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  تمهيد

يهدف هذا الدليل إلى تقديم نماذج مختلفة من إجراءات التحقق من المطابقة التي يتم اتباعها في دول مجلـس  
لمنصوص عليها في اللوائح التعاون لدول الخليج العربية لضمان أن المنتجات تطابق المتطلبات األساسية لها ا

  .الفنية الخليجية
  

  التعاريف    :1بند 
يكون للمسميات التالية ـ أينما وردت في هذه الالئحة ـ وما لم يقتض سياق النص خالف ذلـك، الـدالالت     

 :منهاالواردة أمام كل 

  مجلس التعاون 1/1

  .مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 الهيئة 2/1

  .ونهيئة التقييس لدول مجلس التعا

  الدول األعضاء 3/1

دولة اإلمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية ( الدول األعضاء في مجلس التعاون 
  ). السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت

  مجلس اإلدارة 4/1

  .مجلس إدارة الهيئة

  الالئحة الفنية الخليجية 5/1

منتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها، بما فـي  وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص ال
وقد تشمل أو تبحث بشكل خـاص  . المطبقة والتي يتوجب االلتزام بها) سارية المفعول(ذلك األحكام اإلدارية 
التعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع العالمات أو الملصقات التي تنطبق على المنتجات أو  في المصطلحات و

  .رق اإلنتاج العمليات أو ط

  إجراءات تقويم المطابقة الخليجية 6/1

وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة توضح أي إجراء يستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتحقـق مـن أن   
متطلبات محدده في اللوائح الفنية أو المواصفات القياسية قد تم استيفاءها ، وتشمل إجراءات تقويم المطابقة ، 
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ات واالختبار والتفتيش ، التقييم ، التحقق وضـمان المطابقـة ، التسـجيل ، االعتمـاد     إجراءات سحب العين
  .واإلقرار وكذلك أية إجراءات مشتركة بينها

  التشريعات الوطنية 7/1

وثيقة إلزامية صادرة عن الجهات المختصة في الدول األعضاء للمجلس تحدد المتطلبات األساسية لمنـتج أو  
  .لفئة محددة من المنتجات

  ارة المطابقةش 8/1

و إقرار /ذات شكل خاص توضع على المنتج أو لدول الخليج العربية لدول مجلس التعاونالمطابقة هي شارة 
  .المطابقة للداللة على مطابقة المنتج للمتطلبات األساسية الواردة في الالئحة الفنية الخليجية الخاصة به

 المتطلبات األساسية 9/1

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

  المواصفات القياسية الخليجية 10/1

وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة والتي تضع لالسـتخدام االعتيـادي والمتكـرر، القواعـد والتعليمـات أو      
التقيد بها إلزاميا، وقد تشمل أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق اإلنتاج ذات العالقة، والتي ال يكون 

، ومتطلبات وضع العالمات أو الملصقات التي تنطبق عبئةالتعاريف والت تبحث بشكل خاص المصطلحات، و
  . على المنتجات أو العمليات أو طرق اإلنتاج 

11/1 ISO 

  المنظمة الدولية للتقييس

12/1 IEC 

  اللجنة الدولية الكهروتقنية

 ∗∗∗∗التحقق من المطابقة 13/1

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

 جهة المتقدمةال 14/1

هي جهة التحقق من المطابقة الراغبة في العمل كجهة مقبولة في الدول األعضاء وتتقدم بطلب لتعيينها لهـذا  
القياسية الدوليـة   ي المواصفةالغرض، ويلزم أن تكون حاصلة على االعتماد حسب تعريف االعتماد الوارد ف
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ISO/IEC/17000  )تثناء جهات تحقق من بعض شروط االعتماد السابقة تحت شـروط خاصـة   سيمكن ا
  ).التحقق من المطابقةالمقبولة ألعمال جهات ال مبينة في دليل

  جهة المقبولةال 15/1
ع القيـام بجميـع إجـراءات    التي تم تعيينها على أنها جهة تحقق من المطابقة تستطي المتقدمة الجهةتلك هي 

  .التحقق من المطابقة في نطاق معين والواردة في اللوائح الفنية الخليجية وعادة ما تكون جهة معتمدة

  جهة التعيين 16/1
هي الجهة الحكومية داخل كل من الدول األعضاء والتي لديها السلطة من قبل الدولة التخاذ قـرار التعيـين   

بولة وتسمى أحيانا جهات التقييم، ويجب على الدول األعضاء بتزويد الهيئة للجهة المتقدمة على أنها جهة مق
  .بجهة التعيين المخولة في كل منها

  ∗االعتماد 17/1
  مصادقة من طرف ثالث لجهة تقويم مطابقة تدلل بصورة رسمية على كفاءتها لتنفيذ مهام تقويم مطابقة محددة

  جهة االعتماد 18/1
 .ارة جهات التحقق من المطابقةهي جهة ذات سلطة تقوم بالتأكد من جد

  الرقم التعريفي 19/1
 هو رقم موحد على مستوى الدول األعضاء تصدره الهيئة للجهة المقبولة بعد تعيينها كجهة مقبولة 

  نموذج التحقق من المطابقة 20/1

، ويستخدم بطريقة هو إجراء محدد للتحقق من المطابقة له حدود معينة وله مدخالت معينة ومخرجات معينة
رة أو غير مباشرة للتحقق من أن متطلبات محدده في اللوائح الفنية أو المواصـفات القياسـية قـد تـم     مباش

استيفاءها، وتشمل إجراءات سحب العينات واالختبار والتفتيش، التقييم، التحقق وضمان المطابقة، التسـجيل،  
  .واإلقرار، وكذلك أية إجراءات مشتركة بينها

 الطراز 21/1

من فروع المنتَج الواحد تكون االختالفات فيما بينها ال تؤثر على مسـتوى اآلمـان   هو عبارة عن مجموعة 
  .وعلى المتطلبات األخرى الخاصة باألداء

  المنتَج 22/1

  هو نتاج أي عملية

                                                 
∗
  ISO/IEC 17000ا�����  
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 إرشادات عامة    :2بند 

وفقاً لمتطلبات الحصول على شارة المطابقة للدول  من إجراء التحقق من المطابقة األساسيالهدف  نإ 1/2
 فـي ضمان أن المنتجـات المعروضـة   بالدول األعضاء من ة لهو تمكين السلطات العام ءاألعضا
فيما يتعلق بصحة  خاصةاللوائح الفنية الخليجية بينة في الم اشتراطات األمن والسالمة تحقق األسواق
  . المستخدمين والمستهلكين وسالمة

مرحلـة  أو ب تصـميم البمرحلـة   لق إمانماذج مختلفة تتعالتحقق من المطابقة إلى تقسيم إجراءات  تم 2/2
  .اإلنتاج أو بالمرحلتين معاً

قبـل   نماذج التحقق من المطابقة أثناء مرحلتي التصميم واإلنتـاج  نتج إلىكقاعدة عامة يخضع المو 3/2
ويتعرض الدليل الخاص بنماذج التحقـق مـن المطابقـة      سواق الخليجيةتمكينه من العرض في األ
  .م تطبيقها من جانب الصانع وكذلك من جانب جهات التحقق من المطابقةلإلجراءات التي يجب أن يت

بأساليب متنوعة كما سيتم بيانـه فـي    التصميم واإلنتاج مرحلتي تغطي التيالنماذج و منعدد  يوجد 4/2
مـنح  ت من هذه األسـاليب و التـي   الممكنةالخيارات الفنية الخليجية  اللوائح أن تحدد يجبو 5البند 

  .للمنتجات وفئاتها إليه التي تسعى السالمةعالي من المستوى ال بالدول األعضاء ةلالسلطات العام

إمام الصانع فإن اللوائح الفنية الخليجية ستأخذ فـي  الخيارات الممكنة بالرغم من وضع مجموعة من  5/2
 البنية التحتيـة االقتصـادية  و طبيعة المخاطرمن حيث  إلى أنواع المنتجات النماذجمالئمة االعتبار 
  .الخ... نوع وأهمية اإلنتاج عني والمللقطاع 

سيتم من خالل اللوائح الفنية الخليجية وضع مجموعة من الخيارات ألساليب التحقق مـن المطابقـة    6/2
والمكونة من نموذج واحد أو أكثر أمام الصانع مع األخذ في االعتبار التأكد من أن كل خيار يحقـق  

ع صـنّ لمو األطر التي تسهل ل رييالمعايح توضلواردة بها مع مطابقة المنتج لالشتراطات األساسية ا
   .اللوائحبهذه الموضوعة  األساليبالمناسب لمنتجه من  اختيار األسلوب 

يمكـن أن تُشـكل عبئـاً     غير ضروريةتطبيق نماذج فرض الفنية الخليجية  اللوائح تتجنبأن  يتعين 7/2
   .ة الخليجية المعنيةالفني الالئحة أهدافب مباشرتصل بشكل ال ي إضافياً

لمصنعين كما على ا أعباء غير ضروريةدون  النماذج تطبيقأن تقوم ب المقبولةتشجيع الجهات  يتعين 8/2
منظم بـين الجهـات   الدائم والالدول األعضاء ضمان التعاون  معبالتعاون التقييس  على هيئةينبغي 

  .للنماذج المتجانس التطبيقضمن المقبولة بالدول األعضاء بما ي
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المقبولة حول ما يلزم قدم إلى الجهات التوثيق الفني المينحصر يجب أن  هفإن، عينحماية المصنّ ألجل 9/2
 .لمعلوماتلسرية ا القانونيةالحماية كما ينبغي توفير  ض التحقق من المطابقةاغرأل

