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 قدمةامل

 إلى
ً
والتي تنص على هـ 17/6/1431وتاريخ  216( من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 3فقرة ) املادة الرابعة استنادا

 التي القياسية الوطنية للمواصفات املطابقة واملستوردة املحلية للمنتجات الجودة لعالمة الترخيص إجراءات لوائح إصدار "

 ."اللوائح تلك وتطبيق استخدامها، حق ومنح تعتمدها

 إلىو 
ً
والتي تنص على هـ 17/6/1431وتاريخ  216من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 5فقرة ) املادة الرابعة استنادا

 والدواء للغذاءالعامة  الهيئة اختصاص في تدخل التي للمنتجات الجودة عالمة تمنح أن على للمنتجات، الجودة عالمة منح"

افقتها بعد لها جودة عالمة منح يمكن التي  ".مو

 إلى 
ً
هـ والتي تنص على 17/6/1431وتاريخ  216( من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 7فقرة ) املادة الرابعة واستنادا

واملعايرة في اململكة واالعتراف املتبادل مع "تنسيق اعمال املواصفات القياسية والجودة واجراءات تقويم املطابقة والقياس 

 الجهات النظيرة في الدول االخرى".

 إلى املادة الرابعة فقرة )
ً
هـ والتي تنص على 17/6/1431وتاريخ  216( من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 14واستنادا

متطلبات  عليها, لتواكبهيئة,وتطويرها,واقتراح التعديالت الالزمة "مراجعة االنظمة واللوائح الرقابية ذات العالقة بمجال عمل ال

 واصدارها وفقا للطرق النظامية". املختصة, لدراستهاالى الجهات  والسالمة, وأحالتهاالجودة 

 إلىو 
ً
والتي تنص على هـ 17/6/1431وتاريخ  216من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 1فقرة )السادسة املادة  استنادا

 القياسية، يتعلق باملواصفات ما كل في اململكة في املرجع هي الهيئة تعد التنظيم، هذا املادة )الرابعة( من في ورد ما مراعاة"

 االلتزام والخاصة القطاعات الحكومية جميع وعلى واملعايرة. والقياس الجودة عالمة ومنح املطابقة، تقويم وإجراءات

 ."وأعمالها مشترياتها جميع في السعودية القياسية باملواصفات

 إلى
ً
مجلس  أنحددت  هـ والتي17/6/1431وتاريخ  216من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم  تاسعةاملادة ال واستنادا

ن له وأ أغراضها لتحقيق الالزمة القرارات جميع ويتخذ ,أمورها وتصريف ,الهيئة شؤون بإدارة املختصة السلطة هوإدارة الهيئة 

 -بوجه الخصوص ما يلي: 

 ".اصدار القرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بسير العمل في الهيئة"

 ".التي تقدمها الهيئة للغير باإلعمالاعتماد اللوائح الخاصة "

 مستقل حساب في الخدمات هذه عائد يدرج أن على ،اختصاصها مجال في الهيئة تقدمها التي للخدمات املالي املقابل تحديد"

 ".املجلس قواعدها ويضع يحددها التي األغراض في منه يصرف

 إلى و 
ً
 السعودية. الجودةعالمة ل الفنية العامة ئحةال لا بإصدار هذهاملواد فقد قامت الهيئة  تلكاستنادا
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  التعاريف :1مادة  

 والجودة.الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس  الهيئة:   1/1

 .وطنية املعتمدةاملواصفات القياسية ال املواصفات القياسية:   1/2

تقييس دولية  الفنية و االدلة(التي تم تبنيها من منظمة رالوثائق ذات الصلة: تعني على سبيل املثال)الخصائص الفنية, التقاري   1/3

 ترتقي الن تكون مواصفة قياسية فنية.او الهيئة وتكون عادة متاحة للجميع ولكنها ال /او اقليمية و

ائص املنتجات صوثيقة معتمدة من مجلس ادارة الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة تضع خ اللوائح الفنية:   1/4

انتاجها, بما في ذلك االحكام االدارية سارية املفعول املطبقة;التي يجب االلتزام بها.وقد تشمل او تبحث  وطرق والعمليات املرتبطة بها 

بشكل خاص في املصطلحات, والتعاريف والتعبئة, ومتطلبات وضع الشارات والعالمات على املنتجات او الخدمات او العمليات او 

 طرق االنتاج.

املواصفات أو   إجراءات املنح للمنتجات و تحدد وصفه و أصنافه  و خصائصه الفنية ,التصنيعيةهو مخرج العمليات : املنتج   1/5

 .القياسية أو الوثائق ذات  الصلة أو اللوائح الفنية ذات العالقة

املراد له الترخيص باستعمال و  .من خالل عمليات االنتاج او التوريد او التوزيع للمستهلكالذي يتم توفيره املنتج النهائي  السلعة:   1/6

 السعودية. الجودةعالمة 

تفوضيها للقيام تم  من قبل الهيئة ويم مطابقة مقبولةفي الهيئة أو أي جهة تق هي اإلدارة العامة ملنح الشهادات املنح:جهة    1/7

 .في مجال منح الشهادات عمال تقويم املطابقةأب

 متعاقد أو مصّدر موزعأي مستورد أو , أو السلعةتقوم بإنتاج عدة مواقع  أو واحدموقع  لها ي مصنع أو وحدة إنتاجأ املنشأة:   1/8

 .من الباطن مع مصنع أو وحدة إنتاج تقوم بإنتاج السلعة

 خيصمنح تر  عمالتي تحدد الشروط والقواعد العامة أل هي الالئحة الفنية العامة لعالمة الجودة السعودية وال :الالئحة   1/9

 .السعودية الجودةاستعمال عالمة 

 رة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقةعالمة اعتمدتها الهيئة تدل على أن املنشأة لديها نظام إدا عالمة الجودة السعودية:  1/10

 اللوائح الفنية الخاصة بها. وأ/و لالئحة وإلجراء املنح واملواصفات القياسية الخاصة بها

الترخيص  إلصدارالواجب االلتزام بها يحدد املتطلبات  للمطابقة والعملياتنائب املحافظ معتمد من  برنامج إجراء املنح:  1/11

في طلب  بما في ذلك عدد ايام العمل الخاصة بعملية املنح وحسب السلع الواردة ,ما لسلعة السعودية باستعمال عالمة الجودة

 .ترخيص استعمال عالمة الجودة السعوديةالحصول على 

ويتم جهة املنح تتعلق باملنتجات او العمليات او االنظمة او االفراد. من صادرةال  املصادقة وثيقةهي  شهادة املطابقة:   1/12

 اصدارها بناءا على اثبات املطابقة.
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 الالئحة.عمال التدقيق الواردة في هذه أليقوم بجهة املنح تكلفه  ممثل املدقق:   1/13

