددها  )حسب طبيعة المنتج( و ذلك إتالفه

 ،من األســــواق الســــتدعائهاأو اتخاذ أي إجراء آخر  ،أو إتالفها حجزهاالقيام بســــحب المنتجات أو  (ب
ل مع تحمُّ ، األسواقج من المنت   اسـتدعاءاإلعالن عن   -حسـب الحالة  - ولسـلطات مسـح السـوق

 المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.الجهة 

ات ذلغاء شـــــهادة المطابقة إلاإلجراءات الالزمة  تتخذلهيئة ، فإن اللدهانات والورنيشعند ضـــــبط مخالفة   53/0
رة الشهادة .، العالقة  واتخاذ التدابير الالزمة مع الجهة المقبولة ُمصد 

اإلخالل بأي عقوبة أشــــــــــــد تنص عليها األنظمة الســـــــــــــارية، فإنه ُيعاق ب كل من يخالف أحكام هذه  دون  53/1
خر أو أي نظام آ، الغش التجاري ســــاري المفعولمكافحة نظام الالئحة بالعقوبات المنصــــوص عليها في 

 .، أو التشريعات الخاصة بحماية المستهلكيحل محله
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 أحكام عامة(   66المادة )

، بما في ذلك المصــــــــــــــطلحات والتعاريف المبّينة في المواصــــــــــــــفات الالئحة هتعتبر المالحق المرفقة بهذ  55/5
 .ذلك اقتضى األمرتعديل أي من هذه المالحق كلما  للهيئة، و االقياسية جزءًا ال يتجزأ من أحكامه

لمتعلقة ا في المملكة؛ المعمول بهااألخرا األنظمة/اللوائح  بجميع المورِّددون التزام  هذه الالئحةال تحول   55/8
 واألمن والسالمة. لبيئةذات العالقة بااألنظمة/اللوائح  كذلكو  وتخزينه، ونقله  جمنت  البتداول 

ي قدموا لمفتشـــــــــألحكام هذه الالئحة، أن يُ  ةالخاضـــــــــع نيشـــــــــاتر والو للدهانات يجب على جميع المورِّدين   55/0
نفيذ المهام يطلبونها لت والمعلومات التيالجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيالت )مراقبي( 
 لهم.الموكلة 

ع ، أو نشأ أي خالف في تطبيقها، فُيرفه الالئحةال يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذإذا نشأت أي حالة   55/0
بشــــأن هذه الحالة أو هذا الخالف، وبما المناســــب ر القرار اصــــدإل مختصــــة في الهيئةاللجنة الإلى األمر 

 يحقق المصلحة العامة.

 أحكام انتقالية(   62المادة )

من  (ســتة أشــهر، خالل مدة ال تزيد على )ذه الالئحةأوضــاعه وفقًا ألحكام ه تصــحيح المورِّديجب على   58/5
 .نشرهاتاريخ 

ُيســـــمح بتداول المنتجات غير المســـــتوفية للمتطلبات الواردة ف( من هذه المادة، 5مع مراعاة أحكام الفقرة )  58/8
 .نشرها، لمدة ال تزيد على سنة من تاريخ ه الالئحةفي هذ

 يستثنى تطبيق متطلبات تصنيف كفاءة األداء البيئي لمدة سنتين من تاريخ اعتماد هذه الالئحة.  58/0

 .هذه الالئحةالسابقة في مجال الفنية كل اللوائح  -بعد اعتمادها  -تلغي هذه الالئحة   58/0

 النشر(   61المادة )

 الجريدة الرسمية. في ه الالئحةنشر هذتُ 
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(6الملحق رقم )  
 متطلبات تصنيف كفاءة األداء البيئي للدهانات والورنيش

 
 المنَتج

 
 المعايير البيئية

 تصنيف كفاءة األداء البيئي
 الحدود القصوى 
 )غرام / ليتر أو %(

 
 المواصفات القياسية

 (ب) (أ)
 ( الدهانات المستحلبة6
الـــدهـــانـــات الـــداخليـــة المطفـــأة وأصــــــــــــــبـــا   (أ

 األسقف.
دهانات الطبقة الســــــــــــــطحية والمصــــــــــــــممة  (ب

لالســــــــــتعمال كطبقة واحدة أو عدة طبقات 
 أساس. 

