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تمهيد
 .1انطالقا من أهداؾ مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة الرامٌة إلى تحقٌق التكامل والترابط بٌن الدول
األعضاء فً جمٌع المٌادٌن وصوالً لوحدتها ،وتمشٌا ً مع أهداؾ " االتفاقٌة االقتصادٌة الموحدة " بٌن دول
المجلس ،والتً وضعت أسس السوق الخلٌجٌة المشتركة لتطوٌر أسلوب العمل المشترك بٌن دول المجلس،
كما حددت خطوات التكامل االقتصادي بد ًءا بإقامة منطقة التجارة الحرة ،ثم االتحاد الجمركً ،ثم استكمال
السوق الخلٌجٌة المشتركة ،وانتها ًء باالتحاد النقدي واالقتصادي ،وكذلك توحٌد تشرٌعاتها التجارٌة
والصناعٌة والجمركٌة؛
 .2وتحقٌقا ألهداؾ مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة من إنشاء هٌبة التقٌٌس لدول مجلس التعاون لدول الخلٌج
العربٌة ( )GSOلتعزٌز مسٌرة التكامل االقتصادي ومواكبة ما ٌتطلبه قٌام االتحاد الجمركً من توحٌد
المواصفات والمقاٌٌس بالدول األعضاء وضمان سالمة وجودة السلع التً تدخل إلى أسواق دول المجلس ،لما
فٌه صالح مواطنٌها .وتوحٌد أنشطة التقٌٌس المختلفة ومتابعة تطبٌقها وااللتزام بها للمساهمة فً تطوٌر
قطاعاتها اإلنتاجٌة والخدمٌة وتنمٌة التجارة بٌنها وحماٌة المستهلك والبٌبة والصحة العامة وتشجٌع
الصناعات الخلٌجٌة بما ٌحقق دعم االقتصاد الخلٌجً والمحافظة على مكتسبات دول المجلس وٌساهم فً
تقلٌص العوابق الفنٌة للتجارة بما ٌتماشى مع أهداؾ االتحاد الجمركً ومع التزامات الدول تجاه اتفاقٌات
منظمة التجارة العالمٌة ()WTO؛
 .3وتمشٌا ً مع " االتفاقٌة االقتصادٌة الموحدة " بٌن دول المجلس ،بؤن ٌتم التبادل التجاري بٌن الدول األعضاء
ضمن اتحاد جمركً بنقطة دخول واحدة وأنظمة وإجراءات جمركٌة موحدة بما ٌسهل حركة انسٌاب وانتقال
السلع بٌن الدول األعضاء وتوحٌد إجراءات ونظم وسٌاسات التبادل التجاري مع العالم الخارجً؛
 .4وتمشٌا ً مع " االتفاقٌة االقتصادٌة الموحدة " بٌن دول المجلس ،فً الوصول إلى السوق الخلٌجٌة المشتركة،
وتوفٌر بٌبة استثمارٌة تتسم بالشفافٌة واالستقرار ،وتنفٌذا "لالستراتٌجٌة الموحدة للتنمٌة الصناعٌة" لدول
المجلس وتوحٌد التشرٌعات واألنظمة الصناعٌة وتنسٌق النشاط الصناعً بٌنها على أساس تكاملً ،وتحقٌق
التكامل بٌن دول المجلس فً مجاالت الصناعة البترولٌة والمعدنٌة والموارد الطبٌعٌة األخرى ،والتنمٌة
الزراعٌة ،وحماٌة البٌبة؛
 .5وتنفٌذا لقرار مجلس إدارة هٌبة التقٌٌس فً اجتماعه الحادي عشر (الدوحةة 22 ،نةوفمبر 2339م) بةاإلعالن
الرسمً النضمام الجمهورٌة الٌمنٌة إلى هٌبة التقٌٌس لدول مجلس التعاون لدول الخلةٌج العربٌةة اعتبةارا مةن
ٌ 31نةةاٌر  2313م تنفٌةةذا لقةةرار المجلةةس األعلةةى لمجلةةس التعةةاون لةةدول الخلةةٌج العربٌةةة فةةً دورتةةه التاسةةعة
والعشرٌن (مسقط 33 ،دٌسمبر 2338م) القاضً باعتماد هذا االنضمام؛
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 .6وحٌث أن هٌبة التقٌٌس لدول مجلس التعاون لدول الخلةٌج العربٌةة منةوط بهةا وضةع واعتمةاد وتحةدٌث ونشةر
اللوابح الفنٌة والمواصةفات القٌاسةٌة الخلٌجٌةة وإجةراءات تقةوٌم المطابقةة الخلٌجٌةة للسةلع والمنتجةات وأجهةزة
القٌةةاس والمعةةاٌرة والتعةةارٌؾ والرمةةوز والمصةةطلحات الفنٌةةة واشةةتراطات تنفٌةةذ وأسةةالٌب سةةحب العٌنةةات
والفحص واالختبار والمعاٌرة طبقا للوابح التنفٌذٌة الصادرة بذلك؛
 .7وحٌث أن هٌبة التقٌٌس لدول مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة منوط بها وضع الةنظم واللةوابح والتعلٌمةات
واألدلة إلجرا ءات تقةوٌم المطابقةة بمةا فةً ذلةك عالمةة الجةودة وشةارة المطابقةة وشةهادات المطابقةة الخلٌجٌةة
ونظم االعتماد المختلفة؛
 .8وتنفٌذا لقرار مجلس إدارة هٌبة التقٌٌس فةً اجتماعةه السةادس )ٌ 5ونٌةو 2337م( بالبةدء فةً تنفٌةذ توصةٌات
مشروع تطوٌر نشاط التحقق من المطابقة فةً دول مجلةس التعةاون ،خاصةة منهةا الكةؾ تةدرٌجٌا عةن تحوٌةل
المواصةةفات القٌاسةةٌة إلةةى تشةةرٌعات فنٌةةة ملزمةةة واعتمةةاد مفهةةوم أن ٌكةةون اإللةةزام معتمةةدا علةةى المتطلبةةات
األساسٌة للمنتجات (األمان والصحة والبٌبة) كؤساس لوضع المنهج الخلٌجً الجدٌد لإللزام التشرٌعً ،وإنشاء
عالمة مطابقة خلٌجٌة موحةدة تخةدم النظةام الخلٌجةً الجدٌةد ،ونظةام موحةد ألنشةطة مسةح ومراقبةة األسةواق،
ونظام موحد للمسبولٌة عن المنتج؛
 .9وبالنظر إلى الدور التشرٌعً المرتقب من إصدار نظام خلٌجً لسالمة المنتجات ومسح السوق ،لتؤكٌد الرإٌة
العصرٌة حول سٌاسة موحدة ومحكمة فً مجال سالمة المنتجات ومسةح السةوق ،مةن خةالل تعرٌةؾ دقٌةق و
مقبةةول مةةن الجمٌةةع حةةول المنةةتج اممةةن (السةةلٌم) ،ومةةن ثةةم تحدٌةةد المسةةإولٌات الخاصةةة بكافةةة المتةةدخلٌن
االقتصادٌٌن فً سلسلة اإلمداد للمنت َج ،فضال عن تؤسٌس نظام خاص حول مسةإولٌة المنة ِتج أو المسةتورد فةً
حالة الضرر الذي قد ٌسببه المنت َج ؼٌةر اممةن ،وذلةك مةن خةالل مبةدأ المسةإولٌة حتةى مةع عةدم الخطةؤ ،وفقةا
ألحدث المبادئ الدولٌة فً مجال سالمة المنتجات والمسإولٌة القانونٌة حولها؛
فقةةد تةةم إصةةدار هةةذا النظةةام بهةةدؾ التوحٌةةد والتؤسةةٌس بشةةكل واضةةح للمبةةادئ المتفةةق علٌهةةا سةةواء فٌمةةا بةةٌن الةةدول
األعضةةاء أو المبةةادئ العالمٌةةة المترتبةةة عةةن انضةةمامها لمنظمةةة التجةةارة العالمٌةةة ،كمةةا ٌهةةدؾ تحدٌةةد إطةةار قةةانونً
متكامل ومتجانس ٌحدد المسإولٌات القانونٌة بشكل واضح لكل فبة من المتةدخلٌن اسةتنادا إلةى تعةارٌؾ دقٌقةة تمٌةز
بشكل واضةح بةٌن المتةدخلٌن ،كمةا أنةه ٌسةتند إلةى أحةدث القةوانٌن المعمةول بهةا فةً مجةال سةالمة المنتجةات ورفةع
الحواجز الفنٌة للتجارة؛
مالحظة :هذا التمهٌد وكافة المالحق لهذا الدلٌل جزء ال ٌتجزأ منه.
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نطاق التطبٌق
( )1تطبق أحكام هذا النظام على كافة ال ُمنت َجات أو فبات ال ُمنت َجات ،عدا ال ُمنت َجات الؽذابٌة
واألدوٌة والمستحضرات الصٌدلٌة.
(ٌ )2عتبر هذا النظام مكمالً لألنظمة الخاصة بال ُمنت َجات أو فبات ال ُمنت َجات الواردة فً الفقرة ()1
فً حالة عدم وجود أحكام حول أهداؾ السالمة فً تلك األنظمة.

المادة 2 :

التعارٌؾ

مجلس التعاون:

مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة.

الهٌبة:

هٌبة التقٌٌس لدول مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة.

الدول األعضاء:

الدول األعضاء فً هٌبة التقٌٌس لدول مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة (دولة
اإلمارات العربٌة المتحدة ،مملكة البحرٌن ،المملكة العربٌة السعودٌة ،سلطنة عمان،
دولة قطر ،دولة الكوٌت ،الجمهورٌة الٌمنٌة).

مجلس اإلدارة:

مجلس إدارة الهٌبة.

المجلس الفنً:

المجلس الفنً للهٌبة.

