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  :تمهيد

تحقيقاً ألهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى تحقيق التكامل والترابط بين الدول األعضاء فـي                 

  والتي وضعت أسس   ،بين دول المجلس  " االتفاقية االقتصادية   " وتمشياً مع أهداف    ،  جميع الميادين تعزيزا لوحدتها   

، لتطوير أسلوب العمل المشترك بين دول المجلـس،          لدول الخليج العربية   السوق المشتركة لدول مجلس التعاون    

وحيث يتعين استخدام شارة مطابقة موحدة لتسهيل أعمال الرقابة على السوق المشتركة لدول مجلس التعاون من                

 والمستوردين فيما يتعلق بالشارة بمقتضى       المختصة بالدول األعضاء ولتوضيح التزامات الصانعين      السلطاتقبل  

لتحديد شكل هذه الشارة وأسلوب ومعنى ومـدلول وضـعها           هذه الالئحة واصدار  األنظمة المطبقة فقد تم وضع      

  .واإلقرار بوضعها 

  التعاريف   :1مادة 

دالالت الواردة يكون للمسميات التالية ـ أينما وردت في هذه الالئحة ـ وما لم يقتض سياق النص خالف ذلك، ال  

  :منهاأمام كل 

  مجلس التعاون 1/1

  .مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 الهيئة 2/1

  .هيئة التقييس لدول مجلس التعاون

  الدول األعضاء 3/1

دولة اإلمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية الـسعودية،       ( الدول األعضاء في مجلس التعاون      

  ). ولة الكويتسلطنة عمان، دولة قطر، د

  مجلس اإلدارة 4/1

  .مجلس إدارة الهيئة

  الالئحة الفنية الخليجية 5/1

وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها، بما في ذلـك                 

ـ       . المطبقة والتي يتوجب االلتزام بها    ) سارية المفعول (األحكام اإلدارية    اص فـي   وقد تشمل أو تبحث بـشكل خ
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المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع العالمات أو الملصقات التـي تنطبـق علـى المنتجـات أو                 

  .العمليات أو طرق اإلنتاج 

  التشريعات الوطنية 6/1

وثيقة إلزامية صادرة عن الجهات المختصة في الدول األعضاء تحدد المتطلبات األساسية لمنتج أو لفئة محـددة                 

  .من المنتجات

  ة المطابقةشار 7/1

و إقـرار   / ذات شكل خاص توضع على المنـتج أو         لدول الخليج العربية   لدول مجلس التعاون  المطابقة  هي شارة   

  .المطابقة للداللة على مطابقة المنتج للمتطلبات األساسية الواردة في الالئحة الفنية الخليجية الخاصة به

 المتطلبات األساسية 8/1

  . والتي يتوجب االلتزام بها،لتي قد تؤثر على السالمة والصحة والبيئةهي المتطلبات الخاصة بالمنتجات وا

  المواصفات القياسية الخليجية 9/1

وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة والتي تضع لالستخدام االعتيادي والمتكرر، القواعد والتعليمات أو الخـصائص               

تقيد بها إلزاميا، وقد تشمل أو تبحـث بـشكل   للمنتجات أو العمليات وطرق اإلنتاج ذات العالقة، والتي ال يكون ال  

، ومتطلبات وضع العالمات أو الملصقات التي تنطبق على المنتجات أو            التعبئة خاص المصطلحات، والتعاريف و   

  . العمليات أو طرق اإلنتاج 

10/1 ISO 
  المنظمة الدولية للتقييس

11/1 IEC 
  اللجنة الدولية الكهروتقنية 

 ∗التحقق من المطابقة 12/1

  .متطلبات محددة خاصة بمنتج أو عملية أو نظام أو شخص أو جهة قد تم الوفاء بهاهو إثبات أن 

  

  
 

                                                 
  ISO\IEC 17000المرجع المواصفة القياسية الدولية   ∗
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  جهة المقبولةال 13/1

 التي تم تعيينها على أنها جهة تحقق من المطابقة تستطيع القيام بجميع إجراءات التحقـق                 المتقدمة الجهةتلك  هي  

  .وعادة ما تكون جهة معتمدةمن المطابقة في نطاق معين والواردة في اللوائح الفنية الخليجية 

