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 دـــيـــهـــمــت

و  633تمشيًا مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 
التجارة العالمية ، و ما يتطلبه األمر ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة  63/9/3362تاريخ 

من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العالقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة ؛ خاصة اتفاقية العوائق 
أمام انسياب السلع بين الدول  م وضع اشتراطات فنية غير ضرورية( التي تقضي بعدTBTالفنية للتجارة )

يز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث االشتراطات الفنية و طرائق تقويم المطابقة األعضاء، و عدم التمي
 ، و ذلك من خالل إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات األساسية المشروعة و توحيد إجراءات العمل . 

س والجودة الصادر بقرار ( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقايي3 -و بناًء على المادة الثالثة ) فقرة 
" إصدار  م وذلك بأن تتولى الهيئة 13/5/6131هـ الموافق  37/2/3313بتاريخ  632مجلس الوزراء رقم 

مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية واألدلة الدولية، 
 سالمية ومحققة لمصالح المملكة".ومتوافقة مع الشريعة اإل WTOوتحقق متطلبات 

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 6 -لى المادة الرابعة ) فقرة استنادا إ
إصدار لوائح " م وذلك بأن تتولى الهيئة 13/5/6131هـ الموافق  37/2/3313بتاريخ  632مجلس الوزراء رقم 

 ."للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدهاإجراءات تقويم المطابقة 

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 33 -و بناًء على المادة الرابعة ) فقرة 
اجعة "مر  م وذلك بأن تتولى الهيئة 13/5/6131هـ الموافق  37/2/3313بتاريخ  632مجلس الوزراء رقم 

األنظمة واللوائح الرقابية ذات العالقة بمجاالت عمل الهيئة، وتطويرها، و اقتراح التعديالت الالزمة عليها، 
صدارها وفقًا للطرق النظامية" حالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وا   .لتواكب متطلبات الجودة والسالمة، وا 

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار ( من تنظيم 3-و بناًء على المادة السادسة ) فقرة 
"مع مراعاة ما م وذلك بأن تتولى الهيئة  13/5/6131هـ الموافق  37/2/3313بتاريخ  632مجلس الوزراء رقم 

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

 االلتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".

وحيث أن المواصــــــــفات القياســــــــية للمنتجات المشــــــــمولة في إحدط اللوائح تعتبر أســــــــاســــــــا لمطابقة تلك المنتجات 
 تطلبات األساسية للسالمة في الالئحة المحددة . للم

 فقد قامت الهيئة بإعداد هذه الالئحة الفنية. 
 هذا التمهيد و جميع المالحق لهذه الالئحة جزء ال يتجزأ منها. :مالحظة 
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 المصطلحات والتعاريف    (1المادة )

 الدالالت و المعاني -الالَّئحة  هعند تطبيق بنود هذ -تكون للمسميات و العبارات أدناه  3/3
 : سياق النص خالف ذلك  مالم يقتض   المبينة أمامها ،

 : المملكة العربية السعودية المملكة

  الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس والجودة. : الهيئة

 : مجلس إدارة الهيئة. المجلس

 : هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق. سلطات مسح السوق

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

 تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو األسواق أو المصانع.

وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق  : الالئحة الفنية
ث التي يجب االلتزام بها. وقد تشمل أو تبح ،إنتاجها، بما في ذلك األحكام اإلدارية سارية المفعول المطبقة

منتجات ى البشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات عل
 أو الخدمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج. 

: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها  المواصفة القياسية
أو خصائصها أو مستوط جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السالمة واألمان فيها ، كما تشمل 

 وطرق االختبار وسحب العينات و التغليف وبطاقات البيانات والعالمات. المصطلحات والرموز

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

 تستوفي المنتجات أن من للتحقق السوق مسح سلطات تتخذها التي و التدابير األنشطة السوق : مسح
 والسالمة الصحة خطرًا على تشكل ال وأنها العالقة، ذات الفنية اللوائح في عليها المتطلبات المنصوص

  العامة . المصلحة بحماية يتعلق آخر أي جانب أو والبيئة ،

 مصدر محتمل للضرر) Hazard(s): الخطر )أخطار

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

ذلك و أو كل شخص يقدم ُهويته على أنه صانع للمنَتج  المملكة،في حالة إقامته في  المنَتج،صانع  -
د شخص يقدم على تجدي وكذلك كل صلة،خالل تسميته المنَتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي  من

 .المنَتج
أو المستورد في حالة عدم وجود  المملكة،وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج  -

 .المملكةوكيل للصانع في 
 .كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنَتج -

و غير يقة مباشرة أ: وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة توضح اإلجراء المستخدم بطر  إجراءات تقويم المطابقة
 مباشرة لتقويم المطابقة.

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

              ا،التشريعات المعمول به لمتطلبات مطابق بأن منتجه نفسه إقرار من المورد إقرار المورِّد بالمطابقة :
الخاصة  في مرحلة اإلنتاج و ال مرحلة التصميم ال في - وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث

 . قةالعال ذات وفقا للتشريعات اختبارات على المنتج و قد يعتمد اإلقرار على - بعملية التصنيع

ن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن أهي عالمة اعتمدتها الهيئة تدل على  :عالمة الجودة السعودية 
جراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.إ  نتاج سلعة مطابقة لالئحة وا 

 .ثم حيويا (OXO ) بعملية التحلُّل باألكسدة البالستيك القابلة للتحلُّل منتجاتالمنتجات: 

شخص طبيعيي حصل على المنَتج مباشرة أو من خالل خدمة ويستخدمه من أجل هو أي  المستهلك :
 أغراضه الشخصية أو أغراض أفراد أسرته أو ممتلكاته.