اللجنة الخلٌجٌة للتحقق
من المطابقة:

اللجنة المشرفة على عملٌة إصدار اللوابح الفنٌة الخلٌجٌة ،وتضم فً عضوٌتها ممثلٌن
عن األجهزة الوطنٌة للتقٌٌس فً الدول األعضاء من المختصٌن فً شإون المطابقة
أو تطبٌق المواصفات.

اللجنة العامة الخلٌجٌة
للمواصفات:

اللجنة المشرفة على أنشطة اللجان الفنٌة للمواصفات بالهٌبة ،وتضم فً عضوٌتها
مدٌري إدارات المواصفات بؤجهزة التقٌٌس الوطنٌة.

مركز االعتماد الخلٌجً :مركز االعتماد لدول مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة.
فبة ُمنت َجات

هً مجموعة من ال ُمنت َجات الصناعٌة أو ال ُمنت َجات الخدمٌة التً تشترك معا ً فً
صفات وممٌزات بحٌث تصدر البحة فنٌة خلٌجٌة تؽطٌها جمٌعاً.

ال ُمنت َج

كافة ال ُمنت َجات الموجهة الستهالك أو استخدام المستهلك ،حتى لو كان ذلك فً إطار
تقدٌم الخدمات ،أو ٌرجح فً ظروؾ محتملة أن ٌقوم المستهلك باستخدامها حتى ولو
كانت ؼٌر مقصودة لهذا االستخدام ،وٌكون قد تم اإلمداد بها فً إطار نشاط تجاري،
بمقابل أو بدون مقابل.
ال ٌنطبق هذا التعرٌؾ على ال ُمنت َجات ال ُمستخدمة الموردة على أنها تحؾ أو تلك التً
ٌجب إصالحها أو تعدٌلها قبل استخدامها ،على أن ٌقوم المورد بإبالغ الشخص الذي
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ٌقوم بالتورٌد له صراحة بذلك.
المستهلك

هو أي شخص طبٌعً ٌحصل على ال ُمنت َج مباشرة أو من خالل خدمة وٌستخدمه من
أجل أؼراضه الشخصٌة أو أؼراض أفراد أسرته أو ممتلكاته أو الذي قد تتؤثر سالمته
من المنتج.

المستخدم

هو المستهلك ،أو أي شخص طبٌعً آخر ٌستخدم ال ُمنت َج ،أو الذي تعرضت صحته أو
سالمته الجسدٌة للتؤثر بال ُمنت َج.

الصانع

هو كل شخص طبٌعً أو اعتباري ٌقوم بتصنٌع ُمنت َج ما ،أو ٌوكل تصمٌمه أو
تصنٌعه إلى شخص طبٌعً أو اعتباري آخر ثم ٌقوم بتسوٌقه تحت اسمه أو تحت
العالمة التجارٌة الخاصة به.

المستورد

هو أي شخص طبٌعً أو اعتباري ٌكون مقره داخل إحدى الدول األعضاء ،وٌقوم
بإستٌراد ُمنت َجات من دولة خارجٌة إلى إحدى أسواق الدول األعضاء.

الموزع

هو كل شخص طبٌعً أو اعتباري فً سلسلة اإلمداد ،ؼٌر الصانع أو المستورد،
والذي ٌبٌع ال ُمنت َجات فً أي من أسواق الدول األعضاء.

الممثل الرسمً

أي شخص طبٌعً أو اعتباري ٌكون مقره داخل إحدى الدول األعضاء وحاصل على
توكٌل موثق من الصانع لتمثٌله.

المزودون

هم كل من الصانع والممثل الرسمً والمستورد ،والموزع.

الوضع فً السوق

هو وضع ال ُمنت َج ألول مرة فً سوق الدول األعضاء ،وٌقوم به إما الصانع أو
المستورد.

المسإول عن الوضع فً هو الصانع أو المستورد الذي ٌقوم بوضع ال ُمنت َج فً سوق الدول األعضاء.
السوق
العرض فً السوق

أي إمداد بال ُمنت َج بهدؾ التوزٌع أو االستهالك أو االستخدام فً الدول األعضاء فً
إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالػ مادٌة أو بدون مقابل.

سلسلة اإلمداد

كل المراحل التً ٌمر بها ال ُمنت َج بعد إنتاجه وصوالً للمستهلك النهابً (وتشمل عملٌات
االستٌراد والتخزٌن والبٌع بالجملة والمفرق والتوصٌل ،إلخ).

السحب

هو أي إجراء ٌهدؾ إلى منع ال ُمنت َجات من العرض فً السوق فً سلسلة اإلمداد.

االستدعاء

هو أي إجراء ٌهدؾ إلى استرجاع ال ُمنت َجات التً قد تم توفٌرها للمستخدم النهابً.

الالبحة الفنٌة الخلٌجٌة

وثٌقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصابص ال ُمنت َجات والعملٌات المرتبطة بها
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وطرق إنتاجها ،بما فً ذلك األحكام اإلدارٌة (سارٌة المفعول) المطبقة والتً ٌجب
االلتزام بها .وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص فً المصطلحات والتعارٌؾ والتعببة،
ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات التً تنطبق على ال ُمنت َجات أو الخدمات أو
العملٌات أو طرق اإلنتاج.
المواصفة القٌاسٌة
الخلٌجٌة

وثٌقة معتمدة من مجلس اإلدارة والتً تضع لالستخدام االعتٌادي والمتكرر ،القواعد
والتعلٌمات أو الخصابص لل ُمنت َجات أو العملٌات وطرق اإلنتاج ذات العالقة ،والتً ال
ٌكون التقٌد بها إلزامٌا ،وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات ،والتعارٌؾ
والتعببة ،ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات التً تنطبق على ال ُمنت َجات أو
الخدمات أو العملٌات أو طرق اإلنتاج.

إجراءات تقوٌم المطابقة
الخلٌجٌة

وثٌقة معتمدة من مجلس اإلدارة توضح اإلجراء ال ُمستخدم بطرٌقة مباشرة أو ؼٌر
مباشرة لتقوٌم المطابقة.

دلٌل استرشادي:

وثٌقة معتمدة من المجلس الفنً تحدد أو توضح مجموعة من المبادئ أو القواعد
والتً ال ٌكون التقٌد بها إلزامٌا ولكنها تإدي إلى المطابقة مع المتطلبات الملزمة.

المطابقة

استٌفاء المنت َج أو الخدمة أو العملٌة أو النظام أو الجهة أو الشخص للمتطلبات
الخاصة بك ٍل منها ،وقد تكون هذه المتطلبات مواصفات قٌاسٌة أو لوابح فنٌة أو شروط
عقد أو مطلب لمستهلك...إلخ.

تقوٌم المطابقة

إثبات أن اشتراطات محددة خاصة ب ُمنت َج أو عملٌة أو نظام أو شخص أو جهة قد تم
استٌفابها.

جهات تقوٌم المطابقة

هً الجهات التً تقوم بإجراءات تقوٌم المطابقة ،شاملة المعاٌرة واالختبار ومنح
الشهادات والتفتٌش.

إقرار المطابقة

وثٌقة ٌجب على المسإول عن الوضع فً السوق أن ٌُصدرها قبل الوضع فً السوق،
ٌشهد فٌها  -تحت كامل مسإولٌته ّ -
مستوؾ للمتطلبات األساسٌة للسالمة
أن ال ُمنت َج
ٍ
الواردة فً اللوابح الفنٌة الخلٌجٌة النافذة.

شارة المطابقة الخلٌجٌة

هً شارة المطابقة لدول مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة ذات شكل خاص توضع
على ال ُمنت َج أو إقرار المطابقة أو كلٌهما وفق متطلبات اللوابح الفنٌة الخلٌجٌة المعنٌة-
للداللة على مطابقة ال ُمنت َج للمتطلبات األساسٌة الواردة فً اللوابح الفنٌة الخلٌجٌة.

االعتماد

شهادة من طرؾ ثالث تثبت بصفة رسمٌة أن جهة تقوٌم مطابقة مإهلةً للقٌام بمهام
تقوٌم مطابقة محددة.
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الخطر (األخطار)

مصدر محتمل للضرر.

الخطورة (المخاطر)

مدى احتمال ظهور خطر مسببا ً للضرر مرتبطا ً بدرجة شدة الضرر.

ُمنت َج ٌمثل خطورة

ُمنت َج ٌُمكـِنُه التؤثٌر سلبا ً على صحة وسالمة األشخاص بشكل عام ،والصحة
والسالمة فً أماكن العمل ،وحماٌة المستهلك ،والبٌبة واألمن العام وكذلك المصالح
العامة األخرى ،بدرجة أكبر مما ٌعتبر معقوالً ومقبوالً فً ظل الظروؾ العادٌة أو
المتوقعة الستخدام ال ُمنت َج المعنً  ،بما فً ذلك مدة االستخدام ،وعند اللزوم متطلبات
التشؽٌل والتركٌب والصٌانة.

ُمنت َج ٌمثل خطورة
حرجة

هو كل ُمنت َج ٌمثل خطورة تستدعً التدخل السرٌع واتخاذ تدابٌر تصحٌحٌة ،بما فً
ذلك الحاالت التً قد ال تظهر آثارها فً الحال.

ُمنت َج خطٌر (ؼٌر سلٌم)

هو كل ُمنت َج ال تتوفر فٌه شروط السالمة وفقا ً للمبحث األول.

ُمنت َج سلٌم

هو كل ُمنت َج تتوفر فٌه شروط السالمة وفقا ً للمبحث األول.

مسح السوق

هً األنشطة والتدابٌر التً تتخذها السلطات الحكومٌة للتحقق من أن ال ُمنت َجات تلبً
المتطلبات المنصوص علٌها فً اللوابح الفنٌة الخلٌجٌة أو اللوابح الفنٌة الوطنٌة
النافذة ،وأن تلك ال ُمنت َجات ال تشكل خطرا ً على الصحة والسالمة أو على أي جانب
آخر ٌتعلق بحماٌة المستهلكٌن أو المصلحة العامة.