 الجودةإدارة  ظمنبناء على أساليب النماذج لصانع إمكانية استخدام الفنية الخليجية ل اللوائح حيثما توفر 10/2
والعكـس   نظـم إدارة الجـودة  التي ال تستخدم  النماذج لجمع منآخر لخياراً  فإنها يجب أن تتيح له,

  .صحيح أيضا إال في حال حددت اللوائح الفنية الخليجية التطابق مع المتطلبات عبر نموذج واحد

المقبولة  الجهاتعالن عن اإل يتعين على الدول األعضاءفي إطارها التنفيذي،  وضع النماذج لغرض 11/2
طبقا للشروط والمتطلبات الواردة في دليـل الجهـات   (و التي ستقوم بإجراءات التحقق من المطابقة 

 ومسـتمر  لديها بشكل دائـم المقبولة أن الجهات أن تضمن  الدول األعضاء كما يجب على) المقبولة
يمكن الرجـوع  (لفة بها بالشكل المطلوب لضمان استمرار تأدية المهام المك المطلوبة الفنيةالمؤهالت 

إلى دليل الجهات المقبولة لمزيد من المعلومات حول أسلوب المراجعة الدوريـة ألعمـال الجهـات    
  ).المقبولة

في حال قامت الجهة المقبولة بالتعاقد من الباطن مع جهات أخرى للقيام بـإجراءات التحقـق مـن     12/2
  :تحقق منالمطابقة فإنه يجب على الجهة المقبولة ال

سلسـلة المواصـفات    الوفاء بمتطلباتالعاملة كمقاول من الباطن على أساس  المؤسسةجدارة  ••••
ISO/IEC 17000   وأدلة ISO\IEC Guides 

 .لألعمال التي تقوم بها الجهة التي تم التعاقد معهاالمراقبة الفعالة على  الجهة المقبولة قدرة ••••

مطابقة التي تقوم بها الجهة التـي تعاقـدت معهـا    ضمان الجهة المقبولة ألعمال التحقق من ال ••••
 ومسئوليتها عنها ما لم تكن هذه الجهة محددة سلفا من الجهة التشريعية 

  

  أسس نماذج التحقق من المطابقة    :3بند 

) طرف أول( تتم أعمال التحقق من المطابقة المنصوص عليها في كل نموذج بمعرفة الجهة المصنعة  1/3
 )طرف ثالث(لة أو بتدخل من جهة مقبو

ترتبط أعمال نموذج التحقق من المطابقة إما مع مرحلة التصميم أو مع مرحلة اإلنتاج أو بـالمرحلتين   2/3
 .معا
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 Aالنموذج 

 Gالنموذج  

 Hالنموذج 

 Bالنموذج 

 Cالنموذج 

 Dالنموذج 

 Eالنموذج 

 Fالنموذج 

جهة 

 التصنيع

  ��ف
���� 

SDOC 
إ��ن ا���رد 

ا��ا�� �� 
�����  ا��

 اإلنتاجمرحلة  مرحلة التصميم

شارة 

 المطابقة

فإن ية التصميم أو على عملية اإلنتاج في حالة ما كان قيام الجهة المصنعة بالتعاقد من الباطن على عمل 3/3
 من المطابقة لمنتجاتهاهذا ال ينفي عن الجهة المصنعة مسئوليتها في التحقق 

 ,A, B(تم حصر أعمال التحقق من المطابقة في عدد محدود من النماذج عددها ثمانية نماذج رئيسية  4/3

C, D, E, F, G and H (  ونموذج إضافي)A1  ( 6كما سيأتي تفصيلها في البند . 

خاصة بفئـات المنتجـات   تطبيق نماذج التحقق من المطابقة طبقا لما يرد في الالئحة الفنية الخليجية ال 5/3
يؤدي إلى حصول المنتج على شارة المطابقة للدول األعضاء ويرجع في هذا إلى الئحة شارة المطابقة 

 .)أنظر الشكل التالي الذي يمثل المفهوم األساسي للنماذج. (لدول مجلس التعاون
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قلة أو حكوميـة أو تابعـة لجهـة    جميع المختبرات سواء كانت للمعايرة أو لالختبار سواء كانت مست 6/3
التصنيع يجب أن تكون جهات مقبولة في نطاق األعمال التي تقوم بها للتحقق من المطابقة للمنتجـات  

 .التي تخضع لمتطلبات اللوائح الفنية الخليجية

مضافا إليها اشتراطات أخرى تحتوي علـى    A, C , Hتستخدم بعض اللوائح الفنية الخليجية النماذج  7/3
 .ات إضافيةمتطلب

 Typeليكونا فحص الطراز لدول مجلـس التعـاون     Bليستخدم مع النموذج  Cتم تصميم النموذج  8/3

Examination  و أيضا يتم استخدام النماذج ،D, E , F  مع النموذجB  ، في حاالت خاصةوولكن 
 .ةمنفردهذه النماذج قد تستخدم  -تجات ذات تصميم وبنية مبسطةعند التعامل مثال مع من-

  

  نماذج التحقق من المطابقة    :4بند 

 )ضبط اإلنتاج الداخلي( :Aالنموذج  1/4

وهو نموذج يصف اإلجراء الذي يقوم بمقتضاه الصانع أو الممثل المعتمد له في دول مجلس التعاون  1/1/4
بالتأكيد واإلقرار أن المنتجات المعنية تسـتوفي   –أدناه  4/1/2الذي ينفذ االلتزامات الواردة في  -

ويجب على الصانع أو الممثل المعتمد لـه فـي دول   . ات الالئحة الفنية الخليجية الخاصة بهممتطلب
مجلس التعاون أن يضع شارة المطابقة للدول األعضاء على كل منتج باإلضافة إلى تقـديم إقـرار   

  .بالمطابقة

أو أدناه ويجـب عليـه    4/1/3يجب على الصانع أن يقوم بوضع وثائق فنية كما هي موضحة في  2/1/4
سنوات بعد تصـنيع   10على ممثله المعتمد في دول مجلس التعاون أن يحتفظ بها لمدة ال تقل عن 

 .آخر منتج تحت تصرف السلطات الوطنية ألغراض التفتيش

وفي حالة أال يكون أيا من الصانع أو ممثله المعتمد مقيما في دول مجلس التعاون فـإن االلتـزام   
حتها يكون مسئولية الشخص الذي قام بطرح المنتجات في سـوق دول  باالحتفاظ بالوثائق الفنية وإتا

  .مجلس التعاون

يجب أن تمكن الوثائق الفنية المشار إليها من تقييم مدى مطابقة المنتج لالئحة الفنية الخليجيـة ذات   3/1/4
 .الصلة ويجب أن تغطي التصميم والتصنيع والتشغيل بالقدر الذي يختص بهذا التقييم



  التعاون هيئة التقييس لدول مجلس

   GSOلدول الخليج العربية  
 

 BD09100503 :الالئحة رقم
   1      :صداررقم اإل

  2009/ 24/05:تاريخ اإلصدار

  

 33من    10ص                  التحقق من المطابقة نماذجدليل 
 

أو ممثله المعتمد في دول مجلس التعاون أن يحتفظ بنسخة من اإلقرار بالمطابقة  يجب على الصانع 4/1/4
 .مع الوثائق الفنية

يجب على الصانع اتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية التي تؤكد أن عمليات تصنيع المنتجات مطابقة  5/1/4
 .ية المطبقةأعاله ومع متطلبات اللوائح الفنية الخليج 4/1/2للوثائق الفنية المشار إليها في 

 Supplier Declaration of Conformity  هو ما يطلق عليه إعالن المورد عن المطابقـة    Aالنموذج

(SDOC).  

 

  :A1النموذج  2/4

  :باإلضافة للمتطلبات التالية Aيتكون هذا النموذج من النموذج 

أكثـر للمنـتج   يجب أن يتم لكل منتج يتم تصنيعه إجراء اختبار واحد أو أكثر على خاصية معينة أو  1/2/4
  .بواسطة الصانع أو بالنيابة عنه ، وتتم هذه االختبارات تحت مسئولية جهة مقبولة من اختيار الصانع

علـى   و ذلـك  ،يقوم الصانع بتثبيت رقم التعريف الخاص بالجهة المقبولة أثناء عمليـة التصـنيع  و 
  .مسئولية الجهة المقبولة

  أو

ع  بمراقبة المنتج على فترات عشوائية حيث تقوم الجهـة  يجب أن تقوم جهة مقبولة من اختيار الصان 2/2/4
المقبولة باختيار عينات مناسبة من المنتج النهائي في المصنع وتقوم بفحصـها وإجـراء اختبـارات    
مناسبة كما وردت في المواصفات الخاصة بالمنتَج أو اختبارات مكافئة للتأكد من المطابقة لمتطلبـات  

  .معنيةالالئحة الفنية الخليجية ال

  .في حالة عدم مطابقة منتج أو أكثر أثناء الفحص فعلى الجهة المقبولة اتخاذ إجراءات مناسبة

  :يجب أن يحتوي فحص المنتج على العناصر التالية

ومنها على سبيل المثال الطريقة اإلحصائية المستخدمة وخطة أخذ  هنايجب ذكر العناصر المناسبة (
  )الخ..لية العينات مع بيان خواصها التشغي