تصدرها الهيئة للمنشأة بموجبها يحق لها استعمال عالمة الجودة على السلع املرخص لها مطابقة هي شهادة  الترخيص:   1/14

للداللة على أنها مستوفية ملتطلبات هذه الالئحة وإجراء املنح املحدد, وأن السلع املرخصة قد تم اختبارها وأنها مطابقة للمواصفات 

 الخاصة بها, وأن املنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن استمرار إنتاج السلع بالجودة املطلوبة. اللوائح الفنية  او/ و القياسية

إيقاف املنشأة عن استعمال عالمة الجودة لفترة زمنية محدودة تستطيع املنشأة بعدها استعمال العالمة  تعليق الترخيص:   1/15

 ا التعليق.بعد تأكد جهة املنح من قيام املنشأة بتالفي أسباب هذ

إلغاء الترخيص للمنشأة باستعمال عالمة الجودة نهائيا ويتعين على املنشأة تقديم طلب جديد للترخيص  إلغاء الترخيص:   1/16

 .باستعمال عالمة الجودة

دارة املطبق اإل على املنشأة طالبة الترخيص باستعمال العالمة لدراسة نظام جهة املنح تقوم به  يم أوليتقو  املبدئي:التدقيق    1/17

سحب عينات من السلعة الختبارها وبيان مدى امكانية مع  جراء املنح املحددإومدى استيفائها ملتطلبات هذه الالئحة و  في املنشأة

 ويتقرر بناءبالسلعة الخاصة  اللوائح الفنية و/او  لمواصفات القياسيةلمطابقتها 
ً
منح الترخيص للمنشأة باستعمال  إمكانية هعلي ا

 عدمه.العالمة من 

للتأكد من سالمة استعمالها بعد حصولها على الترخيص  على املنشأة جهة املنح تقوم به دوري  يمتقو  الدوري: التدقيق   1/18

 مكن ان يتم اإلدارة, وي املنح املحدد وكذلك تطبيقها لنظامجراء إالالئحة و  التزامها بمتطلباتاستمرار و  لعالمة الجودة السعودية

اللوائح  و/او   القياسية لمواصفاتاستمرارية مطابقتها لللتأكد من  الترخيص واختبارهاالحاصلة على  فيه سحب عينات من السلع

 بها.الخاصة الفنية  

 هو التدقيق الدوري االخير الذي تقوم به جهة املنح على املنشاة خالل فترة صالحية الترخيص ويتقرر تدقيق التجديد:    1/19
ً
 بناءا

 .د الترخيص للمنشأة من عدمهعليه امكانية  تجدي

فاعليه هو تدقيق اضافي تقوم به جهة املنح على املنشأة للتحقق من استيفاء بعض املتطلبات و/ او تقييم  :كملالتدقيق امل   1/20

 
ً
ديد( . ويمكن على توصية صادرة خالل التدقيق السابقة)تدقيق مبدئي او تدقيق دوري او تدقيق تج اجراءات تصحيحية ويكون بناءا

  كملان ينفذ التدقيق امل
ً
 على قرار صادر من لجنة املراجعة  واتخاذ القرار. بناءا

الترخيص للسلعة من عدمه أو  منح قرار الهيئة للمراجعة واتخاذمشكلة بمعرفة هي لجنة  :قراراللجنة املراجعة واتخاذ    1/21

 جهة املنح.الفنية التي قامت بها  نتائج التقييماستنادا إلى الترخيص للسلعة  أو تعليق أو الغاء  تجديد وتوسيع

بمعرفة الهيئة لالطالع على كل ما له عالقة هي لجنة استشارية فنية مشكلة  :منح شهادات املطابقةلجنة الحيادية ألعمال    1/22

الهيئة,  و داخل أعضاؤها من خارج للسلع, و  السعودية ترخيص استعمال عالمة الجودة شهادات املطابقة بما في ذلك بأنشطة منح

 لتحقيق التوازن في املصالح.العالقة ممثلين عن الجهات ذات 
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عالمة الجودة, بمقتضاها يكون للمنشأة الحق في استعمال عالمة الجودة الخاصة  بشأن الترخيص باستعمال اتفاقيةالعقد:    1/23

محددة,وفقا ملتطلبات املواصفة الدولية آيزو بالهيئة على السلع الصادر بشأنها الترخيص تحت ضوابط وشروط محددة ملدة 

17065 .  

 التطبيقمجال  :2مادة 

 الجودة الســــعوديةعلى ترخيص باســــتعمال عالمة  جهة املنح للحصــــول تتقدم بطلب إلى التي على املنشــــأة تســــري أحكام هذه الالئحة 

  .الفنية    او الئحةو/اجراء املنح   و/اوعلى السلع التي تتوفر لها مواصفات قياسية 

 ملكية عالمة الجودة :3مادة 

على العالمة التجارية  ( بناءً SASOوالجودة )هي ملكية حصرية للهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس  الجودة السعوديةعالمة 

 أنه يمكن املحلي كماباإلضافة إلى تسجيل عالمة الجودة على املستوى  هـ, 18/1/1433بتاريخ  1303/79برقم تسجيل املسجلة 

 وذلك في الدول 
ً
 توجد الحاجة لضمان حمايتها. حيثتسجيلها على املستوى الدولي أيضا

 التنظيم العام :4مادة  

استيفاء  جهة املنح على وتصادق املنح,لجهة  الجودةعالمة استعمال ترخيص بالإلصدار  محددة إجراءاتتنفيذ الهيئة  فوضت

  .بها الخاصةو/او اللوائح الفنية  مواصفات القياسيةالسلع لل وكذلك مطابقةجراء املنح املحدد إاملنشأة ملتطلبات الالئحة و 

, ولبعض السلع املحددةعلى  السعودية عالمة الجودةباستعمال  الحق  ملنشأةمنح اتهيئة ال فإن ذلك يعني أن الترخيصصدار وبإ

 فإن الهيئة قد تستعين بجهات فنية للقيام بعمليات إدارية معينة 
ً
اللجان الفنية أعمال مجاالت بعض  وخاصة فياالعتبارات أيضا

 تعنى بالعمل الفني. التي 

املتطلبات املهنية واملمارسات بالسلع عند تطبيقها لهذه الالئحة وإجراءات املنح ذات العالقة  واللجان الفنية تستوفي جهة املنح

 الدولية في أعمالها وعلى األخص:

الذين تقدموا للحصول على  أو املصدرين أو املستوردين أو املوزعين تجاه املصنعينتقديم الضمانات الكافية لحيادية األعمال  4/1

 إلى تقديم الضمانات إلى مستهلكي تلك املنتجات. باإلضافة الترخيص,

 الترخيص.ليم ملنح الكفاءات الالزمة واملوارد الكافية للقيام بالعمل بالشكل الس توفير 4/2