سلطة مسح السوق

هً الجهة الحكومٌة التً تحددها كل دولة من الدول األعضاء لتكون الجهة المسإولة
عن تنفٌذ عملٌات مسح السوق على أراضٌها؛ وللدول األعضاء ْ
أن تعٌن أكثر من جهة
واحدة كسلطات لمسح السوق.

السلطات المختصة

هً جهات مخولة من قبل الحكومات الوطنٌة لدى الدول األعضاء من أجل تطبٌق
بعض أو كل أحكام هذا النظام.

الالبحة التفسٌرٌة

هً كل البحة صادرة تطبٌقا ألحكام هذا النظام وتفسر أحكامه.
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الفصل  1سالمة ال ُمنت َجات
المبحث 1

االلتزام العام بالسالمة

المادة 3 :
ٌحظر صناعة واستٌراد وتسوٌق وتداول ال ُمنت َجات ؼٌر السلٌمة واإلعالن عنها.
المادة 4 :
(ٌ )1عتبر ال ُمنت َج سلٌما ً إذا توفرت فٌه متطلبات اللوابح الفنٌة الخلٌجٌة.
( )2فً حالة عدم وجود البحة فنٌة خلٌجٌة فإن ال ُمنت َج ٌعتبر سلٌما ً إذا توفرت فٌه متطلبات
اللوابح الفنٌة الوطنٌة النافذة فً أي من الدول األعضاء.
( )3فً حالة عدم وجود البحة فنٌة خلٌجٌة أو وطنٌة فإن ال ُمنت َج ٌعتبر سلٌما ً إذا كان مطابقا ً
للجوانب التً تتعلق بالمخاطر التً تشملها المواصفات القٌاسٌة الخلٌجٌة ،فإذا لم تتوفر
فللمواصفات القٌاسٌة الوطنٌة ألي من الدول األعضاء ،فإن لم تتوفر فللمواصفات
القٌاسٌة الدولٌة ذات الصلة.
المادة 5 :
( )1فً جمٌع الحاالت األخرىٌُ ،عد ال ُمنت َج سلٌما ً إذا ثبت أنه ال ٌمثل أي خطر ،فً حدود
ظروؾ االستخدام العادٌة والمعقولة ،بما فً ذلك مدة االستخدام ،ومتطلبات التشؽٌل
والتركٌب والصٌانة ،أو إذا ثبت فقط الحد األدنى من األخطار المرتبطة باستخدامه،
وذلك فً حدود ظروؾ االستهالك واالستخدام العادي والمعقول ،ومن ثم ٌعتبر مقبوالً
كاؾ من الحماٌة لصحة وسالمة المستهلك والمستخدم .ولتقٌٌم السالمة فً
وذا مستوى
ٍ
هذه ال ُمنت َجات فإنه ٌُإخذ فً االعتبار  -على وجه الخصوص – ما ٌلً :
أ

خصابص ال ُمنت َج ،بما فً ذلك عناصره وتؽلٌفه وإرشادات السالمة وتعلٌمات
استخدامه وتجمٌعه  -وإذا أمكن – تعلٌمات تركٌبه وصٌانته ،وذلك حسب طبٌعة
ال ُمنت َج؛

ب

تؤثٌره على ال ُمنت َجات األخرى إذا كان محتمالً استخدامه مع ُمنت َجات أخرى؛

ج

طرٌقة عرض ال ُمنت َج وبطاقة بٌاناته وأٌة تحذٌرات تلزم عند استخدامه ،وأي
تعلٌمات تتعلق باستخدامه وطرٌقة التخلص منه وأٌة إشارات أخرى أو معلومات
متعلقة بال ُمنت َج؛
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فبات المستهلكٌن التً تكون عرضة لألخطار عند استخدام ال ُمنت َج وخاصة
األطفال وال ُمسنون (كبار السن) وذوي االحتٌاجات الخاصة.

( )2ال ٌُعد سببا ً كافٌا ً العتبار ال ُمنت َج ؼٌر سلٌم إمكانٌة الحصول على مستوى أعلى من
السالمة أو الحصول على ُمنت َجات أخرى تشكل مستوٌات أقل من األخطار،
المبحث 2

اللوابح الفنٌة الخلٌجٌة

المادة 6 :
ت ُحد ّد اللوابح الفنٌة الخلٌجٌة الخاصة بال ُمنت َجات أو فبات ال ُمنت َجات أو المخاطر وعلى حسب
الحاجة ما ٌلً :
( )1الشروط التً ٌتم بموجبها حظر ال ُمنت َجات أو تنظٌم صناعتها واستٌرادها وتصدٌرها
وعرضها وبٌعها و توزٌعها توزٌعا ً مجانٌاً ،وحٌازتها ونقلها أو طرٌقة استخدامها ،بما
فً ذلك خصابص ال ُمنت َجات من حٌث سالمتها ،والسٌما عناصرها وظروؾ إنتاجها
وتجمٌعها وتركٌبها واستعمالها وصٌانتها وإعادة استعمالها وتدوٌرها وكذلك تسمٌتها
وعرضها وتكٌٌفها وحفظها وتؽلٌفها ووضع البطاقات علٌها؛
( )2شروط الصحة والنظافة التً ٌجب مراعاتهما فً عملٌات صناعة ال ُمنت َجات وتحوٌلها
ونقلها وتخزٌنها وبٌعها ،وكذلك من قبل األشخاص المعنٌٌن بتلك العملٌات؛
( )3االلتزامات بشؤن تقدٌم المعلومات للمستهلك ،بما فً ذلك طبٌعة المعلومات التً ٌجب
إرفاقها بال ُمنت َجات وشكلها وعرضها مثل التحذٌرات وتعلٌمات االستخدام ،والمعلومات
اإلرشادٌة للحد من المخاطر المحتملة عند استخدام تلك ال ُمنت َجات؛
( )4التدابٌر الهادفة إلى وضع إجراءات لتتبع ال ُمنت َجات ،بما فً ذلك إعداد وثابق فنٌة
وحفظها وجاهزٌتها عند طلبها؛
( )5التدابٌر الهادفة إلى اإللزام بسحب ال ُمنت َجات من السوق أو استدعابها بهدؾ تعدٌلها أو
التعوٌض الكلً أو الجزبً عنها أو استبدالها ،أو األمر بإتالفها  ،وذلك عندما ٌكون ذلك
هو السبٌل الوحٌد إلزالة الخطر أو الحد منه؛
( )6إجراءات السلطات المختصة لدى الدول األعضاء من أجل تنفٌذ مسإولٌاتها المترتبة
على تطبٌق أحكام هذا النظام ،والشروط التً ٌتم بموجبها تحمٌل التكالٌؾ المتعلقة بتنفٌذ
تدابٌر السالمة الواجب اتخاذها  -وفقا ً للوابح الفنٌة الخلٌجٌة (مثل السحب واالستدعاء) -
على الصانعٌن والمستوردٌن والموزعٌن؛
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( )7التدابٌر المتعلقة بتقوٌم مطابقة ال ُمنت َجات وفقا ً لشروط السالمة لتلك ال ُمنت َجات بما فً ذلك
الشروط الفنٌة لتؤهٌل وتعٌٌن الجهات المقبولة ،والشروط المتعلقة بوضع شارة المطابقة
الخلٌجٌة على ال ُمنت َجات المستوفٌة لمتطلبات اللوابح الفنٌة الخلٌجٌة؛
( )8الشروط الفنٌة التً ٌتم بموجبها االعتراؾ بشهادات المطابقة وعالمات الجودة
والعالمات األخرى من أجل منح فرضٌة استٌفاء المتطلب العام للسالمة.
المادة 7 :
( )1ت ُصدر الهٌبة حسب الحاجة أدلة استرشادٌة ت ُحد ّد وتوضح المبادئ والقواعد واملٌات،
وكذلك الممارسات الجٌدة لتطبٌق هذا النظام واللوابح التفسٌرٌة الصادرة عنه.
( )2التقٌد باألدلة االسترشادٌة لٌس إلزامٌا ً ،وبالمقابل فإن اإلجراءات والتدابٌر المطبقة وفقا ً
لألدلة تعتبر مستوفٌة لمتطلبات هذا النظام واللوابح التفسٌرٌة الصادرة عنه.
المبحث 3

االلتزامات الخاصة بالصانع والمستورد

المادة 8 :
(ٌ )1لتزم الصانع أو المستورد المسإول عن وضع ال ُمنت َجات فً السوق بالتحقق من سالمة
تلك ال ُمنت َجات وفقا ً للمبحث األول ،ومطابقتها للوابح الفنٌة الخلٌجٌة الصادرة وفقا ً
للمبحث الثانً.
(ٌ )2لتزم الصانع أو المستورد المسإول عن وضع ال ُمنت َجات فً السوق بتوفٌر اإلثباتات
عما تم تنفٌذه من إجراءات للتؤكد من سالمة ال ُمنت َجات عندما ٌطلبها المفتشون المخولون
والتابعٌن للسلطات المختصة لدى الدول األعضاء وفقا ً للوابح الفنٌة الخلٌجٌة.
المادة 9 :
(ٌ )1لتزم الصانع والمستورد  -فً حدود أنشطتهما الخاصة  -بتوفٌر المعلومات ذات الصلة
كاؾ للمستهلكٌن لتمكٌنهم من تقٌٌم المخاطر
بالمخاطر ؼٌر الواضحة دون وجود تحذٌر
ٍ
الكامنة فً ال ُمنت َجات فً فترة االستخدام الطبٌعٌة والمتوقعة لها ،وذلك التخاذ اإلجراءات
الوقابٌة ضد تلك المخاطر.
( )2ال ٌعفً توفٌر المعلومات للمستهلكٌن من التقٌد بااللتزامات األخرى المنصوص علٌها
فً هذا النظام واللوابح الفنٌة الخلٌجٌة.