على مسئولية  ذلكو ،يقوم الصانع بوضع رقم التعريف الخاص بالجهة المقبولة أثناء عملية التصنيعو
 .الجهة المقبولة
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  )فحص الطراز(  :  Bالنموذج  3/4

هو نموذج يصف ذلك الجزء من اإلجراء الذي تقوم بمقتضاه جهة مقبولة بالتأكد من أن عينة ممثلـة   1/3/4
  .ئحة الفنية الخليجية التي تطبق عليهلإلنتاج تستوفي متطلبات الال

تطبيق فحص الطراز يجب أن يتم من خالل قيام الصانع أو الممثل المعتمد لـه فـي دول مجلـس     2/3/4
 :التعاون بتقديم طلب عند جهة مقبولة من اختياره ويجب أن يحتوي الطلب على

  .م الطلب عن طريقهاسم وعنوان الصانع باإلضافة إلى اسم وعنوان الممثل المعتمد إذا تم تقدي ••••

 .إقرار مكتوب بأن نفس الطلب لم يقدم من قبل إلى جهة مقبولة أخرى ••••

 أدناه   4/3/3الوثائق الفنية الموضحة في  ••••

ويجب على مقدم الطلب أن يضع تحت تصرف الجهة المقبولة عينة ممثلة لإلنتاج سيطلق عليها فـي  
ويكون للجهة المقبولة الحـق فـي طلـب     )التعاريفمن  6أنظر بند " (الطراز"هذه الالئحة مسمى  

  .عينات أخرى إذا لزم األمر لتغطية متطلبات برنامج االختبار

يجب أن تمكن الوثائق الفنية من تقييم مطابقة المنتج مع متطلبات الالئحة الفنية الخليجيـة المعنيـة    3/3/4
 .تقييمويجب أن تغطي التصميم والتصنيع وتشغيل المنتج حيثما كان ذلك متعلقا بهذا ال

يجب أن تكون محتويات الوثائق الفنية منظمة بترتيب اللوائح الفنية الخليجية حسب المنتجـات ذات  
مفهوم -وصف عام للطراز-: الصلة وكمثال يجب أن تحتوي الوثائق الفنية حيثما يتعلق ذلك بالتقييم

وصـف  -.لـخ ا..التصميم ورسومات التصنيع ومخططات المكونات والمجمعات الجزئية والـدوائر  
بيان بالمواصـفات الفنيـة   -وشروح الزمة لفهم الرسومات المشار إليها والمخططات وتشغيل المنتج

المطبقة كليا أو جزئيا ووصف للحلول المتبناة للوفاء بالمتطلبات األساسية لالئحة الفنية الخليجية حين 
 )ش واالختبارات التي تمت نتائج حسابات التصميم والتفتي–ال يتم تطبيق المواصفات المشار إليها 

 :يجب على الجهة المقبولة أن تقوم باآلتي 4/3/4

فحص الوثائق الفنية والتحقق من أن الطراز قد تم تصنيعه مطابقا للوثـائق الفنيـة مـع تحديـد      ••••
المكونات التي تم تصميمها طبقا للمواصفات الفنية ذات الصلة وتلك التي يـتم تصـميمها بـدون    

  بها في هذه المواصفاتتطبيق المتطلبات المعنية 

القيام بالفحوص واالختبارات للتأكد من أنه في حالة عدم تطبيـق المواصـفات ذات الصـلة أن     ••••
 .الحلول التي تبناها الصانع تستوفي المتطلبات األساسية الواردة في الالئحة الفنية الخليجية المعنية
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ع قد اختار تطبيق المواصفات ذات القيام بالفحوص واالختبارات للتأكد من أنه في حالة أن الصان ••••
 .الصلة من أنه قد تم تطبيقها بالفعل

 .االتفاق مع مقدم الطلب على المكان الذي سيتم فيه القيام بهذه الفحوص واالختبارات ••••

يكون الطراز مسـتوفيا لمتطلبـات    ايجب على الجهة المقبولة أن تصدر شهادة مطابقة للطراز عندم 5/3/4
ويجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع ونتائج الفحص وشروط  .الالئحة الفنية الخليجية

وقد تحدد الالئحة الفنية الخليجيـة ذات  . سريانها والبيانات الضرورية لتحديد الطراز الذي تم إقراره
كما يجب أن يرفق مع الشهادة بيان بالوثائق الفنية ذات الصلة مع احتفاظ . الصلة مدة سريان الشهادة

 . المقبولة بنسخة منهالجهة 

في حالة رفض الجهة المقبولة إصدار شهادة الطراز فإنها يجب أن تقوم بالتزويد بأسباب مفصلة عن 
 .كما يجب أن تنشر إجراءات لالستئناف .سبب الرفض

يجب على مقدم الطلب أن يقوم بإبالغ الجهة المقبولة الذي يحتفظ بالوثائق المتصلة بإصدار شـهادة   6/3/4
التعديالت التي قد تجري على المنتج الذي تم إقراره والذي قد يحتاج إلى إقرار إضـافي   الطراز بكل

إذا كانت هذه التغييرات قد تؤثر على مطابقة المنتج للمتطلبات األساسية أو الشروط المحددة الستخدام 
 .المنتج ويتم اإلقرار اإلضافي في شكل إضافة لشهادة فحص الطراز األصلية

ة المقبولة أن تقوم بتوصيل المعلومات المتصلة بشهادات فحص الطراز واإلضـافات  يجب على الجه 7/3/4
 .يرجع إلى دليل الجهات المقبولة .الصادرة عليها وحاالت سحبها إلى الجهات المقبولة األخرى

و اإلضافات عليهـا  /قد يكتفى بأن تستلم الجهات المقبولة األخرى نسخ من شهادات فحص الطراز أو 8/3/4
 .م االحتفاظ بمالحق الشهادات تحت تصرف هذه الجهاتويجب أن يت

بنسخة من شـهادة فحـص الطـراز    عتمد االحتفاظ بالوثائق الفنية ويجب على الصانع أو ممثله الم 9/3/4
سنوات من تاريخ آخر منتج تم تصنيعه تحت تصرف السلطات  10واإلضافات عليها لمدة ال تقل عن 

 ).الفنية الخليجية المعنية مدة مختلفة قد تحدد الالئحة(الوطنية ألغراض التفتيش 

حيثما ال يكون الصانع أو ممثله المعتمد مقيما في دول مجلس التعاون فإن مسئولية االحتفاظ بالوثائق 
  .تقع على الشخص الذي قام بطرح المنتج في سوق دول مجلس التعاون و توفيرهاالفنية 
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  )المطابقة للطراز(  :Cالنموذج  4/4

الجزء من اإلجراء الذي يقوم بمقتضاه الصانع أو الممثل المعتمد له فـي دول   هو نموذج يصف ذلك 1/4/4
مجلس التعاون بالتأكد واإلقرار أن المنتجات المعنية مطابقة مع الطراز الموصف في شهادة فحـص  

. وتستوفي متطلبات الالئحة الفنية الخليجيـة الخاصـة بهـم    ) Bالصادرة بموجب النموذج (الطراز 
انع أو الممثل المعتمد له في دول مجلس التعاون أن يضع شـارة المطابقـة للـدول    ويجب على الص

 .األعضاء على كل منتج باإلضافة إلى كتابة إقرار بالمطابقة

يجب على الصانع اتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية للتأكد من أن العمليـات اإلنتاجيـة تضـمن أن     2/4/4
) Bالصادرة بموجـب النمـوذج   (فحص الطراز المنتج المصنع مطابق الطراز الموصف في شهادة 

 .وتستوفي متطلبات الالئحة الفنية الخليجية الخاصة بهم

يجب على الصانع أو الممثل المعتمد له في دول مجلس التعاون االحتفاظ بنسخة من اإلقرار بالمطابقة  3/4/4
يجية المعنية مـدة  قد تحدد الالئحة الفنية الخل(لمدة ال تقل عن عشر سنوات من آخر منتج تم تصنيعه 

 ).مختلفة

فـإن مسـئولية   وفي حالة أال يكون أيا من الصانع أو ممثله المعتمد مقيما في دول مجلس التعـاون   4/4/4
االحتفاظ بالوثائق الفنية و توفيرها تقع على الشخص الذي قام بطرح المنتج في سوق دول مجلـس  

  .التعاون

 :متطلبات إضافية ممكنة 5/4/4

ويجـب أن تـتم   باختبار خاصية أو أكثـر للمنـتج   أخرى نيابة عنه يجب أن يقوم الصانع أو جهة 
ويجب أن يقوم الصانع بوضع رقـم  . االختبارات تحت مسئولية الجهة المقبولة التي اختارها الصانع

  .ذلك على مسئولية الجهة المقبولة، والتعريف الخاص بالجهة المقبولة أثناء عملية التصنيع

  أو

لمنتج على فترات عشوائية ويجب على الجهة المقبولة أن تقوم اة باختبار يجب أن تقوم الجهة المقبول
بأخذ عينات كافية من المنتجات النهائية وفحصها وتنفيذ االختبارات الواردة في المواصفات الفنية ذات 
ـ  ة الصلة أو اختبارات مكافئة للتأكد من مطابقة المنتجات للمتطلبات الواردة في الالئحة الفنية الخليجي

وفي الحاالت التي ال يتطابق واحد أو أكثر من المنتجات المفحوصة فإن على الجهة المقبولة اتخـاذ  
  .اإلجراءات المناسبة
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  :فحص المنتج العناصر التاليةيشمل يجب أن 

