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 ٣٧من  ٣الصفحة 
 

  دـــيـــهـــمــت

وتاريخ  ٢٤٤مجلس الوزراء رقم تمشيًا مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار 
بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلبه األمر من التزام  ،ه٢١/٩/١٤٢٦

ة خاصة اتفاقية العوائق الفني ،المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العالقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة
أمام انسياب السلع بين الدول األعضاء،  م وضع اشتراطات فنية غير ضروريةبعد ) التي تقضيTBTللتجارة (

وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث االشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من 
  خالل إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات األساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل. 

) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار ١ -وبناًء على المادة الثالثة ( فقرة 
" إصدار  وذلك بأن تتولى الهيئة ،م ٣١/٥/٢٠١٠هـ الموافق  ١٧/٦/١٤٣١بتاريخ  ٢١٦مجلس الوزراء رقم 

، ق مع المواصفات القياسية واألدلة الدوليةمواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة، تتواف
  ومتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ومحققة لمصالح المملكة". WTOوتحقق متطلبات 

) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار ٢ -لى المادة الرابعة ( فقرة واستنادا إ
إصدار " وذلك بأن تتولى الهيئة ،م ٣١/٥/٢٠١٠الموافق  ،ه ١٧/٦/١٤٣١بتاريخ  ٢١٦مجلس الوزراء رقم 

 ."لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها

) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار ١٤ -وبناًء على المادة الرابعة ( فقرة 
"مراجعة  وذلك بأن تتولى الهيئة ،م ٣١/٥/٢٠١٠الموافق  ،هـ١٧/٦/١٤٣١بتاريخ  ٢١٦الوزراء رقم  مجلس

األنظمة واللوائح الرقابية ذات العالقة بمجاالت عمل الهيئة، وتطويرها، و اقتراح التعديالت الالزمة عليها، 
 .تها وٕاصدارها وفقًا للطرق النظامية"لتواكب متطلبات الجودة والسالمة، وٕاحالتها إلى الجهات المختصة، لدراس

) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار ١-وبناًء على المادة السادسة ( فقرة 
"مع مراعاة ما م وذلك بأن تتولى الهيئة  ٣١/٥/٢٠١٠هـ الموافق  ١٧/٦/١٤٣١بتاريخ  ٢١٦مجلس الوزراء رقم 
ة من هذا التنظيم تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، ورد في المادة الرابع

والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة عالمة الجودة وٕاجراءات تقويم المطابقة، ومنح 
 االلتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".

ن المواصــــــــفات القياســــــــية للمنتجات المشــــــــمولة في إحدى اللوائح تعتبر أســــــــاســــــــا لمطابقة تلك المنتجات إوحيث 
  للمتطلبات األساسية للسالمة في الالئحة المحددة. 

  فقد قامت الهيئة بإعداد هذه الالئحة الفنية. 

  هذا التمهيد وجميع المالحق لهذه الالئحة جزء ال يتجزأ منها. :مالحظة
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 ٣٧من  ٤الصفحة 
 

  والتعاريفالمصطلحات  )١المادة (

لمبينة ا الدالالت والمعاني -الالَّئحة  هعند تطبيق بنود هذ -تكون للمسميات والعبارات أدناه  ١/١
  : سياق النص خالف ذلك  مالم يقتضِ  أمامها،

  : المملكة العربية السعوديةالمملكة

  مجلس إدارة الهيئة. :المجلس

  الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. :الهيئة

نفيذ المسؤولة عن ت ؛هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها :الجهات الرقابية
  سواء في المنافذ الجمركية أو األسواق أو المصانع. ؛أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية

وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق  :الفنيةالالئحة 
و تبحث وقد تشمل أ ،إنتاجها، بما في ذلك األحكام اإلدارية سارية المفعول المطبقة التي يجب االلتزام بها

لمنتجات ا بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات على
  أو الخدمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج. 

 قواعدَ ال -لالستخدام االعتيادي والمتكرر -تضع  ؛وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة: المواصفة القياسية
، ختياريا؛ التي يكون تطبيقها اق اإلنتاج ذات العالقةائوالتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطر 

وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات 
  ق اإلنتاج.ائتنطبق على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طر التي 

الروابط الهيدروليكية والمنتجات ذات العالقة مثل منتجات اإلسمنت وجير البناء والجبس والخرسانة المنتج: 
 ،لخلويوالطوب ا والبالط والطوب اإلسمنتي واللياسة لمونةكاجاهزة الخلط ومشتقاتها، والمواد ذات العالقة 

لكيميائية والمضافات ا ،واإلسمنتية المدعَّمة باأللياف، والجير الحي والمطفأ والركام األلواح الجبسيةوكذلك 
نشائية منتجات الخرسانة اإلو  اإلسمنتية،واللواصق  ،ومنتجات الخرسانة اإلنشائية مسبقة الصب ،للخرسانة

  والمباني. لالستخدام في اإلنشاءات ةُمصمَّمال ؛مسبقة اإلجهاد مسبقة الصب

  .عمليات مسح السوقالجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ /هي الجهة سلطات مسح السوق:

 توفيتس المنتجات أن من للتحقق السوق مسح سلطات تتخذها التي والتدابير األنشطة السوق: مسح
 السالمةو  الصحة خطرًا على تشكل ال وأنها العالقة، ذات الفنية اللوائح في عليها المتطلبات المنصوص

  العامة. المصلحة بحماية يتعلق آخر أي جانب أو، والبيئة
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 ٣٧من  ٥الصفحة 
 

 مصدر محتمل للضرر) Hazard(s): الخطر (أخطار

  الضرر. شدة بدرجة مرتبطاً  للضرر؛ مسبب خطر ظهور احتمال: Risk(s)المخاطر

 : وُيقصد به ما يلي:المورِّد

وذلك  ،م ُهويته على أنه صانع للمنَتجأو كل شخص يقدِّ  المملكة،في حالة إقامته في  المنَتجصانع  -
جديد م على تشخص يقدِ  وكذلك كل صلة،خالل تسميته المنَتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي  من

  .المنَتج

أو المستورد في حالة عدم وجود  المملكة،وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج  -
 .المملكةوكيل للصانع في 

  .كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنَتج -

ير بطريقة مباشرة أو غ: وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة توضح اإلجراء المستخدم إجراءات تقويم المطابقة
 مباشرة لتقويم المطابقة.

هات الئحة قبول جل امن الهيئة وفق المقبولة "،"طرف ثالث مطابقةالجهات تقويم  هي :المقبولةالجهات 
 تقويم المطابقة.

التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي  ،: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولةشهادة المطابقة
 دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العالقة.

ريعات المعمول التشهذه الالئحة و  لمتطلبات مطابق بأن منتجه نفسه إقرار من المورد المطابقة:ب إقرار المورِّد
ة الخاص حلة اإلنتاجفي مر  وال مرحلة التصميم ال في - بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث

 . العالقة ذات وفقا للتشريعات على المنتج اختباراتٍ إجراء  وقد يعتمد اإلقرار على - بعملية التصنيع
 .ألول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد هو وضع المنَتج الوضع في السوق:

تعني أي إمداد بالمنَتج بهدف التوزيع أو االستهالك أو االستخدام في المملكة، في  العرض في السوق:
 .إطار نشاط تجاري؛ سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل

 .هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد السحب:

  .هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة الموفَّرة للمستخدم النهائي االستدعاء:
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إدماجها على نحو مستدام في لغرض  ) ُتصنَّع وتوضع في السوقKitأو تجهيزات (منتج  أيمواد البناء: 
طلبات بالمت بحيث يكون األداء ذا تأثير على أعمال اإلنشاء فيما يتعلق أجزاء منها،في  أو أعمال اإلنشاء

  .للصحة والسالمة والبيئةاألساسية 

لى ع -نة مجموعة مكوَّ  في شكلفي السوق ُينتجها الصانع نفسه وتوضع مواد بناء  :)Kitالتجهيزات (
  .دمجهما مع بعضيتطلب تثبيتهما في اإلنشاءات منفصلين ين أجز من  - األقل

 والمطارات واألنفاق الجسور مثل المختلفة المدنية الهندسةٕانشاءات و ، والخدمية السكنية : المبانياإلنشاءات
ومحطات التنقية  الصحي الصرفوشبكات إمداد مياه الشرب ومحطات ضخ المياه وشبكات  والموانئ

  ...الريوكذلك مشاريع  والسدودومعالجة المياه 

 تؤثر قد التي أعمال اإلنشاء (البناء)، فيالمستخدمة  بالمنتجات الخاصة المتطلبات: المتطلبات األساسية
وتحددها  ،يجب االلتزام بهاالتي ؛ والمتطلبات األخرى التي تفرضها المملكة والبيئة والصحة السالمة على

  هذه الالئحة.

