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UتمهيدU:  

  :ما يليتم إعداد هذه الالئحة لتحقيق 

بين " ادية  االتفاقية االقتص " تحقيق التكامل والترابط بين الدول األعضاء في جميع الميادين، وتمشياً مع أهداف             

الدول األعضاء ـ والتي وضعت أسس السوق الخليجية المشتركة ـ لتطوير أسلوب العمـل المـشترك بـين      

الدول األعضاء، كما حددت خطوات التكامل االقتصادي بدءاً بإقامة منطقـة التجـارة الحـرة، ثـم االتحـاد                   

لنقـدي واالقتـصادي، وكـذلك توحيـد        الجمركي، ثم استكمال السوق الخليجية المشتركة، وانتهاء باالتحاد ا        

 .تشريعاتها التجارية والصناعية والجمركية المطبقة فيها

ضمان تحقيق مستوى عال من الحماية لصحة وسالمة المستهلك ووضع إطار تشريعي ألي منتج يطرح فـي                 

ظـروف  السوق، أو يزود أو يتاح للمستهلك، أو يستهدف المستهلك، أو قد يستخدم بواسطة المستهلك تحـت                 

يمكن تصورها بشكل معقول حتى وإن لم تكن معدة له، ومن ثم ضمان سالمة المنتجات المعروضة في السوق                  

 .الداخلية للدول األعضاء سواء كانت منتجة محلياً أو مستوردة

  التعاريف    1 المادة

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

  :أمام كل منها 

  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      

  ). الكويتسلطنة عمان، دولة قطر، دولة

  مجلس اإلدارة 4/1

  .مجلس إدارة الهيئة
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 التشريعات الخليجية 5/1

 .الصادرة عن األمانة العامة لمجلس التعاونالموحدة الخليجية ) النظم(القوانين  

  الالئحة الفنية الخليجية 6/1

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

وقد تشمل أو تبحث بـشكل خـاص فـي          . المطبقة والتي يتوجب االلتزام بها    ) سارية المفعول (األحكام اإلدارية   

المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع العالمات أو الملصقات التـي تنطبـق علـى المنتجـات أو                 

  .العمليات أو طرق اإلنتاج 

 المواصفات القياسية الخليجية 7/1

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

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

لصقات التي تنطبق على المنتجـات      خاص المصطلحات ، والتعاريف والتهيئة ، ومتطلبات وضع العالمات أو الم          

  . أو العمليات أو طرق اإلنتاج

  التشريعات الوطنية 8/1

وثيقة إلزامية صادرة عن الجهات المختصة في الدول األعضاء للمجلس تحدد المتطلبات األساسية لمنتج أو لفئـة                 

  .محددة من المنتجات

  شارة المطابقة    9/1

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

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

 المتطلبات األساسية 10/1

  .لتزام بها والتي يتوجب اال،هي المتطلبات الخاصة بالمنتجات والتي قد تؤثر على السالمة والصحة والبيئة

 المنتَج 11/1

كافة المنتجات الموجهة الستهالك أو استخدام المستهلك، حتى لو كان ذلك في إطار تقديم الخدمات، أو يرجح في                  

ظروف محتملة أن يقوم المستهلك باستخدامها وإن كانت غير مقصودة لهذا االستخدام، ويكون قد تم اإلمداد بهـا                  

  .مقابلفي إطار نشاط تجاري، بمقابل أو بدون 
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ال ينطبق هذا التعريف على المنتجات المستعملة والموردة على أنها تحف أو يجب إصـالحها أو تعـديلها قبـل                    

  .استعمالها، على أن يقوم المورد بإبالغ الشخص الذي يقوم بالتوريد له صراحة بذلك

 المنتَج اآلمن 12/1

باستخدامه وذلـك فـي حـدود شـروط         كل منتج ال يمثل أي خطر أو فقط الحد األدنى من األخطار المرتبطة              

االستهالك واالستعمال العادي والمعقول له ومن ثم يعتبر مقبوالً وذا مستوى عال من الحماية لصحة و سـالمة                  

  :األشخاص مع األخذ بعين االعتبار

خصائص المنتَج بما في ذلك مكوناته وتغليفه و تعليمات استخدامه أو تجميعه، وحيثما أمكـن   لتركيبـه                     أ 