يجب ذكر العناصر المناسبة هنا ومنها على سبيل المثال الطريقة اإلحصائية المستخدمة وخطة أخـذ  (
  )الخ..ن خواصها التشغيلية العينات مع بيا

، وذلك على بوضع رقم التعريف الخاص بالجهة المقبولة أثناء عملية التصنيعيقوم الصانع  ويجب أن
  .مسئولية الجهة المقبولة

  

  )توكيد جودة اإلنتاج(  :Dنموذج  5/4

اه أدن 4/5/2هو نموذج يصف اإلجراء الذي يقوم بمقتضاه الصانع الذي يستوفي الشروط الواردة في  1/5/4
الصادرة (بالتأكد واإلقرار أن المنتجات المعنية مطابقة مع الطراز الموصف في شهادة فحص الطراز 

ويجب على الصانع أو . وتستوفي متطلبات الالئحة الفنية الخليجية الخاصة بهم) Bبموجب النموذج 
ى كـل منـتج   الممثل المعتمد له في دول مجلس التعاون أن يضع شارة المطابقة للدول األعضاء عل

ويجب أن يرافق شارة المطابقة رقم التعريف الخـاص بالجهـة   .باإلضافة إلى كتابة إقرار بالمطابقة
 .أدناه 4/5/4المقبولة المسئولة عن مراقبة المطابقة كما هو وارد في 

كمـا   نظام جودة معترف به لإلنتاج والتفتيش النهائي واالختباريجب على الصانع أن يقوم بتشغيل  2/5/4
 .أدناه 4/5/4أدناه وأن يكون خاضعا للتفتيش الدوري كما جاء في  4/5/3رد في هو وا

 نظام الجودة 3/5/4

يجب على الصانع تقديم طلب لتقييم نظام الجودة الخاص به لدى جهة مقبولة من اختياره في نطاق  أ 
 :ويجب أن يحتوي الطلب على. المنتجات المعنية

  اق المطلوبجميع المعلومات ذات الصلة بالمنتجات في النط ••••

  الوثائق الخاصة بنظام الجودة ••••

 .وإذا كان مطبقا الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المعتمد ونسخة من شهادة فحص الطراز  ••••

يجب أن يضمن نظام الجودة مطابقة المنتجات للطراز الموصف في شهادة فحص الطراز ومـع   ب 
 .متطلبات الالئحة الفنية الخليجية ذات الصلة
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ع العناصر والمتطلبات واالحتياجات التي يتبناها الصانع موثقة بشكل منهجـي  يجب أن تكون جمي
مـن  وثائق نظام الجودة مكِّن أن تومنظم في صورة سياسات وإجراءات وتعليمات مكتوبة ويجب 

ويجب أن تحتـوي علـى األخـص     ،التفسير المتسق لبرامج الجودة والخطط واألدلة والسجالت
  :وصف لآلتي

  لهيكل التنظيمي والمسئوليات وسلطات اإلدارة فيما يختص بجودة المنتجأهداف الجودة وا ••••

  تقنيات ضبط الجودة وتوكيد الجودة والعمليات واألفعال المنهجية المتخذة فيما يختص بالتصنيع ••••

  الفحوص واالختبارات المنفذة قبل وأثناء وبعد التصنيع ودورية تنفيذها ••••

ت االختبار وبيانات المعايرة وتقارير تأهيل العاملين سجالت الجودة مثل تقارير التفتيش وبيانا ••••
  ذوي الصلة

 وسائل مراقبة تحقيق جودة المنتج المطلوبة والتشغيل الفعال لنظام الجودة  ••••

الفقرة يجب على الجهة المقبولة أن تقوم بتقييم نظام الجودة للتأكد من وفائه بالمتطلبات الواردة في  ج 
  ISO 9001كان نظام الجودة مطابق لمواصفة معتد بهـا مثـل   ومن المعلوم أنه إذا  أعاله) ب(

 .سيكون من المفترض أيضا أن يكون مطابقا لهذه المتطلبات 

كما يجب أن يحتوي فريق التدقيق على عضو واحد على األقل لديه خبرة في مجـال تكنولوجيـا   
ويجـب  , نشآت الصانع كما وأنه يجب أن يشمل إجراء التقييم على زيارة تفقدية لمني المنتج المع

أن تقوم الجهة المقبولة بإخطار الصانع بقرارها ويجب أن يحتوي اإلخطار على نتائج الفحـص  
 وقرار التقييم مدعما باألسباب

يجب على الصانع أن يقوم بتنفيذ كافة االلتزامات الناشئة عن نظام الجودة المعتمد كما يجب عليه  د 
 .الحفاظ عليه حتى يظل مناسبا وكفئا

جب على الصانع أو ممثله المعتمد أن يحافظ على إبقاء الجهة المقبولة التي قامت بإقرار نظـام  ي ! 
الجودة على علم بأي تغييرات أو تعديالت مقصودة في نظام الجودة ويجب على الجهة المقبولة أن 

  . تقوم بتقييم هذه التعديالت

زال يفي بالمتطلبات ي الجودة المعدل ال كما يجب على الجهة المقبولة اتخاذ قرار بما إذا كان نظام و 
ويجـب أن تقـوم    ،أو أن هناك ضرورة إلجراء إعادة تقيـيم  أعاله) ب(هذه الفقرة في الواردة 
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مع األسباب بإخطار الصانع بقرارها ويجب أن يحتوي اإلخطار على نتائج الفحص وقرار التقييم 
 .الداعمة له

 :لةالتقييم الدوري تحت مسئولية الجهة المقبو 4/5/4

يتم التقييم الدوري بغرض التأكد من أن الصانع يفي دائما بااللتزامات الناشئة عن نظام الجـودة   أ 
  المعتمد

يجب على الصانع أن يسمح للجهة المقبولة بالدخول ألغراض التفتـيش إلـى مواقـع التصـنيع      ب 
 :والتفتيش واالختبار والتخزين ويجب أن يزودها بالمعلومات الضرورية وخاصة

  نظام الجودةوثائق  ••••

سجالت الجودة مثل تقارير التفتيش وبيانات االختبار وبيانات المعايرة وتقارير تأهيل العاملين  ••••
 الخ...المعنيين

يجب على الجهة المقبولة القيام دوريا بالتدقيق للتأكد من أن الصانع يحافظ ويطبق نظام الجودة و  ج 
 )د تحدد الالئحة الفنية الخليجية دورية التدقيقق(كما يجب عليها أن تقدم تقرير التدقيق إلى الصانع 

وقد تقـوم الجهـة   , باإلضافة إلى هذا فإن الجهة المقبولة قد تقوم بزيارات غير متوقعة للصانع  د 
المقبولة في هذه الزيارات إذا كان ضروريا بالقيام بنفسها باختبارات أو طلب القيـام باختبـارات   

لجودة ويجب على الجهة المقبولة أن تزود الصانع بتقريـر  للتحقق من أن األداء الصحيح لنظام ا
  .زيارة وفي حالة حدوث اختبارات بتقرير االختبار

قد تحدد الالئحة الفنيـة الخليجيـة فتـرة    (سنوات  10يجب على الصانع ولمدة تنتهي على األقل بعد  5/5/4
 :بعد تصنيع آخر منتج االحتفاظ بما يلي متاحا للسلطات الوطنية)  خالف هذه

  )أ( 4/5/3الوثائق المشار إليها في النقطة  ••••

  )ه( 4/5/3الفقرة التحديثات المشار إليها في  ••••

 4/5/4 -) ج( 4/5/3النقط القرارات والتقارير الصادرة عن الجهة المقبولة التي أشير إليها في  ••••
 )د( 4/5/4 -) ج(

الصلة الخاصة بشهادات  يجب على الجهة المقبولة أن تزود الجهات المقبولة األخرى بالمعلومات ذات 6/5/4
وقد يرد في الالئحة الفنية الخليجية ترتيبات خـالف  . (نظام الجودة الصادرة عنها أو تلك المسحوبة 

 )هذه الترتيبات
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  )توكيد جودة المنتج(    :Eنموذج  6/4

بالتأكـد   2هو نموذج يصف اإلجراء الذي يقوم بمقتضاه الصانع الذي يستوفي الشروط الواردة فـي   1/6/4
الصـادرة  (المنتجات المعنية مطابقة مع الطراز الموصف في شهادة فحـص الطـراز    واإلقرار أن

ويجب على الصـانع أو  . وتستوفي متطلبات الالئحة الفنية الخليجية الخاصة بهم) Bبموجب النموذج 
الممثل المعتمد له في دول مجلس التعاون أن يضع شارة المطابقة للدول األعضاء على كـل منـتج   

ويجب أن يرافق شارة المطابقة رقم التعريف الخـاص بالجهـة   .إرفاق إقرار بالمطابقة باإلضافة إلى
 . 4المقبولة المسئولة عن مراقبة المطابقة كما هو وارد في 

كما هو  نظام جودة معترف به للتفتيش النهائي للمنتج واالختباريجب على الصانع أن يقوم بتشغيل  2/6/4
 .أدناه 4/6/4للتفتيش الدوري كما جاء في  أدناه وأن يكون خاضعا  4/6/3محدد في 

 نظام الجودة 3/6/4

يخص عند جهة مقبولة من اختياره فيما يجب على الصانع تقديم طلب لتقييم نظام الجودة الخاص به  أ 
 :ويجب أن يحتوي الطلب على. المنتجات المعنية