صفحة  11من 33

هيئة التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية
GSO

نظام (قانون) سالمة المنتجات ومسح السوق
GCCA-162308-01

المادة 13 :
(ٌ )1لتزم الصانع والمستورد  -فً حدود أنشطتهما الخاصة  -باتخاذ كل التدابٌر  -المتناسبة
ي أو ك ٌل منهما فً السوق  -والتً من شؤنها أن
مع خصابص ال ُمنت َجات التً ٌضعها أ ٌ
تبقٌهما على علم بالمخاطر التً قد تنتج عن هذه ال ُمنت َجات ْ ،
وأن تمكنهما من اتخاذ كل
التدابٌر الالزمة لمراقبة هذه المخاطر بما فً ذلك السحب من السوق والتحذٌر المناسب
والناجع للمستخدمٌن وكذلك استدعاء ال ُمنتَجات من المستهلكٌن.
()2

تتضمن هذه التدابٌر على سبٌل المثال:
أ

اإلشارة - ،على ال ُمنت َج أو على عبوته الخارجٌة  -إلى كل المعطٌات حول هُوٌة
الصانع أو المستورد أو كلٌهما بحسب المسإول عن الوضع فً السوق ،والمراجع
ذات العالقة بال ُمنت َج ،أو إذا اقتضت الحاجة الدفعة التً ٌنتمً إلٌها ،وٌُستثنى من
ذلك الحاالت التً ٌكون فٌها عدم اإلشارة هذه مبررةً؛

ب

القٌام بالتجارب واالختبارات فً كل الحاالت التً ٌكون فٌها ذلك مناسباً ،على
عٌنات من ال ُمنت َجات المعروضة فً السوق ودراسة الشكاوى وإذا أقتضى الحال،
االحتفاظ بسجل للشكاوى وكذلك إبالغ الموزعٌن بشؤن تتبع هذه ال ُمنت َجات.

(ٌ )3جوز للصانع أو المستورد القٌام بتنفٌذ التدابٌر المشار إلٌها فً الفقرتٌن ( )1و( )2من
هذه المادة اختٌارٌا ً بنفسه أو بطلب من السلطات المختصة.
(ٌ )4جب على الصانع أو المستورد تنفٌذ التدابٌر المشار إلٌها فً الفقرتٌن ( )1و( )2من
هذه المادة وفقا ً للوابح التفسٌرٌة لهذا النظام أو بقرارات من السلطات المختصة لدى
الدول األعضاء.
المبحث 4

االلتزامات الخاصة بالموزعٌن

المادة 11 :
ٌلتزم الموزعون بالتصرؾ بعناٌة للمساهمة فً مراعاة متطلبات السالمة المطبقة ،وعلى
األخص عدم عرض ال ُمنت َجات التً ٌعلمون أنها ال تستوفً تلك المتطلبات  ،أو كان ٌجب
علٌهم أن ٌدركوا ذلك استنادا إلى المعلومات التً لدٌهم وبحوزتهم أو المعلومات التً ٌمكنهم
االستقصاء عنها بصفتهم المهنٌة بؤ ّن تلك ال ُمنت َجات ال تستوفً لتلك المتطلبات.
وٌلتزم الموزعون  -فً حدود اختصاصاتهم  -بالمشاركة فً تتبع سالمة ال ُمنت َجات المعروضة
فً السوق ،خاصة بتقدٌم المعلومات حول المخاطر المحتملة لل ُمنت َجات ،وإعداد وتقدٌم الوثابق
الالزمة للكشؾ عن مرجع ال ُمنت َجات ،وكذلك بالمساهمة فً التدابٌر المتخذة من طرؾ
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الصانعٌن والمستوردٌن والسلطات المختصة من أجل تفادي المخاطر .وٌجب علٌهم  -فً
حدود اختصاصاتهم  -اتخاذ التدابٌر المناسبة من أجل تعاون فعّال.
المبحث 5

االلتزامات المشتركة بٌن الصانع والمستورد والموزع

المادة 12 :
ع ِلم أي من الصانع أو المستورد أو الموزع ،أن ال ُمنت َج الذي وضعه أو عرضه فً
( )1إذا َ
السوق قد ٌشكل أخطارا ً على المستهلك ال تتالءم مع االلتزام العام بالسالمة ،فٌجب علٌه
فورا ً إبالغ السلطات المختصة فً الدول األعضاء ،مع توضٌح اإلجراءات المتخذة من
قبله من أجل تحذٌر المستهلكٌن من احتمال التعرض لتلك األخطار .وتحدد كٌفٌة اإلبالغ
من خالل اللوابح التفسٌرٌة لهذا النظام أو بقرارات من السلطات المختصة لدى الدول
األعضاء.
( )2ال ٌجوز للصانع أو المستورد أو الموزع تبرٌر إخالء المسإولٌة عن نفسه بادعابه عدم
العلم بوجود األخطار التً ٌفترض علمه بها استنادا ً إلى المعلومات التً لدٌه أو بصفته
المهنٌة.
المادة 13 :
ٌجب على الصانع والمستورد والموزع  -فً حدود اختصاصاتهم  -التعاون مع السلطات
ب من األخٌرة ،وذلك من أجل تفادي المخاطر التً قد تنجم عن ال ُمنت َجات التً
المختصة ،بطل ٍ
ٌعرضونها أو سبق ْ
وأن عرضوها فً السوق .وتُحد ّد إجراءات هذا التعاون ،بما فً ذلك
إجراءات التواصل مع الصانعٌن والمستوردٌن والموزعٌن المعنٌٌن بشؤن المسابل المتعلقة
بسالمة ال ُمنت َجات ،وذلك من خالل اللوابح التفسٌرٌة لهذا النظام أو بقرارات من السلطات
المختصة لدى الدول األعضاء.
المبحث 6

الوضع فً السوق

المادة 14 :
ٌلتزم الصانع أو المستورد ،أٌهما المسإول عن الوضع فً السوق ،بااللتزام العام بالسالمة وفقا ً
لمتطلبات المبحث األول ،و كذلك للمتطلبات الواردة فً اللوابح الفنٌة الخلٌجٌة النافذة.
المادة 15 :

إجراءات تقوٌم المطابقة
(ٌ )1جب على الصانع أن ٌقوم بتقٌٌم األخطار ،باإلضافة إلى تقٌٌم احتمال التعرض لهذه
األخطار ،وأن ٌطبق إجراءات تقوٌم المطابقة وفقا ً للوابح الفنٌة الخلٌجٌة النافذة وذلك
لل ُمنت َجات المعنٌة قبل وضعها فً السوق.
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( )2تحدد إجراءات تقوٌم المطابقة بحسب فبات ال ُمنت َجات ونوع ودرجة المخاطر ،حٌث
ٌمكن أن ٌتمثل ذلك فً ضبط اإلنتاج الداخلً أو فحوصات أو تجارب أو عملٌات تقوٌم
المطابقة لل ُمنت َج أو ألنظمة اإلدارة من طرؾ ثالث ،كما ٌمكن ْ
أن تشم َل مرحلة التصمٌم
أو مرحلة اإلنتاج أو كلٌهما؛ على أن ٌإخذ فً الحسبان توفٌر بدابل مرتكزة على تقوٌم
المطابقة لل ُمنت َجات وأخرى مرتكزة على تقوٌم المطابقة ألنظمة اإلدارة.
(ٌ )3تم فً كل الحاالت مراعاة توفٌر إجراء تقوٌم المطابقة األنسب ،وذلك بالنظر إلى نوع
ودرجة المخاطر فً ال ُمنت َج من جهة ،وإلى الضمانات الفنٌة الممكن الحصول علٌها
مسبقا ً حول قدرة أنظمة اإلدارة على استٌفاء متطلبات السالمة فً ال ُمنت َجات من جهة
أخرى.
( )4إذا لزم تدخل طرؾ ثالث فً إجراء تقوٌم المطابقة ،فٌجب على الصانع أو المستورد
تكلٌؾ إحدى جهات تقوٌم المطابقة المإهلة وفقا ً لمتطلبات المبحث السابع ،مع مراعاة
توفٌر العدٌد من جهات تقوٌم المطابقة.
المادة 16 :

الوثابق الفنٌة
(ٌ )1جب على المسإول عن الوضع فً السوق أن ٌُعد ّ ملفا ً فنٌا ً شامالً عن كل الوثابق
الضرورٌة إلثبات مطابقة ال ُمنت َج للمتطلب العام للسالمة وفقا للمبحث األول والمتطلبات
األساسٌة للسالمة الواردة فً اللوابح الفنٌة الخلٌجٌة كلما اقتضى األمر ذلك.
( )2تحدد اللوابح الفنٌة الخلٌجٌة محتوى الملؾ الفنً لل ُمنت َجات أو لفبات ال ُمنت َجات والشروط
المتعلقة بتقدٌمه.
(ٌ )3جب حفظ الوثابق المتعلقة بعملٌات التقوٌم والمراقبة التً تم القٌام بها فً إطار
إجراءات تقوٌم المطابقة ضمن الوثابق الفنٌة.
(ٌ )4جب أن تُحفظ الوثابق الفنٌة وأن توضع رهن إشارة السلطات المختصة لدى الدول
األعضاء ،إذا طلبت ذلك ،لمدة ال تقل عن  13سنوات ابتدا ًء من تارٌخ تصنٌع آخر ُمنت َج
وضع فً أسواق إحدى الدول األعضاء ،وٌمكن للوابح الفنٌة الخلٌجٌة أن تحدد مدة
أطول لفبات معٌنة من ال ُمنت َجات أو األخطار.

المادة 17 :

اإلقرار بالمطابقة
( )1قبل الوضع فً السوقٌ ،جب على المسإول عن الوضع فً السوق أن ٌُصدر إقرارا ً
مستوؾ للمتطلبات األساسٌة
بالمطابقة ٌشهد فٌه  -تحت كامل مسإولٌته  -أن ال ُمنت َج
ٍ
للسالمة الواردة فً اللوابح الفنٌة الخلٌجٌة النافذة.
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(ٌ )2جب أن ٌتضمن اإلقرار بالمطابقة ما ٌلً:
أ

كل المعلومات الضرورٌة لتحدٌد اللوابح الفنٌة الخلٌجٌة المطبقة؛

ب

المعطٌات المتعلقة بالصانع أو المستورد أو كلٌهما وال ُمنت َج ،وإن اقتضى الحال،
الجهة المقبولة المسإولة عن إجراء تقوٌم المطابقة؛

ج

المواصفات القٌاسٌة المرجعٌة المطبقة ،إن اقتضى الحال.