 هو وضع المنَتج ألول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع الوضع في السوق:
 .المستورد أو 

تعني أي إمداد بالمنَتج بهدف التوزيع أو االستهالك أو االستخدام في المملكة في إطار  العرض في السوق:
 .نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل

 .هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد السحب:

 .هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي االستدعاء:
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اني ُأكسيد الكربون الماء وث هلعملية تحلُّ  عنبالستيك قابل للتحلل ينتج : البالستيك القابل للتحلُّل الحيوي
 .الكائنات الحية الدقيقة التي تحدث بشكل طبيعي وذلك بفعلوالكتلة الحيوية )البيولوجية( 

البالستيك الذي OXO (oxo-degradable plastics :) األكسدة بعمليةالبالستيك القابل للتحلُّل 
ويمكن تصنيف  ،)متفتِّتة( متدنية من الوزن الجزيئي لُينتج أجزاءً  - عند تعرُّضه لظروف بيئية -يتحلَّل 

ختبار القياسية طريقة اال ، وذلك حسب .البالستيك القابل للتحلُّل عن طريق المدة الزمنية التي يتعرض فيها
 .المالئمة

بات هذه الالئحة لمتطلثبَّت على المنتجات وفقا يُ الهيئة؛ تملكه  ،البالستيك القابل للتحلل شعار :شعارال
 .(2الملحق ) وله الشكل المحدد في، الالئحةللداللة على مطابقة المنَتج لهذه 

بيت باستخدام وتث ،مخولة منهامقبولة و و جهة أ ن الهيئةعصادر ، ترخيص: شعارالترخيص باستخدام ال
القياسية  تاستوفي متطلبات هذه الالئحة، بما في ذلك متطلبات المواصفتي تال اتلمنَتجا على شعارال

 السعودية ذات العالقة.

اختبارات  من جهة اعتماد معترف بها في مجال 37165 لأليزومعتمد وفقا  مختبرهو  :المسجل المختبر
جراءات ترخيص إالهيئة من أجل قبول التقارير الصادرة عنه في  تم تسجيله لدط، لبالستيك القابل للتحلُّلا

  .شعارالاستعمال 

 يكون قد مضى على تاريخ إصداره على أن أالَّ  ،مسجلن مختبر مصادر  اختبارتقرير  تقرير االختبار:
 م بطلب الترخيص. عند التقدُّ  سنة واحدةأكثر من 

 

قرارات الاللوائح ويكون للكلمات والعبارات األخرط الواردة في هذه الالئحة المعاني الواردة في األنظمة و 3/6
 المعمول بها في الهيئة.

 المجال (2المادة  )

 لتي ُتستخدم غالباا والبولي إيثلين بروبلينالبولي  بالستيكالمصنعة من منتجات الجميع على الالئحة هذه  ُتطبق
المنصوص  وفقا لحدود السماكةوذلك ، (3كما هو مذكور في الملحق ) لفترات قصيرة ثم ُيتخلَّص منها بعد ذلك

 قابلةم هذه الالئحة بوجوب أن تكون لز  (، حيث تُ 6الموضحة في الملحق )؛ المعتمدة عليها في المواصفات القياسية
وذلك وفقا للتعريفات والمصطلحات ذات العالقة الواردة في ؛ ثم حيويا (OXO) األكسدةب التحلُّل عمليةللتحلُّل ب
 .(6( والمواصفات ذات العالقة الواردة في الملحق )3المادة )

  .الطبية والغذائية الصناعات البالستيكية المستخدمة في مجال المنتجاتوُيستثنى من ذلك 
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 األهداف  (3) المادة

مشمولة في مجال ال بمنتجات البالستيك القابل للتحللالخاصة  البيئيةتحديد المتطلبات إلى  تهدف هذه الالئحة
 ، وتسهيل إجراءات مسح السوق.، والحيوانلمحافظة على البيئة وصحة المستهلكلالالئحة،  ههذ

لمنتج للسالمة ذات العالقة بااللتزام بمتطلبات اللوائح الفنية متطلبات هذه الالئحة ال يغني عن اعلما أن استيفاء 
  .المعني

 شعارالترخيص باستخدام ال( متطلبات 4المادة )

 ، عند توفر الشروط التالية: شعارالترخيص باستخدام التمنح الهيئة 

 رقم سجل تجاري.   لديهو  ،المختصةد مسجال رسميًا لدط الجهة الرسمية أن يكون المورِّ  (أ

ة ال لجميع إجراءات تقويم المطابقة التي تبرهن على استيفائه لمتطلبات اللوائح الفنيج مستكم  أن يكون المنتَ  (ب
 ج. الخاصة بالسالمة للمنتَ 

لمحددة في القياسية امواصفات لأن يكون المنَتج المدرج تحت مجال هذه الالئحة مستوفيا لمتطلباتها، ول (ج
 .(6الملحق )

يغطي  33113فعال، ويعتبر الحصول على شهادة اآليزو  ةيبيئع نظام إدارة يجب أن يكون لدط الُمصنِّ  (د
 متطلب هذا البند.

 .(3يجب على المورِّد تقديم إقرار بالمطابقة الوارد في الملحق ) (ه

 قيحقِّ  ؛(5الملحق )ل وفق النموذج المحدد في من مختبر مسجَّ تقرير اختبار يجب على المورد تقديم  (و
 .متطلبات هذه الالئحة والمواصفات القياسية ذات العالقة

يجب على المورِّد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني  (ز
ما ، متى عارشالترخيص باستخدام الوتقارير االختبار وأي معلومات أخرط موثّقة تُثب ُت استيفاء متطلبات 

 ُطل ب منه ذلك.

ع المواد المضافة المرخص لها من قبل الهيئة فقط، وذلك في تصنيع المنتجات، يجب أن يستخدم الُمصنِّ  (ح
 آمنة للغذاء )ال ُتؤثر على سالمة –المستخدمة للمنتجات المالمسة لألغذية  -ويجب أن تكون المضافات 

 تقديم الوثائق التي تثبت ذلك .، و يجب ذات العالقةالقياسية ات الغذاء( وفقا للمواصف

 صحيحة وُمْثَبتة. شعارأن تكون جميع المعلومات المستخدمة في وضع ال (ط

، ية السعوديةالمواصفات القياسهذه الالئحة و مستوفية لمتطلبات كون بطاقة البيانات على المنتج تيجب أن  (ي
 .الالئحة وعلى األخص متطلبات تاريخ اإلنتاج والصالحية للمنتجات المشمولة بهذه
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 .(2رقم )الوارد في الملحق بالشكل  الشعاراستخدام  (ك

 شعارخطوات الحصول على الترخيص باستخدام ال( 5المادة )

  تقديم الطلب  5/1

 تباع الخطوات التالية:اد المورِّ يجب على  شعارالترخيص باستخدام الللحصول على 

 .الترخيصمن المنتجات المطلوب الحصول على  منتجالتقدم للهيئة بطلب مستقل لكل  (أ

 المختصة. الجهةصناعي ساري المفعول؛ صادر من التجاري أو الترخيص تقديم نسخة من ال (ب

الخاصة بالمنتج المعني، وتزويد الهيئة بأي وثائق إضافية أخرط عند  المعتمدة من الهيئةتعبئة النماذج  (ج
 الطلب.  