مواد ل الفنية (المبينة في المواصفات القياسية ذات العالقة) األساسية: الخصائص الخصائص األساسية
  لإلنشاءات.التي لها عالقة بالمتطلبات األساسية  ،البناء

ها بتحديد ر عنعبَّ األساسية ذات الصلة التي يُ بالخصائص  ةالمتعلق الفنيةالخصائص  البناء: أداء مواد
  أو عن طريق الوصف. المستوى أو بتحديد الفئة

  بقيمة عددية. نهار ععبَّ ، ويُ الفنية خصائصها األساسيةبأداء مواد البناء فيما يتعلق  تقويمنتيجة  مستوى:ال

   .والحد األقصى للمستوىالحد األدنى  ةده قيمحدِّ يُ داء مواد البناء، ين ألمستويبين نطاق  يه :الفئة

د موال الفنية لخصائص األساسيةاالحد األدنى أو الحد األقصى لمستوى أداء : )thresholdحد النطاق(
  البناء.

 ،دويرهامعاد ت مصنعة أويمكن أن تكون طبيعية أو  ،ة مستخدمة في اإلنشاءبيبيَّ مواد حُ الركام هو  الركام:
  .التقني لكسر الصخر وهو االسم

المادة الناتجة من الحرق الكامل لصخر كربونات الكالسيوم الطبيعي او أي مادة كلسية طبيعية  :الجير الحي
  مناسبة وتكون لها القدرة على التفكك التام عند اطفائها بالماء.

اطفاء الجير الحي بالكمية الكافية من الماء ليصبح المادة البيضاء الناعمة الناتجة من : طفأالمُ الجير 
  مسحوقا خاليا من الكتل المتماسكة.
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 ٣٧من  ٧الصفحة 
 

الجير المائي هو عبارة عن جير يحتوي على كميات قليلة من أكسيدي : )يالهيدروليكالجير المائي (
وم معادن كيميائيًا مع أكسيد الكالسي اتحادهما) حيث يعطي أو بدونه (مع أكسيد الحديد واأللمونيوم نالسليكو 
ويستعمل في أعمال البناء واألغراض اإلنشائية وخلطات البوزوالنا  ،ب في وجود الماءالتصلُّ  ىقادرة عل
  المالط والبياض). (المونة،

وكمية قليلة من الماء  يجير مطف على الذي يحتويالجير الدسم هو ذلك المعجون اللدن : الدسم الجير
  ويستعمل في أعمال الطالء وفي وخلطات البوزوالنا. ،الحرنا

ويستعمل في  الماغنسيوم،أكسيد من  %٥هو ذلك الجير الذي يحتوي على أكثر من : الماغنسيومجير 
  أعمال الطالء.

المادة الناتجة من عملية  ):CaSO4.2H2Oالجبس شبه المائي (كبريتات الكالسيوم نصف المائية (
   كبريتات كالسيوم مائية عند درجة حرارة  ) (CaSO4·2H2Oاساسا من تكليس خام الجبس المكون

) لنزع مقدار معين من ماء التبلور لتصبح كبريتات الكالسيوم فيه متحدة بنصف جزى من س°١٦٠-١٢٠(
  .) و المعروف بجبس باريسCaSO4·1/2H2Oالماء ويكون تركيبها النهائي 

 القليل باحتياجه يتميز جبس) 4CaSO منزوع ماء التبلرئية (الجبس الالمائي (كبريتات الكالسيوم الالما
الخلط لعمل تشطيبات ذات أسطح نظيفة وناعمة، ويتميز بخاصية الشك المتدرج، ويستخدم أساسا  ماء من

  مع الجير إلنتاج طبقات ظهارة صلبة وكثيفة.

وليكي مع تفاعل اإلسمنت الهيدر ج عن ع باستخدام وسط إسمنتي ينتُ صنَ ج يُ هي منتَ  الخرسانة جاهزة الخلط:
    مواقع الصب.إلى ) ويتم نقلها دجاهزة (قبل التصلوتكون ، الماء عند خلطهما مع الركام

قرارات الاللوائح ويكون للكلمات والعبارات األخرى الواردة في هذه الالئحة المعاني الواردة في األنظمة و ١/٢
  الهيئة.المعمول بها في 

  المجال )٢(المادة 

جير منتجات اإلسمنت و وهي والمنتجات ذات العالقة  الهيدروليكية الروابطقطاع  علىذه الالئحة ه بقُتطُ 
الطوب والبالط و  ،واللياسة لمونةكاالبناء والجبس والخرسانة جاهزة الخلط ومشتقاتها، والمواد ذات العالقة 

 ؛واإلسمنتية المدعَّمة باأللياف، والجير الحي والمطفأ األلواح الجبسيةوكذلك  ،والطوب الخلوي اإلسمنتي
، سمنتيةو اللواصق اال والركام والمضافات الكيميائية للخرسانة ومنتجات الخرسانة اإلنشائية مسبقة الصب

نت والجبس (اإلسم ئحة الخرسانة المسلحةهذه الال من وُيستثنى ،والمباني لالستخدام في اإلنشاءات ةُمصمَّمال
   .الخرسانة الخاصة بالمنتجات الجاهزة المستعملة في التشييد والبناءو المدعم بالمعادن (بعد التصلُّد) )، 



  
 ٠٢-٠٧-١٧-١٦١-م.إ

 ٣٧من  ٨الصفحة 
 

  األهداف )٣( المادة

إجراءات د تحديو الالئحة،  ههذمجال في  المشمولة ،اتللمنتج المتطلبات األساسية تحديدإلى  هذه الالئحةتهدف 
األساسية  باتللمتطل اتالمنتج ههذ استيفاءلضمان ، وذلك دين االلتزام بهايجب على المورِّ  تقويم المطابقة التي

  .مسح األسواقوتسهيل إجراءات  المحافظة على البيئة وصحة وسالمة المستهلكالتي تهدف إلى 

  المورِّدلتزامات ) ا٤المادة (

  التالية: المتطلباتبااللتزام  ،المورِّديجب على 

  أعمال اإلنشاء (البناء). للمنتج المستخدم في العامة المتطلبات األساسية   ٤/١

صلة في أجزائها المنفأو ألعمال اإلنشائية في مجملها، لم المصمَّ  الالئحة؛الخاضع لهذه ج المنتَ  كونييجب أن 
 جالمنتَ مستخدمي بصفة خاصة صحة وسالمة  الحسبان، مع األخذ في م من أجلهمِّ للغرض الذي صُ  امالئم

حيث ب االعتيادية،نة الصيا بما في ذلك أعمال اإلنشائية،في جميع مراحل األعمال  ، وذلكاإلنشاءاتمستخدمي و 
 لضمان وذلك )،١نة في المواصفات القياسية السعودية المذكورة في الملحق (المبيَّ الفنية  شتراطاتاال جالمنتَ  ستوفيي

  أدناه.لمتطلبات األساسية لاإلنشاءات  استيفاء

د المنصوص عليها في هذه الالئحة ال تشمل المتطلبات الخاصة بأعمال التخطيط : التزامات المورِّ مالحظة
لبناء المشمولة د الخاصة بمنتجات مواد اوالتصميم والتنفيذ والمراقبة لألعمال اإلنشائية، وتقتصر على التزامات المورِّ 

  .في مجال هذه الالئحة

  الثباتو  المقاومة الميكانيكية ٤/١/١

ألحمال ا جميعتحمَّل ليضمن  -الذي يدخل في تصميم وبناء اإلنشاءات  -يجب أن ُيصمَّم وُيصنَّع المنَتج 
  :المخاطر التالية يلتفادوذلك  فترة االستخدام،اإلنشاء و فترة  أثناء لتحمُّلهامة المصمَّ 

  .لإلنشاءات ئيجز اللي أو كالنهيار اال )١

  .خارج الحدود المقبولةكبيرة  )انحرافات( تشوهاتحدوث  )٢

في  ةر كبي )انحرافات( لتشوهاتنتيجة ، المعداتأو  التجهيزاتأو  نشاءاإلأجزاء أخرى من ب تلف إلحاق )٣
  .الحاملة العناصر الهيكلية