( )3تحدد اللوابح الفنٌة الخلٌجٌة نماذج اإلقرار بالمطابقة.
(ٌ )4جب أن ٌحتفظ باالقرار بالمطابقة وأن ٌوضع رهن إشارة السلطات المختصة لدى
الدول األعضاء إذا طلبت ذلك ،لمدة ال تقل عن  13سنوات ابتدا ًء من تارٌخ تصنٌع آخر
ُمنت َج وضع فً أسواق إحدى الدول األعضاء ،وٌمكن للوابح الفنٌة الخلٌجٌة أن تحدد مدة
أطول لفبات معٌنة من ال ُمنت َجات أو األخطار.
(ٌ )5جب على الصانع أو المستورد أن ٌضع نسخة من اإلقرار بالمطابقة رهن إشارة موزع
ال ُمنت َج عند الطلب.
المادة 18 :

شارة المطابقة الخلٌجٌة
( )1على الصانع أو المستورد أن ٌُث ِبّت شارة المطابقة الخلٌجٌة على ال ُمنت َج كلما تطلب األمر
ذلك ،وفقا ً للوابح الفنٌة الخلٌجٌة النافذة.
( )2على الدول األعضاء اعتبار ال ُمنت َجات الحاملة لشارة المطابقة الخلٌجٌة مستوفٌة
لمتطلبات اللوابح الفنٌة الخلٌجٌة النافذة ،ومن ثَم منحها حرٌة التنقل فً أسواقها دون أي
شروط فنٌة إضافٌة على تلك اللوابح الفنٌة.
(ٌُ )3منع تثبٌت شارة المطابقة الخلٌجٌة على ال ُمنت َج ما لم ٌخضع إلجراء تقوٌم المطابقة وفقا
للوابح الفنٌة الخلٌجٌة النافذة ذات العالقة.
(ٌ )4جب أن ٌتم التقٌد بتثبٌت شارة المطابقة الخلٌجٌة بحسب متطلبات الشكل والمظهر
وطرٌقة العرض والتقدٌم المحددة فً اللوابح الفنٌة الخلٌجٌة النافذة.
(ٌ )5جب تثبٌت رقم تعرٌؾ جهة تقوٌم المطابقة – ال ُمحدد وفقا ً للفقرة رقم ( )1من المادة
( - )21مع شارة المطابقة وذلك فً الحاالت التً تستلزم تدخل جهة مقبولة فً مرحلة
ضبط اإلنتاج.
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(ٌ )6جب تثبٌت شارة المطابقة الخلٌجٌة على ال ُمنت َج بشكل واضح ومقروء ٌتعذر إزالتها،
فإن تعذر ذلك نظرا ً لطبٌعة ال ُمنت َج فعلى عبوته إن وجدت ،أوعلى الوثابق المرفقة معه،
وذلك وفقا ً للشروط المحددة فً اللوابح الفنٌة الخلٌجٌة النافذة ذات العالقة.
( )7ال ٌجوز استعمال عالمات ممٌزة أخرى قد تُحدث لبسا بٌنها وبٌن شارة المطابقة
الخلٌجٌة.
المبحث 7

الجهات المقبولة

المادة 19 :
فً حالة االستعانة بخدمات طرؾ ثالث إلجراء تقوٌم المطابقة ل ُمنتِجٍ ما وفقا ً لشروط السالمة
المطبقة ،فإنه ٌجب إٌكال خدمة تقوٌم المطابقة إلى جهات مإهلة ٌتم تعٌٌنها وفقا لهذا االمبحث
واللوابح الفنٌة الخلٌجٌة النافذة ،وتسمى "الجهات المقبولة".
المادة 23 :
( )1ال ٌتم التعٌٌن المشار إلٌه فً المادة ( )19إال للجهات التً تستوفً الشروط التالٌة:
أ

أن تكون جهة تقوٌم المطابقة مإسسة بموجب القانون الوطنً ألي دولة من الدول
األعضاء ،وأن تكون لها شخصٌة قانونٌة اعتبارٌة ،أو أن ٌكون لدٌها تمثٌال
قانونٌا فً إحدى الدول األعضاء؛

ب

أن تتوفر لدٌها المإهالت الفنٌة والمادٌة والمهنٌة الضرورٌة لتقوٌم مطابقة ال ُمن ِتج
ضمن نطاق التعٌٌن المطلوب؛

ج

أن تلتزم باالستقاللٌة والحٌاد فً اتخاذ القرارات تجاه جمٌع المزودٌن العاملٌن فً
مجال إنتاج أو استٌراد أو تسوٌق ال ُمنت َجات المعنٌة ،وأن تضمن ذلك.

(ٌ )2جب تبرٌر كل قرار رفض لطلب التعٌٌن بموجب اللوابح الفنٌة الخلٌجٌة النافذة ذات
العالقة ،و ْ
أن ت ُبلػ الجهة طالبة التعٌٌن بذلك.
( )3تتحمل الجهات المقبولة المسإولٌة القانونٌة المترتبة علٌها فً إطار هذا النظام.
المادة 21 :
(ٌ )1منح رقم تعرٌؾ وحٌد لكل جهة ٌتم تعٌٌنها كجهة مقبولة لتقوٌم المطابقة وفقا ً للمادة
( )19واللوابح الفنٌة الخلٌجٌة النافذة ذات العالقة.
( )2ت ُحدد الهٌبة قابمة بالجهات المقبولة وتنشرها وفقا ً لإلجراءات المتبعة لدٌها.
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المادة 22 :
(ٌ )1جب على الجهة المقبولة فً حالة التعاقد من الباطن  -لتنفٌذ خدمات محددة لتقوٌم
المطابقة أو إٌكالها إلى جهة تابعة لها  -أن تتؤكد وتضمن أن الجهة المتعاقد معها من
الباطن أو الموكَل إلٌها مستوفٌة نفس الشروط التً تم على أساسها التعٌٌن.
( )2تتحمل الجهة المقبولة كامل المسإولٌة القانونٌة المترتبة على التعاقد من الباطن أو
اإلٌكال.
المادة 23 :
(ٌ )1جب تقٌٌد أو تعلٌق التعٌٌن لمدة محددة ،وذلك فً حالة ّ
أن جهةً ما من الجهات المقبولة
لتقوٌم المطابقة ،لم تعد تفً بؤي شرط من شروط التعٌٌن الواردة فً المادة ( )23وٌجب
على الجهة المقبولة اتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة الالزمة الستٌفاء كل شروط التعٌٌن.
( )2ت ُمنع الجهة التً تم تعلٌق تعٌٌنها من تقدٌم خدمات تقوٌم المطابقة التً تم تعٌٌنها من
أجلها طوال مدة التعلٌق.
(ٌ )3جب التحقق من اتخاذ الجهة المقبولة اإلجراءات التصحٌحٌة الالزمة ،والتحقق من
نتابجها وفاعلٌتها.
( )4بعد انتهاء مدة التقٌٌد أو التعلٌق ،فإنه ٌسحب التعٌٌن ما لم ٌتم اتخاذ اإلجراءات
التصحٌحٌة الالزمة ،أو إذا استمرت الجهة المقبولة فً ممارسة نشاطها خالل تلك المدة.
المادة 24 :
تلتزم الجهات المقبولة بالحفاظ على السرٌة المهنٌة فً كل ما ٌتعلق بالوقابع والممارسات
والمعلومات التً قد تتمكن من االطالع علٌها من خالل المهام الموكلة إلٌها فً إطار التعٌٌن.
المادة 25 :
ٌجب على الجهات المقبولة أال تفرض أي إجراءات لتقوٌم المطابقة لٌست ضمن نطاق التعٌٌن
واللوابح الفنٌة الخلٌجٌة النافذة ذات العالقة.
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الفصل  2المسإولٌة عن الخلل فً ال ُمنت َج
المادة 26 :
ٌُعتبر الصانع مسإوالً عن كل ضرر ٌنتج عن (جراء) الخلل الموجود فً ال ُمنت َج الذي قام
بوضعه فً السوق.
المادة 27 :
(ٌ )1عتبر صانعا ً لل ُمنت َج ك ٌل ِمن صانع ال ُمنت َج النهابً أو صانع أي مادة أولٌة أو صانع
ال ُمنت َجات الجزبٌة ،أو كذلك كل شخص ٌتقدم كصانع بوضع اسمه أو عالمته التجارٌة أو
أي عالمة أخرى ممٌزة على ال ُمنتَج.
( )2فً حالة كون مقر الصانع خارج الدول األعضاء ،يعتبر المستورد المسإول عن الوضع
فً السوق كصانع ال ُمنت َج ،وٌتحمل كل المسإولٌات القانونٌة المترتبة على ذلك وفقا ً لهذا
الفصل.
( )3فً حالة تعذر تحدٌد هُوٌة الصانع أو المستورد المسإول عن الوضع فً السوق ،فإن
كل موزع فً سلسلة التورٌد ٌعتبر مسإوالً كالصانع ما لم ٌُكشَؾ خالل أجل معقول عن
المستورد ،إذا لم ٌتضمن إشارة تحدد هُوٌة
هُوٌة الصانع .وٌسري هذا الحكم على ال ُمنت َج
َ
المستورد ،حتى لو كانت هُوٌة الصانع معلومة.
ِ
المادة 28 :
تقع مسإولٌة إثبات الضرر والخلل والعالقة السببٌة بٌنهما على عاتق المستخدم.
المادة 29 :
ٌشترك جمٌع األشخاص  -الذٌن ٌكون لنشاطهم تؤثٌر على سالمة ال ُمنت َج  -فً تحمل المسإولٌة
عن الضرر بقدر نصٌب كل منهم فً إحداث هذا الضرر ،مع مراعاة أحكام التشرٌعات
الوطنٌة ذات الصلة.
المادة 33 :
(ٌ )1عتبر ال ُمنت َج مخال عندما ال تتوفر فٌه درجة السالمة المرجوة ،آخذٌن باالعتبار كل
الظروؾ ،بما فً ذلك:
أ