إلى جهات أخرى خارجية  جراء املنحإو  في الالئحة عمليات التقييم كالتدقيق واالختبارات والفحص املطلوبة جهة املنح بعض توكلقد 

 .السليمبهم بالشكل  بجميع املهام املناطةأن جميع الشركاء يقومون  التأكد منجهة املنح  سواء كانت منظمات أو أفراد, وعلى
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 الترخيص لحصول علىا حق :5مادة 

اجراء املنح  و/او  و/او متى ما توفرت مواصفات قياسية  ترخيصالللحصول على تتقدم بطلب إلى الهيئة  أن منشأةيحق لكل  5/1

 للسلعة و/أو الوثائق ذات الصلة .الئحة الفنية 

عرض لسلعها,املحدد جراء املنح إاملنشأة لجميع متطلبات هذه الالئحة و  بعد استيفاء 5/2
ُ
  ار. قر العلى لجنة املراجعة واتخاذ  النتائج ت

 الترخيص  ويكون  في الهيئة عام اإلدارة العامة ملنح الشهادات مديرالترخيص بقرار من  ُيصدر 5/3
ً
 ثالث سنوات قابلملدة ساريا

 ما
ً
 من نهاية الترخيص. 120لم يرد من املنشأة خالف ذلك قبل  للتجديد تلقائيا

ً
 يوما

 الفنية ملنح الترخيص  املتطلبات: 6مادة 

الواجب على املنشأة االلتزام  و/أو الوثائق ذات الصلة الفنية اللوائحو/او    القياسيةواملواصفات املتطلبات الفنية د إجراء املنح حدي

 ملتطلبات هذه الالئحة. وفقا والعمليات نائب املحافظ للمطابقة قبل من  وُيعتمد, السلع لكل صنف منبها 

تجديد ترخيص استعمال عالمة الجودة السعودية وذلك /متابعة امللف/منحكما يحدد اجراء املنح عدد ايام العمل الخاصة بعملية 

 او الحاصلة على الترخيص./الترخيصالسلع الواردة في طلب الحصول على حسب 

 منح شهادات املطابقة الحيادية ألعماللجنة  :7مادة 

 
ُ
التي تمنحها املطابقة  توشهادا الترخيص.للعمل على كل ما له عالقة بأنشطة منح الحيادية لجنة  استشارية وتسمى لجنة نشأت

 .الهيئة

 :تشكيل اللجنة 7/1

في التوازن لتحقيق  العالقةعن الجهات ذات  ممثلين ومن خارج الهيئة الهيئةمنسوبي من  اعضاء منتتكون لجنة الحيادية        

 التالي: على النحوتعيينهم يكون  أنعلى  املصالح,

 املطابقة التي تمنحها الهيئة الترخيص. وشهاداتعلى  ةاملنشآت الحاصلاملستفيدين من عن  ينممثل  7/1/1

 املطابقة التي تمنحها الهيئة الترخيص. وشهاداتعلى  ةاملنشآت الحاصل عن ينمثلم  7/1/2

 (.الغرف التجارية )أوممثل عن الجمعيات الصناعية   7/1/3

 .الوزارات الحكومية أوممثل عن الهيئات   7/1/4

مكاتب  املعتمدة في اململكة / حماية املستهلك/جمعيات الجودة/ الجامعات )مثلممثل عن املنظمات غير الحكومية   7/1/5

 (.استشارية

 .ممثلين عن جهة املنح في الهيئة  7/1/6

 ثانية فيسنوات  3يمكن التجديد لهم لفترة  سنوات, حيث 3 وملدة والعملياتنائب املحافظ للمطابقة من قبل  ُيعين األعضاء           

 .إجراء لتغييرهم عدم اتخاذحال 
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وتعمل الهيئة  الكفاءات.أو غيرهم من الخبراء من ذوي  ون مراقب االجتماعيمكن أن يحضر  أعضائها األساسيين, باإلضافة إلى

 الفنية.( على تزويد اللجنة بالسكرتارية SASOالسعودية للمواصفات واملقاييس والجودة )

 :اللجنة مهام   7/2

 :حول تقدم اللجنة استشاراتها  الالئحة,في ضوء هذه         

 السلع.السياسات املتعلقة بحيادية أنشطة تقييم مطابقة  تطوير 7/2/1

 الترخيص  السلع ومنحعمليات تقييم مطابقة  وقواعد وخطوات بالهيئة وشهادات املطابقة  عالمة الجودةمنح  إلكتروني نظام 7/2/2

تقدمها الهيئة من خالل  التيجميع أنشطة املنح  والسرية واملوضوعية فيوالحفاظ على الحيادية والنزاهة وشهادات املطابقة 

 املنح.جهة 

  الالئحة.السلع وهذه التعديالت املحتملة على نظام عملية تقييم مطابقة  7/2/3

 .(9) ادةاتفاقيات االعتراف كما هو مبين في امل الحظات علىابداء امل 7/2/4

 .لجهة املنحابداء املالحظات  7/2/5

 عمال جهة املنح.تابعة أابداء املالحظات مل 7/2/6

 املنح.لجهة  تطوير تطبيقات جديدةابداء املالحظات ل 7/2/7

 املرخص لهم وذلكمن قبل مقدمي الطلبات أو  املقدمةاملنح بجهة  واالعتراضات والنزاعات املتعلقةشكاوى معالجة ال أعمال 7/2/8

 لل
ً
  ( أدناه.16) مادةوفقا

وإبداء الرأي حول السعودية وشهادات املطابقة  لعالمة الجودة والتسويقالتأكد من تنفيذ السياسة العامة والتطوير  7/2/9

 اإلجراءات املتخذة.

 س ي/أي.اي/آيزو   القياسية الدولية  ملتطلبات املواصفةبالهيئة  وشهادات املطابقة  نظام منح العالمة توافقمن  التأكد 7/2/10

17065. 