 أنواع أخرا من الدهانات المائية. (ج
 

 (  الدهانات الزيتية والورنيش2

 
 
 

المركبات العضوية 
 المتطايرة
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SASO GSO ISO 3856-7 
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SASO GSO ISO 3856-4 
SASO GSO ISO 3856-5 
SASO GSO ISO 2590 
SASO GSO ISO 3856-3 

 الرصاص
 الكادميوم

كروم سداسي 
 التكافؤ 
 الزرنيخ
 أنتيموان

ثالثي فينيل 
 القصدير

 ثالثي بيوتيل
  القصدير

6 )
ــات  ــدهــان ال
 المستحلبة

 

ـــأة  (أ ـــداخليـــة المطف ـــدهـــانـــات ال ال
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0.1% 
 

ASTM D 3257 

الـدهـانـات الطبقة الســــــــــــــطحية  (ب
والمصـــممة لالســـتعمال كطبقة 
 واحدة أو عدة طبقات أساس.

1.0% 
 

أنواع أخرا من الـــــدهـــــانــــــات  (ج
 المائية. 

 
 (  الدهانات الزيتية والورنيش2

 

 5.0% 
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 (  الدهانات المستحلبة6
 (  الدهانات الزيتية والورنيش2

الهيدروكربونات 
 الهالوجينية

ـــــــواء  عـــــــدم احـــــــت
الــــمــــنــــتــــج عــــلــــى 
الهيـــدروكربونـــات 

 الهالوجينية

250 ppm 
 ASTM  D 4457 

 الدهانات المستحلبة (6
 الفورمالدهايد الدهانات الزيتية والورنيشات (2

ـــــــواء  عـــــــدم احـــــــت
الــــمــــنــــتــــج عــــلــــى 

 الفورمالدهايد

عـــــدم احتواء 
الـمـنتج على 
 الفورمالدهايد

تقارير االختبار وفقا 
 للمواصفة القياسية:

ASTM D6191 
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 ( 2الملحق )
 للدهانات والورنيش قائمة المواصفات القياسية  

الترميز  اسم المنَتج/المواصفة م
 الجمركي

 رقم المواصفة

الجزء  -تعيين محتوا المركب العضوي المتطاير  -الدهانات والورنيشات  5
 : طريقة التمييز 5

 SASO GSO ISO 
11890-1  

 
الجزء  -تعيين محتوا المركب العضوي المتطاير  -الدهانات والورنيشات  8

 : طريقة الكروماتوجرافيا الغازية8
 SASO GSO ISO 

11890-2 
: تعيين 5الجزء  -تعيين المواد المعدنية الذائبة  -الدهانات والورنيشات  0

محتوا الرصاص طريقة قياس الطيف من االمتصاص الذري باللهب وطريقة 
 قياس الطيف الضوئي داي ثايزون.

 SASO GSO ISO 
3856-1 

الجزء  - تقدير المحتوا المعدني "القابل للذوبان" -الدهانات والورنيشات  0
طريقة قياس طيف االمتصاص الذري باللهب  -: تقدير محتوا األنتيمون 8

 B وطريقة قياس الطيف الضوئي بواسطة رودامين 

 SASO GSO ISO 
3856-2 

الجزء  -المحتوا المعدني "القابل للذوبان"  تقدير -أنواع الدهانات والورنيش  1
 طريقة قياس طيف االمتصاص الذري باللهب -: تقدير محتوا الباريوم 0

 SASO GSO ISO 
3856-3 

: تعيين الجزء الرابع -تعيين المواد المعدنية الذائبة  -الدهانات والورنيشات  1
 .محتوا الكادميوم: طريقة قياس الطيف من االمتصاص الذري باللهب

 SASO GSO ISO 
3856-4 

: الجزء الخامس -واد المعدنية الذائبة تعيين الم -الدهانات والورنيشات  7
تعيين محتوا الكروم سداسي التكافؤ في الصبا  الذي يعتبر جزءًا من 

طريقة قياس الطيف الضوئي  -الدهان السائل الدهان على شكل مسحوق 
 ثنائي فنيل كربازيد. 