  .نته  وذلك حسب طبيعة المنتجوصيا

 .تأثيره على المنتَجات األخرى إذا كان محتمال استعماله مع منتجات أخرى  ب  

طريقة عرض المنتَج وبطاقة بياناته وأية تحذيرات عليه وتعليمات تتعلق باستخدامه وطريقة التخلص منه                ج  

  .وأية إشارات أخرى أو معلومات متعلقة بالمنتَج

  .تكون عرضة لألخطار عند استخدام هذا المنتَج و خاصة األطفال والمسنينفئات المستهلكين التي   د 

 المنتَج الخطر 13/1

  .المشار إليه عاليه" المنتَج اآلمن"كل منتَج ال يحقق متطلبات تعريف 

  سلسلة التزويد 14/1

لتخزين و  و تشمل عمليات االستيراد و ا     (كل المراحل التي يمر  بها المنتَج بعد إنتاجه وصوال للمستهلك النهائي             

  ...)البيع بالجملة و التقسيط و التوصيل،

  المنتج 15/1

، أو كل شخص يقدم هويته كصانع للمنتَج و ذلـك           األعضاءدول  الصانع المنتَج، في حالة إقامته في إحدى         •

  .بتسميته للمنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة و كذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج

 في حالة إقامة الصانع خارج مجلس التعاون أو المـستورد فـي             األعضاءدول  الممثل الصانع لدى إحدى        •

  .األعضاءدول اللدى إحدى  حالة عدم وجود ممثل

  . و الذي قد يكون لنشاطه أي أثر على خصائص السالمة للمنتَجسلسلة التزويدكل مهني من   •
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  الموزع 16/1

  .خصائص السالمة للمنتَج و الذي ال يكون لنشاطه أي أثر على سلسلة التزويدكل مهني من 

 االستدعاء 17/1

ج أو الموزع الذي قام بتزويده به أو جعلـه          من المستهلك إلى المنت    الخطرأي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتَج       

  .متاحا له

 السحب من األسواق 18/1

  . إلى المستهلكخطرأي إجراء يهدف إلى منع توزيع أو عرض أو تقديم منتَج 

  دليل الممارسات الجيدة 19/1

  .عة موثقة من العمليات أو اإلجراءات أو التنظيمات التي ُيفضل أو يوصى بتطبيقها في مجال معينمجمو

20/1 ISO  
  المنظمة الدولية للتقييس

21/1 IEC 

 اللجنة الدولية الكهروتقنية

 مجال التطبيق    2 المادة

، حيث تطبق كل متطلبـات هـذه        1/11تطبق هذه الالئحة على كل المنتَجات التي تم التعريف لها في البند              1/2

الالئحة على كل المنتجات ما لم توجد في قوانين و تشريعات الدول األعضاء مقتضيات خاصة تنظم سالمة                 

  . وتؤدي نفس الغرضمعينةمنتَجات 

 في الدول األعـضاء     وطنيةالتشريعات  العند وجود متطلبات خاصة بسالمة المنتجات منصوص عليها في           2/2

ب وفئات المخاطر المشمولة في تلك التـشريعات؛ وبالتـالي    متطلبات هذه الالئحة في الجوان علىفإنها تعلو 

 .لوائحتلك الواردة في فإن هذه الالئحة تطبق فقط على الجوانب واألخطار أو صنف األخطار غير ال

 .المنتجات الحاصلة على شارة المطابقة تعتبر مستوفية لاللتزام األساسي للسالمة وفقا لهذه الالئحة 3/2

المنتجات المعدة للتصدير خارج الدول األعضاء والتي قد يتم تصنيعها وفقاً للشروط            تستثنى من هذه الالئحة      4/2

التعاقدية للبلد المصدر إليه شريطة أال يتم عرض أي منها في أسواق الدول األعـضاء مـا لـم تـستوف                     

  .ج بالمنتَخاصةاللوائح الفنية الخليجية ال/ المنصوص عليها في هذه الالئحة أو في الالئحةمتطلباتال
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) كعينات عرض (أو بشكل مؤقت    ) غير تجارية (تستثنى من هذه الالئحة المنتجات المستوردة بكميات بسيطة          5/2