الكٌفٌة التً تم بها عرض ال ُمنت َج فً السوق؛

ب

استخدام ال ُمنت َج فً الؽرض المخصص له؛

ج

تارٌخ عرض ال ُمنت َج فً األسواق.
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( )2ال ٌدخل فً اعتبارات إقامة المسإولٌة عن الخلل فً ال ُمنت َج ظهور ُمنت َج أحسن منه
الحقا ً فً السوق.
المادة 31 :
ٌُعفَى الصانع من المسإولٌة طبقا ً لمقتضٌات هذا الفصل ،و ذلك فً الحاالت التالٌة:
( )1إذا لم ٌقم بوضع ال ُمنت َج فً السوق؛
( )2إذا لم ٌكن الخلل الذي تسبب فً الضرر موجودا ً بال ُمنت َج وقت وضعه فً السوق ،أو
كان هذا الخلل قد ُوجد بعد وضع ال ُمنت َج فً السوق؛
( )3إذا لم ٌكن هدؾ الصانع من تصنٌع ال ُمنت َج البٌع أو أي شكل آخر من أشكال التوزٌع
ألؼراض إقتصادٌة أوتجارٌة؛
( )4إذا كانت خطورة ال ُمنت َج ناتجة عن تطبٌق اللوابح الفنٌة الخلٌجٌة؛
( )5إذا لم ٌكن من الممكن إدراك خطورة ال ُمنت َج وقت وضعه فً السوق؛
( )6إذا تعلق األمر بصانع إحدى عناصر ال ُمنت َج ،وكان سبب الخلل ٌعود إلى تصمٌم ال ُمنت َج
الذي ٌحوي ذلك العنصر أو إلى التعلٌمات الصادرة عن صانع ال ُمنت َج.
المادة 32 :
مع عدم اإلخالل بقواعد المسإولٌة فً التشرٌعات الوطنٌة:
( )1ال ٌُعفَى الصانع من المسإولٌة إذا كان الضرر ناتجا ً عن خلل فً ال ُمنت َج مع فعل أو سهو
عن فعل من قبل الؽٌر.
(ٌُ )2عفَى الصانع من المسإولٌة عن الضرر الناتج عن الخلل فً ال ُمنت َج بقدر نصٌب خطؤ
متضرر أو خطؤ أي ٍ ِممن ٌعملون تحت مسإولٌته فً إحداث الضرر.
ال
ِّ
المادة 33 :
(ٌ )1تحمل المسإول عن الضرر الناتج عن الخلل فً ال ُمنت َج مسإولٌة التعوٌض عن كل
األضرار المسببة للمستخدمٌن.
()2

ال تمس أحكام هذه المادة بالمقتضٌات الوطنٌة المتعلقة باألضرار ؼٌر المادٌة.
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المادة 34 :
( )1تمنح الدول األعضاء للمتضرر مدة أقصاها ثالث سنوات للمطالبة بالتعوٌض عن
األضرار الناتجة عن مخالفة هذا النظام .وتبدأ هذه المدة ابتدا ًء من ٌوم ِعلم المدعً
(المتضرر) أو افتراض علمه بالضرر وهُوٌة الصانع.
( )2ال ٌخل الحكم الوارد فً الفقرة ( )1بقوانٌن وتشرٌعات الدول األعضاء المنظمة لقطع
وإٌقاؾ مدة التقادم.
المادة 35 :
تتقادم الحقوق المخولة للمتضرر طبقا لهذا النظام بمرور عشر سنوات من تارٌخ وضع ال ُمنت َج
فً السوق من قبل الصانع ،ما لم ٌكن المتضرر قد قدم خالل هذه الفترة أي شكوى ضده.
المادة 36 :
ال ٌمكن تقلٌص أو إلؽاء مسإولٌة الصانع تجاه المتضرر بموجب هذا النظام بمقتضٌات ت ُقلّص
أو ت ُـلؽً مسإولٌته بشكل عام.
المادة 37 :
ال ٌُخل تطبٌق هذا النظام بما قد استحقه المتضرر من تعوٌضات سابقا ً بموجب التشرٌعات
الوطنٌة المنظمة للمسإولٌة التعاقدٌة أو ؼٌر التعاقدٌة ،أو بموجب أي نظام آخر للمسإولٌة.
المادة 38 :
ال ٌسري هذا النظام على المسإولٌة عن األضرار الناتجة عن الحوادث النووٌة والتً تنظمها
االتفاقٌات الدولٌة ذات العالقة المصادق علٌها من الدول األعضاء.
المادة 39 :
ٌمكن ألي من الدول األعضاء تحدٌد الحد األعلى إلجمالً التعوٌضات التً ٌمكن تحمٌلها على
الصانع جراء المسإولٌة عن األضرار الناتجة عن الوفاة أو اإلصابات بسبب أصناؾ متماثلة
لل ُمنت َج وبنفس الخلل ،على أال ٌقل عن  353ملٌون لاير سعودي أو ما ٌعادلها.
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الفصل  3ضبط السوق
المبحث 8

اإلطار العام لمسح السوق

المادة 43 :
تقوم الدول األعضاء بتنظٌم وتنفٌذ عملٌات مسح السوق بما ٌضمن عدم عرض ال ُمنت َجات
الخطٌرة فً سوق الدول األعضاء ،وفً حالة عرض مثل تلك ال ُمنت َجات فٌجب أن ٌتم اتخاذ
التدابٌر المناسبة إلزالة الخطورة المتمثلة فً ال ُمنت َج.
المادة 41 :
( )1ت ُنشا أو ت ُعٌن الدول األعضاء سلطات مسح السوق ،وتحدد مهامها وصالحٌاتها
وتنظٌمها.
( )2تُمنح سلطات مسح السوق الصالحٌات وت ُوفر لها الموارد والوسابل الكافٌة للقٌام
بمهامها.
( )3ت ُبَـ ِلّػ الدول األعضاء الجمهور عن مواقع وجود سلطات مسح السوق ومسمٌاتها
ومهامها ،وكٌفٌة التواصل معها.
( )4تُخطر الدول األعضاء عن سلطات مسح السوق التً تم إنشاإها أو تعٌٌنها ومجاالت
اختصاصها.
المادة 42 :
( )1ت ُنشا كل دولة من الدول األعضاء األنظمة المالبمة ِلت َلقً وتسجٌل المعلومات حول
شكاوى المستهلكٌن بشؤن القضاٌا المتصلة بسالمة ال ُمنت َجات واإلصابات والحوادث ذات
الصلة بال ُمنت َجات على المستوى الوطنً.
( )2تضع كل دولة من الدول األعضاء املٌات المناسبة لضمان قٌام سلطات مسح السوق
لدٌها بتبادل المعلومات والتعاون وتنسٌق األنشطة فٌما بٌنها ،وتنسق أنشطتها مع
السلطات المسإولة عن الرقابة على المنافذ الجمركٌة ،باإلضافة إلى ضمان تبادل
المعلومات والتعاون والتنسٌق على مستوى الدول األعضاء والهٌبة.
( )3لتحقٌق متطلبات الفقرة السابقة فإن كل دولة من الدول األعضاء ت ُنشا أو تشؽل لجانا ً
وطنٌة لسالمة ال ُمنت َجات تضم ممثلٌن عن سلطات مسح السوق ،والسلطات الرقابٌة
الحدودٌة والمزودٌن وجمعٌات حماٌة المستهلكٌن متى ما وجدت.
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المادة 43 :
( )1ت ُنشا الهٌبة األنظمة المالبمة ِلت َلقً وتسجٌل وتبادل المعلومات حول شكاوى المستهلكٌن
بشؤن القضاٌا المتصلة بسالمة ال ُمنت َجات واإلصابات والحوادث ذات الصلة بال ُمنت َجات
على مستوى الدول األعضاء.
( )2ت ُصدر الهٌبة اللوابح واألدلة الخاصة لتشؽٌل تلك األنظمة وتبادل المعلومات من خاللها.
( )3تزود الدول األعضاء الهٌبة بكل المعلومات التً ٌتم تجمٌعها حول شكاوى المستهلكٌن
بشؤن القضاٌا المتصلة بسالمة ال ُمنت َجات واإلصابات والحوادث ذات الصلة بال ُمنت َجات
طبقا للمادة (.)42
المبحث 9

إجراءات مسح السوق

المادة 44 :
( )1تقوم سلطات مسح السوق بعملٌات الفحص المالبمة لخصابص ال ُمنت َجات على نطاق
كاؾ وبالوتٌرة المناسبة ،من خالل فحص الوثابق والمعاٌنة ،وإجراء الفحص واالختبار
ٍ
الالزم لعٌنات كافٌة عند الضرورة.
( )2تقوم سلطات مسح السوق كلما اقتضى األمر بتحذٌر المستهلكٌن والمستخدمٌن فً
أراضٌها خالل إطار زمنً مناسب حول ال ُمنت َجات التً تم تحدٌدها ك ُمنت َجات خطٌرة من
قبلها.
( )3تتعاون سلطات مسح السوق مع المزودٌن من أجل منع أو تقلٌل المخاطر الناجمة عن
ال ُمنت َجات التً ٌضعونها فً السوق .وت ُشجع التدابٌر التطوعٌة من قبل المزودٌن من
أجل ذلك ،وتروج لها.
( )4تقوم سلطات مسح السوق بتنفٌذ مهامها باستقاللٌة ،كما تقوم بممارسة صالحٌاتها بشكل
متناسب مع الحالة.
(ٌ )5مكن لسلطات مسح السوق الدخول إلى منشآت ومبانً المزودٌن ألخذ منها ما ٌلزم من
عٌنات ال ُمنت َجات كلما دعت الضرورة من أجل تنفٌذ مهامها.
( )6تقوم سلطات مسح السوق بما ٌلً:
أ

توفٌر املٌات المناسبة لتمكٌن المستهلكٌن من تقدٌم الشكاوى المتعلقة بقضاٌا
سالمة ال ُمنت َجات؛

ب

التؤكد من اتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة الالزمة لحل الشكاوى المقدمة؛
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متابعة ومواكبة التطورات التقنٌة والمعرفة العلمٌة فٌما ٌتعلق بسالمة ال ُمنت َجات.