  :اجتماعات اللجنة 7/3

 
ُ
أن  االجتماع ويمكنعلى األقل ويكون رئيس اللجنة أو نائبة هو املسئول عن سير هذا مرة واحدة في السنة  اجتماعات اللجنةعقد ت

 األعمال.لتصريف  اإلنترنت(شخصيا أو عبر  )إماتجتمع اللجنة 

 قرارالواتخاذ  ةلجنة املراجع :8مادة 

 حول  القراروإصدار معلومات أخرى ذات صلة  والنتائج املتعلقة بالتقييم وأي املعلومات مراجعة جميعجنة باإلشراف على لتقوم ال

 جميع النتائج املتعلقة بالتقييم. بناًء علىعدمه  السلع منترخيص على ال الغاء/تعليق/توسيع /تجديد منح /

  تشكيل اللجنة  8/1

بالقطاعات املعينة,  الخاصة قوانينوالالتقييس  التالالزمة, في مجا والكفاءات الفنية أعضاء لديهم الخبرةعضو أو تتكون من        

أو  ون مراقب االجتماع, يمكن أن يحضر ألساسيينأعضائها ا وباإلضافة إلى إذا لزم األمرو  السلع, طابقةم يمو ومتطلبات تق

  .االجتماعأعمال  وفقا لجدول وذلك  النقاشات,لحضور  توجه لهم الدعوةغيرهم من الخبراء ذوي كفاءات خاصة 
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 مهام اللجنة  8/2

داخل املنشآت املعنية من  اإلدارة املطبق نظاموتقييم السلع مطابقة تقويم  املعنية ونتائج عملياتمراجعة ملفات املنشآت  8/2/1

 .عدمهمن  الترخيصلغاء إتجديد /تعليق/ /توسيع بشأن منح /قرار أجل إصدار 

 .السلعتقييم مطابقة  أعمالمقترحات بشأن أي مسألة تتعلق بتحسين  رفع 8/2/2

  .العامة ملنح الشهاداتمدير عام اإلدارة من ويعتمد في فترة ال تتجاوز أسبوعين  رفعياللجنة  الذي تتخذه القرار 8/2/3

 

 اجتماعات اللجنة  8/3

املعني, باملنتج  والتقارير الخاصةيعقد اجتماع اللجنة كلما دعت الحاجة وخالل فترة ال تتجاوز أسبوع من تاريخ توفر كل البيانات        
لتصريف  اإلنترنت(شخصيا أو عبر  )إماتجتمع اللجنة ويكون رئيس اللجنة هو املسئول عن سير هذا االجتماع, ويمكن أن 

 .األعمال

 املتبادل اتفاقيات االعتراف :9مادة 

فيما يتعلق بعالمة على املستوى اإلقليمي واملستوى الدولي مع املنظمات والهيئات  املخولة بإبرام االتفاقياتالجهة الوحيدة  هيالهيئة 

 الجودة واالعتراف بها.

 سريةالاملحافظة على : 10مادة 

املهنية, كما أن  ملتزمون بالسرية وبقية اللجان, الحيادية لجنة أعضاء فيهم نترخيص بمال أعمال منحجميع األطراف املشاركة في 

اإلفشاء أو التلف أو التزوير  بها من إليهم أو الوثائق التي عهد السعودية المة الجودةعليهم املحافظة على جميع الوثائق املتعلقة بع

 أو الحيازة غير القانونية.

هات القانونية أو ججهات االعتماد أو ال في حال طلبها منامللفات امللفات أو كل  من وثائقعلى جزء  باالطالع للهيئة السماحيمكن 

 ترخيص.ال أعمال منحاللجان املشاركة في 

 للعالمة سويقوالت السعودية التي تغطيها عالمة الجودة سلعمعلومات عن ال :11مادة 

 :السعودية الجودةنشر املعلومات الخاصة بعالمة  11/1

والجهات  السعودية التي تغطيها عالمة الجودة سلعالخاصة بالأعمال نشر املعلومات  على اإلشرافلة عن املسؤو  الهيئة هي        

 بشكل عام. العالمةوانتشار توسع وتراقب لها املرخص 

 :السعودية لعالمة الجودة التسويق 11/2
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 املتعلقة بعالمة الجودة التسويقيةواألنشطة  , وكذلك اإلعالناتالسعودية الجودةلعالمة  التسويقلة عن ؤو هي املسجهة املنح          

بعد موافقة  السعودية الجودةعالمة  تطبيقاتع مجال يلتوستقوم جهة املنح بجميع اإلجراءات الالزمة واملطلوبة و  .السعودية

 الهيئة.

ن تأخذ املبادرة, وعلى نفقتها الخاصة, في تنظيم الحمالت اإلعالنية عن تطبيق أ أيضا ترخيص تستطيعالعلى  ت الحاصلةاملنشآ

 .الهيئة , وذلك تحت إشرافالسعودية عالمة الجودة

 الترخيص  منحخطوات  :12مادة 

 تقديم الطلب :  12/1

 : التاليةاملبدئية منح الترخيص يها شروط لدتوفرت العالمة إذا باستعمال   املنشأة بطلب الحصول على الترخيصتتقدم    

 ملجال الترخيصأن تكون املنشأة مرخصة قانو  -أ
ً
, وأن يكون مجال عملها موافقا

ً
 املطلوب. نيا

 مطابقة السلع املطلوب لها الترخيصااللتزام ب, و وتوقيع العقد وإجراء املنح قبول كل الشروط الواردة في هذه الالئحة -ب

 الخاصة بها. و/أو اللوائح الفنية ت القياسيةلمواصفال

لمواصفات ل ةمطابق سلع استمرارية إنتاج ضمنجراء املنح املحدد, ويإ يحقق متطلباتفعال وتطبيق نظام إدارة  إنشاء -ت

 في طلب الحصول على الترخيص. املحددةو/او اللوائح الفنية  القياسية 

 أو معدات اإلنتاج, أو معدات املراقبة. بالسلع,التعديالت املتعلقة  عنااللتزام باإلعالن  -ث

جهة وإعالم  تم منحها الترخيص,سيتي السلع على االسم التجاري )العالمة التجارية واملرجع( لل اللتزام بتحديد واملحافظةا -ج

 تغيير في هذا االسم التجاري. املنح بأي

وأن يقتصر استعمال العالمة على  جراء املنح.إباألسلوب والطريقة املوضحة في  عالمة الجودة السعودية االلتزام بوضع -ح

 ذات العالقة.و/او اللوائح الفنية للمواصفات القياسية أنواع وأصناف السلع املرخص لها باستعمال العالمة واملنتجة طبقا 

اظ بسجل للشكاوى املتعلقة بالسلع الحاملة للعالمة واإلجراءات املتخذة بشأنها, بحيث تكون في متناول املدققين االحتف -خ

 عند طلبها.

ضبط ق املعلومات بما فيها طر بجميع عند إجراء التدقيق وتزويدها  لجهة املنحالتسهيالت الالزمة  االلتزام بتقديم جميع -د

 الخاصة باإلنتاج والجودة الخاصة بها في أي وقت.الجودة املتبعة فيها والسجالت 

 للسلع.وثيقة دعائية  جهة املنح بأيإحاطة االلتزام ب -ذ

 تعبئة نموذج الطلب املحدد, وإرفاق جميع الوثائق املطلوبة. -ر

اجراء  هوفق ما يحدد الجودة السعودية باستعمال عالمةعلى الترخيص  مستقل للحصول طلب ب التقدميجب على املنشأة  -ز

 املنح .