 .ومكونات المشاريع الصناعية والحكومية الكبرى

  

  لسالمةل العام المتطلب    3 المادة

نا كلمـا تـوفرت     يعد المنتَج آم   و .يلتزم المنتجون بأال يطرحوا في السوق الخليجية المشتركة إال المنتجات اآلمنة          

  :إحدى الشروط حسب الحاالت التالية

  عندما يكون مطابقا للتشريعات و اللوائح الفنية الخليجية الموحدة الخاصة بسالمة المنتَج كلما وجدت؛  أ 

التشريعات الخليجية الموحدة، إذا كان مطابقا للتشريعات الوطنية للمنتجات في الدولة            عدم وجود  حالةفي    ب  

   لمنتَج أو يتم بيعه في سوقها؛العضو التي يطرح ا

، إذا كان مطابقـا للمواصـفات القياسـية         )ب( و) أ(التشريعات الواردة في النقطتين      عدم وجود   حالة في  ج  

التي تنشرها الهيئة، وعلى    الوطنية المنبثقة كليا عن المواصفات القياسية الخليجية الموحدة الخاصة بالمنتَج           

  .القياسية الوطنية في مراجعها المعتمدةالدول األعضاء نشر تلك المواصفات 

 أعـاله   )ج(إلـى   ) أ( في النقط من     كل من التشريعات و المواصفات القياسية المذكورة      انعدام    حالة و في   د 

 :تحدد مطابقة المنتَج مع المتطلب العام للسالمة أخذا باالعتبار العناصر اآلتية حسب التسلسل

مة المنتَج في الدولة العضو التي يطرح المنتَج أو يتم بيعـه            المواصفات القياسية الوطنية الخاصة بسال     •

  ؛في سوقها

  ؛أدلة الممارسات الجيدة آلمان المنتَجات المطبقة في القطاع المعني •

  ؛الموقف الحالي للمعرفة و التقنية •

 .المستوى المعقول للسالمة المتوقع من قبل المستهلكين •

 االلتزامات األخرى للمنتجين و الموزعين    4 المادة

 للمستهلكين لتمكينهم من تقييم     - ذات الصلة    -في حدود أنشطتهم الخاصة بتوفر المعلومات       نتجون  يلتزم الم  1/4

ج في حدود فترة االستخدام الطبيعية والمتوقعة له، وذلك عندما تكون هذه المخاطر             المخاطر الكامنة في المنتَ   

 . ضد هذه المخاطرغير واضحة دونما تحذير كافي، وذلك التخاذ اإلجراءات الوقائية

  .األخرى المنصوص عليها في هذه الالئحة التقيد بااللتزامات ال يعفي وجود مثل هذا التحذير من 
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لتزم المنتجون في حدود أنشطتهم الخاصة باتخاذ كل التدابير المتناسبة مـع خـصائص المنتَجـات التـي                  ي 2/4

  :يقدمونها و التي من شأنها

  .قد تنتج عن هذه المنتَجاتتبقيهم على علم بالمخاطر التي أن    أ 

تمكنهم من اتخاذ كل التدابير الالزمة للتحكم في هذه المخاطر بما في ذلك السحب من السوق والتحذير                   أن    ب  

  .المناسب و الفعال للمستعملين و كذا استدعاء المنتَجات من المستهلكين

  :تتضمن هذه التدابير على سبيل المثال

ج و مراجـع     إلى كل المعطيات حول هوية المنـت       ،الخارجية له  العبوة   ج أو على     على المنتَ  ،اإلشارة   •

المنتَج أو إذا اقتضت الحاجة الدفعة التي ينتمي إليها، ما عدا الحاالت التي تكون فيها عدم اإلشارة هذه              

  ؛مبررة

 و  ، على عينات من المنتَجـات المـسوقة       مناسباالقيام بالتجارب في كل الحاالت التي يكون فيها ذلك             •

دراسة الشكاوى و إذا أقتضى الحال، إمساك سجل للشكاوى و كذا إخبـار المـوزعين مـن طـرف                   