من مختبر حة لمتطلبات هذه الالئإرفاق الملف الفني متضمنًا تقارير االختبار التي تُثبت مطابقة المنَتج  (د
 :ما يليتتضمن التقارير أن ، على ل، مع إرفاق نسخة من شهادة االعتماد سارية المفعولمسجَّ 

 . (Abiotic degradation)غير الحيوي  تقرير اختبار التحلُّل (3

تقرير اختبار يحتوي على نتائج التحليل الكيميائي للمادة المتبقية والجزء غير المتحلِّل     (6
(Chemical Analysis of residual material and Non-degradable fraction). 

 . تقرير اختبار التحلُّل الحيوي الهوائي النهائي (1

ذات متطلبات السالمة للمنتج لالئحة الفنية السعودية إرفاق وثائق تقويم المطابقة التي تبرهن على استيفاء ا (ه
 العالقة. 

عن كميات اإلنتاج للمصنع المحلي من المنتجات  -مقيسة بالكيلو غرام  –تقديم بيانات إحصائية  (و
ع حفاظ الهيئة على ، مالبالستيكية من النوعين: القابل للتحلُّل و غير القابل للتحلُّل ، و ذلك للسنة السابقة

 ة هذه المعلومات.سري

المنتج بتزويد الهيئة بأي بيانات تتعلق ب – الترخيصعند تقدمه بطلب الحصول على  -د المورِّ أن يقوم  (ز
عند الحاجة، لغرض التحقق من  للمنتجالمحدد في الطلب، وأن يسهِّل مهمة الحصول على عينة ممثلة 

  وذلك على نفقته. ،  لمتطلبات هذه الالئحةمدط مطابقتها 

 بأن جميع البيانات التي يقدمها للهيئة صحيحة وتحت مسؤوليته. د المورِّ أن يقر  (ح

 .شعارالترخيص باستخدام الللهيئة التكاليف المترتبة عن عملية د المورِّ أن يدفع  (ط
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 لمنَتجالترخيص ل  5/2

 :شعارالترخيص باستخدام ال تقوم الهيئة باإلجراءات أدناه لمنح

 وذلك ،المعتمد من الهيئة لهذا الغرض لكل منتج منح الترخيصتقوم الهيئة بدراسة الوثائق وفق إجراء  (أ
 .من استيفاء الطلب لجميع متطلبات الترخيصللتحقق 

( 1aتقوم الهيئة بالتحقق من مدط استيفاء المنَتج لمتطلبات هذه الالئحة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة )  (ب
 .(1المبين في الملحق) "اعتماد الطراز" 

 .ةبعد استيفاء المنَتج لجميع المتطلبات الواردة في هذه الالئح شعارالترخيص باستخدام الر الهيئة صد  تُ  (ج

 كتابيًا في حالة رفض طلبه مع توضيح األسباب.د المورِّ إبالغ  (د

في  خالل المدة المحددةستكمل جميع التصحيحات المطلوبة يجميع المتطلبات و د المورِّ ستوفي يعندما  (ه
  .الترخيصبإصدار تقوم الهيئة  الترخيص،منح إجراء 

سحب عينات من إرساليات عشوائية من المنتجات  -عند الضرورة  – للجهة الرقابية المختصةيحق  (و
العينة  تكاليف سحب الموردتحمل ي، على أن مسجلعة محليا واختبارها في مختبر المستوردة ، أو المصنَّ 

 رها وما يتعلق بذلك.و اختبا
سنة، قابلة للتجديد؛ على أن ُيقدِّم المورِّد طلب تجديد       للمنتج شعارالترخيص باستخدام المدة صالحية  (ز

 .تهقبل شهر على األقل من تاريخ انتهاء صالحيالترخيص 

 شعارشروط تثبيت ال    5/3

الجزء في  في مكان واضح ثبَّتيُ  و، الترخيص فقطعلى المنتجات الحاصلة على  شعارال ثبَّتيُ يجب أن  (أ
لى إ ٪31شغل يبحيث  - ازالتهإيصعب بطريقة  الكيس يجهتعلى ثبَّت ي، و في حالة األكياس فيالسفل
المنتجات الصغيرة التي يصعب الطباعة عليها وفي حالة  – لكيسلكل جهة من امساحة الكلية المن  35٪
 موافقة الهيئة.يتم ذلك بعد  و ،العبوة ىعل شعارالوضع يف

في معامالته التجارية إلثبات أن المنتجات  شــــــــــعارالترخيص باســــــــــتخدام العن  اإلعالنللمورِّد ســــــــــمح يُ  (ب
 .لمتابعة من الهيئةلوتخضع مرخصة 

 خداماســــــــــت دالمورِّ  ر علىحظَ يُ و ، المرخص لهاللمنتجات  إالَّ  شــــــــــعارال أو الترخيص ســــــــــتخَدميُ أالَّ  يجب (ج
ابية و الجهات الرقأل أو خاطئ أو بأي طريقة أخرط تعتبرها الهيئة ضـــــــلِّ بشـــــــكل مُ  شـــــــعارالو أ الترخيص
 تضليال.

 .شعارالمنتجات تحمل الالتأكد من أن عبوة ومواد تغليف  (د
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 : المترولوجية المتطلبات  ( 6المادة )

 ( أو مضاعفاتها أو أجزائها.SI Unitsيجب استخدام وحدات النظام الدولي )

 البيانات اإليضاحية  ( 7المادة )

ضـــــها في لوضـــــعها وعر ة الُمعدَّ  ،البالســـــتيك القابل للتحلُّلبالبيانات اإليضـــــاحية الخاصـــــة  يجب أن تكون (أ
 بطريقة واضحة يصعب إزالتها.مكتوبة باللغة العربية أو بالعربية واإلنجليزية  السوق

ئحـــة هـــذه الال الفنيـــة الواردة فيمطـــابقـــة للمتطلبـــات أن تكون البيـــانـــات اإليضــــــــــــــــاحيـــة على عبوة المنَتج  (ب
  .ذات العالقةالسعودية القياسية  اتالمواصفو 

ن بـاللغـة العربيـة أو باللغتي وذلـك -غير قـابـل للمحوعلى نحو مقروء  -كـل قطعـة  ىكتـب علن يُ أيجـب  (ج
  المعلومات التالية: العربية واإلنجليزية معا

 اسم الصانع والعالمة التجارية أو أيهما. (3

 ًعا بموجب ترخيص لعالمة تجارية ذات اسم/ الشركة المصنعة.صنَّ وما إذا كان مُ  ،بلد المنشأ (6
 تاريخ اإلنتاج باليوم، والشهر، والسنة، والباركود. (1
 الغرض من االستخدام ونوع التطبيق. (3

 فترة الصالحية وظروف التخزين.  (5
 .نتجكل قطعة من الم ىعل ، وذلكلتحلُّ للقابل  المنتجأن  إلى شيرالذي يُ  شعارال (6

 .(5( من المادة )5/1وفقا للبند ) المرخص لها فقطعلى المنتجات  شعارال ثبَّتيُ أن  (د

 تة.بَ ثْ المعلومات المستخدمة في البيانات اإليضاحية صحيحة ومُ  جميعأن تكون  (ه

أاّل تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج، مخالفة للنظام العام واآلداب العامة والقيم  (و
 اإلسالمية السائدة في المملكة.