  جميع المعلومات ذات الصلة بفئة المنتج المتوقعة ••••

  الوثائق الخاصة بنظام الجودة ••••

 .وإذا كان مناسبا الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المعتمد ونسخة من شهادة فحص الطراز ••••

وتحت مظلة نظام الجودة المطبق يجب فحص كل منـتج وتنفيـذ االختبـارات ذات الصـلة فـي        ب 
المواصفات الفنية المعنية للتأكد من مطابقة المنتجـات لمتطلبـات الالئحـة الفنيـة الخليجيـة ذات      

أن تكون جميع العناصر والمتطلبات و الضروريات التي يتبناها الصانع موثقـة بشـكل    يجب.الصلة
منهجي ومنظم في صورة سياسات وإجراءات وتعليمات مكتوبة وأن تؤكد وثائق نظام الجودة بالتفسير 

  :ويجب أن تحتوي على األخص وصف لآلتي ،المتسق لبرامج الجودة والخطط واألدلة والسجالت

  أهداف الجودة والهيكل التنظيمي والمسئوليات وسلطات اإلدارة فيما يختص بجودة المنتج ••••

 الفحوص واالختبارات المنفذة بعد التصنيع ••••

  وسائل مراقبة التشغيل الفعال لنظام الجودة ••••

سجالت الجودة مثل تقارير التفتيش وبيانات االختبار وبيانات المعايرة وتقارير تأهيـل العـاملين    ••••
  لةذوي الص
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الفقـرة  يجب على الجهة المقبولة أن تقوم بتقييم نظام الجودة للتأكد من وفائه بالمتطلبات الواردة في   ج 
سيكون مـن    ISO 9001كان نظام الجودة مطابق لمواصفة معتد بها مثل  إذا ومن المعلوم أنه )ب(

 .المفترض أيضا أن يكون مطابقا لهذه المتطلبات 

قيق على عضو واحد على األقل لديه خبرة في مجال تكنولوجيا المنتج كما يجب أن يحتوي فريق التد
ويجـب أن تقـوم   , المعتبر كما وأنه يجب أن يشمل إجراء التقييم على زيارة تفقدية لمنشآت الصانع 

الجهة المقبولة بإخطار الصانع بقرارها ويجب أن يحتوي اإلخطار على نتائج الفحص وقرار التقيـيم  
 مسببا

صانع أن يقوم بتنفيذ كافة االلتزامات الناشئة عن نظام الجودة المعتمد والحفـاظ عليـه   يجب على ال د 
 .بطريقة مناسبة و فعالة

يجب على الصانع أو ممثله المعتمد أن يحافظ على إبقاء الجهة المقبولة التي قامت بإقرار نظام الجودة 
  على علم بأي تحديثات مقصودة في نظام الجودة 

  .لمقبولة أن تقوم بتقييم هذه التعديالتيجب على الجهة ا ! 

كما يجب على الجهة المقبولة اتخاذ قرار بما إذا كان نظام الجودة المعـدل الزال يفـي بالمتطلبـات    
أو أن هناك ضرورة إلجراء إعادة تقييم ويجب أن تقـوم بإخطـار الصـانع     )ب(الواردة في الفقرة 

 حص وقرار التقييم مسببابقرارها ويجب أن يحتوي اإلخطار على نتائج الف

 :التقييم الدوري تحت مسئولية الجهة المقبولة 4/6/4

  يتم التقييم الدوري بغرض التأكد من أن الصانع يفي دائما بااللتزامات الناشئة عن نظام الجودة المعتمد أ 

يجب على الصانع أن يسمح للجهة المقبولة بالدخول ألغراض التقييم إلى مواقع التفتيش واالختبـار   ب 
 :خزين ويجب أن يزودها بالمعلومات الضرورية وخاصةوالت

 وثائق نظام الجودة ••••

  الوثائق الفنية ••••

سجالت الجودة مثل تقارير التفتيش وبيانات االختبار وبيانات المعايرة وتقارير تأهيـل العـاملين    ••••
 الخ...المعنيين

يطبق نظام الجودة، كما يجب على الجهة المقبولة القيام دوريا بالتدقيق للتأكد من أن الصانع يحافظ و ج 
 )قد تحدد الالئحة الفنية الخليجية دورية التدقيق(يجب عليها أن تقدم تقرير التدقيق إلى الصانع 
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وقد تقوم الجهة المقبولة , باإلضافة إلى هذا فإن الجهة المقبولة قد تقوم بزيارات غير متوقعة للصانع  د 
اختبارات أو طلب القيام باختبارات للتحقق من أن في هذه الزيارات إذا كان ضروريا بالقيام بنفسها ب

األداء الصحيح لنظام الجودة ويجب على الجهة المقبولة أن تزود الصانع بتقرير زيارة وفـي حالـة   
  .حدوث اختبارات أن تزود الصانع بتقرير االختبار

خليجيـة فتـرة   قد تحدد الالئحة الفنيـة ال (سنوات  10يجب على الصانع ولمدة تنتهي على األقل بعد  5/6/4
 :بعد تصنيع آخر منتج االحتفاظ بما يلي متاحا للسلطات الوطنية) خالف هذه

  )أ( 4/6/3الوثائق المشار إليها في النقطة  ••••

  )د( 4/6/3النقطة التحديثات المشار إليها في  ••••

 4/6/4 –) ج/ (4/6/3النقط القرارات والتقارير الصادرة عن الجهة المقبولة التي أشير إليها في  ••••
 )د( 4/6/4 –) ج(

يجب على الجهة المقبولة أن تزود الجهات المقبولة األخـرى بالمعلومـات ذات الصـلة الخاصـة      6/6/4
قد يرد في الالئحة الفنية الخليجية ترتيبات خالف هذه . (باعتمادات نظام الجودة الصادرة والمسحوبة 

 )الترتيبات

  )التحقق من المنتج(    :Fنموذج  7/4

يقوم بمقتضاه الصانع أو الممثل المعتمد له في دول مجلس التعـاون  هو نموذج يصف اإلجراء الذي  1/7/4
ًأدناه مطابقة للطراز الموصـف   4/7/3بالتأكد وإصدار شهادة بأن المنتجات الخاضعة للمتطلبات في 

 في شهادة فحص الطراز ويستوفوا متطلبات الالئحة الفنية الخليجية المطبقة عليهم 

جراءات الضرورية ألن تكون عمليات التصنيع تضمن مطابقـة  يجب على الصانع أن يتخذ كافة اإل 2/7/4
للطراز الموصف في شهادة فحص الطراز ويستوفوا متطلبات الالئحة الفنية الخليجية المطبقة علـيهم  
ويجب عليه أن يضع شارة المطابقة للدول األعضاء على كل منتج باإلضـافة إلـى كتابـة إقـرار     

 . بالمطابقة

لة أن تنفذ كافة الفحوصات واالختبارات المناسبة للتأكد من مطابقـة المنـتج   يجب على الجهة المقبو 3/7/4
أو  4لمتطلبات الالئحة الفنية الخليجية سواء بفحص واختبار كل منتج كما هو موصف فـي الفقـرة   

طبقا الختيار الصـانع    5فحص واختبار المنتجات على أساس إحصائي كما هو موصف في الفقرة 
 ).لفنية الخليجية بتقييد هذا االختيارقد تقوم الالئحة ا(



  التعاون هيئة التقييس لدول مجلس

   GSOلدول الخليج العربية  
 

 BD09100503 :الالئحة رقم
   1      :صداررقم اإل

  2009/ 24/05:تاريخ اإلصدار

  

 33من    20ص                  التحقق من المطابقة نماذجدليل 
 

 10يجب على الصانع أو الممثل المعتمد له في دول مجلس التعاون ولمدة تنتهي علـى األقـل بعـد    
بعد تصنيع آخر منتج باالحتفاظ بنسخة من ) قد تحدد الالئحة الفنية الخليجية فترة خالف هذه(سنوات 

  .اإلقرار بالمطابقة

 بار كل منتجالتحقق عن طريق فحص واخت 4/7/4

يجب فحص كل المنتجات كل على حدة وتنفيذ االختبارات المناسبة المشار إليها في المواصفات الفنية 
أو اختبارات مكافئة من أجل التحقق من مطابقتها مع الطراز الموصف في شهادة فحـص الطـراز   

  .ومتطلبات الالئحة الفنية الخليجية المطبقة عليهم

لكل منتج يتم ) أو تطلب أن يثبت(أن تقوم بتثبيت رقم التعريف الخاص بها يجب على الجهة المقبولة 
 .اعتماده مع إصدار شهادة مكتوبة بالمطابقة فيما يتصل باالختبارات التي تم إجراؤها

يجب على الصانع أو ممثله المعتمد أن يتأكد من قدرته على التزويد بشهادات المطابقة الصادرة عن 
 .الطلبالجهة المقبولة عند 

 التحقق اإلحصائي 5/7/4

يجب على الصانع أن يقدم منتجاته في هيئة دفعات متجانسة مع قيامـه باتخـاذ كافـة اإلجـراءات     
  .الضرورية من أجل أن تكون عمليات التصنيع مؤكدة لتجانس االدفعات المنتجة

ئية مـن  يجب أن تكون كل المنتجات متاحة للتحقق على شكل دفعات متجانسة ، ويتم أخذ عينة عشوا
كل دفعة ، ثم  يتم فحص المنتجات المكونة للعينة كل على حدة وتنفيذ االختبارات المناسبة المشـار  
إليها في المواصفات الفنية أو اختبارات مكافئة من أجل التحقق من مطابقتها مع الطراز الموصف في 