  .المنتجين بخصوص تتبع هذه المنتَجات

 أو بطلب من السلطات المختصة طبقا لمقتضيات البنـد          اختيارية) ب/4/2(تكون التدابير المشار إليها في      و

ذا ما تبين أن باقي اإلجراءات الهادفـة إلـى الوقايـة مـن               إ ،آخر إجراء كاالستدعاء  لجأ إلى   ، ويُ )و/5/3(

األخطار المحتملة لن تكفي أو إذا اعتبر المنتجون ذلك ضروريا أو إذا تم إقـراره مـن طـرف الـسلطات      

  .و يمكن إدراجه في إطار أدلة الممارسات الحسنة ذات الصلة للدولة المعنية، إذا وجدت. المختصة

، خاصـة بعـدم تقـديم       طبقـة السالمة الم متطلبات   مراعاةناية للمساهمة في    زم الموزعون بالتصرف بع   يلت 3/4

 استنادا إلى المعلومات التي بحـوزتهم أو باعتبـارهم          - أو يجب عليهم أن يدركوا     - المنتَجات التي يعلمون  

إضافة إلى ذلك يلتزمون في حدود اختصاصاتهم بالمشاركة فـي          . مهنيين، أنها ال تستجيب لهذه االلتزامات     

تبع سالمة المنتَجات المعروضة في السوق، خاصة تقديم المعلومات حول المخاطر المحتملة للمنتَجـات، و               ت

تكوين و تقديم الوثائق الالزمة للكشف عن مرجع المنتَجات، وكذلك بالمساهمة في التـدابير المتخـذة مـن                  

 حدود اختصاصاتهم اتخاذ    و يجب عليهم في   . طرف المنتجين واإلدارات المختصة من أجل تفادي المخاطر       

  .التدابير المناسبة من أجل تعاون فعال

إذا علم أو كان مفترضا أن يعلم المنتجون أو الموزعون، اعتمادا على المعلومات التـي بحـوزتهم و كـذا                     4/4

باعتبارهم مهنيين، أن المنتَج الذي عرضوه في السوق قد يشكل أخطارا على المستهلك ال تتالءم مع االلتزام                 
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 للدول األعضاء مع توضيح اإلجراءات المتخـذة        المختصةم بالسالمة، يجب عليهم فورا إخبار السلطات        العا

  .من أجل تحذير المستهلك من هذه المخاطر

، بطلب من األخيرة، مـن أجـل   المختصةيجب على المنتجين في حدود اختصاصاتهم التعاون مع السلطات   5/4

و تحـدد الـسلطات     .  التي عرضوها أو قد يعرضوها في السوق       تفادي المخاطر التي قد تنجم عن المنتَجات      

المختصة إجراءات هذا التعاون بما في ذلك إجراءات التواصل مع المنتجين و المـوزعين المعنيـين فـي                  

 .المسائل المتعلقة بسالمة المنتَجات

  إجراءات التطبيق وسلطات الدول األعضاء    5 المادة

 لاللتزامات المفروضة علـيهم طبقـا لهـذه         زعينالمنتجين و المو  تقوم الدول األعضاء  بالتأكد من استيفاء         1/5

  .الالئحة بالطريقة التي تجعل المنتَجات المعروضة في السوق آمنة

تقوم الدول األعضاء  بإنشاء أو تعيين جهات مؤهلة لمراقبة مطابقة المنتَجات مع المتطلبات األساسية لهـذه                  2/5

  .قدرة على اتخاذ التدابير المالئمة المنوطة بها طبقا لهذه الالئحةالالئحة و أن تزود هذه الجهات بالسلطة وال

  :السلطات التالية ) 5/2 (تكون للجهات المؤهلة المشار إليها بالبند  3/5

  اتخاذ كل التدابير المنصوص عليها أدناه من هذه الفقرة

  :بالنسبة لكل منتَج   أ 

 وذلك على فترات كافيـة حتـى        ،مة له ج فيما يتعلق بخصائص السال    إجراء الفحوصات المناسبة للمنتَ    •

  .مناًآن تم عرضه في السوق على أساس أنه منتجاً إالمرحلة األخيرة من توافره في األسواق و