 المصانع( –)المنافذ  ات الرقابيةمسؤوليات الجه  ( 8المادة )

 تقوم الجهات الرقابية كجزء من مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:

 نات. من صحة البيا التحققعلى المنَتجات الخاضعة لهذه الالئحة و  شعارالالتأكد من إجراءات تثبيت  (أ

حالتها إلى -عشــــــوائيا  – المنتجات الخاضــــــعة لهذه الالئحةســــــحب عينات من  (ب  ةالمختصــــــ المختبرات وا 
  .الواردة في هذه الالئحة للمتطلباتللتأكد من مدط مطابقتها 
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 .إجراء االختبارات و ما يتعلق بذلك  تكاليفالمورِّدين الرقابية تحميل  للجهات يحق (ج

نية ســـحب المنتجات المعب ة الرقابية تقومالجه، فإن شـــعارال إجراءات تثبيت صـــحةعدم  ةحال ضـــبط عند (د
 .في حقها النظاميةمن المستودعات واتخاذ اإلجراءات 

تحمل و  مرخصــــة من الهيئة – المشــــمولة بهذه الالئحة -منتجات ال أنبالتحقق من  ات الرقابيةالجه تقوم (ه
  .شعارال

 سلطات مسح السوقمسؤوليات   ( 9المادة )

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

إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في األسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في تطبيق  (أ
اضعة على المنَتجات الخ شعارالمن صحة إجراءات تثبيت تحقق لل ، وذلكمستودعات التجار والمصنعين
 . لهذه الالئحة وصحة البيانات

( ، ينعو موزِّ  )صانعين و مستوردين من المنَتج، سواًء من السوق أو مستودعات المورِّدينسحب عّينات  (ب
 ،وذلك إلجراء االختبارات الالزمة والتأكد من مدط مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه الالئحة

ضمان و ذلك ل ،على أن يتحمَّل المورِّد جميع التكاليف المتعلقة بسحب العينات و شحنها و اختبارها
 ذات العالقة و هذه الالئحة. ة القياسيةاستمرارية مطابقتها للمواصف

ات سلطلمتطلبات هذه الالئحة ، فإن  -المخزَّن  وأ المعروض - جمنتَ لل حالة عدم مطابقة ضبط عند (ج
 و اءاتاإلجر ق طبَّ تُ للمنتج المعني ، و استدعاء  و اإلجراءات اإلدارية من سحب   جميع مسح السوق تتخذ

  . الالزمة اتجراءاإل اتخاذ بعدو ذلك  ،( 31ا في المادة )المشار إليه العقوبات

 المخالفات والعقوبات(   11المادة )

 أو حتى اإلعالن الالئحة،المطابقة لبنود هذه ُيحظر صــــــناعة واســــــتيراد ووضــــــع وعرض المنتجات غير  (أ
 .عنها

للحكم الرقابية  اتالجهالالئحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق و متطلبات هذه لالمنَتج  استيفاءعتبر عدم يُ  (ب
في  ، وذلكعلى البيئةو على صحة وسالمة المستهلك  قد يشكل خطرا مما؛ غير مطابق منَتجهذا ال بأن

  :الحاالت التالية

 .شعارللعدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح  (3

 .عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية (6

 .االستخدام إرشاداتأو  البيانات اإليضاحيةعدم توفر أو عدم اكتمال  (1
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 عجميتخاذ اب -الحالة حســب  - ســلطات مســح الســوقتقوم ، هذه الالئحةمخالفة ألحكام  ضــبط أي عند     (ج
 : ولها في سبيل ذلك،  آثارها من السوق اإلجراءات الالزمة إلزالة المخالفة و

 بســــــــــــــحبه من - المنتج المخالف عرضوضــــــــــــــع و المســــــــــــــؤولـة عن  - تكليف الجهـة المخـالفـة (3
 هإتالف أو،  تصـــديرهأو  إن كان ذلك ممكنا ، - تصـــحيح المخالفةالســـوق بهدف  المســـتودعات أو

 . سلطات مسح السوقتحددها التي زمنية المدة الخالل  )حسب طبيعة المنتج( و ذلك

 .من األســـواق الســـتدعائهاخر آأي إجراء اتخاذ أو  ، أو إتالفها حجزهاســـحب المنتجات أو القيام ب (6
مع ،  األســــواقج من المنتَ  اســــتدعاءاإلعالن عن   -الحالة حســــب  - و لســــلطات مســــح الســــوق

 ل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.تحمّ 

متطلبات ل المخالفةالمنتجات هذه  بحق الالزمةاإلجراءات  تتخذلهيئة ، فإن المنتجاتلعند ضــبط مخالفة  (د
 .شعاراستخدام الب الترخيصإلغاء شهادة بما في ذلك  ،ه الالئحةهذ

 هعاقب كل من يخالف أحكام هذيُ فإنه ، الســــــــــــــارية األنظمةدون اإلخالل بأي عقوبة أشــــــــــــــد تنص عليها  (ه
ل آخر يح نظامأو أي  ،ســــــــــاري المفعول الغش التجارينظام بالعقوبات المنصــــــــــوص عليها في  الالئحة
 محله.

 التكاليف المالية(   11المادة )

 (السعودي ــريـالجميع التكاليف بال حتسب)تُ 
 التكاليف البند م

 511 بتكاليف تقديم الطل 3

تكاليف دراسة الوثائق  6
 الفنية االبتدائية

 يوم عمل / لكل6511

1 
الترخيص تكاليف 

 شعارباستخدام ال
 منتج / لكل 211

 

 عامةأحكام (   12المادة )

ل المورِّد كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه الالئحة، وُيطبَّق عليه العقوبات التي ينص يتحمَّ  (3
 عليها نظام الغش التجاري و/ أي أنظمه ذات عالقه، إذا ثبت مخالفتها ألي مادة من مواد هذه الالئحة.