حديد ما إذا كانـت الدفعـة   شهادة فحص الطراز ومتطلبات الالئحة الفنية الخليجية المطبقة عليهم ولت
 .مقبولة أو مرفوضة

 :يجب علي اإلجراء اإلحصائي استخدام العناصر التالية

يجب تحديد العناصر المناسبة ومنها على سبيل المثال الطريقة اإلحصائية المستخدمة وخطة أخذ ( ••••
  )الخ..العينات مع بيان خواصها التشغيلية 

أو (ة المقبولة أن تقوم بتثبيت رقم التعريف الخـاص بهـا   في حالة الدفعات المقبولة يجب على الجه
على كل منتج من الدفعة مع إصدار شهادة مكتوبة بالمطابقة فيما يتعلق باالختبارات ) تطلب أن يثبت
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التي تم إجراؤها، ويمكن أن يتم طرح كل المنتجات التي في الدفعة في السوق عدا تلك المنتجات من 
 .قةالعينة التي لم تكن مطاب

في حالة رفض الدفعة فإن على الجهة المقبولة أو السلطة ذات الصفة أن تقوم باتخـاذ اإلجـراءات   
الضرورية لمنع طرح تلك الدفعة في السوق ، وفي حالة تكرار رفض الدفعات فإن الجهة المقبولة قد 

  تقوم باإليقاف المؤقت للفحص اإلحصائي

جهة المقبولة بتثبيت رقم التعريـف الخـاص بالجهـة    من الممكن أن يقوم الصانع وتحت مسئولية ال
 .المقبولة أثناء عملية التصنيع

يجب على الصانع أو ممثله المعتمد أن يتأكد من قدرته على التزويد بشهادات المطابقة الصادرة عن 
 .الجهة المقبولة عند الطلب

  )التحقق من الوحدة(    :Gنموذج  8/4

اه الصانع بالتأكد واإلقرار بأن المنتج المعني والذي تـم  هو نموذج يصف اإلجراء الذي يقوم بمقتض 1/8/4
مطابقا لمتطلبات الالئحة الفنية الخليجية المطبقة عليـه ،   2إصدار شهادة له والمشار إليها في الفقرة 

ويجب على الصانع أو ممثله المعتمد المقيم في دول مجلس التعاون القيام بتثبيت شارة المطابقة لدول 
 .وإصدار إقرار بالمطابقةمجلس التعاون 

يجب على الجهة المقبولة أن تفحص كل منتج على حدة والقيام باالختبارات المناسبة الموضحة فـي   2/8/4
المواصفات الفنية أو اختبارات مكافئة للتأكد من مطابقته للمتطلبات ذات الصلة من الالئحـة الفنيـة   

 .الخليجية

على كل منتج تم ) ثبتيأو تجعله (لتعريف الخاص بها يجب على الجهة المقبولة أن تقوم بتثبيت رقم ا 3/8/4
  .إقراره مع إصدار شهادة مكتوبة بالمطابقة فيما يتصل باالختبارات التي تم إجراؤها

ويكون الغرض من الوثائق الفنية هو التمكن من التحقق من مطابقة المنتج لمتطلبات الالئحة الفنيـة  
 جالخليجية وفهم تصميم وتصنيع وتشغيل المنت

ويجب أن تكون محتويات الوثائق الفنية منظمة بترتيب اللوائح الفنية الخليجية حسب المنتجـات ذات  
مفهـوم  -وصف عام للطراز-: الصلة وكمثال يجب أن تحتوي الوثائق الفنية حيثما يتعلق ذلك بالتقييم

الوصـف   -.الـخ ..التصميم ورسومات التصنيع ومخططات المكونات والمجمعات الجزئية والدوائر 
بيان بالمواصفات الفنية -والشرح الضروري لفهم الرسومات المشار إليها والمخططات وتشغيل المنتج
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المطبقة كليا أو جزئيا و وصف للحلول المتبناة للوفاء بالمتطلبات األساسية لالئحة الفنية الخليجية حين 
فتيش واالختبارات التـي تمـت   نتائج حسابات التصميم والت–ال يتم تطبيق المواصفات المشار إليها 

    -الخ...

  )توكيد الجودة الكامل(    :Hنموذج  9/4

أدناه  4/9/2هو نموذج يصف اإلجراء الذي يقوم بمقتضاه الصانع الذي يستوفي الشروط الواردة في  1/9/4
ويجـب  . بالتأكد واإلقرار أن المنتجات المعنية مطابقة لمتطلبات الالئحة الفنية الخليجية الخاصة بهم 

الصانع أو الممثل المعتمد له في دول مجلس التعاون أن يضع شارة المطابقة للدول األعضـاء  على 
ويجب أن يرافق شارة المطابقة رقـم التعريـف   .على كل منتج باإلضافة إلى إرفاق إقرار بالمطابقة

 .4الخاص بالجهة المقبولة المسئولة عن المراقبة الدورية كما هو وارد في 

نظام جودة معترف به للتصميم والتصـنيع والتفتـيش النهـائي    يقوم بتشغيل  يجب على الصانع أن 2/9/4

 .4وأن يكون خاضعا للتفتيش الدوري كما جاء في  3كما هو وارد في  للمنتج واالختبار

 نظام الجودة  3/9/4

يجب على الصانع تقديم طلب لتقييم نظام الجودة الخاص به عند جهة مقبولة من اختياره فيما يخص  أ 
 :ويجب أن يحتوي الطلب على. معنيةالمنتجات ال

  جميع المعلومات ذات الصلة بفئة المنتج المطلوبة ••••

  الوثائق الخاصة بنظام الجودة ••••

يجب على نظام الجودة المطبق أن يؤكد مطابقة المنتجات لمتطلبات الالئحـة الفنيـة الخليجيـة ذات     ب 
  .الصلة

ها الصانع موثقة بشكل منهجي ومنظم يجب أن تكون جميع العناصر والمتطلبات و الشروط التي يتبنا
في صورة سياسات وإجراءات وتعليمات مكتوبة وأن تؤكد وثائق نظام الجـودة بالتفسـير المتسـق    

  , لبرامج الجودة والخطط واألدلة والسجالت 

  :ويجب أن تحتوي على األخص وصف لآلتي

ـ  •••• تص بتصـميم وجـودة   أهداف الجودة والهيكل التنظيمي والمسئوليات وسلطات اإلدارة فيما يخ
 .المنتج
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المواصفات الفنية للتصميم شاملة المواصفات الفنية المطبقة علي المنتج وفي الحـاالت التـي ال    ••••
تطبق فيها هذه المواصفات يتم إرفاق الوسائل التي تم اتباعها لتأكيـد التوافـق مـع المتطلبـات     

 .األساسية لالئحة الفنية الخليجية المطبقة على المنتج 

ضبط التصميم والتحقق منه والعمليات واألفعال المنهجية المتخذة في حال تصميم المنتجات  تقنيات ••••
 .ذات الصلة بفئة المنتج المغطاة بها

  .تقنيات وعمليات واألفعال المنهجية المستخدمة في التصنيع وضبط وتوكيد الجودة ••••

 .كل منهاالفحوص واالختبارات المنفذة قبل وأثناء وبعد التصنيع ودورية تنفيذ  ••••

سجالت الجودة مثل تقارير التفتيش وبيانات االختبار وبيانات المعايرة وتقارير تأهيـل العـاملين    ••••
 ذوي الصلة 

  .وسائل مراقبة بلوغ تصميم وجودة المنتج المطلوبة والتشغيل الفعال لنظام الجودة ••••

النقطـة   طلبات الواردة فييجب على الجهة المقبولة أن تقوم بتقييم نظام الجودة للتأكد من وفائه بالمت ج 
سيكون   ISO 9001ومن المعلوم أنه إذا كان نظام الجودة مطابق لمواصفة معتد بها مثل  أعاله) ب(

 .من المفترض أيضا أن يكون مطابقا لهذه المتطلبات 

كما يجب أن يحتوي فريق التدقيق على عضو واحد على األقل لديه خبرة في مجال تكنولوجيا المنتج 
  كما وأنه يجب أن يشمل إجراء التقييم على زيارة تفقدية لمنشآت الصانع،ني المع

ويجب أن تقوم الجهة المقبولة بإخطار الصانع بقرارها ويجب أن يحتوي اإلخطار على نتائج الفحص 
 وقرار التقييم مدعما باألسباب

عتمد والحفـاظ عليـه   يجب على الصانع أن يقوم بتنفيذ كافة االلتزامات الناشئة عن نظام الجودة الم د 
 .بطريقة مناسبة و فعالة

يجب على الصانع أو ممثله المعتمد أن يحافظ على إبقاء الجهة المقبولة التي قامت بإقرار نظام الجودة 
  على علم بأي تحديثات مقصودة في نظام الجودة 

لة اتخاذ قرار بما كما يجب على الجهة المقبو. يجب على الجهة المقبولة أن تقوم بتقييم هذه التعديالت ! 
أو أن هنـاك ضـرورة    )ب(إذا كان نظام الجودة المعدل الزال يفي بالمتطلبات الواردة في الفقـرة  

إلجراء إعادة تقييم ويجب أن تقوم بإخطار الصانع بقرارها ويجب أن يحتوي اإلخطار علـى نتـائج   
  .مدعما باألسبابالفحص وقرار التقييم 
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 :جهة المقبولةالتقييم الدوري تحت مسئولية ال 4/9/4