  .طلب كل المعلومات الضرورية من األطراف المعنية •

  .أخذ عينات من المنتَج من أجل إخضاعها للتجارب المتعلقة بالسالمة •

   :ر خطرا في ظروف معينةبالنسبة للمنتَجات التي قد تُظه  ب  

و  العربيـة    المنتَج بتحذير مالئم بشأن األخطار التي يمكن أن يظهرها، مكتوب باللغة             إرفاق   فرض   •

  .بطريقة واضحة و سهلة الفهم

 .آمناتراط عرض المنتَج في السوق لشروط مسبقة لكي يصبح اش •

  اصبالنسبة للمنتَجات التي يمكن أن تُظهر خطرا بالنسبة لبعض األشخ   ج  

الحث على تحذير هؤالء األشخاص في الوقت المناسب و بطريقة مالئمة بما في ذلك نشر تحـذيرات                  •

  .خاصة
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  بالنسبة لكل المنتَجات التي يمكن أن تكون خطيرة   د 

منع ترويج المنتَجات مؤقتا أو خالل المدة الالزمة للقيام بمختلف عمليات المراقبة و الفحوصـات أو                 •

  .تقييم السالمة

   الخطرة لكل المنتَجات بالنسبة   ه 

  .منع عرضها في السوق و اتخاذ التدابير الالزمة للتأكد من سريان تطبيق هذا المنع •

  المعروضة في السوق الخطرة بالنسبة للمنتَجات    و 

األمر و القيام بسحب فوري و فعال للمنتَج و تحذير المستهلكين من األخطار التي قـد تـنجم عـن                     •

  .استعماله

ق أو إن اقتضى الحال القيام بتعاون مع المنتجين و الموزعين باستدعاء المنـتَج مـن                األمر أو التنسي   •

  .المستهلكين و إتالفه في ظروف مالئمة

لضمان مراقبة ناجعة للسوق تهدف إلى مستوى عال من الحماية لصحة و سالمة المستهلكين، الشيء الـذي                  4/5

ضاء بوضع منهجية تتضمن الوسـائل و التـدابير   قد يتطلب تعاونا بين السلطات المختصة، تقوم الدول األع        

  :شملالمالئمة و التي يمكن أن ت

وضع و تحديث و تنفيذ برامج المراقبة القطاعية بالنسبة لمجال المنتَج أو الخطر و كـذا تتبـع أنـشطة                      أ 

  .المراقبة و المالحظات و النتائج

  .جاتتتبع و تحديث المعارف العلمية و التقنية المتعلقة بسالمة المنتَ  ب  

تتبع و تقييم دوري لسير عمليات المراقبة و مدى فعاليتها، و إن اقتضى الحال، مراجعة المنهجية و نظام                    ج  

  .المراقبة التي تم وضعهما

تقوم الدول األعضاء بتمكين المستهلكين و باقي األطراف المعنية من تقديم شكاوى إلى السلطات المختـصة                 5/5

و تخبـر الـدول     . مراقبة على أن تتابع هذه الشكاوى بشكل نـاجع        فيما يخص سالمة المنتَجات و أنشطة ال      

  .األعضاء المستهلكين و األطراف المعنية بالتدابير التي تم وضعها لهذه الغاية

تقوم الهيئة باتخاذ ما يلزم لعمل شبكة خليجية من السلطات المختصة في مجال تبادل المعلومات حول سالمة                  6/5

  .األعضاءدول الالمنتجات في 

  :مع اإلجراءات األخرى للدول األعضاء تكون أهدافها على األخص تنسجم م تطوير هذه الشبكة بصورة يت 7/5
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المنتَجات الخطـرة و طـرق ونتـائج االختبـار وأحـدث            و  تبادل المعلومات بخصوص تقييم المخاطر        أ 

  التطورات العلمية و كذا بالنسبة لباقي المناحي األخرى ذات الصلة بعمليات المراقبة؛

  و تنفيذ مشاريع مشتركة لمسح السوق واالختبارات؛وضع  ب  

عند اتخاذ إحدى الدول األعضاء لتدابير تحد من عرض منتج ما في السوق أو تفرض سحبه أو حظر تداوله                    8/5

فإنها تقوم بإخطار الهيئة مع توضيح األسباب التي أدت إلى اتخاذ تلك التدابير، مع إبالغ الهيئة أيضاً بـأي                   