 .هاسباببأمقارنة  جسيمة تكونحيث ، عرضيةدث واح ناتجة عن أضرار إلحاق )٤

  حريقالفي حالة  السالمة ٤/١/٢

ع مواد م اً أو مدمج اً دسواء منفر  -الذي يدخل في تصميم وبناء اإلنشاءات  -يجب أن ُيصمَّم وُيصنَّع المنَتج 
  ما يلي: - حريقة نشوب حال في - ليضمن داخل اإلنشاءات بناء أخرى



  
 ٠٢-٠٧-١٧-١٦١-م.إ

 ٣٧من  ٩الصفحة 
 

  الحاملة لإلنشاءات خالل الفترة الزمنية المحددة. العناصر الهيكلية صمود )١

  والدخان وانتشارهما داخل اإلنشاءات. الحد من ظهور الحريق )٢

  الحد من امتداد الحريق إلى إلنشاءات المجاورة. )٣

  .سالمين، أو إسعافهمتمكين ساكني اإلنشاءات من المغادرة  )٤

  األخذ في الحسبان سالمة فرق اإلسعاف. )٥

  االستخدام المستدام للموارد الطبيعية ٤/١/٣

دام الموارد بحيث يحقِّق استدامة استخ -اإلنشاءات تصميم وبناء يدخل في  الذي - ُيصمَّم وُيصنَّع المنَتج أن يجب
  ما يلي:على وجه الخصوص ضمن الطبيعية، وأن ي

  .المواد وأجزاء اإلنشاءات بعد هدمهاأو تدوير إعادة استخدام  )١

  .استدامة (دوام) اإلنشاءات )٢

  .ةبيئمع المتوافقة الوالثانوية األولية استخدام المواد الخام  )٣

  والبيئةوالسالمة  الصحة ٤/١/٤

صـــحة على  ال خطر ال يمثِّ بحيث  -اإلنشـــاءات تصـــميم وبناء الذي يدخل في  - وُيصـــنَّع المنَتجُيصـــمَّم  أن يجب
وأالَّ يكون للمنتج تأثير ملحوظ على البيئة أو المناخ طوال  ،ما يجاورها أو اإلنشاءات وسالمة العاملين أو ساكني

دورة حياة اإلنشـاءات، سـواًء خالل البناء أو االسـتخدام أو الهدم، وذلك بأالَّ يتسبَّب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
  :في حدوث أيٍّ من المخاطر التالية

)، والغازات الدفيئة أو الجزيئات الضــــــــارة VOCانبعاثات المواد الخطرة، والمركبَّات العضـــــــوية المتطايرة ( )١
 .في الهواء؛ سواًء من داخل المبنى أو خارجه

 .انبعاثات إشعاعية خطرة )٢

 .مهماتلوث الماء أو التربة أو تسمُّ  )٣

 .ف مياه الصرف والدخانيسوء تصر  )٤

ها، أو امتصـــــــاصـــــــها، بأي نســـــــب تهدِّد أو على أســـــــطحاإلنشــــــاءات أجزاء أي جزٍء من رطوبة في وجود  )٥
  .استدامة سالمة المنَتج

  
  

  



  
 ٠٢-٠٧-١٧-١٦١-م.إ

 ٣٧من  ١٠الصفحة 
 

  السالمة في االستخدام ٤/١/٥

 ال -المنتج  اي يدخل فيهالت – يكون تصــميم وبناء اإلنشــاءاتن أن بحيث يضــمع صــنَّ يُ و ج م المنتَ صــمَّ يُ يجب أن 
 وأادم التصــ وأالســقوط  وأ قكاالنزال ،التشــغيلأثناء  أو أثناء الخدمةلوقوع الحوادث مخاطر غير مقبولة  أي لمثِّ يُ 

 مع األخذ في الحســــــبان أن  ،انفجار وقوعنتيجة اإلصــــــابة  وأ ،يةائكهرب نتيجة لصــــــدمة ، وذلكالوفاة وأالحروق 
  يكون بوسع األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة استخدامها.

  الضوضاء منالوقاية  ٤/١/٦

 لضــــجيجايكون مســــتوى  بطريقة -اإلنشــــاءات تصــــميم وبناء الذي يدخل في  - جالمنتَ  عصــــنَّ يُ و م صــــمَّ يجب أن يُ 
نوم والراحة والعمل في بالســــــمح لهم تو  ،صــــــحتهمب مجاوريهم معقوال بدرجة ال تضــــــرأو الســــــكان من المحســــــوس 

    مالئمة.ظروف 

  العزل الحراريترشيد الطاقة و  ٤/١/٧

نظمة أبما في ذلك  -تنفيذها و  تصميم األعمال اإلنشائيةُيحقِّق ضمن أن ت بطريقةج المنتَ  وُيصنَّع مصمَّ يجب أن يُ 
 راعاةم كمية الطاقة الالزمة لالســــــــتخدام، مع ترشــــــــيد مســــــــتويات مقبولة من - ةيالتدفئة والتبريد والتهو وتجهيزات 

، وراحة ســـاكني المبنى، وأن يضـــمن المنتج كذلك كفاءة اإلنشـــاءات في اســـتهالك الطاقة الظروف المناخية للموقع
  ل البناء والهدم أو التفكيك.خالل االستخدام، وخالل أعما

  الفنية لمتطلباتا ٤/٢

يها مجال لمنتجات التي يغطل الخصـــــائص األســـــاســـــيةيجب على المورِّد اســـــتيفاء فلتحقيق متطلبات هذه الالئحة، 
 ، وذلك على النحو التالي:المستخدمة في اإلنشاءات والمباني هذه الالئحة؛

، ) من هذه الالئحة١القياسية المبيَّنة في الملحق ( في المواصفاتالواردة المنتج للمتطلبات الفنية  اسـتيفاء )١
داخل اإلنشــاءات، حيث إن مطابقة المنَتج المشــمول  مع مواد بناء أخرى اً دمجأو مُ  اً منفرد كان ذلك ســواء

في هذه الالئحة للمواصـــــــفة القياســـــــية ذات العالقة يعتبر دليًال كافيا على اســـــــتيفاء هذا المنتج للمتطلبات 
 األساسية الخاصة به؛ المحددة في الالئحة.

ئة وفقا لـ نظام إدارة البي على شـــهادة دى المصـــنع، (يعتبر المصـــنع الحاصـــلَتوفُّر نظام إدارة بيئي فّعال ل )٢
ISO 14001 .(مستوفيًا لمتطلبات هذا البند 

  المترولوجية المتطلبات   ٤/٣

 عند ) أو مضـــاعفاتها أو أجزائها أثناء التصـــميم أو التصـــنيع أوSI Unitsيجب اســـتخدام وحدات النظام الدولي (
  .المنتج تداول

  



  
 ٠٢-٠٧-١٧-١٦١-م.إ

 ٣٧من  ١١الصفحة 
 

  والتغليف المتطلبات المتعلقة بالتعبئة   ٤/٤

اســـية لمتطلبات التعبئة المنصـــوص عليها في المواصـــفة القيوفقا المنتج حســـب طبيعته و التأكد من تغليف  )١
 .ذات العالقة

 المنتج من مادة الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة. مواد تغليف التأكد من خُلوِّ  )٢

حلُّل إذا كانت القابل للتالتأكد من أن عبوات أو مواد التغليف البالســــتيكية للمنتج تحمل بطاقة البالســــتيك  )٣
هذه المواد مشــــــمولة في مجال الئحة البالســــــتيك القابل للتحلُّل، أو رمز إعادة التدوير في حال اســــــتخدام 

 العبوات البالستيكية القابلة للتدوير.

  البيانات اإليضاحية  ) ٥المادة (

ي فه في الســــوق بهدف اســــتخدامه الُمعدَّة لوضــــعه وعرضــــ؛ يجب أن تكون البيانات اإليضــــاحية الخاصــــة بالمنتج
  كالتالي:اإلنشاءات والمباني 

 .أن ُيكَتب في البيانات اإليضاحية اسم المورِّد وسجله التجاري )١

 مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه الالئحة والمواصــفاتتكون البيانات اإليضـاحية على المنَتج أن  )٢
  .) من هذه الالئحة١(القياسية ذات العالقة؛ المبّينة في الملحق 

 أن تكون البيانات " باللغة العربية أو باللغة العربية واإلنجليزية )٣

  أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات اإليضاحية صحيحة وُمْثَبتة، وقابلة للتحقق. )٤

 بلد المنشأ. )٥

  اشتراطات التخزين. )٦

 تطلب األمر ذلك. إذا - فترة صالحية المنتج ورقم الدفعة الخاصة به )٧

أّال تكون الصــــــور والعبارات المســــــتخدمة على عبوات المنَتج، مخالفة للنظام العام واآلداب العامة والقيم  )٨
  اإلسالمية السائدة في المملكة.