 

 30-30-61-651-م.إ

 

62 

 

لمتعلقة ا المعمول بها في المملكة؛األخرط األنظمة/اللوائح  بجميع المورِّددون التزام  هـذه الالئحة حولتال  (6
 .واألمن والسالمةكذلك األنظمة/اللوائح ذات العالقة بالبيئة و  ،ج ونقله وتخزينهمنتَ البتداول 

ابية الرقلمفتشـــــــــــي الجهات  مواقدِّ يُ أن  ه الالئحة،ألحكام هذ الخاضـــــــــــعة المنتجاتمورِّدي يجب على جميع  (1
 لتنفيذ المهام الموكلة لهم.والمعلومات التي يطلبونها  جميع التسهيالتوسلطات مسح السوق 

رفع في تطبيقها، فيُ  ، أو نشــأ أي خالف  ه الالئحةال يمكن معالجتها بمقتضــى أحكام هذإذا نشــأت أي حالة  (3
ق حقِّ وبما يُ  ،بشــأن هذه الحالة أو هذا الخالف مناســبالر القرار اصـدإل مختصـة في الهيئةإلى لجنة األمر 

 .المصلحة العامة

وبعد إجراء التصـــحيحات الالزمة لألســـباب  ،تقديم طلب جديد بعد زوال أســـباب رفض الطلبلمورِّد ليجوز  (5
 الهيئة. ُتحدِّدها ، ودفع أي تكاليف إضافيةالرفضالتي أدت إلى 

، شـــــعارال باســـــتعمالتقوم الهيئة بدراســـــة الشـــــكاوط التي ترد إليها بشـــــأن المنتجات الحاصـــــلة على ترخيص  (2
 اإلجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.  اتخاذوالتحقق من صحة هذه الشكاوط، و 

 تخاذاهذه الالئحة، و  بنودالمرخص له لمورِّد اإذا خالف  شـــــــــــعاريحق للهيئة إلغاء الترخيص باســـــــــــتعمال ال (7
 إلجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.ا

إن فالتعديالت الشــــــــــــــكلية كاللون(  مـا عداعلى المنتج خالل فترة الترخيص )عنـد حصــــــــــــــول أي تعـديالت  (1
  ترخيص.والبد من التقدم بطلب جديد للحصول على  المنتج،لهذا  ملغياالترخيص يصبح 

بما  اللتزاماوعلى جميع المســـــــــــتفيدين من تطبيق هذه الالئحة  الالئحة،للهيئة فقط حق تفســـــــــــير مواد هذه   (9
 تفسيرات.يصدر عن الهيئة من 

 انتقاليةأحكام (   13المادة )

اريخ ( من تســـنة، خالل مدة ال تزيد على )ذه الالئحةأوضـــاعه وفقًا ألحكام ه تصـــحيح المورِّديجب على  (3
 .هاالعمل ب

( من هذه المادة، ُيســــــــمح بتداول المنتجات غير المســــــــتوفية للمتطلبات الواردة 3مع مراعاة أحكام الفقرة ) (6
 .المدة ال تزيد على سنة من تاريخ العمل به ،ه الالئحةفي هذ

ة القابلة البالســــتيكي منتجاتالكل اللوائح الســــابقة في مجال مطابقة  - اعتمادهابعد  - تلغي هذه الالئحة (1
 .للتحلُّل

 النشر(   14المادة )

 .الجريدة الرسميةفي ه الالئحة نشر هذتُ 
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  (1) الملحق

 الخاضعة لهذه الالئحة بروبلين البولي إيثلين و بمنتجات البولي قائمة 

 الرمز الجمركي المنَتجاسم  الرقم
 Carrier Bags   39211300 أكياس الرسائل البريدية 3
 Courier and Security bags    39211300  أكياس األمانات و الطرود البريدية 6
 أكياس الطلبات البريدية للدوريات )أكياس المجالت و أكياس الصحف(     1

Mail Order Bags  (Magazine and Newspaper Bags) 
39211300 

3 

تانية االستخدامات الزراعية و البس في و ، معالجة التربةفي األكياس البالستيكية المستخدمة 
   كأكياس الموز و أغطية التربة المزروعة 

soil remediation, agricultural/horticultural applications (e.g. banana 
bags, mulch film,) 

39269069 

5 

 األغلفة البالستيكية الفقاعية و األغلفة البالستيكية المستخدمة للحماية من الصدمات
  Bubble Wrap and Cushioning Packaging    

39211200 
39211100 
39202000 
39219000 

  (flower wrap)األغلفة البالستيكية المستخدمة لتغليف الزهور 2

39211200 
39211100 
39202000 
39219000 

 (Overwrapاألغلفة البالستيكية المستخدمة للتغليف الثانوي ) 7

39211200 
39211100 
39202000 
39219000 

 
 39211300 المستخدمة لتغليف البضائع( Stretch Film) رقائق )روالت( التغليف البالستيكية المطاطة 1

 39211300 ( Cling Filmرقائق )روالت( التغليف البالستيكية الملتصقة ) 9
 

 البطائن البالستيكية المستخدمة لتبطين الصناديق الكرتونية 31
(Plastic Liners for Cartons)  63063000 

 مفارش )ُسَفر( المائدة المصنوعة من البولي إيثلين  33
  Polyethylene Sheets on Rolls such as table covers 

39211900 
39232100 

36 

منتجات العناية الشخصية المصنوعة من المواد البالستيكية مثل القفازات، و أغطية األحذية، 
   و أي منتجات مصنوعة من المواد البالستيكية ُمعدَّة للعناية الشخصية ؛ تستخدم لمرة واحدة

Personal Care products such as gloves, shoe covers, aprons and 
any disposable personal care products 

39262090 
39269099 
63079040 

 األكياس المستخدمة لتغليف الخبز، و الجوز، و الحلويات ، و جميع منتجات المخابز   31
Bags for packaging Bread, nuts, sweets and all bakery items 39232100 
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 Plastic bags for seedlings)   )    39232100أكياس البالستيك الخاصة بالشتالت 33
 39232100   (Shrink Film) رقائق )روالت( البالستيك المنكمشة بالحرارة 35
، و أكياس  قبما في ذلك أكياس التسوُّ  ، ُتستخدم لمرة واحدة التي جميع األكياس البالستيكية 32

 وصحون الأدوات تناول الطعام المستخدمة لمرة واحدة مثل  ، والقمامة ، و أكياس المالبس 
 . و كؤوس الطعامالمالعق 