المبحث  11اإلجراءات اإلدارٌة
المادة 45 :
تتخذ سلطات مسح السوق جمٌع التدابٌر الالزمة للتعامل مع المخاطر الناجمة عن ال ُمنت َجات
وفقا لما ٌلً:
( )1بالنسبة لكل ُمنت َج:
أ

إجراء الفحوصات المناسبة لل ُمنت َج فٌما ٌتعلق بخصابص السالمة الخاصة به،
وذلك على فترات كافٌة حتى المرحلة األخٌرة من توافره فً األسواق ،وحتى لو
تم عرضه فً السوق على أساس أنه ُمنت َجا ً آمنا ً؛

ب

طلب كل المعلومات الضرورٌة من األطراؾ المعنٌة؛

ج

سحب عٌنات من ال ُمنت َج إلخضاعها للتجارب واالختبارات المتعلقة بالسالمة.

( )2بالنسبة لل ُمنت َجات التً قد تمثل خطورة فً ظروؾ معٌنة فإنّه ٌجب :
أ

ْ
أن ٌُرفق مع ال ُمنت َج تحذٌر مالبم بشؤن األخطار التً ٌمكن أن ٌظهرها ،مكتوب
باللؽة العربٌة وبطرٌقة واضحة وسهلة الفهم؛

ب

فرض شروط مسبقة لعرض ال ُمنت َج فً السوق لكً ٌصبح سلٌما ً.

( )3بالنسبة لل ُمنت َجات التً تمثل خطورة لبعض األشخاص ،فٌمكن األمر بتحذٌر هإالء
األشخاص فً الوقت المناسب وبطرٌقة مالبمة بما فً ذلك نشر تحذٌرات خاصة.
( )4بالنسبة لكل ال ُمنت َجات التً ٌمكن أن تكون خطٌرة ،فٌمكن منع تسوٌق ال ُمنت َجات مإقتا ً أو
خالل المدة الالزمة للقٌام بمختلؾ عملٌات المراقبة والفحوصات أو تقٌٌم السالمة.
( )5بالنسبة لكل ال ُمنت َجات الخطٌرة ،فٌمكن منع عرضها فً السوق واتخاذ التدابٌر الالزمة
للتؤكد من سرٌان تطبٌق هذا المنع.
( )6بالنسبة لل ُمنت َجات الخطٌرة المعروضة فً السوق :
أ

األمر أو القٌام بسحب فوري وفعّال لل ُمنت َج وتحذٌر المستهلكٌن من األخطار التً
قد تنجم عن استخدامه؛

ب

األمر أو التنسٌق أو  -إن اقتضى الحال  -القٌام بالتعاون مع ال ُمنتِجٌن والموزعٌن
باستدعاء ال ُمنت َج من المستهلكٌن وإتالفه فً ظروؾ مالبمة.
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المادة 46 :
( )1تقوم سلطات مسح السوق  -فً إطار تنفٌذ المهام المشار إلٌها فً المادة ( )44أو استنادا
إلى المعلومات الواردة لها  -بإجراء تقٌٌم للمخاطر وفقا ً لشروط ومتطلبات المادة (،)48
وذلك كلما توفرت األسباب الكافٌة لالعتقاد بؤن ال ُمنت َج الذي تم وضعه أو عرضه فً
السوق أو الذي ٌتم تشؽٌله فً إطار تقدٌم خدمة ما قد ٌ ُشكل خطرا ً ،مع األخذ فً
االعتبار أي نتابج لالختبارات أو تقٌٌم المخاطر المتاحة حول ال ُمنت َج التً سبق تنفٌذها أو
إصدارها من قبل المزود أو أي شخص آخر أو سلطة أخرى بما فً ذلك سلطات الدول
األعضاء األخرى.
(ٌ )2وفر عدم االمتثال للوابح الفنٌة الخلٌجٌة سببا ً كافٌا ً لسلطات مسح السوق العتبار أن
ال ُمنت َج المعنً الخاضع لها قد ٌُشكل خطرا ً ،وذلك فً أي من الحاالت التالٌة:
أ

عدم تثبٌت أو التثبٌت ؼٌر الصحٌح لشارة المطابقة الخلٌجٌة أو أي عالمة إلزامٌة
أخرى؛

ب

عدم إصدار أو اإلصدار ؼٌر الصحٌح لإلقرار بالمطابقة كلما لزم األمر؛

ج

عدم توفر أو عدم اكتمال الوثابق الفنٌة؛

د

عدم توفر أو عدم اكتمال البطاقات أو تعلٌمات االستخدام.

أن ُمنت َجا ً ال ٌمتثل للوابح الفنٌة الخلٌجٌة وفقا ً
( )3فً حال اكتشفت سلطات مسح السوق ّ
للفقرة ( )2فإنها تطلب من المزود تصحٌح عدم االمتثال الرسمً بؽض النظر عما إذا
كان تقٌٌم المخاطر ٌبٌن أن ال ُمنت َج ٌمثل خطرا ً فعالً ،وفً حالة عدم التزام المزود بذلك
تتخذ سلطات مسح السوق التدابٌر المناسبة لسحب أو استدعاء ال ُمنت َج المعنً.
( )4فً حال اكتشفت سلطات مسح السوق ّ
أن ُمنت َجا ً ٌمثل خطورة ،فإنها تقوم بتحدٌد
اإلجراءات التصحٌحٌة الواجب اتخاذها من قبل المزود المعنً لمعالجة المخاطر خالل
مدة محددة ،وٌمكن لسلطات مسح السوق ْ
أن توصً أو تتفق مع المزود المعنً حول
اإلجراءات التصحٌحٌة الواجب اتخاذها.
(ٌ )5قوم المزود باتخاذ كل اإلجراءات التصحٌحٌة المشار إلٌها فً الفقرة ( )4بخصوص
كل ال ُمنت َجات التً عرضها فً سوق الدول األعضاء.
(ٌ )6قوم المزود بتوفٌر جمٌع المعلومات الضرورٌة لسلطات مسح السوق وفقا للمادة (،)13
وعلى وجه الخصوص المعلومات التالٌة:
أ

وصؾ كامل للمخاطر التً ٌمثلها ال ُمنت َج؛
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وصؾ ألٌة إجراءات تصحٌحٌة متخذة لمعالجة المخاطر.

وتحدد سلطات مسح السوق قدر اإلمكان صانع أو مستورد ال ُمنت َج ،وتتخذ التدابٌر
المناسبة فً حقه ،فضالً عن الموزع.
( )7قد تشمل اإلجراءات التصحٌحٌة الواجب اتخاذها من قبل المزودٌن بالنسبة لل ُمنت َجات
التً تمثل خطرا ً ما ٌلً:
أ

وجوب إرفاق ال ُمنت َج بتحذٌر مالبم بشؤن األخطار التً ٌمكن أن ٌظهرها ،مكتوب
باللؽة العربٌة وبطرٌقة واضحة وسهلة الفهم؛

ب

توفٌر شروط مسبقة لعرض ال ُمنت َج فً السوق؛

ج

تحذٌر األشخاص ال ُمعرضٌن للمخاطر فً الوقت المناسب وبطرٌقة مالبمة حول
تلك المخاطر بما فً ذلك نشر تحذٌرات خاصة؛

د

المنع المإقت من الوضع أو العرض فً السوق بالنسبة لل ُمنت َج الذي قد ٌمثل
خطورة حرجة ،إلى أن ٌتم تقٌٌم المخاطر؛

ه

وبالنسبة لل ُمنت َج الذي ٌمثل خطورة حرجة فٌمكن:
-

منع ال ُمنت َج من الوضع أو العرض فً السوق؛

-

سحب أو استدعاء ال ُمنت َج وتحذٌر الجمهور حول المخاطر المتمثلة فً
ال ُمنت َج ؛

-

إتالؾ ال ُمنت َج أو جعله بطرٌقة أخرى ؼٌر قابل للتشؽٌل ،بما ال ٌإثر على
البٌبة والصحة العامة.

(ٌ )8مكن للهٌبة تحدٌد شروط تقدٌم المعلومات وفقا ً للفقرة ( ،)6من خالل لوابح تفسٌرٌة.
( )9فً حالة استحالة تحدٌد هوٌة المزود المعنً من قبل سلطات مسح السوق ،أو إذا لم ٌتخذ
المزود اإلجراءات التصحٌحٌة الالزمة وفقا ً لهذه المادة خالل المدة المحددة ،فإن سلطات
مسح السوق تتخذ جمٌع التدابٌر الالزمة للتعامل مع المخاطر الناجمة عن ال ُمنت َج
وفقا للمادة (.)45
المادة 47 :
(ٌ )1مكن لسلطات مسح السوق ْ
أن تفرض على المزودٌن المعنٌٌن القٌام بؤي من اإلجراءات
التصحٌحٌة بما فً ذلك تلك المشار إلٌها فً الفقرة ( )7من المادة ( ،)46أو ْ
أن تقوم
السلطات بتنفٌذها بنفسها وفقا ً لما تراه مناسبا ،كما ٌمكنها إتالؾ ال ُمنت َج الذي ٌمثل
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خطورة أو جعله بطرٌقة أخرى ؼٌر قابل للتشؽٌل بما ال ٌإثر على البٌبة والصحة
العامة كلما اعتبرت ذلك ضرورٌا ً ومتناسبا .وٌمكنها تحمٌل المزود المعنً تكلفة تلك
اإلجراءات.
( )2قبل اتخاذ أي إجراء بموجب الفقرة ( )1فٌما ٌتعلق بالمزود الذي لم ٌتخذ اإلجراءات
التصحٌحٌة الالزمة ،فإن سلطات مسح السوق تمنحه مهلة  13أٌام على األقل من أجل
االستماع إلٌه.
( )3متى ما اعتبرت سلطات مسح السوق ّ
أن ُمنت َجا ً ٌمثل خطورة حرجة ،فإنها تتخذ كافة
التدابٌر الالزمة ،دون الحاجة إلى طلب من المزود باتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة وفقا ً
للفقرة ( )4من المادة ( )46وبدون منحه الفرصة من أجل االستماع المسبق إلٌه .وفً
مثل هذه الحاالت ٌتم االستماع إلى المزود فً أقرب وقت ممكن.
( )4بالنسبة لكل تدبٌر ٌ ُتخذ وفقا ً للمادة ( )45والفقرات من ( )1إلى ( )3من هذه المادة ٌجب
التقٌد بما ٌلً:
أ

أن ٌتم إبالغ المزود مع توفٌر المعلومات حول إمكانٌة الطعن المتوفرة وفقا ً
ْ
لألنظمة الوطنٌة لدى الدولة العضو؛

ب

أن ٌتم شرح األسس الصحٌحة التً استند إلٌها التدبٌر؛

ج

أن ٌتم إلؽاإه دون تؤخٌر إذا أثبت المزود أنه اتخذ اإلجراءات الالزمة.