  )   إجراءات تقويم المطابقة٦المادة (

يجب االلتزام بمتطلبات إجراءات تقويم المطابقة الواردة في هذه الالئحة الفنية فقط، وٕاذا وردت متطلبات  )١
 أخرى بهذا الخصوص في أي مواصفة قياسية فال يؤخذ به. 

 الحصول على – في السوق  الخلط جاھزة والخرسانة اإلسمنتالمسؤول عن وضع  -يجب على المورِّد  )٢
 .أو ما يكافئها عالمة الجودة السعودية



  
 ٠٢-٠٧-١٧-١٦١-م.إ

 ٣٧من  ١٢الصفحة 
 

طابقة شهادة م الخاضعة لهذه الالئحة، الحصول علىيجب على المورد المسؤول عن وضع بقية المنتجات  )٣
  17067لمواصفة ا الوارد في)، Type 3مقبولة، وفقًا لنموذج تقويم المطابقة (ال إحدى الجهاتصادرة من 
ISO/IEC ٢(، كما هو موضح في الملحق.( 

متطلبات هذه بضمن الوفاء تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدَّد، بما ي المقبولة إجراءاتيجب أن تُنفِّذ الجهة  )٤
 ).١الالئحة والمواصفات القياسية السعودية ذات العالقة؛ المبّينة في الملحق (

  يجب أن ُيرفق مع المنَتج ملٌف فني يتضمن ما يلي: )٥

 ) ٣المورِّد(الصانع/المستورد) بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق (إقرار   )أ

 .وثيقة تقييم المخاطر  )ب

 شهادة المنشأ.  )ج

شهادات و تقديم وثائق الملف الفني مثل  ،لجهات الرقابية وسلطات مسح السوقالتعاون مع االمورِّد يجب على  )٦
  .مطابقة المنَتج لمتطلبات هذه الالئحة، متى ما ُطِلب منه ذلك أخرى موثّقة تُثِبتُ  وأي معلومات المطابقة

للمتطلبات  ةمطابق ما يكافئهاأو  السعوديةعالمة الجودة على  ةالحاصل المنتجات الخاضعة لهذه الالئحةعتبر ت )٧
 .ه الالئحةفي هذ المنصوص عليها

  ات الرقابية) مسؤوليات الجه٧المادة (

   مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي: ضمنتقوم الجهات الرقابية 

المباني؛ و صــــة لألعمال اإلنشــــائية المخصــــَّ ؛ ومشــــتقاتها منتجات الروابط الهيدروليكية التحقق من اســــتيفاء )١
في ات، اإلرســــــــــــالي رفقة معالمُ تقويم المطابقة المحدَّدة والوثائق الفنية إلجراءات الخاضــــــــــــعة لهذه الالئحة 

 المنافذ والمصانع.

نموذج وفقًا ل  ســـــحب عينات من المنتج بشـــــكل دوري من نقطة اإلنتاج -عشـــــوائيا –ات الرقابيةلجهيحق ل )٢
للمتطلبــات للتــأكــد من مــدى مطــابقتهــا  المختصــــــــــــــة المختبرات وٕاحــالتهــا إلى)، Type 3تقويم المطــابقــة (

 .الواردة في هذه الالئحة

 بذلك. قإجراء االختبارات وما يتعل تكاليفومستوردين) (صانعين  المورِّدينالرقابية تحميل  للجهات يحق )٣

 ســحب المنتجات المعنية من المســتودعاتب ة الرقابية تقومالجهفإن  ،للمنَتجعدم مطابقة  ةحال ضــبطعند  )٤
 .في حقها النظامية واتخاذ اإلجراءات

 



  
 ٠٢-٠٧-١٧-١٦١-م.إ

 ٣٧من  ١٣الصفحة 
 

  السوق حسلطات مس) مسؤوليات ٨المادة (

  وصالحياتها بما يلي:تقوم سلطات مسح السوق كجزء من مجال اختصاصها 

ي نة فإجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في األسواق، وكذلك المنتجات المخزَّ تطبيق  )١
ية للمتطلبات األساس مدى استيفائهامن و من سالمة المنتجات  والمصنعين للتحققمستودعات التجار 

  ذات العالقة.  والمواصفات القياسيةنة في هذه الالئحة المبيَّ 

(صانعين ومستوردين)، وذلك إلجراء  سواًء من السوق أو مستودعات المورِّدين المنَتج،عّينات من  سحب )٢
  .الالئحةاالختبارات الالزمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه 

مسح  سلطاتلمتطلبات هذه الالئحة، فإن  -المعروض والمخزَّن  - جمنتَ لل حالة عدم مطابقة ضبط عند )٣
لعقوبات وا اإلجراءاتق طبِّ تُ ج المعني، و للمنتَ واستدعاء  اإلجراءات اإلدارية من سحبٍ  جميع السوق تتخذ
  . الالزمة اتجراءاإل اتخاذ بعدوذلك  ،)٩ا في المادة (المشار إليه

  المخالفات والعقوبات)   ٩المادة (

أو ، وقها في السعرضـ وأووضـع  هاواسـتيراد ،المطابقة لبنود هذه الالئحةر صـناعة المنتجات غير ُيحظَ  )١
 .حتى اإلعالن عنها

للحكم الرقابية  اتالجهمتطلبات هذه الالئحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق و منَتج لال استيفاءعتبر عدم يُ  )٢
 لك فيوذ، على صحة وسالمة المستهلك وعلى البيئة ل خطراقد يشكِّ  مما ،غير مطابق منَتجهذا ال بأن

  :الحاالت التالية

غير  ةها بطريقأو تثبيت ة الجودة السعودية أو ما يكافئها،عالم المطابقة أوشارات عدم تثبيت   )أ
 ة.صحيح

هما بطريقة غير صحيحة، أو أو إصدار ، بالمطابقة المورِّد أو إقرار مطابقةة العدم إصدار شهاد  )ب
 .احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة

 .أو عدم اكتمال الوثائق الفنيةعدم توفر   )ج

ج ، أو عدم توفر بيانات المنتَ االستخدام إرشاداتأو  البيانات اإليضاحيةعدم توفر أو عدم اكتمال   )د
 أو المعلومات المتعلقة بالمواد الخطرة.

 جميعتخاذ ا -الحالة حســـب  -هذه الالئحة، فعلى ســـلطات مســـح الســـوقمخالفة ألحكام  ضـــبط أي عند )٣
 :ولها في سبيل ذلك، الالزمة إلزالة المخالفة وآثارها من السوقإلجراءات ا
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 ٣٧من  ١٤الصفحة 
 

 بســــــحبه من  -في الســــــوق  المنتج المخالفوضــــــع أو عرض المســــــؤولة عن  - تكليف الجهة المخالفة )٤
 إتالفه (حســــب أوتصــــديره، أو  إن كان ذلك ممكنا، -تصــــحيح المخالفة الســــوق بهدف  المســــتودعات أو

 .سلطات مسح السوقتحددها التي زمنية الة مدالخالل طبيعة المنتج) وذلك 

السـتدعائها من السـوق. ولسلطات خر آأي إجراء اتخاذ أو  ،أو إتالفها حجزهاسـحب المنتجات أو القيام ب )٥
ل الجهة المخالفة جميع مع تحمّ السوق، ج من المنتَ  استدعاءاإلعالن عن  -الحالة حسب  -مسح السوق

  التكاليف المترتبة على ذلك.

مع المنتجات المخالفة المشمولة في هذه الالئحة وفقا لما ُتحدده األنظمة واللوائح المطبَّقة لدى  التعامل )٦
 الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق.