  يتم التقييم الدوري بغرض التأكد من أن الصانع يفي دائما بااللتزامات الناشئة عن نظام الجودة المعتمد أ 

يجب على الصانع أن يسمح للجهة المقبولة بالدخول ألغراض التفتيش إلى مواقع التصميم والتصنيع  ب 
 :رورية وخاصةوالتفتيش واالختبار والتخزين ويجب أن يزودها بالمعلومات الض

 وثائق نظام الجودة ••••

سجالت الجودة كما يتم رؤيتها من الجانب التصميمي في نظام الجـودة مثـل نتـائج التحليـل      ••••
  .والحسابات واالختبارات

سجالت الجودة كما يتم رؤيتها من الجانب التصنيعي في نظام الجودة مثل تقارير التفتيش وبيانات  ••••
 الخ...ر تأهيل العاملين المعنيين االختبار وبيانات المعايرة و تقاري

يجب على الجهة المقبولة القيام دوريا بالتدقيق للتأكد من أن الصانع يحافظ ويطبق نظام الجودة، كما  ج 
 )قد تحدد الالئحة الفنية الخليجية دورية التدقيق(يجب عليها أن تقدم تقرير التدقيق إلى الصانع 

وقد تقوم الجهة المقبولة , تقوم بزيارات غير متوقعة للصانع  باإلضافة إلى هذا فإن الجهة المقبولة قد د 
في هذه الزيارات إذا كان ضروريا بالقيام بنفسها باختبارات أو طلب القيام باختبارات للتحقق من أن 
األداء الصحيح لنظام الجودة ويجب على الجهة المقبولة أن تزود الصانع بتقرير زيارة وفـي حالـة   

  .رير االختبارحدوث اختبارات بتق

قد تحدد الالئحة الفنيـة الخليجيـة فتـرة    (سنوات  10يجب على الصانع ولمدة تنتهي على األقل بعد 
 :بعد تصنيع آخر منتج االحتفاظ بما يلي متاحا للسلطات الوطنية) خالف هذه

  )أ( 4/9/3الوثائق المشار إليها في النقطة  ••••

  )د( 4/9/3النقطة التحديثات المشار إليها في  ••••

 4/9/4 –) ج( 4/9/3النقط لقرارات والتقارير الصادرة عن الجهة المقبولة التي أشير إليها في ا ••••
 )د( 4/9/4 –) ج(

يجب على الجهة المقبولة أن تزود الجهات المقبولة األخرى بالمعلومات ذات الصلة الخاصة بشهادات 
نية الخليجية ترتيبات خالف هـذه  قد يرد في الالئحة الف. (نظام الجودة الصادرة وتلك التي تم سحبها 

  .)الترتيبات
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  :متطلبات إضافية ممكنة 5/9/4

  فحص التصميم

  .يجب على الصانع أن يودع طلبا لفحص التصميم عند جهة مقبولة واحدة أ 

يجب أن يمكن الطلب من فهم تصميم وتصنيع وتشغيل المنتج ويجب أن يمكن من التحقق من المطابقة  ب 
 .ليجيةمع متطلبات الالئحة الفنية الخ

  :ويجب أن يحتوي على

  المواصفات الفنية للتصميم شاملة المواصفات التي تم تطبيقها ••••

األدلة الداعمة الضرورية لمناسبتها وخاصة عندما ال تستخدم المواصـفات المنصـوص عليهـا     ••••
بالكامل ، وهذه األدلة الداعمة يجب أن تشمل على نتائج االختبارات التي تم تنفيذها عن طريـق  

  ت مناسبة لدي الصانع أو نيابة عنه مختبرا

يجب على الجهة المقبولة أن تفحص الطلب وإذا كان التصميم يسـتوفي متطلبـات الالئحـة الفنيـة      ج 
الخليجية  فإن الجهة المقبولة يجب أن تقوم بإصدار شهادة فحص التصميم إلى مقدم الطلب ، وتحتوي 

إذا مـا  لضرورية التي تميز التصميم المعتمد والشهادة على نتائج الفحص وشروط إقراره والبيانات ا
 .وصف أداء المنتجبكان له صلة 

يجب على مقدم الطلب أن يقوم دائما بإخطار الجهة المقبولة التي أصدرت شهادة فحص التصميم بأية  د 
تعديالت على التصميم المعتمد ، يجب أن يتم إجراء اعتماد إضافي للتعديالت التي تتم على التصميم 

مد من الجهة المقبولة التي أصدرت شهادة فحص التصميم في حالة ما إذا كانت هذه التعـديالت  المعت
ستؤثر على المطابقة لالئحة الفنية الخليجية أو تؤثر على شروط استخدام المنتج السـابق توصـيفها،   

 .ويمنح هذا االعتماد اإلضافي على صورة إضافة لشهادة فحص التصميم األصلية

 :ة المقبولة أن تقوم بإخطار الجهات المقبولة األخرى بما يلييجب على الجه ! 

  شهادات فحص التصميم الصادرة واإلضافات الصادرة، ••••

  .اعتمادات التصميم  وإضافاتها التي تم سحبها ••••

  .وقد تقدم الالئحة الفنية الخليجية المعنية ترتيبات أخرى
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  المراجع  :5بند 

  الئحة شارة المطابقة لدول مجلس التعاون )1(

  اللوائح الفنية الخليجية )2(

  دليل الجهات المقبولة )3(

الخاصة بالتحقق من المطابقة الصادرة عن لجنة التحقـق مـن    ISO\IECالمواصفات واألدلة الدولية  )4(
  ISOفي منظمة  CASCOالمطابقة 

الوثائق والتوجيهات الصادرة عن المفوضية األوروبية بشأن المنهجية العالمية لالختبار ومنح الشـهادة   )5(
Global Approche for Certification and Testing  ــم ــرار المفوضــية رق وخاصــة ق

93/465/EEC  1993يوليو  22الصادر بتاريخ  

  

  المالحق    :6بند 

الشكل التخطيطي العام لتفاعل ومحتوى نماذج التحقق من المطابقة المبينـة فـي    1يوضح ملحق رقم  )1(
  5البند رقم 

  و الجهة المقبولة /و ممثل الصانع المعتمد أو/الصانع أو مصفوفة مسئوليات  2يوضح ملحق رقم  )2(
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  ملخص تخطيطي لنماذج التحقق من المطابقة: 1ملحق رقم 
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  مصفوفة المسئوليات في نماذج التحقق من المطابقة: 2ملحق رقم 
  

 )الطرف الثالث(الجهة المقبولة  الصانع أو الممثل المعتمد له الصانع  الموديول/النموذج
A • نشئ الوثائق الفنية المتعلقة بالتصميم ي

  والتصنيع وعملية اإلنتاج 
الضـرورية   تيتخذ جميـع اإلجـراءا   •

لضمان أن عملية التصنيع تضمن مطابقة 
المنتجات مـع الوثـائق الفنيـة ومـع     

أي تطبيـق  (المتطلبات القابلة للتطبيـق  
 )نظام الجودة

يضمن ويعلـن أن المنتجـات المعنيـة     •
 .مطابقة المتطلبات

ضع شارة المطابقة الخليجية على كـل  ي •
 .منتج

 . يصوغ إقرار المطابقة •
يحفظ نسخة من إقرار المطابقة والوثائق  •

 . الفنية وتحت تصرف الجهات الرقابية

 

A1     باإلضافة للمسـؤوليات المـذكورة فـي
 .Aاألسلوب 

يجري بنفسه أو نيابة عنه اختبار أو أكثر  •
 . لكل منتج مصنَّع

لـة المسـؤولة عـن    يختار الجهة المقبو •
 إجراء االختبار 

باإلضافة للمسـؤوليات المـذكورة فـي    
  Aاألسلوب 

يضع رقم التعريـف الخـاص بالجهـة     •
المقبولة مرتبط بشارة المطابقة الخليجية 
إذا تدخلت الجهة المقبولة خالل مرحلـة  

 . اإلنتاج

 تراقب االختبارات التي يجريها الصانع  •

 تراقب وضع رقم التعريف الخاص بهـا  •
عندما تتدخل في التحقق مـن المطابقـة   

 .خالل مرحلة اإلنتاج
تحتفظ بسجل خاص بالمعلومات المتعلقة  •

 .بذلك
االتصال بجهات مقبولة أخـرى لـديها    •

 ). عند الطلب(معلومات ذات عالقة 
B •   ينشئ الوثائق الفنية المتعلقة بالتصـميم

 . والتصنيع وعملية اإلنتاج
لخاصـة  التقدم بطلب اختبارات الطراز ا •

 بدول مجلس التعاون

يضع تحت تصرف الجهة المقبولة عينة  •
 .وأكثر ممثلة لإلنتاج المتصور

يبلغ الجهة المقبولة بكل التعديالت التـي   •
 .أجريت على المنتج المعتمد

كد عن طريـق أجـراء فحوصـات    تؤ •
العينـات  / واختبارات علـى أن العينـة  

تطابق المتطلبات ومصنعة طبقاً للوثائق 
 . الفنية

تصدر شهادة اختبار الطـراز الخـاص    •
 بدول مجلس التعاون
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 )الطرف الثالث(الجهة المقبولة  الصانع أو الممثل المعتمد له الصانع  الموديول/النموذج
يحفظ الوثائق الفنية بما في ذلك نسـخة   •