 

 : الطلبدراسة و  استالمتقوم الجهة املانحة ب    12/2
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   ( يوما من تاريخ تقديم 15خالل )املنشأة بنتائج الدراسة  تبلغو به,  املرفقة الترخيص والوثائقمنح طلب  ُيدرس  

 يوم 30تلك النواقص خالل  يجب استكمالوفي حالة وجود نواقص  الطلب  
ً
 .من تقديم املنشأة للطلب ا

 

 :واالختباراتالتدقيق املبدئي     12/3

يمكن  و اإلنتاج إلجراء التدقيق عليها خالل عمل خطوط اإلنتاجوخطوط املنشأة  للتدقيق على فريقا املنح,جهة تعين  -أ

الترخيص لها وإجراء االختبارات الالزمة  منح ( للسلع املطلوباإلنتاج )خطعينات من املنتج النهائي للمنشأة  القيام بسحب

 .املنح إجراء ينص عليهوما أو في أي من املختبرات املعتمدة وفق ما تحدده الهيئة جهة املنح عليها في مختبرات 

كتابيا مع  عالم جهة املنحإ, يجب نحجهة امل االختبارات في أحد املختبرات التي تحددها إجراءفي حال اعتراض املنشأة على  -ب

 إيضاح أسباب االعتراض.

 تحدده ما يحق لجهة املنح قبول تقارير اختبارات للسلع املطلوب لها الترخيص و تكون صادرة من مختبرات معتمدة وفق -ت

 املنح. إجراء عليه ينص وما الهيئة

مفي حالة  -ث الترخيص  علىمسبقا حاصلة  على الترخيص لسلع خارج اململكة للحصول من داخل أو  أو مصدر/ومستورد  تقدُّ

  لدى
ُ
و االعتماد على نتائج التدقيق على  عدم تكرار تنفيذ االختبارات والتدقيق لدى مقدم الطلبيحق لجهة املنح , عصّن  امل

 .وفق ما يحدده اجراء املنح  عاملصّن  

 تامة.مع املعلومات الخاصة باملنشأة بسرية  املنح بالتعاملجهة تلتزم  -ج

 

 :منح الترخيص    12/4

على  هعرض, و عدمه مننتائج االختبارات والتوصية بمنح الترخيص للمنشأة  تقييم التدقيق متضمنا نتائج تقرير عن ُيعد -أ

 ملا ورد في االقرار ة املراجعة واتخاذ لجن
ً
او  أعمال تقييم إضافية طلب تنفيذللجنة يمكن و ئحة. ال ( من هذه ال8ملادة )وفقا

 قبل اتخاذ قرار املنح. اإلنتاجطلب تنفيذ تحسينات في نقاط معينة أو أعمال مراقبة  املنشأة, أووعلى حساب  مكملةتدقيق 

مدير عام اإلدارة العامة ملنح الشهادات الترخيص للمنشأة ويصدر الترخيص بقرار من  ُيمنححال استيفاء الشروط,  في -ب

  تتجددثالث سنوات الترخيص ملدة  ويكون 
ً
أو  سلعةأعمال املتابعة عدم مطابقة الخالل  جهة املنحتسجل  لم ما تلقائيا

 الترخيص.من نهاية  يوم 120قبل  إيقافطلب  يرد من املنشأة مخالفة للمتطلبات أو

 :(الدوريةاالختبارات  /تدقيق التجديد/الدوري )التدقيق وتجديد الترخيص متابعة امللف    12/5

هذه فترات محددة على مدار السنة حسب ما تحدده  لها, علىالتدقيق الدوري على املنشأة املرخص  إجراءبتقوم جهة املنح   -أ

  السنة.في ال تقل عن مرة واحدة  املنح بحيث إجراءالالئحة و 

من السوق مباشرة باإلضافة إلى  عالمة الجودة السعوديةسحب عينات عشوائية من السلع الحاصلة على  جهة املنحل يحق -ب

ومطابقتها املنح  إجراءالالئحة و هذه ملتطلبات من استيفائها خطوط اإلنتاج أو املستودعات وذلك الختبارها للتأكد 

 الخاصة بها.و/او اللوائح الفنية   القياسية لمواصفاتل

وتنفيذ تقييم املطابقة  املستمرة لنتائجعلى الترخيص من خالل املراقبة  حاصلةاملنشآت ال بمتابعة ملفاتجهة املنح تقوم   -ت

  العالقة.ات املنح ذات إجراءو ئحة الال هذه  ملا تحددهالدوري و/أو سحب العينات و/أو االختبارات الدورية وفقا  التدقيق
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ص لها خالل نهاية فترة صالحية الترخيص مالم يرد من املنشأة طلب دقيق التجديد على املنشاة املرخت بإجراءتقوم جهة املنح   -ث

 ذات العالقة.ات املنح هذه الالئحة واجراء تحددهايقاف, ويشمل نفس خطوات التدقيق املبدئي وفقا ملا 

أو املصدر من داخل أو خارج اململكة و الحاصل /واملستورد  التجديد لدىأو و/ يحق لجهة املنح عدم تكرار التدقيق الدوري -ج

 على الترخيص لسلع حاصلة مسبقا على الترخيص لدى 
ُ
ع,  امل ع  وفق ما يحدده صّن  و االعتماد على نتائج التدقيق على املصّن 

 .اجراء املنح

 ترخيصال مجال توسيع: 13مادة 

تخضع إلى نفس  سلع جديدةعلى ترخيص املنح لتوسيع مجال الجهة إلى  توجيه طلبة على الترخيص للمنشأة الحاصليمكن  13/1

عليها منح الترخيص  السلع املطلوب ويحدد فيه ,املمنوحة سابقا باألصناف الخاصاملنح  إجراء أو/و  املواصفة القياسية 

 وفق النموذج املحدد. والعالمة التجارية ومكان التصنيع

( 15خالل )الترخيص  مجال الدراسة والشروط املطلوبة لتوسيعإبالغ املنشأة بنتائج و يتم  الترخيصمنح توسيع  طلب ُيدرس 13/2

 يوما من تاريخ تقديم الطلب. 