طلبات لمت المخالفةالمنتجات هذه  بحق الالزمةاإلجراءات  تتخذلهيئة ، فإن االمنتجعنـد ضــــــــــــــبط مخالفة  )٧
مقبولة الواتخاذ التدابير الالزمة مع الجهة  ،ةذات العالقإلغاء شـــــهادة المطابقة بما في ذلك  ه الالئحة،هذ
 وفقا لالئحة قبول جهات تقويم المطابقة. - الشهادة ُمصِدرة -

 هخالف أحكام هذعاقب كل من يُ يُ فإنه ، األنظمة الســــــــــــــاريةدون اإلخالل بـأي عقوبـة أشــــــــــــــد تنص عليها  )٨
آخر  منظاأو أي ، ســـــاري المفعول الغش التجاريمكافحة نظام المنصـــــوص عليها في بالعقوبات  الالئحة

 أو التشريعات الخاصة بحماية المستهلك.، يحل محله

 عامة)   أحكام ١٠المادة (

قوبات التي طبَّق عليه العتُ المورِّد كـامـل المســــــــــــــئوليـة القـانونيـة عن تنفيـذ متطلبـات هـذه الالئحة، و ل يتحمـَّ  )١
، إذا ثبـت مخــالفتهـا ألي مـادة من مواد تتعلق بـذلــك ة أخرىنظــام الغش التجــاري و/أي أنظمـينص عليهـا 
 هذه الالئحة.

ال تحول هذه الالئحة دون التزام المورِّد بجميع األنظمة/اللوائح األخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة  )٢
باإلضــــــــافة و بتداول المنَتج ونقله وتخزينه، وكذلك األنظمة/اللوائح ذات العالقة بالبيئة واألمن والســــــــالمة، 

  اللتزام بمتطلبات كود البناء السعودي.هذه الالئحة ال يغني عن امتطلبات ن االلتزام بفإ إلى ذلك،

 يقدمواأن  ه الالئحة،ألحكام هذ الخاضـــــــــــعة؛ االســـــــــــمنت والجبس ومشـــــــــــتقاتهمامورِّدي يجب على جميع  )٣
تنفيذ المهام لوالمعلومات التي يطلبونها  الرقابية وسـلطات مسـح السـوق جميع التسهيالتلمفتشـي الجهات 

 الموكلة لهم.

ُيرفع في تطبيقها، ف أو نشأ أي خالفٍ  ،ه الالئحةمعالجتها بمقتضى أحكام هذال يمكن إذا نشأت أي حالة  )٤
 وبما ،بشـــــــأن هذه الحالة أو هذا الخالف مناســـــــبالر القرار اصـــــــدإل مختصـــــــة في الهيئةإلى لجنة األمر 

 .يحقق المصلحة العامة
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تقديم طلب جديد بعد زوال أسـباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصـحيحات الالزمة لألسباب لمورِّد ليجوز  )٥
 الهيئة. ُتحدِّدها ، ودفع أي تكاليف إضافيةالرفضالتي أدت إلى 

 ما في ذلكبشهادة المطابقة تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على  )٦
 اإلجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.  اتخاذصحة هذه الشكاوى، و  ، والتحقق منعالمة الجودة

ذه ه بنودلمورِّد اإذا خالف  عالمة الجودةالترخيص باســــــــــــــتعمال  شــــــــــــــهـادة المطابقة أو يحق للهيئـة إلغـاء )٧
 إلجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئةاتخاذ االالئحة، و 

عالمة  باستعمال الترخيصصالحية شهادة المطابقة أو منتج خالل فترة عند حصول أي تعديالت على ال )٨
 بد من التقدم بطلبوال ،ىلغَ مُ الترخيص يصــــــــــبح فإن الشــــــــــهادة أو التعديالت الشــــــــــكلية)  ما عدا( الجودة
  .جديد

عند إدخال أي تعديالت على المنَتج خالل فترة صــالحية شــهادة المطابقة أو الترخيص باســتعمال عالمة  )٩
صـــــبح د يفإن شـــــهادة المطابقة أو إقرار المورِّ  –عدا التعديالت الشـــــكلية غير المؤثرة  –الجودة الســـــعودية 

 .د التقدم بطلب جديدملغى، ويجب على المورِّ 

بما  اللتزاماوعلى جميع المســــــــتفيدين من تطبيق هذه الالئحة  ،ذه الالئحةللهيئة فقط حق تفســــــــير مواد ه  )١٠
  تفسيرات.يصدر عن الهيئة من 

 انتقالية)   أحكام ١١المادة (

من  )ســتة أشـــهر، خالل مدة ال تزيد على (ذه الالئحةأوضــاعه وفقًا ألحكام ه تصــحيح المورِّديجب على  )١
  .نشرها في الجريدة الرسميةتاريخ 

) من هذه المادة، ُيســــــــمح بتداول المنتجات غير المســــــــتوفية للمتطلبات الواردة ١أحكام الفقرة (مع مراعاة  )٢
اإلســمنت ء ، باســتثنافي الجريدة الرســمية نشــرهامن تاريخ  ســتة أشــهرلمدة ال تزيد على  ،ه الالئحةفي هذ

    الخلط.والجبس والخرسانة جاهزة 

في  شـرهان من تاريخ تينسن الخلط مدتھااإلسمنت والجبس والخرسانة جاھزة لموردي منح فترة انتقالية تُ  )٣
ول على ، وذلكالجريدة الرســــــمية تعمال إلتمام إجراءات الحص عودية الترخيص باس  عالمة الجودة الس

   .على المنتج

 .هذه الالئحةكل اللوائح السابقة في مجال  - اعتمادهابعد  - هذه الالئحة تلغي )٤

  النشر)   ١٢المادة (

   .الجريدة الرسميةفي ه الالئحة نشر هذتُ 
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  )١الملحق (
  ذات العالقةالمواصفات القياسية و اإلسمنت والخرسانة  منتجاتقائمة 

عنوان المواصفة باللغة   عنوان المواصفة القياسية  المنَتج  م
  اإلنجليزية

رقم المواصفة 
  القياسية

 HSكود 

 منخفض اإلسمنت البورتالندي  اإلسمنت   ١
 الحرارة

Heat Portland  -Low 
Cement  

1250-SASO 252329100000  

اإلسمنت البورتالندي البوزالني 
 البوزالني واإلسمنت

Portland Pozzolana 
Cement & Pozzolanic 

Cement  

2536-SASO 252329300000  

اإلسمنت البورتالندي المقاوم 
 للكبريتات

resisting  sulphate
Portland cement.  

570-SASO 252329900000  

 White portland األبيضاإلسمنت البورتالندي 
cement.  

855-SASO 252321000000  

 تلإلسمنالمواصفات القياسية 
الخبثي المستخدم في الخرسانة 

 والمونة

standard specification 
for slag cement for 

use in concrete and 
mortars  

-GSO-SASO
C989-ASTM 

252329400000 

مواصفة قياسية للمواد 
اإلسمنتية سريعة التصلد 

 المعبأة والجافة لترميم الخرسانة

standard specification 
for packaged, dry, 

hardening -rapid
cementitious materials 

for concrete repairs  

-ASTM-SASO
C928 

221060000000 

 -مواصفات خبث األفران 
 - خبث األفران العالية

الستخدامها في الخرسانة 
 والمونة

standard specification 
for slag cement for 

use in concrete and 
mortars  

-ASTM-SASO
C989 

252329400000 

مواصفة المصطلحات المتعلقة 
 الهيدروليكي باإلسمنت

Standard Terminology 
Hydraulic  Relating to
Cement  

-ASTM-SASO
C219 

252329100000 
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عنوان المواصفة باللغة   عنوان المواصفة القياسية  المنَتج  م
  اإلنجليزية

رقم المواصفة 
  القياسية

 HSكود 

المواصفة القياسية إلضافات 
الهواء المحبوس المستخدمة 

 في صناعة اإلسمنت
  الهيدروليكي للهواء المحبوس

Standard Specification 
Entraining -for Air

Additions for Use in 
the Manufacture of 

Entraining -Air
CementHydraulic   

-ASTM-SASO
C226 

252321000000 

المدعم  منتجات اإلسمنت
 وأالتموج القصير  -باأللياف 

قطاع الصفائح الغير متناسقة 
 وملحقاتها لألسقف

-Products in fiber
 --reinforced cement 

Short corrugated or 
asymmetrical section 
sheets and fittings for 

roofing  

-ISO-SASO
9383 

681182000000  

المدعم  منتجات اإلسمنت
 وأالتموج الطويل  -باأللياف 

 -قطاع الصفائح المتناسقة 
 ولوازمها لألسقف والتكسية

-Products in fiber
 --reinforced cement 

Long corrugated or 
asymmetrical section 
sheets and fittings for 
roofing and cladding  