  ∗االعتماد 14/1

 .محددة مطابقة تقويمكفاءتها لتنفيذ مهام  تدلل بصورة رسمية على مطابقة تقويمجهة ل طرف ثالث  منمصادقة

  جهة االعتماد 15/1

 .هي جهة ذات سلطة تقوم بالتأكد من جدارة جهات التحقق من المطابقة

  الرقم التعريفي 16/1

 عضاء تصدره الهيئة للجهة المقبولة بعد تعيينها كجهة مقبولة هو رقم موحد على مستوى الدول األ

  نموذج التحقق من المطابقة 17/1

  تـستخدم  ، و  مدخالت معينة ومخرجات معينة    لها حدود معينة و   لهاللتحقق من المطابقة    وثيقة تحدد إجراءات    هو  

 المواصفات القياسية قـد تـم       بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتحقق من أن متطلبات محدده في اللوائح الفنية أو             

استيفاءها، وتشمل إجراءات سحب العينات واالختبار والتفتيش، التقييم، التحقق وضـمان المطابقـة، التـسجيل،               

  .واإلقرار، وكذلك أية إجراءات مشتركة بينها

 الطراز 18/1

توى اآلمان وعلـى    هو عبارة عن مجموعة من فروع المنتَج الواحد تكون االختالفات فيما بينها ال تؤثر على مس               

  .المتطلبات األخرى الخاصة باألداء

  المنتَج 19/1

 هو نتاج أي عملية

  مجال التطبيق   :2مادة 

 والتـي    الموحدة الواردة في اللوائح الفنية الخليجية     تطبق هذه الالئحة على كافة المنتجات التي تخضع للمتطلبات        

  .عربية لدول الخليج التلزم بوضع شارة المطابقة لدول مجلس التعاون
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  معنى ومدلول وضع شارة المطابقة على المنتجات   :3مادة 

ستيفاء الصانع أو من يمثله لجميع المتطلبات الواجب توفرها في المنتَج بموجب اللوائح             اتجسد شارة المطابقة     1

ة، الفنية الخليجية، وبهذا فإن معنى المطابقة يكون غير مقصور على المتطلبات األساسية ذات الصلة بالـسالم               

التزامات محددة ال تشكل بالضرورة جزء       اللوائح الفنية الخليجية      قد تفرض     فقط و إنما   الصحة العامة، والبيئة  

 .من المتطلبات األساسية

وضع شارة المطابقة على المنتجات يعنى أن الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي قام بوضعها أومـن أصـبح                   2

ج وأنها  طابق جميع متطلبات اللوائح الفنية الخليجية ذات العالقة بالمنتَ        ج ي مسئوالً عن وضعها قد تأكد بأن المنتَ      

 .وضعت بعد القيام بكافة إجراءات التحقق من المطابقة المنصوص عليها في هذه اللوائح

 أن المنتجـات تطـابق كـل        يكثر من الئحة فنية خليجية فإن شارة المطابقة تعن        أحيثما تخضع المنتجات إلى      3

حيثمـا  وج   اللوائح في كافة الوثائق المصاحبة للمنتَ      تلك اللوائح ويجب تسجيل     تلكردة في جميع    المتطلبات الوا 

 .يكون مناسباً على بطاقة البيانات

يجب وضع شارة المطابقة على جميع المنتجات الخاضعة للوائح الفنية الخليجية والتي تلزم بوضـعها علـى                  4

 .وق الخليجية المشتركةج المستوفي لمتطلباتها قبل طرحه في السالمنتَ

شارة المطابقة هي الشارة الوحيدة التي تؤكد بأن المنتجات تتوافق مع اللوائح الفنية الخليجيـة ويجـب علـى                    5

 خالف شارة المطابقة في تـشريعاتهم الوطنيـة         عالمات أخرى للمطابقة  الدول األعضاء عدم اإلشارة إلى أي       

  .فيما يتعلق بالمطابقة مع متطلبات اللوائح الفنية الخليجية

 هو المسئول عن مطابقة المنتَج للوائح الفنيـة الخليجيـة           هاالصانع سواء كان داخل الدول األعضاء أو خارج        6

 ممثالً عنه ومـرخص لتمثيلـه داخـل       ويمكن للصانع أن يفوض   . المعنية به وكذلك عن تثبيت شارة المطابقة      