تنفيذ االختبارات إعادة او تدقيق مبدئي  ات تقييم إضافية أوإجراءالقيام بالترخيص مجال منح توسيع يتطلب  يمكن أن 13/3

  .األولية

 الترخيص(صالحية  فيتؤثر حالة حدوث تغييرات  )فيلها املرخص  املنشأة قبل املطلوبة منات جراءاإل  :14مادة 

يتطلب قبول التعديالت  ويمكن أنجهة املنح ) على موافقةبعد الحصول  على السلع املرخصة إالأي تعديالت  إجراءال يمكن  14/1

خالل  املنشأةتقييم إضافية أو إعادة تنفيذ االختبارات األولية...(. الشروط املتعلقة بهذا االتفاق ترسل إلى  اتإجراءبالقيام 

15  
ً
 هذه التغيرات املقترحة(. واستشارتها حول قرار الراجعة واتخاذ لجنة املتبلغ م الطلب )من تاريخ استال  يوما

والتي يمكن أن يكون  فيها اإلدارة املطبقونظام الهيئة كتابيا حول كل التعديالت املتعلقة بمعدات اإلنتاج واملراقبة  إبالغيجب  14/2

 السلع. مطابقةفي مهم لها تأثير 

 بالغ جهة املنح يجب إ 14/3
ً
 خرى أع يصنت قعاإلى مو أو الجزئي لإلنتاج  أو الكلياملؤقت أو الدائم  عمليات النقلالشروع في  قبل كتابيا

  15خالل املرخص له  املنح بإعالمجهة . وتقوم معلنة(و )أ ةغير معلن
ً
التقييم  اتإجراء الطلب عنمن تاريخ استالم  يوما

االستفادة  ا استمرارللمرخص له بحيث يمكن  الجديد, موقع اإلنتاجتدقيق ...( التي تعتزم تنفيذها على  )اختبارات أواملطلوبة 

 منح الترخيص. من

ف إيقا يتقدم بطلب أو املمنوحة,توقف نهائي عن إنتاج السلع  بكل كتابياوإبالغ جهة املنح إعالم املرخص له على  ينبغي 14/4

كمية السلع الحاملة للعالمة املخزنة لديه  املنح يتضمنلجهة  خطاب مع تقديمحال رغبته التخلي عن العالمة  الترخيص في
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 باتخاذ قرار إلغاء الترخيص جهة املنح. إثر انتهاء الفترة املحددة تقوم أشهر 3تتجاوز  أالعلى  السلع لتوريد هذه والفترة الالزمة

 .دون الحاجة للعرض على لجنة املراجعة واتخاذ القرار

 .التجاريةالعالمات  و/أو حول أي تعديالت قانونية حول املنشأة و / أو تغيير اسم املنشأةجهة املنح  املرخص له إبالغيجب على  14/5

 ترخيص ال إلغاءتعليق أو  :15مادة 

فإنه يجب  املنح, إجراء أو/و ئحةال الهذه أحكام  طبيقت السعودية عالمة الجودةاستعمال  املرخص لها  احترام املنشأةفي حال عدم 

  والتجاوزات.املالحظات املنشأة بجميع  إبالغ

تحديد التبعات القانونية  وبدون -فإنه وبعد دراسة الرد  ,لجهة املنحزمنية معقولة لتقديم الرد املناسب  املرخص له فترةويمنح 

 حد القرارات التالية:أ ُيتخذ-الالئحة من هذه  (19للمادة ) إساءة استعمال العالمة  وفقاالناتجة عن 

 التالية: الحاالت  في-ه رفع شروطتحديد  مع- تعليق الترخيص لفترة محددة    15/1

مطابقة  فيمباشرة  التي تؤثر لمتطلباتلمخالفة  السلعة أوعدم مطابقة خالل أعمال املتابعة  جهة املنحفي حالة تسجيل  15/1/1

  السلعة.

 اتإجراءاملتطلبات التي تقتض ي اتخاذ خالفة أشهر مل 6التزام املنشأة بالتصحيح خالل فترة ال تتجاوز  حالة عدمفي  15/1/2

 السلعة.مطابقة في تصحيحية والتي ال تؤثر مباشرة 

 .شهرأ 6تجاوزتلفترة إذا توقفت املنشأة عن إنتاج السلعة الحاملة للعالمة  15/1/3
 

 الحاالت التالية: ويطبق فيالترخيص  إلغاء    15/2

بالسلعة أو أي تعديالت  الخاصة و/أو اللوائح الفنية على املواصفات القياسيةة املنشأة على تطبيق أي تعديالت عدم قدر  15/2/1

 .املنح إجراءأو  الالئحةتدخلها الهيئة على هذه 

 الترخيص.لم ترغب املنشأة في تجديد  إذا 15/2/2

 .اشهر  12لفترة تتجاوز توقفت املنشأة عن إنتاج السلعة الحاملة للعالمة  إذا 15/2/3

 أشهر. 6مدة  لترخيصتجاوزت فترة تعليق اإذا  15/2/4

املحددة, وفقا للشروط املحددة الترخيص تعليق ات التصحيحية خالل فترة جراءاإل التزام املنشأة باتخاذ  حالة عدمفي  15/2/5

 .  هلرفع

سددإذا لم  15/2/6
ُ
 .أو جهة املنح للهيئةاملنشأة التكاليف املستحقة عليها  ت

 

 أو جهة املنح.لغاء الترخيص ال يعفي املنشأة من تسديد التكاليف املستحقة عليها للهيئة إ 15/3

 يمنع القراراتتبعا لهذه و لقرارات. اوتاريخ بداية تطبيق الترخيص إلغاء  وأ وأسباب التعليقالطرف املعني بهذه القرارات,  يبلغ 15/4

تنطبق القرارات على جميع مراحل اإلنتاج و/أو  قد األشكال,بأي شكل من  السعودية الجودة عالمة استعمال املرخص له من

 .للسلع املعنيةالتسويق 
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 تطبق قرارقد جهة املنح في حالة االنتهاكات الخطيرة اللتزامات السالمة, فإن  ,لحاالت العاجلة, وعلى وجه الخصوصفي ا 15/5

  بشكل فوريالترخيص  لغاءالتعليق أو اإل
ً
 .إجراًء وقائيا

 الجودة. من استعمال عالمةمن االستفادة املرخص له  الترخيص يحرم إلغاءقرار التعليق أو  15/6 

رأو /و للمورد  خيص اتر ال جميع الغاءأو  يتم تعليق, الغاء ترخيص املنشأة أو  في حال تعليق  15/7  .تلقائيا  اهاملرتبط ب املصد 

وتقوم  لديها,تقدم املنشأة للهيئة بيانا يتضمن كمية السلع الحاملة للعالمة املخزنة  الترخيص, إلغاءفي حاالت التعليق أو  15/8

 :بالتالي تقتضيه الحاجةا م وفق-الهيئة بتوجيه املنشأة للقيام 

هذه عدم قدرة املنشأة على الوفاء بمتطلبات إلغاء الترخيص التعليق أو إتالف هذه السلع إذا كان سبب أو إزالة العالمة و/ 15/8/1

 الخاصة بها.أو اللوائح الفنية  /و  القياسية السلعة للمواصفات عدم مطابقةاملنح و  إجراءالالئحة و 

عدم تسديد  تجديده أوكان سبب إلغاء الترخيص عدم  عليها إذامتفق إزالة العالمة عن هذه السلع بطريقة مناسبة  15/8/2

 عليها.التكاليف املستحقة 
 

 أو إلغاء الترخيص ألي منشأة في مختلف وسائل اإلعالم.تعليق يحق للهيئة اإلعالن عن  15/9