-ISO-SASO
9933 

681182000000 

 لإلسمنتالصفائح المستوية 
 الليفي (المدعم باأللياف)

cement flat -Fiber
Product  --sheets 

specification and test 
methods  

-ISO-SASO
8336 

681182000000 

cement slates -Fiber ألواح اإلسمنت الليفي وّلوازمها
and fittings  

-ISO-SASO
9125 

681182000000 

األلواح  -األلياف  إسمنت
 الجانبية

cement siding -Fiber
shingles  

-ISO-SASO
9384 

681182000000 

ألواح الجزيئات المغراة 
 --(مادة صمغية)  باإلسمنت

 وأالبورتالندي  ألواح اإلسمنت
المساوي المقوى المدعم 
 بجزيئات الخشب الليفي

bonded -Cement
 -- particleboards

Boards of Portland or 
equivalent cement 

reinforced with fibrous 
wood particles  

-ISO-SASO
8335 

252321000000 
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 ٣٧من  ١٨الصفحة 
 

عنوان المواصفة باللغة   عنوان المواصفة القياسية  المنَتج  م
  اإلنجليزية

رقم المواصفة 
  القياسية

 HSكود 

  إضافات اإلسمنت   ٢

 تالمواصفة القياسية لعمليا
اإلضافات المستخدمة في 

سمنتات إلصناعة ا
  الهيدروليكية

  

  
  

 

Standard Specification 
for Processing 

for Use in Additions 
the Manufacture of 
Hydraulic Cements  

-ASTM-SASO
C465 

252329100000 

ات فالمواصفة القياسية لإلضا
الوظيفية المستخدمة في 

 سمنتات الهيدروليكيةإلا

Standard Specification 
for Functional 

Additions for Use in 
Hydraulic Cements  

-ASTM-SASO
C688 

252329100000 

المواصفة الفنية لرغوة السيلكا 
المستخدمة في الخالئط 

 اإلسمنتية

Standard Specification 
for Silica Fume Used 

in Cementitious 
Mixtures  

-ASTM-SASO
C1240 

382440900000 

 Methods of test for اإلسمنتيالبالط 
cement tiles  

1029-SASO 681019900000  

الطابوق) اإلسمنتي وب (الط  الطوب اإلسمنتي   ٣
 المصمت

Solid concrete Blocks  144-SASO 681019000000 

  الطوب الخلوي   ٤

المواصفات الفنية لطوب البناء 
الجزء الرابع: الطوب  -

  الخرساني الخلوي

specification for 
part  -masonry units 

4: autoclaved aerated 
concrete masonry 
units 

 

-GSO-SASO
4-771-EN  

 

 
681011000000 

  مونة البناء   ٥

مواصفة المصطلحات للمونة 
 والترويبة لوحدة البناء

Standard Terminology 
of Mortar and Grout 

for Unit Masonry  

-ASTM-SASO
C1180  

381600000000  

 Standard Specification مواصفة إسمنت المونة
for Mortar Cement  

-ASTM-SASO
C1329 

381600000000 
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عنوان المواصفة باللغة   عنوان المواصفة القياسية  المنَتج  م
  اإلنجليزية

رقم المواصفة 
  القياسية

 HSكود 

مواصفة ممارسة للخلط 
الميكانيكي لعجنات اإلسمنت 

الهيدروليكي والمونة اللدنة 
  القوام

Standard Practice for 
Mechanical Mixing of 

Hydraulic Cement 
Pastes and Mortars of 

Plastic Consistency  

-ASTM-SASO
C305 

252329100000 

ممارسة الستخدام مواصفة 
مونة اإلسمنت الهيدروليكي في 

 المقاومة الكيميائية للمباني

Standard Practice for 
Use of Hydraulic 

Cement Mortars in 
Resistant -Chemical
Masonry  

-ASTM-SASO
C398 

 

252329100000 

مواصفة مالط الطبقة الرقيقة 
المستخدمة في مباني الخرسانة 

 )AACالخلوية (

standard specification 
bed mortar for -for thin

autoclaved aerated 
concrete (AAC) 

masonry  

-ASTM-SASO
C1660 

681000000000 

  الخرسانة   ٦

 standard specification مواصفة لخرسانة الجبس
for gypsum concrete  

-ASTM-SASO
C317 

252000000000 

: الثانيالجزء  -الخرسانة 
مواصفات المواد المكونة 
 إلنتاج الخرسانة ومطابقتها

part 2:  --concrete 
specification of 

constituent materials, 
production of concrete 

and compliance of 
concrete  

-ISO-SASO
2-22965 

252300000000 

الخرسانة الخلوية مسبقة 
 الصنع

precast autoclaved 
aerated concrete  

1579-SASO 841989300000 

مواصفة قياسية للخرسانة 
 المقواة باأللياف

standard specification 
reinforced -for fiber
concrete  

-ASTM-SASO
C1116M 

681091000000 

المواصفة القياسية للخرسانة 
 جاهزة الخلط

standard specification 
mixed -for ready

concrete  

-GSO-SASO
C94-ASTM 

382450100000 



  
 ٠٢-٠٧-١٧-١٦١-م.إ

 ٣٧من  ٢٠الصفحة 
 

عنوان المواصفة باللغة   عنوان المواصفة القياسية  المنَتج  م
  اإلنجليزية

رقم المواصفة 
  القياسية

 HSكود 

المواصفات القياسية للمضافات 
 الكيميائية للخرسانة

standard specification 
for chemical 

admixtures for 
concrete  

-GSO-SASO
C494-ASTM 

382440900000 

مواصفات الخرسانة المسبقة 
ووحدات البناء من سيليكات 

 الكالسيوم

specification standard 
for prefaced concrete 

and calcium silicate 
masonry units  

-ASTM-SASO
C744 

847431100000 

المواصفة القياسية للخرسانة 
المصنوعة بالخلط الحجمي 

 والخلط المستمر

standard specification 
for concrete made by 

volumetric batching 
and continuous mixing  

-GSO-SASO
C685-ASTM 

252300000000 

مواصفة األلياف الزجاجية 
) AR( المقاومة للقلويات

للخرسانة المقواة باأللياف 
لخرسانة ا) و GFRCالزجاجية(
 المقوى باأللياف واإلسمنت

standard specification 
for alkali resistant (ar) 

and  glass fiber for gfrc
reinforced -fiber

concrete and cement  

-ASTM-SASO
C1666 

701911000000 

مواصفات الخرسانة المسبقة 
الصنع المستخدمة في منشآت 

 المياه ومياه الصرف

standard specification 
for precast concrete 

water and wastewater 
structures  

-ASTM-SASO
C913 

252300000000 

مواصفة رماد الفحم المتطاير 
والخام أو البوزوالنا الطبيعية 

المكلسنة الستخدامها في 
 الخرسانة

standard specification 
for coal fly ash and 

raw or calcined natural 
pozzolan for use in 

concrete  

-ASTM-SASO
C618 

262190000000 

 ،مواصفة قياسية للمواد المعبأة
والمؤلفة للمونة ، الجافة

 والخرسانة

standard specification 
for packaged, dry, 

combined materials for 
concrete and high 

strength mortar  

-ASTM-SASO
C387 

252329400000 



  
 ٠٢-٠٧-١٧-١٦١-م.إ

 ٣٧من  ٢١الصفحة 
 

عنوان المواصفة باللغة   عنوان المواصفة القياسية  المنَتج  م
  اإلنجليزية

رقم المواصفة 
  القياسية

 HSكود 

مواصفة الحواجز الخرسانية 
 سابقة الصب

standard specification 
for precast concrete 

barriers  

-ASTM-SASO
C825 

847490000000 

مواصفة الخزانات المعترضة 
للشحوم من الخرسانة سابقة 

 الصب

standard specification 
for precast concrete 

grease interceptor 
tanks  

-ASTM-SASO
C1613 

842100000000 

مواصفة المرافق اإلنشائية 
تحت األرض من الخرسانة 

 سابقة الصب

specification standard 
for underground 

precast concrete utility 
structures  

-ASTM-SASO
C858 

847400000000 

مواصفة خزانات التحليل من 
 الخرسانة سابقة الصب

standard specification 
for precast concrete 

septic tanks  

-ASTM-SASO
C1227 

847439000000 

حواف األرصفة وحواف 
األحواض الخرسانية سابقة 

 الصب.