 SASO GSO ISO 
3856-5 

: 1زء الج -محتوا المعدن "القابل للذوبان" تقدير -الدهانات والورنيشات  1
يف طريقة قياس ط -تقدير محتوا الكلى للكروم للجزء السائل من الدهان

 االمتصاص الذري باللهب

 SASO GSO ISO 
3856-6 

ع: تعيين الجزء الساب -تعيين المواد المعدنية الذائبة  -الدهانات والورنيشات  1
بر جزءًا من الدهان السائل أو الماء محتوا الزئبق في الصبا  الذي يعت

 طريقة القياس بالمطياف الذري عديم اللهب.  –المستعمل في تمديد الدهانات 

 SASO GSO ISO 
3856-7 

طريقة قياسية الختبار المركبات العطرية في محاليل كحولية معدنية بطريقة  7
 كرموتوغرافيا الغاز.

 

 ASTM D3257 

الفورمالدهايد من الماء المختزل من الطالء المجفف طريقة االختبار لقياس   1
 بالهواء.

 ASTM D6191 

http://www.gso.org.sa/standards/public/standardsList.seam?stdId=483887&actionMethod=public%2FstandardsList.xhtml%3ApublicPurchase.loadStandardDetails%28%29&cid=58097
http://www.gso.org.sa/standards/public/standardsList.seam?stdId=483887&actionMethod=public%2FstandardsList.xhtml%3ApublicPurchase.loadStandardDetails%28%29&cid=58097
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ثالثي كلورو  5،5،5الطريقة القياسية لتحديد ثنائي كلور اإليتان ومركب  1
 االيتان في الدهان والطالء بطريقة كروموتوغرافيا الغاز بالحقن المباشر.

 ASTM D4457 

ثيل طريقة قياس الشدة الضوئية باستخدام إي -الطريقة العامة لتقدير الزرنيخ  53
 ثنائي ثيوكاربامات الفضة

 SASO GSO ISO 
2590 

 SASO GSO 1810  بطاقة البيان للمنتجات الكيميائية"  -"بطاقة البيان 55
 SASO 473  . أخذ العينات –الدهانات والورنيشات  58
 SASO 470 32071000 الدهانات المستحلبة  –الدهانات والورنيشات  50
 SASO 471 32062000 . دهانات األلكيد )الزيتية( المطفأة –الدهانات والورنيشات  50

 32062000 .دهانات األلكيد الزيتية اللماعة وشبه اللماعة –الدهانات والورنيشات  51
32073000 

SASO 472 

 SASO 2060 32071000 دهانات األساس المستحلبة –الدهانات والورنيشات  51
 32073000 مجففات الدهانات السائلة 57

38140090 

SASO 2397 

 SASO 2626 32062000 دهانات التكتشر المائية –الدهانات والورنيشات  51

 32064900 دهانات أكسيد الحديد األحمر المعدني –الدهانات والورنيشات  51

 

SASO 2628 

 32073000 القلوية مرتكزة على المذيبدهانات أساس مقاومة  –الدهانات والورنيشات  83

 

SASO 2629 

   32071000  ( دهانات األسقف ) أساس مائي –الدهانات والورنيشات  85
32071000 

2627  SASO 

 SASO  2705 32082090 دهانات األكريليك ذات أساس مذيب –الدهانات والورنيشات  88

 SASO 2702 32073000 سيلر شفاف – دهانات النيتروسليلوز –الدهانات والورنيشات  80
 SASO 2703 32073000 أساس ملون -دهانات النيتروسليلوز –الدهانات والورنيشات  80
 SASO 2704 32091090 لونطالء نهائي م -دهانات النيتروسليلوز) ناري( –الدهانات والورنيشات  81
 SASO 2701 32089090 معجون النيتروسليلوز 81
 SASO 2831 39095000 دهانات بولي يوريثين سيلر صنفرة شفاف –الدهانات والورنيشات  87
 SASO 2832 32089090 بولي يوريثين أساس سطحي –الدهانات والورنيشات  81
 SASO 2833 39095000 دهانات بولي يوريثين ذات أساس مذيب –الدهانات والورنيشات  81
 SASO 2834 39095000 دهانات بولي يوريثين شفاف ذات أساس مذيب –الدهانات والورنيشات  03
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 (1الملحق )

 ISO/IEC 17067( وفقا للمواصفة Type 3نموذج تقويم المطابقة )
 جودة عملية اإلنتاج( ضبط)المطابقة للطراز المبنية على  