(ٌ )5مكن لسلطات مسح السوق تحمٌل المزودٌن رسوما ً تؽطً تكالٌؾ أنشطتها كلٌا ً أو
جزبٌا ً ،بما فً ذلك االختبارات التً ٌتم إجراإها من أجل تقٌٌم المخاطر ،وذلك عندما
تتخذ التدابٌر وفقا ً للفقرتٌن ( )1أو( )3من هذه المادة.
(ٌ )6مكن للهٌبة إصدار أدلة بشؤن عملٌات سحب أو استدعاء ال ُمنت َجات.
المادة 48 :

تقٌٌم المخاطر
(ٌ )1جب أن ٌستند تقٌٌم المخاطر إلى األدلة العلمٌة أو التقنٌة المتاحة.
( )2متى ما تم إصدار لوابح فنٌة بشؤن تقٌٌم المخاطر بالنسبة لبعض ال ُمنت َجات أو فبات
ال ُمنت َجات ،فإنه ٌتم إجراء تقٌٌم المخاطر وفقا ً لتلك اللوابح.
( )3فً سٌاق تقٌٌم المخاطر ،فإن سلطات مسح السوق تؤخذ فً االعتبار مدى استٌفاء ال ُمنت َج
لمتطلبات القوانٌن أو اللوابح الفنٌة المعمول بها بشؤن البٌبة والصحة والسالمة بالنسبة
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لل ُمنت َجات المعنٌة ،وكذلك المواصفات القٌاسٌة اإللزامٌة أو االختٌارٌة المعتمدة ،وتقارٌر
االختبارات وشهادات المطابقة الصادرة عن جهات تقوٌم المطابقة.
كاؾ
(ٌ )4منح االمتثال للمعاٌٌر المشار إلٌها فً الفقرة ( )3افتراض أن ال ُمنت َج ٌحمً بشكل
ٍ
المصالح العامة المشمولة بتلك المعاٌٌر .ؼٌر ّ
أن هذا ال ٌمنع سلطات مسح السوق من
اتخاذ إجراءات إذا توفرت أدلة جدٌدة حول كون ال ُمنت َج ٌُمثل خطرا ً ،وذلك رؼم
المطابقة أو االمتثال.
( )5ال ت ُعد إمكانٌة الحصول على مستوٌات أعلى من السالمة أو الحصول على ُمنت َجات
أخرى تشكل مستوٌات أقل من المخاطر سببا ً كافٌا ً العتبار ّ
أن ال ُمنت َج ٌمثل خطورة.
(ٌ )6مكن للهٌبة إصدار لوابح أو أدلة بشؤن منهجٌات تقٌٌم المخاطر.
المبحث  11عملٌات ضبط المخالفات ،والصالحٌات واإلجراءات
المادة 49 :
(ٌ )1تولى الموظفون ال ُمعٌنون من قبل السلطات المختصة لدى الدول األعضاء ضبط
مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها ،وٌجب أن تكون لهإالء الموظفٌن صفة مؤموري
الضبط القضابً.
(ٌُ )2لزم الموظؾ ال ُمعٌن بكتمان السر المهنً بالنسبة للوقابع التً اطلع علٌها أثناء القٌام
بمهامه ،إال إذا كان كشؾ الوقابع من شؤنه الوقاٌة من خطر ٌهدد صحة المستهلكٌن
والمستخدمٌن وسالمتهم.
المادة 53 :
للبحث عن المخالفات المرتكبة خرقا ً ألحكام هذا النظام ولوابحه التفسٌرٌة ومعاٌنتهاٌ ،جوز
للموظؾ ال ُمعٌن القٌام بما ٌلً:
( )1الدخول فً أي وقت وحٌن إلى جمٌع األماكن المعدة لالستخدام المهنً وكذلك إلى جمٌع
العربات ال ُمستخدمة كوسٌلة نقل؛
( )2المعاٌنة الالزمة ،لألماكن العامة وتلك المشار إلٌها فً الفقرة ( ،)1واالستماع إلى
مختلؾ المسإولٌن عن عرض ال ُمنت َج أو الخدمة فً السوق ،والحصول  -بطلب مسبق
منهم ودون االنتقال إلى عٌن المكان  -على السجالت والفواتٌر ووثابق الشحن ومختلؾ
الوثابق المهنٌة ،بما فً ذلك الملؾ الفنً المشار إلٌه فً المادة ( ،)16التً من شؤنها أن
تسهل القٌام بمهمتهم ،والعمل على الحصول على النسخ ،وجمع المعلومات واإلثباتات،
واألمر بوضع كل الوسابل الضرورٌة للقٌام بهذه التحقٌقات رهن إشارتهم ،سوا ًء
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باستدعاء المعنٌٌن أو القٌام بذلك فً عٌن المكان ،وٌمكنه على وجه الخصوص طلب
فتح الطرود واألمتعة أثناء إرسالها أو نقلها أو تسلٌمها؛
( )3االطالع على كل الوثابق الضرورٌة التً لدى اإلدارات العمومٌة ،والمإسسات
والهٌبات الخاضعة لرقابة الدولة وكذلك المإسسات الموكلة (ال ُمخولة)من قبل الدولة،
وذلك للقٌام بمهمتهم؛
( )4حجزالوثابق المشار إلٌها فً الفقرة ( )2أعاله والضرورٌة إلثبات المخالفة أوالبحث عن
المساهمٌن والمشاركٌن فٌها ،وذلك مقابل وصل باالستالم؛
( )5التحفظ على جمٌع ال ُمنت َجات التً ٌحتمل عدم مطابقتها ألحكام هذا النظام واللوابح
التفسٌرٌة له ،إلى حٌن ظهور نتابج عملٌات المراقبة الالزمة؛
( )6الحجز االحتٌاطً لل ُمنت َجات التً ٌمكن أن تكون ؼٌر مطابقة ألحكام هذا النظام أو
اللوابح التفسٌرٌة له ،وكذلك كل ُملك مادي أوآلة أو وسٌلة نقل أسهمت فً ارتكاب
المخالفة ،إلى حٌن صدور أمر من المحكمة المختصة ،وذلك بما ٌتوافق مع أحكام
األنظمة السارٌة لدى الدول األعضاء؛
( )7سحب عٌنات من ال ُمنت َج ،وفقا ً للوابح التفسٌرٌة لهذا النظام ،بهدؾ إخضاعها لالختبار
من قبل هٌبة مقبولة ومحاٌدة من هٌبات تقوٌم المطابقة ؛
( )8استخدام نتابج التفتٌش واالختبار التً قامت بها مإسسات أخرى.
المادة 51 :
ٌمكن للهٌبة إصدار لوابح أو أدلة بشؤن التدابٌر واإلجراءات الالزمة لتنفٌذ أحكام هذا الباب ،
بما فً ذلك شروط تعٌٌن مؤموري الضبط القضابً وإجراءات البحث وضبط المخالفات.
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الفصل  4الؽرامات والعقوبات
المبحث  12الؽرامات
المادة 52 :
( )1تقرر الدول األعضاء بشؤن منح الصالحٌات لسلطات مسح السوق من أجل فرض ؼرامات
على المزودٌن فً حالة عدم االمتثال لبعض أحكام هذا النظام ما دام ّ
أن ذلك لم ٌسبب أي
ضرر جسدي ألي من المستهلكٌن أو المستخدمٌن.
()2
المبحث  13العقوبات
المادة 53 :
( )1تحدد الدول األعضاء  -من خالل القوانٌن الوطنٌة  -العقوبات التً تنطبق على المخالفات
ألحكام هذا النظام.
(ٌ )2جب أن تكون العقوبات المطبقة فعّالة ومتناسبة مع المخالفة ورادعة.
(ٌ )3جب أن تؤخذ العقوبات فً االعتبار حجم المإسسة .وٌمكن رفع الؽرامة فً حالة أن المزود
المعنً سبق ْ
وأن ارتكب مخالفة مماثلة.
()4
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الفصل  5أحكام ختامٌة
المادة 54 :
ٌجب على الدول األعضاء  -التً تشترط أنظمتها القانونٌة تحوٌل األنظمة واللوابح الفنٌة
الخلٌجٌة إلى تشرٌعات وطنٌة قبل ْ
أن تصبح سارٌة المفعول فٌها  -أن تقوم بسن تلك
التشرٌعات الوطنٌة قبل تارٌخ سرٌان هذا النظام ْ
وأن ت ُخطر الهٌبة بذلك أوالً بؤول.
المادة 55 :
تقوم األمانة بتقٌٌم تطبٌق هذا النظام بعد ثالث سنوات من دخوله حٌز التنفٌذ ،وتصدر تقرٌرا ً
حول ذلك ،شامالً مقترحات التعدٌل إن اقتضى األمر.
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