وفي حاالت استثنائية مبررة تحددها اللوائح الفنية الخليجية عندها يكون الشخص المـسئول             . الدول األعضاء 

 .عن طرح المنتَج في السوق الخليجي متحمالً لمسؤوليات الصانع

منتج المنصوص عليها في اللوائح     ال يجوز تثبيت شارة المطابقة ما لم تستكمل إجراءات التحقق من المطابقة لل             7

 .الفنية الخليجية ذات العالقة والتي تثبت استيفاءه للمتطلبات المحددة له في هذه اللوائح
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  شكل وأبعاد شارة المطابقة   :4مادة 

 2يكون شكل شارة المطابقة كما هو وارد في ملحق رقم  1

  2سب الموضحة في الشكل ملحق رقم في حالة تقليص أو تكبير شارة المطابقة فإنه يجب مراعاة الن 2

 أبعادهـا  قلتألبعاد محددة للشارة فإن شارة المطابقة يجب أن ال           الالئحة الفنية الخليجية  في حالة عدم فرض      3

 . مم5 عن

  وضع وتثبيت شارة المطابقة   :5مادة 

ر غير ممكن أو غيـر   ومع ذلك إذا كان هذا األم،يجب تثبيت شارة المطابقة على المنتَج أو على بطاقة بياناته     1

متاح نظراً لطبيعة المنتَج فإنه يجب وضعها أو تثبيتها على العبوة إن وجدت أو على المـستندات المـصاحبة                   

  .طبقاً لما هو وارد في اللوائح الفنية الخليجية

  .يجب تثبيت شارة المطابقة بشكل واضح ومقروء وقانوني وبحيث يصعب إزالتها 2

  .هاية مرحلة مراقبة اإلنتاجيجب وضع شارة المطابقة في ن 3

يجب أن ترفق شارة المطابقة بالرقم التعريفي وذلك في الحاالت التي تستلزم تدخل جهة مقبولة فـي مرحلـة                    4

 .ضبط اإلنتاج

إذا لزم وضع شروط تخص استخدام بعض المنتجات، فيتم وضع شكل بياني أو عالمة أخرى تدل على فئـة                    5

 .و غيرها بما يلي الشارة والرقم التعريفياستخدام المنتَج على سبيل المثال أ

العالمات األخرى على المنتَج يجب أن ال تكون خادعة أو مضللة للمستخدم فيما يتعلق بمعنى وشـكل شـارة                    6

  .المطابقة

و الدولية أو لوائح خاصـة      أ مختلفة تشير إلى المطابقة مع المواصفات الوطنية         اتإذا كان المنتَج يحمل عالم     7

الدين ونحو ذلك فيجب أن ال يؤدي وضع هذه العالمات إلى أي لبس أو تضليل أو تقليد مع شـارة                    بالتقاليد أو   

ج شريطة أن ال يحد      للمنتَ المرفقةأو المستندات   /وعبوته   وأ ويجوز تثبيت هذه العالمات على المنتَج        ،المطابقة

  .ذلك من وضوح ومدى قراءة وقانونية شارة المطابقة
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 الدول األعضاء،   ي له ف  يو الممثل القانون  أ أو عن طريق وكيله      ،قة عن طريق الصانع   يجب تثبيت شارة المطاب    8

وفي الحاالت االستثنائية إذا ما ورد ذلك في اللوائح الفنية الخليجية يمكن تثبيتها عن طريق الشخص المسئول                 

في تحت مسئولية   قم التعري روفي جميع هذه الحاالت يكون وضع ال      . عن طرح المنتَج في سوق الدول األعضاء      

 .الجهة المقبولة ذاتها أو الصانع أو وكيله المعتمد في الدول األعضاء

  شتراطات شارة المطابقةابتحقيق  إقرار الصانع أو من ينوب عنه   :6مادة 

 له بالدول األعضاء القيام باإلقرار عن الحصول على شارة المطابقـة            يو الممثل القانون  أيتوجب على الصانع     1

  . أدناه4ستيفاء إجراءات التحقق من المطابقة الخاصة بذلك و كما هو موضح في الفقرة وذلك بعد ا