precast concrete kerbs 
and edgings  

1248-SASO 847400000000 

مواصفة المصطلحات المتعلقة   الجبس   ٧
بالجبس والمتعلقة بمواد البناء 

  والنظم

Standard Terminology 
Relating to Gypsum 
and Related Building 
Materials and Systems 

-ASTM-SASO
C11  

252000000000 

مواصفات للزجاج والجبس 
وحصير ركيزة الستخدامها 

  كعامل اإلغماد

Standard Specification 
for Glass Mat Gypsum 
Substrate for Use as 
Sheathing 

-ASTM-SASO
C1177  

252000000000 

مواصفات لتطبيق األساس من 
  الجبس الستقبال طبقة الجبس

Standard Specification 
for Application of 
Gypsum Base to 
Receive Gypsum 
Veneer Plaster 

-ASTM-SASO
C844  

252000000000 



  
 ٠٢-٠٧-١٧-١٦١-م.إ

 ٣٧من  ٢٢الصفحة 
 

عنوان المواصفة باللغة   عنوان المواصفة القياسية  المنَتج  م
  اإلنجليزية

رقم المواصفة 
  القياسية

 HSكود 

مواصفة تطبيقات تكسيات 
  الجبس الداخلية

Standard Specification 
for Application of 
Interior Gypsum 
Plaster 

-ASTM-SASO
c842  

252000000000 

 Standard Specification  مواصفة جبس كنيز اإلسمنتي
for Gypsum Keene's 
Cement 

-ASTM-SASO
c61  

252020900000 

 Standard Specification  مواصفة الجبس
for Gypsum 

-ASTM-SASO
c22  

252000000000 

مواصفات مكونات الربط 
للجبس المستخدم في التكسيات 

  الداخلية

Standard Specification 
for Bonding 
Compounds for Interior 
Gypsum Plastering 

-ASTM-SASO
C631 

252000000000 

مواصفات تطبيقات التكسية 
  بطبقة الجبس

Standard Specification 
for Application of 
Gypsum Veneer 
Plaster 

-ASTM-SASO
C843 

252000000000 

الجبس الصخري المستخدم في 
  االشتراطات -األربطة 

rock for the Gypsum 
manufacture of binders 

Specifications – 

-ISO-SASO
1587 

252010100000 

 Standard Specification  مواصفات التكسية بالجبس
for Gypsum Veneer 
Plaster 

-ASTM-SASO
C587 

252020900000 

مواصفات لتطبيق الجبس 
  األغماد

Standard Specification 
 for Application of

Exterior Gypsum Panel 
Products for Use as 
Sheathing 

-ASTM-SASO
C1280 

252020900000 

  جبس المالط   ٨

تحديد  -جبس المالط 
  الخصائص الفيزيائية للمسحوق

 --Gypsum plasters 
Determination of 
physical properties of 
powder 

-ISO-SASO
3049  

252020900000 



  
 ٠٢-٠٧-١٧-١٦١-م.إ

 ٣٧من  ٢٣الصفحة 
 

عنوان المواصفة باللغة   عنوان المواصفة القياسية  المنَتج  م
  اإلنجليزية

رقم المواصفة 
  القياسية

 HSكود 

 تحديد -جبس المالط 
  الخصائص الميكانيكية

 --Gypsum plasters 
Determination of 
mechanical properties 

-ISO-SASO
3051  

252020900000 

تحديد مياه  -جبس المالط 
  المحتوى البلوري

 --Gypsum plasters 
Determination of water 
of crystallization 
content 

-ASTM-SASO
C587  

252020900000 

  الجبسألواح    ٩

 Standard Specification  مواصفات ألواح الجبس
for Gypsum Board 

-ASTM-SASO
C1396  

252010100000 

المواصفات الخاصة بألواح 
  الجبس

Standard Specification 
for Gypsum Plasters 

-ASTM-SASO
C28  

252020900000 

المواصفة الفنية ألخذ العينات 
دات الشهاو الرفض و التفتيش و 
 البيانات اإليضاحيةو التعبئة و 
المناولة والتخزين و الشحن و 

  أللواح الجبس

Standard Specification 
for Sampling, 
Inspection, Rejection, 
Certification, 
Packaging, Marking, 
Shipping, Handling, 
and Storage of 
Gypsum Panel 
Products 

 

-ASTM-SASO
C1264 

252000000000 

مواصفات استخدامات 
  وتشطيبات ألواح الجبس

Standard Specification 
for Application and 
Finishing of Gypsum 
Board  

-ASTM-SASO
C840 

252010100000 

 Gypsum blocks 2217-SASO 252010100000  البلوك الجبسي  البلوك الجبسي١٠
الجير الحي ١١

  والجير المطفأ
 أمواصفات الجير المطف

  ألغراض البناء
Standard Specification 
for Hydrated Lime for 
Masonry Purposes 

-ASTM-SASO
C207 

252200000000 

مواصفات الجير الحي 
  ألغراض البناء

Standard Specification 
for Quicklime for 
Structural Purposes 

-ASTM-SASO
C5 

252200000000 



  
 ٠٢-٠٧-١٧-١٦١-م.إ

 ٣٧من  ٢٤الصفحة 
 

عنوان المواصفة باللغة   عنوان المواصفة القياسية  المنَتج  م
  اإلنجليزية

رقم المواصفة 
  القياسية

 HSكود 

مواصفات جير التشطيب 
  أالمطف

Standard Specification 
for Finishing Hydrated 
Lime 

-GSO-SASO
C206-ASTM 

252200000000 

المواصفة القياسية للتشطيبات 
  بالجير المطفأ

Standard Specification 
for Finishing Hydrated 
Lime 

-GSO-SASO
C206-ASTM 

252200000000 

المواصفة القياسية للجير الحي 
  والمطفأ لتحقيق ثبات التربة

Standard Specification 
for Quicklime and 
Hydrated Lime for Soil 
Stabilization 

-GSO-SASO
C977-ASTM 

252200000000 

المواصفة الفنية للجير 
 لألغراضالمطفأ  يالهيدروليك
  اإلنشائية

Standard Specification 
for Hydrated Hydraulic 
Lime for Structural 
Purposes 

-ASTM-SASO
C141 

252200000000 

مواصفة ممارسة ألخذ 
 العينات، وتحضير العينة،

والتعبئة والبيانات اإليضاحية 
  للجير ومنتجات الحجر الجيري

Standard Practice for 
Sampling, Sample 
Preparation, 
Packaging, and 
Marking of Lime and 
Limestone Products 

-ASTM-SASO
C50 

252200000000 

المواصفة القياسية للجير 
  لالستخدام مع البوزوالن

Standard Specification 
for Lime for Use with 
Pozzolans 

-GSO-SASO
C821-ASTM 

252200000000 

المواصفة القياسية للجير 
الهيدروليكي البوزوالني 

  لألغراض اإلنشائية

Standard Specification 
for Pozzolanic 
Hydraulic Lime for 
Structural Purposes 

-GSO-SASO
C1707-ASTM 

252200000000 

المواصفة القياسية للجير الحي 
والجير المطفأ والحجر الجيري 

  لالستخدامات البيئية

Standard Specification 
for Quicklime, 
Hydrated Lime, and 
Limestone for 

mental UsesEnviron 

-GSO-SASO
C1529-ASTM 

252200000000 

 Calcium silicate bricks 807-SASO 690220100000  الجيريالطوب الرملي ١٢



  
 ٠٢-٠٧-١٧-١٦١-م.إ

 ٣٧من  ٢٥الصفحة 
 

عنوان المواصفة باللغة   عنوان المواصفة القياسية  المنَتج  م
  اإلنجليزية

رقم المواصفة 
  القياسية

 HSكود 

الطوب الرملي 
  الجيري

مواصفات سيليكات الكالسيوم 
  -(الرمل  لمواجهة طوبة
  طوبة الجير)

Standard Specification 
for Calcium Silicate 

Lime -Brick (Sand
Brick) 