39151000 
39173210 
39241090 
39232100 
39241039 
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 (2ملحق )
  القياسية قائمة بالمواصفات

    المواصفة القياسية عنوان المواصفة

 SASO 3 2880 البالستيكية القابلة للتحلُّلالمنتجات 

طريقة  -ل الحيوي الهوائي المطلق للمواد البالستيكية في وسط مائي تحديد التحلُّ 
 قياس حث األكسجين في مقياس التنفس المغلق

SASO ISO 
14851:2009 

6 

 -تحديد التحلل الحيوي الهوائي المطلق للمواد البالستيكية في وسط مائي 
 تحليل ثاني أكسيد الكربون المتطور طريقة

SASO ISO 
14852:2009 

1 

تقدير التحلل الحيوي الهوائي المطلق للمواد البالستيكية تحت شروط التسميد 
: الطريقة 3الجزء  -طريقة تحليل ثاني أكسيد الكربون المتطور  -المنضبطة 

 العامة

SASO ISO 
14855-1:2014 3 

تقدير ذروة التحلل البيولوجي الهوائي للمواد البالستيكية تحت ظروف تحلل 
ياس الجاذبية ق –طريقة تحليل تطور ثاني أوكسيد الكربون الجزء الثاني  -األسمدة 

 اختبار النطاق –لثاني اوكسيد الكربون في المختبر 

SASO ISO 
14855-2:2014 5 

طريق  الحيوي الهوائي في التربة عن تقدير الهدف النهائي للتحلل -البالستيك 
قياس األكسجين المطلوب عن طريق جهاز قياس التنفس آو كمية ثنائي أكسيد 

 الكربون المنبعث

SASO ISO 
17556:2014 2 

الدليل القياسي الخاص بالكشف عن البالستيك الذي يتحلَّل في البيئة و اختباره 
 .  عن طريق مزيج من األكسدة و التحلل البيولوجي

ASTM D 6954 7 

 ASTM D 883 1 المصطلحات الخاصة بالبالستيك . 

  سدة ثم حيويايتحلل باألك الذي تقويم قابلية التحلل البيولوجي للبالستيك ائقطر 
(OXO)  ةممحكَّ مخلفات في ظروف مخبرية بالنباتات ال مسمُّ ت، و تقويم  

 

BS 8472:2011 9 

 CEN/TR 15351 31 المواد البالستيكية المتحللةالمفردات في مجال  –البالستيك 

 SASO/ISO المفردات –البالستيك 
472/2006 

33 

 SASO GSO  36 1863 المتطلبات العامة –العبوات البالستيكية  6الجزء  – تعبئة األغذية
 ASTM D6988 31 الدليل القياسي لتحديد سماكة عينات االختبار لألغشية البالستيكية

األشعة فوق  تلفلورسنلبالستيك الذي يتحلل بالضوء ا القياسية لتعرض الممارسة
 ( UVالبنفسجية )

ASTM D5208-14 
33 
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 بوبيلينالبولي و  إيثلينالبولي  تحلُّل الممارسة القياسية لتحديد نقطة النهاية في
 باستخدام اختبار الشد

ASTM D3826-98 
:2013 

35 

 ASTM D4001 32 طريقة االختبار القياسية لتحديد متوسط الوزن للوزن الجزيئي للبوليمرات 
ك اإليثلين م نسبة بالستيو تضخُّ  الهالمطرائق االختبار القياسية لتحديد محتوط 

 ذي االرتباط المتقاطع
ASTM D2765-11 

37 

 ASTMD5988-12 31 كية في التربةالبالستيالطريقة القياسية لتحديد التحلل البيولوجي الهوائي للمواد 
ة تحديد التحلل البيولوجي الهوائي النهائي لمواد البالستيك في الترب -البالستيك 

عن طريق قياس الطلب على االكسجين في قياس التنفس أو كمية ثاني أكسيد 
 المنبعثالكربون 

ISO 17556:2012 
39 
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 الملحق )3(
 

 ISO/IEC 17067وفقا للمواصفة  (Type 1aالمطابقة )نموذج تقويم 

 (Type Approvalعتماد الطراز )ا
 

 الطراز  اعتماد    1/1

صـــــــــميم بمقتضـــــــــاه بمراجعة الت مقبولةالجهة التقوم حيث  المطابقة،تقويم  اتإجراء بأنه أحدالطراز  ُيعرَّف اعتماد
 ئح الفنية الســـعوديةمتطلبات اللوايســـتوفي بأن التصـــميم الفني للمنَتج  اإلقرارثم  صـــحته والتأكد منالفني للمنَتج، 
 .ذات العالقة

 :تين التاليتينقيالطر بإحدط الطراز  اعتماد ويمكن إجراء

 لإلنتاج المرتقب، )نموذج اإلنتاج( المثِّ مُ  بحيث يكون كامال،لمنَتج ا ية مننموذجعينة فحص  (أ

مع  (،يمنموذج التصـــــمواألدلة )التصـــــميم الفني للمنَتج من خالل مراجعة الوثائق الفنية مدط مطابقة يم و تق (ب
للمنَتج )جمع بين نموذج  ذات المخــاطرأو أكثر من األجزاء لواحــدة  الُمزمع،لــة لإلنتــاج مثِّ مُ  ةفحص عينــ

 (ونموذج التصميماإلنتاج 
 إجراءات اعتماد الطراز     2/1

 مقبولة ال اتجهإحدى الالطراز عند  العتمادم طلب يقدت 2/1/1

 :ا يليم أن يحتوي الطلب علىعلى  يختارها؛الطراز عند جهة مقبولة  العتماديجب على الصانع أن يقدم طلبا 

  الصانعاسم وعنوان  (أ

 .إلى أي جهة مقبولة أخرط هإقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفس (ب

على تحليل  ويوأن تحت الســـعودية،الفنية  متطلبات اللوائحليم مدط مطابقة المنتج و من تق ُتمكِّن وثائق فنية (ج
 للمخاطر.  وتقييم مناسبين

 يقتضـــــــيه ماحســـــــب  - أن تشـــــــملعلى  المنَتج؛التي تنطبق على د الوثائق الفنية المتطلبات يجب أن تحدِّ  (د
 المنَتج.  )استخدام( تشغيل التصنيع و التصميم و - يمو التق

 :التالية العناصر  - ى األقلعل -الوثائق الفنية  تشمليجب أن  (ه

 وصف عام للمنَتج (3
 قسيماتالوحدات و الت و و التصـنيع و المسـاقط األفقية )الرسـوم البيانية( العناصر التصـميم اترسـوم (6