مجلس  لمن اختبار الطراز الخاص بدو
 .  التعاون وتحت تصرف جهات الرقابة

تحفظ نسخة من الشهادة وسجل خـاص   •
 . بالمعلومات الفنية ذات العالقة

تتصل بجهات مقبولة أخـرى مختصـة    •
ت عالقة بشهادات اختبار بالمعلومات ذا

الطراز الخاص بدول مجلـس التعـاون   
 )عند الطلب(

C  •  يتخذ جميع اإلجراءات الالزمة للتأكد من
أن عمليــة التصــنيع تضــمن مطابقــة 
المنتجات مع الطراز كما هو موضح في 
شهادة اختبار الطراز الخاصـة بـدول   

مثل (مجلس التعاون والمتطلبات المطبقة 
الذي يتضمن إنشـاء  إدارة نظام جودة و

 ) الوثائق الالزمة

أن المنتجـات  ) يقـر  ( يضمن ويعلـن   •
المعنية مطابقة لشهادة اختبـار الطـراز   
الخاصة بدول مجلـس التعـاون وتفـي    

 .بالمتطلبات المطبقة
يضع شارة المطابقة الخليجية على كـل   •

 . منتج
 .يصوغ إقرار المطابقة •
يحتفظ بالمعلومات الفنيـة ذات الصـلة    •

إقرار المطابقة لطلب الجهات  ونسخة عن
 . الرقابية

 

D •  يطبق نظام جودة مقبول لإلنتاج والتفتيش
على  المنتج النهائي واالختبار بما فـي  

أي المعلومات (ذلك إنشاء الوثائق الفنية 
ذات الصلة كفئة المنتج المتوقع والوثائق 
خاصة بنظام الجودة وتحديثه والوثـائق  

يضع شارة المطابقة الخليجية على كـل   •
 .منتج

يضع رقم تعريف الجهة المقبولة مرتبطاً  •
 .بشارة المطابقة الخليجية

 . يصوغ إقرار مطابقة •

لتقرر وفائه بالمتطلبات  تقيم نظام الجودة •
 .المطبقة واتخاذ قراراً حياله

تشرف على وضع رقم تعريف الخاص  •
 بها على المنتج مرتبطاً بشارة المطابقـة 

  .الخليجية
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 )الطرف الثالث(الجهة المقبولة  الصانع أو الممثل المعتمد له الصانع  الموديول/النموذج

خة عن شهادة الفنية للطراز المعتمد ونس
اختبار الطراز في الخاص بدول مجلس 
التعــاون وقــرارات وتقــارير الجهــة 

 ). المقبولة
يطلب تقويم نظـام الجـودة للمنتجـات     •

 . المعنية
أن المنتجـات  ) يقـر  ( يضمن و يعلن  •

المعنية مطابقة لشهادة اختبـار الطـراز   
الخاصة بمجلس التعاون الخليجي ويفـي  

 .بالمتطلبات المطبقة
بإنجاز االلتزامات الناشئة عن نظام  يتعهد •

الجودة المقبول ويدعمها لكي يبقى مالئماً 
 . وفعاالً

يدعم اإلجراء الذي تتخذه الجهة المقبولة  •
 .ةبغرض الرقاب

يحتفظ بالوثائق الخاصة بنظام الجـودة   •

يبلغ الجهة المقبولة بأي تحديث مخطـط   •
 .لنظام الجودة

يحتفظ بنسخة من إقرار المطابقة تحـت   •
 .طلب الجهات الرقابية

تجري مراقبة للصانع بواسطة زيـارات   •
 . دورية ومفاجئة

تحتفظ بسجل للمعلومـات الفنيـة ذات    •
 .الصلة

 تبلغ الجهات المقبولة األخرى المعلومات •
الخاصة بقبول نظام الجـودة الصـادرة   

 ).بالطلب(والمسحوبة 
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 )الطرف الثالث(الجهة المقبولة  الصانع أو الممثل المعتمد له الصانع  الموديول/النموذج

وتفاصيل أي تحـديث لنظـام الجـودة    
وقرارات وتقـارير الجهـة المقبولـة،    

 .ت الرقابيةويجعلها تحت طلب الجها
E • كما هو محدد في األسلوب)D (  إالّ أنـه

يشغل نظام الجـودة المقبـول الخـاص    
  .بفحص واختبار المنتج النهائي

  )D(كما هو محدد في األسلوب  )D(كما هو محدد في األسلوب

F  •  يتخذ جميع اإلجراءات الالزمة للتأكد من
لتصــنيع تضــمن مطابقــة أن عمليــة ا

المنتجات مع الطراز كما هو موضح في 
شهادة اختبار الطراز الخاصة بمجلـس  
دول التعاون ويفي بالمتطلبات المطبقـة  

مثل إدارة نظام جودة والـذي يتضـمن   (
 ).إنشاء الوثائق الالزمة

 :وحيثما يستخدم التقييم اإلحصائي
يقدم المنتجات على شكل دفعات متجانسة  •

افة اإلجراءات الضرورية لكـي  ويتخذ ك

 يتقدم بطلب شهادة مطابقة  •

يدقق ويصادق على أن المنتجات مطابقة  •
للطراز المحدد في شهادة اختبار الطراز 
الخاصة بمجلس دول التعـاون  ويفـي   

 .بالمتطلبات المطبقة
يضع شارة المطابقة الخليجية على كـل   •

 .تجمن
يضع رقم تعريف الجهة المقبولة مرتبطاً  •

 .بشارة المطابقة الخليجية
 . يصوغ إقرار مطابقة •

ينفذ االختبارات والفحوصات المالئمـة   •
تأكد من مطابقة المنتج مع المتطلبـات  لل

القابلة للتطبيق، إما عن طريق الفحـص  
أو االختبار لكل منتج، أو عـن طريـق   
فحص واختبار المنتجات علـى أسـاس   

 .إحصائي
يشرف على وضع رقم التعريف الخاص  •

 .به
يصوغ شهادة المطابقـة التـي تتعلـق     •

 .باالختبارات التي تم إجراؤها
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 )الطرف الثالث(الجهة المقبولة  الصانع أو الممثل المعتمد له الصانع  الموديول/النموذج

تضمن عملية التصنيع تجانُس كل دفعـة  
  . منتَجة

يحتفظ بنسـخة مـن إقـرار المطابقـة      •
علـى  (والمعلومات الفنية ذات الصـلة  

سبيل المثال شـهادة المطابقـة للجهـة    
 . تحت تصرف الجهات الرقابية) المقبولة

ئمة لمنـع طـرح   يتخذ اإلجراءات المال •
 .الدفعة في األسواق في حال رفضها

يحتفظ بسجل للمعلومـات الفنيـة ذات    •
  .الصلة

ينقل المعلومات ذات الصـلة للجهـات    •
 )حسب الطلب(المقبولة 

G •   ينشئ الوثائق الفنية المتعلقة بالتصـميم
 .والتصنيع وعملية اإلنتاج

يضمن مطابقـة المنـتج المعنـى مـع      •
 .ار بذلكالمتطلبات المطبقة واإلقر

 .تقدم للحصول على شهادة المطابقة •
يضع شارة المطابقة الخليجية على كـل   •

 .منتج
يضع رقم تعريف الجهة المقبولة متبوع  •

 .بشارة المطابقة الخليجية
يحتفظ بنسـخة مـن إقـرار المطابقـة      •

والوثائق الفنية وشهادة المطابقة الخاصة 
بالجهة المقبولة وجعل ذلك كـل تحـت   

 .رقابيةتصرف الجهات ال

يفحص كل وحـدات المنـتج ويجـري     •
االختبارات المناسبة لضمان المطابقة مع 

 . المتطلبات ذات الصلة
يشرف على وضـع الـرقم التعريفـي     •

 . الخاص به
 . يحتفظ بسجل من المعلومات ذات صلة •
ــق   • ــة تتعل ــهادة بالمطابق ــدر ش يص

 . باالختبارات التي تم إجراؤها
ــل   • ــة وينق ــات المقبول ــل بالجه يتص

حسـب  (علومات ذات الصـلة إليهـا   الم
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 )الطرف الثالث(الجهة المقبولة  الصانع أو الممثل المعتمد له الصانع  الموديول/النموذج

 ).الطلب
H •  يطبق نظام جودة مقبول خاص بتصميم

وصناعة وفحص واختبار المنتج النهائي 
أي (لإلنتاج يتضمن إنشاء الوثائق الفنية 

المعلومات ذات الصلة بالتصـميم وفئـة   
المنتج والوثائق خاصة بنظـام الجـودة   
وتحديثــه وقــرارات وتقــارير الجهــة 

 ).المقبول
دم بطلب لتقييم نظام الجودة الخـاص  يتق •

 .بالمنتج المعنى
ــة تفــي  • يضــمن أن المنتجــات المعني

 . بالمتطلبات المطبقة ويقر بذلك
يتعهد بتحقيق كافة الواجبـات المترتبـة    •

على نظام الجودة المقبول كما يتعهد بأن 
 .يظل النظام مالئماً وفعاالً

يدعم ويؤيد اإلجراءات المتخذة من قبـل   •
 .قبولة لألغراض رقابيةالجهة الم

يجعل تحت تصرف الجهـات الرقابيـة    •
كافة الوثائق المتعلقـة بنظـام الجـودة    
وتفاصيل أي عملية تحديث لهذا النظـام  

 .وقرارات وتقارير الجهة المقبولة

  Dكما جاء في األسلوب   Dكما جاء في األسلوب 

 