 اتاالعتراض :16مادة 

ترخيص بناء على األدلة ال أو تعليق أو إيقاف عدم منحاملتعلق  على القرارملقدم الطلب أو املرخص له الحق في االعتراض  16/1

 نتائج متابعة طلبه.بمقدم الطلب أو املرخص له  يبلغو  .املنحلجهة الداعمة, عن طريق التوجه 

وفي هذه الحالة , القرار يماثلها بتأكيدرسالة مسجلة أو ما مقدم الطلب أو املرخص له عن طريق  يبلغإذا تم تأكيد هذا القرار,  16/2

 )اعتراض يحق ملقدم الطلب أو املرخص له أن يقدم استئنافا
ً
 ثاني ا

ُ
فترة ال  لخالللقرار الذي اتخذ, عن طريق إرسال طلب  (ا

 . للهيئة من تاريخ اإلبالغ يوما (15) تتجاوز 

 حول املوضوع.  واتخاذ القراراالستئناف ومراجعة واالعتراضات والنزاعات للنظر  الشكاوى لجنة  الهيئة بتشكيل أعضاءقوم ت 16/3

 .الهيئة, من قبل ة أو ما يعادلهارسالة مسجلطريق  النهائي, عنمقدم الطلب أو املرخص له بالقرار  يبلغ 16/4

 .خالل فترة النظر فيها حتى اتخاذ القرار النهائي تلغي القرارات املتخذة واالستئناف ال اتاالعتراض 16/5

 ديةالسعو  عالمة الجودة عمالتشروط اس :17مادة 

من هذه  (6)في املادة  اواملشار إليهاملنح  إجراءو  ئحةال بناًء على الشروط املنصوص عليها في هذه ال السعودية تمنح عالمة الجودة17/1 

الالزمة لضمان  بتنفيذ جميع التدابير املرخص لهميتعهد جميع كما بها,  املرخص لهم االلتزاميجب على  والتيوالعقد الالئحة 

 استمرارية استيفاء هذه االشتراطات.
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 لألحكام و فقط  الترخيصفي  املحددةالسلع على  السعودية وضع عالمة الجودة على املرخص له باستخدام العالمة جبي 17/2
ً
وفقا

بتلك ويشير إليها في الوثائق التسويقية الخاصة العالمة أن يبرز  له بناًء على ذلكيحق , و العالقة املنح ذي إجراءاملذكورة في 

 السلع.

 .إزالتها يصعب طريقةبتطبع أو تحفر أو تثبت أو تلصق العالمة على السلعة  أن بيج 17/3

تسمح بوضع العالمة عليها فانه يحدد مكان وضع العالمة  في حالة عدم وجود حيز كاف على السلعة أو إذا كانت السلعة ال 17/4

 جهة املنح.مع باالتفاق 

 للنموذج املوضح بالشكل تكون  17/5
ً
 العالقة.املنح ذي  إجراءارد في الو  العالمة طبقا

 .عالمة الجودة على املراسالت إبراز جوز يال  17/6

 معالجة طلباتهم.دراسة و استخدام العالمة قبل أو أثناء عملية بترخيص الال يحق ملقدمي طلبات الحصول على  17/7

 االستفسار لدى الهيئة للحصول على املوافقة الرسمية على الوثائق التي ترغب أن تبرز عليها عالمة الجودة. يمكن للمنشأة 17/8

أو السلعة , املسؤولية القانونية نيابة عن صانع األحوالفي أي حال من  ,جهة املنحاستخدام عالمة الجودة ال يعني أن تتحمل  17/9

 . امستورده موزعها أو

 السعودية صالحية استعمال عالمة الجودة حق : توقف18مادة 

 وأمن هذه الالئحة  (15املادة ) عليها فياملنصوص  في الحاالت مباشرة تتوقفالسلع على  السعودية عالمة الجودة  استعمال صالحية

 للسلع املرجعية  إذا لم تعد املعايير
ُ
 .من هذه الالئحة (21للشروط املنصوص عليها في املادة ) مطبقة وفقا

بطلب جديد للحصول  ويجب التقدمتلقائيا, تتوقف لها التراخيص املمنوحة جميع فإن  لها,املرخص املنشأة أو تصفية  جدمفي حالة 

 على الترخيص.

 إساءة استعمال عالمة الجودة :19مادة 

املرخص له لعالمة الجودة من قبل استعمال   أي سوء  من هذه الالئحة, (15باإلضافة إلى القرارات املنصوص عليها في املادة ) 19/1

ات قانونية يرونها إجراءإذا استدعى األمر, باتخاذ أي  جهة املنحوبالتعاون الوثيق مع  الهيئة,من قبل طرف ثالث, يخول  أو

 املعمول بها.األنظمة مناسبة في إطار 
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أو من استمر في استعمال العالمة أو اإلعالن  الترخيص,يطبق بحق كل من قام باستعمال العالمة دون حصوله على  19/2

العقوبات املحددة  باستعمالها بأي وسيلة من وسائل اإلعالم بالرغم من صدور قرار بتعليق أو إلغاء ترخيصه أو قام بتزويرها,

 .نظام آخرفي أي  ارية واردةوإد إلى أي عقوبات أخرى قانونية األنظمة ذات العالقة في اململكة العربية السعودية باإلضافة في

 على الترخيصلحصول اتطلبات مالتعديالت في  :20مادة 

)مثل تعديل أو تحديث رخص لها املنشأة امل اإلدارة فيتعديالت على نظام الؤدي إلى يقد ترخيص المتطلبات منح  على تعديل أي

صلين على احبإبالغ جميع ال تقوم جهة املنحفي هذه الحالة  .(املنح إجراءالالئحة و  عليها في املنصوص أو اللوائح الفنية /و املواصفات

زيارة  )اختبارات أوتقييم  اتإجراءبعن مدى ضرورة القيام  وإعالمهمالعالمة مع تحديد تواريخ التطبيق الفعلي للمتطلبات الجديدة 

 تدقيق ...( إضافية للمنتجات.

 السعودية عالمة الجودةنشاط منح إيقاف تطبيق  :21مادة 

 السعودية  عالمة الجودةمنح  جهة املنح إيقاف نشاطوباالتفاق مع  يحق للهيئة
ً
 أ جزئيا

ً
بتحديد الشروط  جهة املنحتقوم و . و كليا

 واملواعيد النهائية وإبالغ جميع األطراف املعنية.