 الجزئية ، إلخ...
 .  إليها المنَتج المشار )استخدام(وتشغيل والرسوم البيانيةات لفهم الرسوم والشروح الالزمة التوصيف (1
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واًء كانت س الهيئة،تعتمدها  مالئمةفنية أخرط  مواصفاتلمواصفات القياسية السعودية أو أي با قائمة (3
 لســـعودية،ا المتطلبات األســـاســـية للوائح الفنية الســـتيفاء المتبنَّاة ووصـــفا للحلولمطبقة كليا أو جزئيا، 

الجزئي  االســــــــــــتعمال وفي حالةتطبيق المواصــــــــــــفات القياســــــــــــية المشــــــــــــار إليها. حالة عدم  وذلك في
ح فييجب أن ف ،السعوديةللمواصفات القياسية   المطبقة.البنود الوثائق الفنية  ُيوضَّ

 إلخ...  راة،واالختبارات الُمج وعمليات المراقبة بالتصميم،الحسابات البيانية( الخاصة )التقارير نتائج  (5
 االختبارات.تقارير  (2
إذا دعـــت  لجهـــة المقبولـــة المزيـــد من العينـــاتتطلــب ا ويمكن أن الُمزمع،لـــة عن اإلنتـــاج مثِّ عينــات مُ  (7

 لذلك. الحاجة
هذه  يجب أن تشـــــــــير حيث التصـــــــــميم،الفنية المتخذة في التي تدعم مالئمة الحلول  )البراهين( األدلة (1

/أو و ســـــــعوديةتطبيق المواصــــــفات القياســــــية الخاصــــــة في حالة عدم  ،الُمتَبعة األدلة إلى كل الوثائق
  -األمر اقتضــــى متى ما  - يجب أن تشــــمل األدلة الداعمة ، والمشــــار إليهاالمالئمة المعايير الفنية 

 ، أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته. في المختبر المناسب لدط الصانع الُمجراةنتائج االختبارات 

  ةالجهة المقبول مهام   2/1/2

  بالنسبة للمنَتج (أ

 . التصميم الفني للمنَتجمالئمة يم و قتبغرض الداعمة  )البراهين( األدلة و الوثائق الفنيةدراسة 
 بالنسبة للعينات (ب

واصـــــــفات لمل وفقا الُمصـــــــمَّمةالتأكد من أن تصـــــــنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصـــــــر  (3
 وفقا للمواصفات األخرط. الُمصمَّمة، والعناصر سعوديةالقياسية ال

الفنية  من أن الحلول يقوم بها بالنيابة، للتأكداالختبارات المناســــــــبة، أو توكيل من الفحوصــــــــات و  إجراء (6
(technical solutionالتي تبناها الصانع تفي بالمتطلبات الرئيسة ) ياسيةالمحددة في المواصفات الق ،

 وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات ذات العالقة.

اصــــفات حالة عدم تطبيق المو  في - االختبارات المناســــبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد إجراء (1
 تســتوفيع الصــان التي تبناهابأن الحلول الفنية  -المالئمة  األخرط المواصــفاتو/أو الســعودية القياســية 

 سعودية.المتطلبات األساسية للوائح الفنية ال

 االتفاق مع الصانع على مكان إجراء االختبارات. (3
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 بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة  (ج

الجهة  علىو  ،يم عن اإلجراءات التي قامت بها ومخرجاتهاو الجهة المقبولة إصــــدار تقرير تقيجب على  (3
 الصانع. موافقةكليا وال جزئيا إال بعد  ال تنشر هذا التقرير المقبولة أالَّ 

الجهــة  فـإن، طبقـة على المنَتج المعنينالمالســــــــــــــعوديـة متطلبـات اللوائح الفنيــة ل اإذا كـان الطراز مطـابقـ (6
،  ععنوان الصــان يجب أن تحتوي الشــهادة على اســم وو   ،للصــانع طراز اعتمادر شــهادة صــد  ة تُ المقبول

دتإن وُ  -، وشـــــــروط ســـــــريانها االختبارات نتائج  و  قالالزمة لتحديد الطراز المصـــــــادَ  المعلومات، و  ج 
  على مرفقات. كذلك ويمكن أن تحتوي الشهادة ، عليه

جات لمنتامطابقة  مدط يمو تقلالمعلومات المناســــــــــبة  جميعيجب أن تحتوي الشــــــــــهادة مع مرفقاتها على  (1
 لمراقبة أثناء التشغيل.لو  الُمختَبرلطراز ل وفقاالمصنَّعة 

يجب فطبقـة على المنَتج المعني، نالم ســــــــــــــعوديـةمتطلبـات اللوائح الفنيـة اللإذا كـان الطراز غير مطـابق  (3
ر أعلى الجهة المقبولة   عطائهإمع  ،صـــــــاحب الطلب بقرارها تُبلِّغوأن ، الطراز اعتمادشـــــــهادة الَّ ُتصـــــــد 

 .زالطرا اعتمادشهادة عدم إصدارها  حياللة مفصَّ  مسوغات

ورات إلى هذه التط متى ما أشـــــــارتالمعروفة، و  التقنية بع كل التطوراتيجب على الجهة المقبولة أن تتَّ  (5
الجهة لى ع، فيجب سعوديةمتطلبات اللوائح الفنية اللق عليه إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز المصادَ 

 ع بذلك.الصان وعليها في هذه الحالة إبالغإضافية،  إجراء اختباراتالحاجة إلى مدط د المقبولة أن تحدِّ 

 الطراز عتماداظ بالوثائق الفنية الخاصـــة بشـــهادة التي تحتف -الجهة المقبولة  إبالغيجب على الصـــانع  (2
 لمنَتجا مطابقة أن تؤثِّر علىالتي من شــــــأنها  ؛ الطراز المصــــــادق عليه الُمدخلة علىبكل التغييرات  -
مثل هذه ، حيث أن الطراز اعتمادشــــــــــروط ســــــــــريان شــــــــــهادة لة ، أو ســــــــــعوديمتطلبات اللوائح الفنية الل

 الطراز األولية. اعتمادعلى شهادة مصادقة إضافية  تتطلب التغييرات

أو  تر صــــــــــد  أُ أي إضــــــــــافة  الطراز و اعتمادعن شــــــــــهادات الهيئة  تُبلَّغيجب على كل جهة مقبولة أن  (7
أي  و الطراز اعتمادشــهادات بقائمة  بتقديم - أو عند الطلب - تقوم بشــكل دوري عليها أن و، تبح  سُــ 