 .لتدابير المتخذةتعديل أو إلغاء ل

كل قرار يتخذ بمقتضى هذه الالئحة للحد من طرح منتج ما في السوق، أو ُيلزم بسحبه أو استدعاءه سـوف                     9/5

و يتم إخطار الطرف المعني بهذا القرار مع بيان طرق العـالج المتاحـة              . يتضمن األسباب التي ُبني عليها    

ضاء التي أصدرت القرار والحدود الزمنية المطبقـة        تحت المتطلبات السارية بالدولة المعنية من الدول األع       

بالنسبة للعالج على أن تُمنح األطراف المعنية الحق في إبداء آرائها قبل سريان هذه التدابير، وتستثنى مـن                  

الطارئة التخاذ مثل هذه التدابير ومن ثم تُمنح فرصة إبـداء الـرأي لألطـراف               الضرورية و   ذلك الحاالت   

  . تلك التدابيرالمعنية بعد تنفيذ

منتج ما أن تكون هذه التـدابير        يؤخذ في االعتبار عند وضع التدابير المتعلقة بعمليات سحب أو استدعاء           10/5

مشجعة للمنتجين والموزعين والمستهلكين في المساهمة في تنفيذها، وأن تضمن حريـة حركـة المنتجـات                

 .خرىالمطابقة لمتطلبات هذه الالئحة واللوائح الفنية الخليجية األ

تضمن الدول األعضاء إمكانية طعن األطراف المعنية بالمنتج أمام السلطات القضائية المختصة لديها عند               11/5

  .وضع أي تدابير تتضمن الحد من عرض منتج ما في السوق أو تطلب سحبه أو استدعاؤه

 الذي اتخذتـه    تقوم الهيئة بدراسة الموضوع مع الدول األعضاء وإذا توصلت النتائج إلى سالمة اإلجراء             12/5

 .الدولة المعنية فإن الهيئة تقوم باتخاذ الالزم

تقوم الدول األعضاء  بإشعار الهيئة عن كافة األنشطة التي يتم اتخاذها لتطبيق هذه الالئحة حتى يتـسنى                   13/5

  .للهيئة التأكد من عدم وجود أي اختالفات في اإلجراءات المتبعة بين الدول األعضاء

 عبـر   - تقوم الجهات الوطنية المختصة في الدول األعضاء بإخطار الهيئـة          في حاالت المخاطر اآلنية    14/5

 بأي إجراء يتعلق بسحب أو إيقاف أي منتج يقع تحت نطاق هذه الالئحة              -إجراءات تبادل سريع للمعلومات     

 .داخل الدول األعضاء
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  المراجع    6 المادة

  

 الئحة المسئولية عن المنتج   -1

 المطابقة مـع    تحديدطرق  : 23/1982للجنة الدولية الكهروتقنية رقم     دليل المنظمة الدولية للتقييس وا      -2

  المواصفات القياسية بالنسبة لنظم منح الشهادات من طرف ثالث
ISO/IEC GUIDE 23-1982 Methods of indicating conformity with Standards 

for third-Party certification Systems  
 –التحقـق مـن المطابقـة       : 28/2004يس واللجنة الدولية الكهروتقنية رقم      دليل المنظمة الدولية للتقي     -3

  إرشادات حول نظام منح الشهادات من طرف ثالث للمنتجات
ISO/IEC GUIDE 28:2004  Conformity Assessment- Guidance on a third-party 

certification system for products  
 دليل  –التحقق من المطابقة    : 60/2004اللجنة الدولية الكهروتقنية رقم     دليل المنظمة الدولية للتقييس و      -4

  الممارسة الحسنة
ISO/IEC Guide 60:2004 Conformity assessment -- Code of good practice  

   المبادئ والمتطلبات– السرية –التحقق من المطابقة : 17002/2004المواصفة القياسية الدولية أيزو  -5
ISO/PAS 17002:2004 Conformity assessment -- Confidentiality -- Principles and
requirements 

   المفردات والمبادئ العامة–التحقق من المطابقة : 17000/2004المواصفة القياسية الدولية أيزو   -6
ISO 17000:2004 Conformity assessment -- Vocabulary and general principles  
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