 بهذا التوقف. منح شهادات املطابقة بإبالغ لجنة الحيادية ألعمال جهة املنح ستقوم 

 : األمور املالية22مادة 

 آلية احتساب تكاليف منح/متابعة امللف /تجديد الترخيص:

السعودية بناء على البنود الواردة في  يتم احتساب تكاليف منح / متابعة امللف /تجديد ترخيص استعمال عالمة الجودة 22/1

 .التقييم املطلوبة إلجراءاتوفقا  و ( من هذه الالئحة لكل طلب مستقل1الجدول رقم )

يتم احتساب تكاليف تقديم الطلب ملرة واحدة فقط لكل طلب عند التقدم بطلب للحصول على الترخيص باستعمال عالمة  22/2

 .الجودة السعودية و ال تحتسب في حاالت طلب توسيع املجال أو تجديد الترخيص

( من الجدول أدناه  وفقا 4( و )2لتكاليف املحددة في البند )في حاالت تقديم طلب توسيع مجال الترخيص,  يتم احتساب  ا 22/3

الجدول ( من 3مبدئي يتم اضافة التكاليف املحددة في البند )تدقيق التقييم املطلوبة. و في حال الحاجة لتنفيذ  إلجراءات

 .من هذه الالئحة (1رقم )

يتم احتساب تكاليف دراسة الوثائق الفنية في حاالت التقدم بطلب جديد للحصول على الترخيص أو طلب توسيع املجال أو  22/4

 تجديد الترخيص.

أو اضافة , باسمهامتعددة لنفس السلعة و مسجلة صول على الترخيص لعالمات تجارية للحبطلب في حال تقدم منشأة  22/5

يتم احتساب جميع تكاليف منح الترخيص للعالمة التجارية األولى, بناء على خصة مسبقا , عالمات تجارية اخرى لسلعة مر 

 (.1البنود الواردة في الجدول رقم )
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و للمنشأة الحق في تحديد  أو لكل عالمة تجارية تقوم الهيئة بإصدار نسخة واحدة من شهادة الترخيص لكل صنف أو طراز 22/6

يتم احتساب تكلفة  او توسيع مجال الشهادة وفي حين طلب إضافة أي نسخة أخرى أو تعديلاللغة املستخدمة في كتابة تلك 

 .ريال سعودي لكل نسخة 1000قيمتها 

 احتساب تكاليف السفر واإلقامة: 22/7

 و في حالة االعتذار و تأشيرات الدخول للدولة  عند الحاجة.  للمنشأة الخيار بتأمين تذاكر السفر وحجوزات اإلقامة

احتساب وتصنيف  تذاكر  ممن قيمة تلك الفواتير, ويت %20على ذلك مع إضافة  بتقوم  جهة املنح بجميع ما يترت

 .(7البند ) وفق ما املحدد في  السفر وحجوزات الفنادق

 في حالة تحمل املنشأة مسئولية تأمين تذاكر السفر وحجوزات الفنادق الخاصة باملدققين ويتم تزويد جهة املنح بتلك 

( يوم من خطاب املوافقة على موعد تنفيذ الزيارة ,  وأي تأخير أو 20عن ) دالتذاكر والحجوزات خالل مدة ال تزي

اخالالت في ذلك تتحمل   املنشأة  مسئولة هذا التأخير مالم يرد خطاب رسمي لجهة املنح يوضح أسباب عدم إرسال تلك 

 التذاكر والحجوزات وتكون املبررات مقنعة.

 كاليف اختبار العينات:ت 22/8

  .املنشأة هي املسئولة عن تحمل جميع التكاليف الخاصة باختبار العينات 

  .تقوم جهة املنح  بتزويد املنشأة بجميع الفواتير الخاصة باختبار العينات بعد استالمها مباشرة من املختبر 
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السعودية ( : تكاليف أعمال منح عالمة الجودة1جدول )  

 (بالريال السعوديالتكاليف ) البند م

 3000 )للهيئة( بتكاليف تقديم الطل 1

 (Man-Day) يوم عمل لكل /2500 )لجهة املنح( )*(تكاليف دراسة الوثائق الفنية  2

 (Man-Dayملدقق) لكل يوم عمل/ 3000 )لجهة املنح( *()مل /التجديد( )املبدئي/الدوري/ /املكتكاليف التدقيق  3

 (Man-Day)/ لكل يوم عمل 2500 )للهيئة( )*(  لجان  املراجعة و اتخاذ القرار  تكاليف 4

5 

 )للهيئة( .االختيارية للمنتج   عالمة الجودة  استعمالتكاليف  حق استعمال الترخيص ب

نواع السلع التي تندرج تحت مواصفة قياسية ويقصد باملنتجات جميع أصناف وأ

 واحدة.

 املنح  يتم احتساب قيمة :عند  1

20000 
 ( منتج20-1من )

 (سنوات األولى 3)

25000  
 ( منتج20أكثر من )

 (سنوات األولى 3)

 5000عند التجديد يتم احتساب قيمة ثابتة سنويا قدرها  2

6 

 اإللزامية  )سنوي( الجودة عالمة ستعمالبا حق استعمال الترخيص  تكاليف

 )للهيئة( 

  اجراء منح واحد.التي تندرج تحت  وأنواع السلعيقصد باملنتجات جميع أصناف 

  وفق اللوائح الفنية يطبق هذا البند على السلع املطلوب لها عالمة جودة إلزامية

 العالقة. ذات

 ات )سنويا(نتجامل/ لكل  5000

 )لجهة املنح(  تكاليف السفر واإلقامة 7

 املنشأة )طالبة الترخيص أو الحاصلة على الترخيص( تقوم

بتأمين تذاكر السفر وإقامة املدققين ويتم تصنيفها واحتسابها 

 -على النحو التالي: 

 تذاكر السفر على الدرجة السياحية.-1

 نجوم 4ال تقل درجة تصنيفها عن  فنادق-2

 تأشيرات الدخول للدولة في حالةالحاجة. -3

بعمل جميع الترتيبات السابقة سيتم جهة املنح وفي حالة قيام 

 على قيمة فواتير التذاكر + الفنادق. %20إضافة 
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8 

املنشأة )طالبة الترخيص أو الحاصلة على الترخيص(  تقوم )لجهة املنح(  تكاليف االختبارات

 ملا ورد في  بتحمل
ً
تكاليف إجراء االختبارات املطلوبة طبقا

 املحدد. إجراء املنح

 مالحظات:

 إلجراء املنح 
ً
 .الجودة في طلب الحصول على عالمة  والعالمات التجارية الواردةالخاص بكل منتج وحسب عدد املنتجات  املعتمد )*(: يتم تحديد عدد أيام العمل وفقا

,  التنقل لكل التدقيق لكل عضو من فريق و عمل التدقيق على املوقع  ,للتدقيقعدد أيام العمل اإلجمالي الخاصة بالتدقيق يشمل فترات إنجاز دراسة امللف و اإلعداد املكتبي  :)*(

   التحقق من استيفاء املالحظات و اعتمادها. ,, تقيم النتائج و اعداد التقارير  التدقيق عضو من فريق