 بأي شكل. دتيِّ أو قُ  قد ُعلِّقتض إصدارها أو تلك التي ف  رُ  قد إضافات

أي  الطراز و اعتمــادالجهــات المقبولــة األخرط عن شــــــــــــــهــادات  تُبلَّغيجــب على كــل جهــة مقبولــة أن  (1
 عند الطلب -أن تُبلَّغ كذلك  بأي شــكل، و دتيِّ أو قُ  قد ُعلِّقتض إصــدارها أو تلك التي ف  رُ  قد إضــافات

 .قد ُأصد رتأي إضافة  الطراز و اعتمادعن شهادات  -

 داعتماأن تحصـــــل على نســـــخ من شـــــهادات  -عند الطلب  –للجهات المقبولة األخرط  هيئة ولل يمكن (9
أن تحصــــــل على نســــــخ من  -عند الطلب  – لهيئةليمكن  و ت المدخلة عليها ،ضــــــافااإلالطراز و/أو 
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بولة يجب على الجهة المقو  ، التي قـامت بها الجهة المقبولة االختبـاراتمن نتـائج  و، الوثـائق الفنيـة 
وثائق ال فضــال عن، ت المدخلة عليهاضــافااإل مرفقاتها و الطراز و اعتماداالحتفاظ بنســخة من شــهادة 

 . حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادةو ذلك ،  بما في ذلك المستندات المرفقة من الصانع، الفنية 

مع  ت المدخلة عليهاضــافاواإلومرفقاتها الطراز  اعتماديجب على الصــانع االحتفاظ بنســخة من شــهادة  (31
تاحتها لل ج في لمدة عشر سنوات بعد وضع المنتَ جهات الرقابية وسـلطات مسـح السوق الوثائق الفنية، وا 

 السوق.

ســــــلفا  والقيام بالواجبات المشــــــار إليهاأعاله،  (6/3/3البند)تقديم الطلب المشــــــار إليه في للمورِّد يمكن  (33
 بموافقة الصانع.ون ذلك شرط أن يكبباسم الصانع، 
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 (4الملحق )

 بالمطابقة المورِّدنموذج إقرار 

 يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة
 إقرار المورِّد بالمطابقة

 بيانات المورد (3
 االسم

 
 العنوان:

 
 
 

 الشخص الذي يمكن االتصال به :
 ----------------------------------------------------- البريد اإللكتروني :

 ------------------------------------------------------رقم الهاتف: 
 ------------------------------------------------------ الفاكس:

 تفاصيل المنتج (2

 العالمة التجارية للمنتج 
 الطراز

 وصف المنتج
 القياسية المرجعية / المواصفات الفنيةالمواصفات 

ُنقرُّ بأن المنتج المذكور في هذا اإلقرار هو منَتج مطابق لالئحة الفنية السعودية )                           ( 
 و المواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.           

 الشخص المسؤول:
 اسم الشركة:

 التوقيع:
 التاريخ:
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(5الملحق )  
 تقارير االختبار كتابة

 ما يلي:  التقرير في دُيحدَّ يجب أن 

 ج بشكل واضح، والهدف من التطبيق.استخدام المنتَ   (3

 مك.إلى مواصفات)خصائص( المنتج بما في ذلك السُّ  اإلشارة (6

 نوع البوليمر. (1

في وقت  حيويال، وعدم البدء في التحلل ذكر شروط التخزين المطلوبة للبالستيك للحفاظ على الخصائص (3
 .، وذلك بشكل واضحالعمر االفتراضيو سابق، 

 .الشحن والنقل، بما في ذلك مستوط الرطوبة المطلوبة ودرجة الحرارة وشروطع الشحنة تتبُّ معلومات عن  (5

 والتخزين المتوقعتين. مدة الخدمةاإلشارة إلى  (2

 .، والوقت، والرطوبة واألكسجينظروف التعرُّض مثل درجة الحرارة تسجيل (7

نانومتر( لإلشعاع، وذلك  131متر عند  نانو. 6/ ميلو جولتسجيل ظروف التعُرض و وقت التعرض )ك (1
 عند استخدامه. 

تحديد الوزن الجزيئي، واستطالة الشد، ونسبة المواد الهالمية في العينات قبل وبعد الوقت المشار إليه  (9
 للتعرض لالختبار الالحيوي.

 وبعده. كتابة كتلة العينة قبل االختبار (31

 ، معبًرا عنه بالنسبة المئوية لثاني أكسيد الكربون النظري.الحيويقياس مدط التحلل  (33

 تعيين النسبة المئوية للهالم أو غيره من المكونات غير القابلة للتحلل. (36

 الكربون(.  أكسيدتحديد المواد المتطايرة التي تنتجها عملية األكسدة )ثاني  (31

 SASO 2880من المواصفة  5/3/3قا للبند رقم وفعالن عن تركيزات المعادن اإل (33

 . ومصدرهاوكميتها  - جدتن وُ إ -تدويرها؛ المستخدمة في المنتج النهائي  الُمعادنوع المواد  (35

، األكسدةحيويا وب يمكن أن يكون لإلضافات تأثير كبير جًدا على أداء نظام اإلضافات القابلة للتحللملحوظة: 
ئ ، أن تبطِّ أساس الرقائقمتصات األشعة فوق البنفسجية في األكسدة أو مُ  تات مثل مضاداتويمكن للمثبِّ 

 ل.ل، بينما يمكن ألنواع معينة من األصباغ أن تسرِّع التحلُّ استجابة التحلُّ 
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 نموذج تقرير االختبار
Test report form 

 

Report on materials test to KSA standard 
 
 

Date of reporting 
issuance 

 Date of report: 

 Test laboratory  Name of the manufacturer and / 
or the trademark 

 No. of testing report 
pages 

 Sample submitting entity  
1- Target application 
2- Plastic type  
3- Production date  
4- The shelf life period  

   Sample masses (mg) 

   Sample sizes (mm) 

Abiotic degradation test Tested 

 Reference standard  results Test used  
    Exposure cycle A)  and total  

exposure time Lamp UV used, 
humidity/ Temperature      1- M.wt  
2- Tensile strength  
3- Gel content  

   2- Elongation and strength 
   3- Gel content  

Biotic test report attached   Biotic test 
Plant - toxicity test, report attached according to 5/6 of SASO 
2880 

Plant - toxicity 

metals test report  attached according to 5/1/4 of SASO 2880  metals concentration 

The  test report  attached as per each product standard  
reporting requirements 

Product fit to its standard  
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 (6ملحق )
 الشعار تصميم

 

 
 

                             
 

 
 

 