 ة على تأكيد جودة عملية اإلنتاج المطابقة للطراز المبني   6

لمبينة أدناه، ا البنودااللتزامات الواردة في  -من خالله -المورِّدذ نفِّ تقويم المطابقة الذي يُ لهو نموذج إجراء 
طابقة مع الطراز المحدد في شــــــــــهادة تبأن المنتجات المعنية م - تحت كامل مســــــــــؤوليته -ثم يؤكد ويقر 

 .ذات العالقةمتطلبات اللوائح الفنية تتقيد ب و (Type Approval)  الطراز اعتماد
 التصنيع  2

شـــــامال خط ، المنتجلضـــــمان ســـــالمة مصـــــادق عليه  إدارة ســـــالمة المنت ج؛ تشـــــغيل نظام المورِّديجب على  
مراقبة ظام إلى ـــنالع ـــ، ويجب أن يخض(0للبند)قا ـــــنية وفــــــجات المعــواختبار المنت ،اإلنتاج والفحص النهائي

 .(0البند )وفقا لما ورد في  (Surveillanceدورية )

 إدارة سالمة المنَتجنظام      1

جات ت  منلإدارة سالمة ايم نظام و تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تق المورِّديجب على   0/5
 المعنية.

 يجب أن يشمل الطلب:و 

تقديم الطلب من الممثل  عند -ل الرســــــــمي للصـــــــــانع ، واســــــــم وعنوان الممثِّ المورَّداســــــــم وعنوان  (5
 .الرسمي

 يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السلطات المعنية في بلد الصنع. (8

 .بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرا امكتوب اإقرار  (0

 .فئة المنتجات المقصودة ذات العالقة بشأنكل المعلومات  (0

 سالمة المنت ج.إدارة الوثائق الخاصة بنظام  (1

 .الطراز اعتمادونسخة من شهادة ، ق عليهالوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصاد   (1

 تماداععة مع الطراز المحدد في شـهادة طابق المنتجات المصـنَّ نظام إدارة سـالمة المنت ج تيجب أن يضـمن  0/8
 .ذات العالقةومع متطلبات اللوائح الفنية ، الطراز
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لى شكل ع ،بطريقة منهجية ومنظمة –المورِّد المعتمدة من  -ه ومتطلبات النظام عناصر يجب توثيق جميع  0/0
جراءات وتعليمات لبرامج  اقســـ  متَّ  افهم نظام إدارة ســـالمة المنت جوثائق  تُتيحيجب أن ، و ســـياســـات مكتوبة وا 

 وصفا كافيا لما يلي:  - على وجه الخصوص -النظام أن تشمل وثائق السالمة، و  وسجالت ةوخطط وأدل

 المةبســــــفيما يتعلق ، وذلك والهيكل التنظيمي والمســــــؤوليات وصــــــالحيات اإلدارة ،أهداف الجودة (أ
 .المنت ج

جراءات و ، لتصنيعاتقنيات  (ب  المتَّبعة.، والعمليات واإلجراءات سالمة المنت جمراقبة جودة و ا 

 تكرارها.و قبل وأثناء وبعد التصنيع،  المنفِّذة؛الفحوصات واالختبارات  (ج

 .لخ..إ. تأهيل الموظفين المعنيينوثائق و ، االختبار والمعايرةو مثل تقارير الفحص  :سجالتال (د

 .منت جإدارة سالمة الالمطلوبة في المنت ج والتشغيل الفعال لنظام  السالمةوسائل ضبط تحقيق  (ه

قة على نظام إدارة ســـــالمة المنت ج  - يجب على الجهة المقبولة  0/0 نظام لتحديد ما إذا كان اليم و تق -المصـــــاد 
، خالل فترة سريان المصاد قة على النظام، وذلك لمدة ثالث 0/0البند مستوفيا للمتطلبات المشار إليها في 

 سنوات.

