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تـمـهــيــد
متاشياً مع انضمام اململكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العاملية وفقاً 

لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٤ وبتاريخ ١٤٢٦/٩/٢١هـ بشأن املوافقة على وثائق 
انضمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية، وما يتطلب األمر من التزام اململكة 
مبواءمة أنظمتها ذات العالقة مبا يتماشى مع مبادئ اتفاقيات املنظمة، خاصة 

اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية 
غير ضرورية أمام انسياب السلع بني الدول األعضاء، وعدم التمييز بني املنتجات ذات 
املنشأ اخملتلف من حيث االشتراطات الفنية وطرائق تقومي املطابقة، وذلك من خالل 

إصدار لوائح فنية تشمل املتطلبات األساسية املشروعة وتوحيد إجراءات العمل. 
وبناءً على املادة الثالثة (فقرة -١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات 

واملقاييس واجلودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧هـ، املوافق 
٢٠١٠/٥/٣١م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصــدار مواصفــات قياســية ســعودية 

وأنظمــة وأدلــة اجلــودة وتقديــم املطابقــة، تتوافــق مــع املواصفــات 
القياســية واألدلة الدوليـة، وحتقـق متطلبـات اتفاقيـة منظمـة التجـارة 

العامليـة فـي هـذا اجملـال، وتكـون متوافقـة مـع الشـريعة اإلسالمية ومحققـة 
ملصالـح اململكـة».

واستنادا إلى املادة الرابعة (فقرة -٢) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات 
واملقاييس واجلودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧هـ، املوافق 

٢٠١٠/٥/٣١م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار لوائح إجراءات تقومي املطابقة للسلع 
واملنتجات واخلدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها».

وبناءً على املادة السادسة (فقرة -١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات 
واملقاييس واجلودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧هـ، 
املوافق ٢٠١٠/٥/٣١م، وذلك بأن تتولى الهيئة «مـع مراعـاة مـا ورد فـي املـادة 

(الرابعـة) مـن هـذا التنظيـم، تعـد الهيئـة هـي املرجـع فـي اململكـة فـي كل 
مـا يتعلـق باملواصفـات القياسـية، وإجـراءات تقويـم املطابقـة، ومنـح عالمة 

اجلـودة والقيـاس واملعايـرة. وعلـى جميـع القطاعات احلكوميـة واخلاصـة االلتزام 
باملواصفـات القياسـية السـعودية فـي جميـع مشـترياتها وأعمالهـا».

وحيث إن املواصفات القياسية للمنتجات املشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساساً 
ملطابقة تلك املنتجات للمتطلبات األساسية للسالمة في الالئحة الفنية احملددة. 

فقد قامت الهيئة بإعداد هذه الالئحة الفنية. 
:ملحوظة

المادة (١):
املصطلحات والتعاريف


 

:اململكة
:اجمللس

:الهيئة
:اجلهات الرقابية

 


:سلطات مسح السوق


:مسح السوق



:الالئحة الفنية




:املواصفة القياسية




:املتطلبات األساسية


Hazard(s)) (أخطار) اخلطر

:Risk(s) اخملاطر
  :ِّد املور

 








:إجراءات تقومي املطابقة


:اجلهات املقبولة


:شهادة املطابقة


:ِّد باملطابقة إقرار املور



:عالمة اجلودة السعودية



:الوضع في السوق


:العرض في السوق

 
:السحب

:االستدعاء


:املنتَج
:الدِّباغة


:مصنوعات املنتجات اجللدية


  :بطاقة البيانات






المادة (٢):
اجملال

تُطبَّق هذه الالئحة الفنية على جميع املنتجات اجللدية -سواءً كانت من جلد طبيعي 
أو صناعي غير طبيعي أو خليط منهما- ومصنوعاتها، ويُستثنى من ذلك ما يلي:






المادة (٣):
األهداف


 




المادة (٤):
ِّد التزامات املور

ِّد، االلتزام باملتطلبات التالية: يجب على املور



 


اعتُمدت هذه الالئحة الفنية في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (١٧٩) المنعقد بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٨م 
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ISO14001

















  





VI










Ethylenediaminetriacetate


SI Units




  



 



المادة (٥):
البيانات اإليضاحية








   

 


 










المادة (٦):
إجراءات تقومي املطابقة

 



Type 3


Type1

  


  
 





 






المادة (٧):
مسؤوليات اجلهات الرقابية 

تقوم اجلهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصالحياتها مبا يلي:



–


 






المادة (٨):
مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصالحياتها مبا يلي:




  




 




المادة (٩):
اخملالفات والعقوبات

 









 







الالئحة الفنية للمنتجات الجلدية.. تتمة
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المادة (١٠):
أحكام عامة

  



 

 
 


 

 


 
  





 












المادة (١١):
أحكام انتقالية

 








المادة (١٢):
النشر

 