 تم  ينه مطابق للطراز الذ   أ بالمتطلبات األساسية الواردة باللوائح الفنية الخليجية أو         ين المنتَج يف  أيؤكد اإلقرار    2

  .حدى الجهات المقبولةإختباره بواسطة ا

 سنوات من تاريخ التصنيع ما لـم        10لمدة ال تقل عن     ) يالملف الفن (قرار  حتفاظ بمحتويات اإل  ن يتم اال  أيجب   3

  .تُحدد اللوائح الفنية الخليجية مدة أخرى

  : المعلومات التالية اإلقرار بالمطابقة أن يتضمنيجب 4

  .اسم وعنوان الصانع أو وكيله المفوض الكائن بإحدى الدول األعضاء •

  ...). معلومات إضافية مثل الرقم المسلسل، الخ أيديل، وسم، النوع، رقم المواال(تعريف المنتَج  •

  .ستخدامها أثناء تصميم وتصنيع المنتَجا تم يالمراجع الفنية والمواصفات الت •

  .الخ).مثالً أجهزة كهربائية(معلومات إضافية تختص بدرجة المنتَج، المجموعة التي ينتمي إليها أي  •

  .تاريخ إصدار اإلقرار •

  ). له بالدول األعضاءيو الممثل القانونأالصانع (لقانوني المسئول عن المنتَج لشخص اااسم وتوقيع  •

  ).أو الممثل القانوني له(النص في اإلقرار أنه تم إصدار هذا اإلقرار بالمطابقة تحت مسئولية الصانع  •

  .تعريف صاحب التوقيع الذي له صالحية الدخول في التزامات نيابة عن الصانع أو وكيله المفوض •

 :يضاً بعض المعلومات األخرى مثلأن يتضمن اإلقرار أجوز ي 5

  .ختبارات الخاصة بالمنتَج قامت بااليعنوان ورقم الجهة المقبولة الت اسم و •
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  . الخاص بالمنتَجياسم وعنوان الشخص المسئول عن حفظ الملف الفن •

مكن للصانع إصدار إقرار واحد      حالة وجود مجموعة من اللوائح الفنية الخليجية التي تنطبق على المنتَج في            يف 6

 . استيفاء متطلباتها تميتضمن كل اللوائح الفنية الخليجية التي

 . أو باللغتين العربية واإلنجليزيةالعربيةة يجب أن يكون اإلقرار باللغ 7

لى الجهات المختصة بالمراقبة ومسح األسواق في الـدول األعـضاء           إ همحتويات ن يتم توفير اإلقرار و    أيجب   8

  .يئة حال طلبهواله

  أحكام عامة   :7مادة 

يجب على الدول األعضاء أن تتخذ كافة التدابير في قوانينها وتشريعاتها الوطنية التي تمنع أي إمكانية لحدوث                  1

 .المطابقة وتمنع االستخدام الخاطئ لها لشارة لبس أو تضليل أو تقليد 

ص بسوء استخدام شارة المطابقـة طبقـا للـوائح          يتم تطبيق العقوبات على المخالفات التي قد تحدث فيما يخت          2

  .والقوانين السارية في الدولة العضو التي ضبطت فيها المخالفة

  .تختص الهيئة بتفسير النصوص الواردة في هذه الالئحة 3



   التعاونهيئة التقييس لدول مجلس

   GSOلدول الخليج العربية  
 

BD09100501 : الالئحةرقم
   1      :صداررقم اإل

  2009 /24/05:تاريخ اإلصدار

  

  10  من  10ص                      اونالئحة شارة المطابقة لدول مجلس التع
 

  المراجع  :1 ملحق رقم

  .اللوائح الفنية واألدلة الصادرة عن الهيئة 1

 ).إرشادي (1993 يوليو 22در بتاريخ  الصاEEC/93/465قرار المفوضية األوروبية رقم  2

 الخاصة بالتحقق من المطابقة الصادرة عن لجنة التحقق من المطابقـة            ISO\IECالمواصفات واألدلة الدولية     3

CASCO في منظمة ISO  

  

  :2 رقمملحق 

  التعاون مجلس لدول المطابقة شارة شعار

   ∅للشعار األكبر الخارجي القطر من %  8.5 يعادل) X (الحروف سمك يكون أن يجب
      ∅  

 

  