فيمـا يتعلق  - Presumption of Conformityاللوائح الفنيـة  متطلبــاتافتراض مطـابقـة المنت ج ليجـب   0/1
 لمواصفات القياسية.متى ما كان مطابقا ل –ت ج إدارة سالمة المنعناصر نظام ب

على  - اواحد اعضــــو  يضــــم الفريق وأن ســـــالمة المنت ج المعني، في  خبرةذا فريق التدقيق يكون يجب أن   0/1
بالمتطلبات  ذا إلمامل ، و Technical Expert المنت ج تقنيات صــــــــــــــناعةيم مجال و و في تق خبرةل  ذا - األقل
 .ذات العالقة اللوائح الفنية الواردة فيالفنية 

صــــنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشــــار ملل يمل و يجب أن يشــــمل التدقيق زيارة تق  0/1
جراء، في اللوائح الفنيـــة الواردةللتـــأكـــد من قـــدرة الصــــــــــــــــانع على تحـــديـــد المتطلبـــات  0/0البنـــدإليهـــا في   وا 
 تلك المتطلبات.لضمان مطابقة المنت ج الالزمة ل و االختبارات الفحوصات

مع يم و لتقالتدقيق وقرار ا اإلشـــعار نتائجأن يتضـــمن  ، علىيمو التق بعد انتهاءالصـــانع بالقرار  إشـــعاريجب   0/7
 .مسوغات ذلك

حيث والحفاظ عليه ب ،ق عليهصــــــاد  مُ  هوكما إدارة ســــــالمة المنت ج، زامات نظام تيتعهد الصــــــانع بالوفاء بال  0/1
 وفعاال. مالئمايظل 

 بأي - ســــــالمة المنت جإدارة التي صــــــادقت على نظام  -جهة تقويم المطابقة إشــــــعار الصــــــانع  يجب على  0/1
 سالمة المنت ج.إدارة في نظام ُمقتر حل تعديل 



                                                           

 30-30-51-511-إم.

 24من  22الصفحة 
 

 ســــــــــــــالمــة المنت جإدارة إذا كــان نظــام تقرير مــا  ثم ،يم أي تعــديالت مقترحــةو يجــب على الجهــة المقبولــة تق 0/53
يجب ، و يمو إعادة التق يحتاج إلىأو ، 0/0البند لمتطلبات المشــــــــار إليها في ته لفي مطابق مســــــــتمراً ل المعدَّ 
قرار و  واالختبار الفحص شـــــــعار نتائجأن يتضـــــــمن اإل ، علىالصـــــــانع بقرارها شـــــــعارإ ى الجهة المقبولةعل
 .مع مسوغات ذلكيم و التق

  تحت مسؤولية الجهة المقبولة الدورية المراقبة 4

ســــــــــــــالمة المنت ج إدارة اللتزامات نظام  المورِّداســــــــــــــتيفـاء مـدا هو التحقق من  الـدوريـة الغرض من المراقبـة 0/5
 ق عليه.المصاد  

تفتيش بدخول مواقع التصنيع وال -خالل فترة سريان المصادقة  -السماح للجهة المقبولة المورِّد يجب على   0/8
لمنت ج، إدارة ســـالمة اوثائق نظام ؛ خاصــة يمقو لتالالزمة لمات المعلو  أن ُيوفِّر جميع واالختبار والتخزين، و

 .لخ..إ. تأهيل الموظفين المعنيينوثائق و ، والمعايرة واالختبار تقارير الفحص :، مثلالسالمةسجالت و 

 المة المنت جإدارة ستدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام بزيارات يجب على الجهة المقبولة القيام   0/0
 .للمورِّديم و تقرير التق على أن تُقدم الجهة المقبولة، يهويحافظ عل

األمر ذلك  إذا اقتضــــى –جراء اختبارات على المنت ج إلصــــنع ملفجائية لللجهة المقبولة القيام بزيارات  يحق  0/0
م الجهة تُقد، على أن سالمة المنت ج يعمل بشكل صحيحإدارة لتأكد من أن نظام لجهة أخرا ل أو توكيلها -

 ختبارات.االفي حالة إجراء  -رير االختبارات ا، وتقللمورِّديم و تقرير التق المقبولة
 المطابقة واإلقرار بالمطابقة شهادة 5

يجب على الجهة المقبولة إصـــــدار شـــــهادة مطابقة للمنت ج إذا كان المورِّد حاصـــــال على نظام إدارة ســـــالمة   1/5
المفعول، و ذلك كلما قدم المورِّد طلبا لذلك، خالل فترة ســـــــــريان مفعول المنت ج؛ مصـــــــــاد قل عليه و ســـــــــاري 

 المصادقة.
تحديد بيانات المنت ج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، المقبولة يجب على الجهة   1/8

 وتسجيلها في البوابة اإللكترونية للمطابقة )في الهيئة(.