رقم املواصفة القياسيةعنوان املواصفة القياسية باللغة اإلجنليزيةعنوان املواصفة القياسية باللغة العربيةالرقم


 – –
 –



Leather Chemical tests for the determination of
yed leathers Part 1certain azo colorants in d
Determination of certain aromatic amines derived
from azo colorants

SASOISO172341





Leather Chemical determination of metal content
Part 1Extractable metalsSASOISO170721


 –


Leather Chemical determination of metal content
Part 2Total metal contentSASOISO170722


 – –



Leather Chemical tests Determination of 
tetrachlorophenoltrichlorophenoldichlorophe
nolmonochlorophenolisomers and pentachloro
phenol content

SASOISO17070


 –

 –
Leather Chemical determination of chromiumVI
content in leather Part 1Colorimetric methodSASOISO170751


 –

 –

Leather Chemical determination of chromiumVI
content in leather Part 2Chromatographic
method

SASOISO170752

الملحق (١) 

أ) قائمة املنتجات اجللدية ومصنوعاتها واملواصفات القياسية ذات العالقة 

الالئحة الفنية للمنتجات الجلدية.. تتمة
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رقم املواصفة القياسيةعنوان املواصفة القياسية باللغة اإلجنليزيةعنوان املواصفة القياسية باللغة العربيةالرقم


 – –


Leather Chemical determination of formaldehyde
content – Part 1Method using high performance
liquid chromatography

SASOISO172261


 – –



Leather Chemical determination of formalde
hyde content – Part 2Method using colorimetric
analysis

SASOISO172262

 –Leather Wet blue goat skins Speci�cationSASOISO5431

–Leather Wet blue sheep skins Speci�cationSASOISO5432

 –Leather Bovine wet blue Speci�cationSASOISO5433

 –Leather Measurement of areaSASOISO11646

General  Requirements  For  Manufactured  LeatherSASOGSO2440






Standard Terminology Relating to Care Labeling
for ApparelTextileHome Furnishingand Leather
Products

SASOASTMD3136

Harmful substances used in textile productsSASOGSO1956

––Leather Determination of abrasion resistance –
Part 1Taber methodSASO ISO 170761






Leather Chemical determination of
chromiumVIcontent in leather �ermal pre
ageing of leather and determination of hexavalent
chromium

SASO ISO 10195

 –Leather Test for adhesion of �nishSASO ISO 11644

 – –Leather Chemical tests Determination of pH
and di�erence �gureSASO ISO 4045

 – –Leather Physical and mechanical tests Determi
nation of thicknessSASO ISO 2589


 – –


Leather Physical and mechanical tests Determi
nation of tensile strength and percentage extensionSASO ISO 3376


 ––

 –
Leather Physical and mechanical tests Determi
nation of tear load – Part 1Single edge tearSASO ISO 33771


 ––

 –
Leather Physical and mechanical tests Determi
nation of tear load – Part 2Double edge tearSASO ISO 33772

  :ملحوظة

الالئحة الفنية للمنتجات الجلدية.. تتمة
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البند اجلمركيفئات املنتجاتالرقم





































   :ملحوظة

ب) قائمة املنتجات والترميز اجلمركي

الالئحة الفنية للمنتجات الجلدية.. تتمة
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١.   املطابقة للطراز املبنيَّة على تقومي عملية اإلنتاج

  


Type Approval
٢.  التصنيع

 


Surveillance
٣.  نظام إدارة سالمة املنتج

 


 






 




 – 
 
 








 
 


















  



   







٤. املراقبة الدورية حتت مسؤولية اجلهة املقبولة

 
 

 
  





  
–


  

٥. شهادة املطابقة واإلقرار باملطابقة

 
  





   
 
   


   




  










١/١  اعتماد الطراز 

 





 


  


١/٢  إجراءات اعتماد الطراز 

١/١/٢ تقدمي طلب العتماد الطراز عند إحدى اجلهات املقبولة
 




  


 


الالئحة الفنية للمنتجات الجلدية.. تتمة

الملحق (٢) 

ISO/IEC 17067 وفقاً للمواصفة (Type 3) منوذج تقومي املطابقة

(املطابقة للطراز املبنية على تقومي عملية اإلنتاج)

الملحق (٣) 

ISO/IEC 17067 وفقا للمواصفة (Type 1a) منوذج تقومي املطابقة

(Type Approval) اعتماد الطراز
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الالئحة الفنية للمنتجات الجلدية.. تتمة








 
 

 





 








٢/١/٢ مهام اجلهة املقبولة 

أ)    بالنسبة للمنتج 


ب) بالنسبة للعينات
 

 

technical solution








ج)   بالنسبة لقرارات اجلهة املقبولة





  
  

 


 


   
 


 

 



  




 
  

    

    

 
–

 –










 



يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

ِّد ١) بيانات املور










تفاصيل املنتج:










  





الملحق (٤) 

Supplier Declaration of Conformity ِّد باملطابقة منوذج إقرار املور
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