وأن  ،)اعتماد الطراز( من المنت جطرازل ُمعتمد إقرارا مكتوبـا بـالمطابقة لكل أن يصــــــــــــــدر المورِّد يجـب على   1/0
بعد وضع  ، وذلك( سنوات53عشر )ال تقل عن لمدة  يجعله ُمتاحا للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق

وفير نســـــخة يجب ت، و بالمطابقة المورِّد إقرار الطراز الُمعتم د للمنت ج في دحدَّ أن يُ  ، علىالمنت ج في الســـــوق
 عند الطلب. للجهات الرقابية وسلطات مسح السوقاإلقرار بالمطابقة شهادة المطابقة و من 

ل عن لمدة ال تقأدناه ُمتاحًة للجهات الرقابية وســـــلطات مســـــح الســـــوق الوثائق  يجعلأن  المورِّديجب على  1/0
 بعد وضع المنت ج في السوق. ، وذلك( سنوات53عشر )

 .0/0البند إليها في  الوثائق المشار (5



                                                           

 30-30-51-511-إم.

 24من  26الصفحة 
 

 .عليه ق  مصاد   هو، كما 0/1البند التعديالت المشار إليها في  (8

 .0/7البند قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في  (0

 إدارة ســــالمة المنت جعن أنظمة إبال  الجهات الرقابية وســــلطات مســــح الســــوق  يجب على كل جهة مقبولة 1/1
ت عليها، صادق التي إدارة سالمة المنت جنظمة أل، ويجب عليها وضع قوائم هاتأو سحب صادقت عليهاالتي 

، الطلب بشكل دوري أو عند وسيلة؛ إمابأي أو سحبها، وذلك  رفضها أو تعليقها أو تقييدهاأو التي قامت ب
إدارة ســـــــالمة أنظمة الخاصـــــــة ب مصـــــــادقاتالعن  الجهات المقبولة األخرا إشـــــــعارعلى كل جهة مقبولة و 

شــــــعار تلك الجهات رفضــــــها أو تعليقها أو ســــــحبها أو تقييدها، و قامت بالتي  المنت ج عن  -ب عند الطل -ا 
 ها.تصدر التي أنظمة مصادقات األ
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 ( 4الملحق )

 Supplier Declaration of Conformity المطابقةب المورِّدنموذج إقرار 
 يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

دبيانات  (1  المورِّ

 ------------------------------------------------------- م:ــــــــاالس -
-------------------------------------------------------العنوان:  -

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ 

 الشخص الذي يمكن االتصال به: -
 ------------------------------------------------- البريد اإللكتروني: -
 -----------------------------------------------------رقم الهاتف:  -
 -------------------------------------------------------الفاكس:  -

 :تفاصيل المنتج(     2

 ---------------------------------------------- :العالمة التجارية للمنتج -
 -------------------------------------------------------: الطراز -
 ---------------------------------------------------: وصف المنتج -
 --------------------------الفئة:  ------------------------المستوا:  -
 -------------------------------: المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية -

 (                 ُنقرُّ بأن المنتج المذكور في هذا اإلقرار هو منت ج مطابق لالئحة الفنية السعودية )           
 والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.           

 ------------------------------------------------- الشخص المسؤول:
 ---------------------------------------------------- اسم الشركة:

 -----/--/-- التاريخ: ---------------------- التوقيع:
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 ( التكاليف المالية5الملحق )

 )ُتحتسب جميع التكاليف بالريـال السعودي(
 

 
 

 التكاليف البند م
 133 تكاليف تقديم الطلب 5
تكاليف دراسة الوثائق  8

 الفنية 
133 

الترخيص تكاليف  0
 باستخدام البطاقة.

 ُتحتسب التكلفة لكل بطاقة لكل طراز من المنتج.
 بيئيا )أ( من المنتج المعني مجانًا. داءً أتكون تكلفة إصدار البطاقة للطراز األكثر  -5
 .بيئيا )ب( من المنتج المعني داءً أتكون تكلفة إصدار البطاقة لكل الطراز األدنى  -8

 لاير 133
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 (1الملحق )
 تصميم بطاقة كفاءة األداء البيئي وتثبيتها على عبوات المنتج

 
 

 
 