-ASTM-SASO
C73 

690220100000 

  الحجر الجيري١٣

مواصفة الحجر الجيري 
  المنحوت

Standard Specification 
for Limestone 
Dimension Stone 

-ASTM-SASO
C568 

252100000000 

الممارسة القياسية لتقييم الحجر 
الجيري أو تناسق الجير من 

  مصدر واحد

Standard Specification 
for Quicklime and 
Hydrated Lime for Soil 
Stabilization 

-GSO-SASO
C1164-ASTM 

252200000000 

  الرمل١٤
المواصفة القياسية للرمل 

  القياسي
Standard Specification 
for Standard Sand 

-GSO-SASO
-C778-ASTM

13 

250510190000 

  الركام١٥

مواصفة الركام خفيف الوزن 
  لوحدات البناء اإلسمنتية

Standard Specification 
for Lightweight 
Aggregates for 

Masonry Concrete 
Units 

-ASTM-SASO
C331 

680620000000 

مواصفات الركام غير العضوي 
  المستخدم في ألواح الجبس

Standard Specification 
for Inorganic 
Aggregates for Use in 
Gypsum Plaster 

-ASTM-SASO
C35 

252000000000 

ركام الخرسانة من المصادر 
  الطبيعية

aggregates from 
sources for  natural

concrete 

378-SASO 681000000000 

المواصفة القياسية لركام 
  الخرسانة

standard specification 
for concrete 
aggregates 

-GSO-SASO
C33-ASTM 

681000000000 

الركام خفيف الوزن المستخدم 
  في الخرسانة

lightweight aggregates 
for concrete 

1580-SASO 681000000000 



  
 ٠٢-٠٧-١٧-١٦١-م.إ

 ٣٧من  ٢٦الصفحة 
 

عنوان المواصفة باللغة   عنوان المواصفة القياسية  المنَتج  م
  اإلنجليزية

رقم المواصفة 
  القياسية

 HSكود 

مواصفة الركام خفيف الوزن 
  للخرسانة اإلنشائية

standard specification 
for lightweight 
aggregates for 
structural concrete 

-ASTM-SASO
C330 

681000000000 

مواصفة قياسية للركام خفيف 
  الوزن للخرسانة العازلة

standard specification 
for lightweight 
aggregates for 
insulating concrete 

-ASTM-SASO
C332 

681000000000 

المواصفة القياسية لركام 
  الخرسانة الحاجب لإلشعاع

standard specification 
for aggregates for 

shielding -radiation
concrete 

-ASTM-SASO
C637 

681000000000 

  

  مالحظة: 

المواد ذات والخرســانة و فيما يتعلق بمنتجات اإلســمنت  – المذكورة في هذا الملحققائمة المواصــفات القياســية تعد 
خاضـــــــــعة للمراجعة وال يجوز العمل إال بالقوائم المتاحة وقت نشـــــــــر هذه الالئحة.  –العالقة ضـــــــــمن هذه الالئحة 

  ائم.ي القو ويتولى الموردون مسؤولية التأكد من أنهم يستخدمون أحدث نسخ من تلك المواصفات المذكورة ف
 

  
  

   



  
 ٠٢-٠٧-١٧-١٦١-م.إ

 ٣٧من  ٢٧الصفحة 
 

  )٢الملحق (
 ISO/IEC 17067) وفقا للمواصفة Type 3نموذج تقويم المطابقة (

  جودة عملية اإلنتاج) ضبط(المطابقة للطراز المبنية على  

  ة على تأكيد جودة عملية اإلنتاج المطابقة للطراز المبنيَّ  ١

لمبينة أدناه، ا البنودااللتزامات الواردة في  -من خالله -المورِّدذ نفِّ تقويم المطـابقـة الذي يُ لهو نموذج إجراء 
طابقة مع الطراز المحدد في شـــــــــــهادة تبأن المنتجات المعنية م - تحت كامل مســـــــــــؤوليته -ثم يؤكد ويقر 

  .ذات العالقةمتطلبات اللوائح الفنية تتقيد ب و )Type Approval(  الطراز اعتماد

  التصنيع   ٢

شـــــامال خط ، المنتجلضـــــمان ســـــالمة مصـــــادق عليه  إدارة ســـــالمة المنَتج؛ امتشـــــغيل نظ المورِّديجب على   
ـــــنية وفــــــجات المعـــواختبار المنت ،اإلنتاج والفحص النهائي مراقبة ظام إلى ـــنالع ـــ، ويجب أن يخض)٣للبند(قا ـ

  .)٤البند (وفقا لما ورد في  )Surveillanceدورية (

  إدارة سالمة المنَتجنظام      ٣

جات تَ منلإدارة ســـالمة ايم نظام و تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تق المورِّدعلى  يجب  ٣/١
  المعنية.

  يجب أن يشمل الطلب:و 

تقديم الطلب من الممثل  عند -ل الرســــــــمي للصــــــــانع ، واســــــــم وعنوان الممثِّ المورَّداســــــــم وعنوان  )١
 .الرسمي

 طات المعنية في بلد الصنع.يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السل )٢

 .بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى امكتوب اإقرار  )٣

 .فئة المنتجات المقصودة ذات العالقة بشأنكل المعلومات  )٤

 إدارة سالمة المنَتج.الوثائق الخاصة بنظام  )٥

  .الطراز اعتمادونسخة من شهادة ، ق عليهالوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصادَ  )٦

 تماداععة مع الطراز المحدد في شــهادة طابق المنتجات المصــنَّ نظام إدارة ســالمة المنَتج تيجب أن يضــمن   ٣/٢
  .ذات العالقةومع متطلبات اللوائح الفنية ، الطراز



  
 ٠٢-٠٧-١٧-١٦١-م.إ

 ٣٧من  ٢٨الصفحة 
 

لى شكل ع ،بطريقة منهجية ومنظمة –المورِّد المعتمدة من  -ه ومتطلبات النظام يجب توثيق جميع عناصر  ٣/٣
لبرامج  اقســــِ متَّ  افهم نظام إدارة ســــالمة المنَتجوثائق  تُتيحيجب أن ، و ســــياســــات مكتوبة وٕاجراءات وتعليمات

  وصفا كافيا لما يلي:  - على وجه الخصوص -النظام أن تشمل وثائق السالمة، و  وسجالت ةوخطط وأدل

 المةبســــــفيما يتعلق ، وذلك والهيكل التنظيمي والمســــــؤوليات وصــــــالحيات اإلدارة ،أهداف الجودة )١
 .المنَتج

 المتَّبعة.، والعمليات واإلجراءات سالمة المنَتجمراقبة جودة و ٕاجراءات و ، لتصنيعاتقنيات  )٢

 تكرارها.قبل وأثناء وبعد التصنيع، و  المنفِّذة؛الفحوصات واالختبارات  )٣

 .لخ...إ لمعنيينتأهيل الموظفين اوثائق و ، االختبار والمعايرةو مثل تقارير الفحص  :سجالتال )٤

  .منَتجإدارة سالمة الالمطلوبة في المنَتج والتشغيل الفعال لنظام  السالمةوسائل ضبط تحقيق  )٥

نظام لتحديد ما إذا كان اليم و تق -المصــــــاِدقة على نظام إدارة ســــــالمة المنَتج  - يجب على الجهة المقبولة  ٣/٤
فترة سريان المصاَدقة على النظام، وذلك لمدة ثالث ، خالل ٣/٣البند مسـتوفيا للمتطلبات المشـار إليها في 

  سنوات.

فيمــا يتعلق  - Presumption of Conformityاللوائح الفنيــة  متطلبــاتافتراض مطــابقــة المنَتج ليجــب   ٣/٥
  لمواصفات القياسية.كان مطابقا ل متى ما –إدارة سالمة المنَتج عناصر نظام ب

على  - اواحد اعضـــــو  يضـــــم الفريق وأن ســـــالمة المنَتج المعني، في  رةخبذا فريق التدقيق يكون يجب أن   ٣/٦
بالمتطلبات  إلمامٍ  ذا، و Technical Expert المنَتج تقنيات صــــــــــــــناعةيم مجـال و و في تق خبرةٍ  ذا - األقـل
  .ذات العالقة اللوائح الفنية الواردة فيالفنية 

صــــنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشــــار ملل يمٍ و يجب أن يشــــمل التدقيق زيارة تق  ٣/٧
 وٕاجراء، في اللوائح الفنيـــة الواردةللتـــأكـــد من قـــدرة الصـــــــــــــــانع على تحـــديـــد المتطلبـــات  ٣/٣البنـــدإليهـــا في 
  تلك المتطلبات.لالالزمة لضمان مطابقة المنَتج  و االختبارات الفحوصات

مع يم و لتقالتدقيق وقرار ا اإلشـــعار نتائجأن يتضـــمن  ، علىيمو التق انتهاءبعد الصـــانع بالقرار  إشـــعاريجب   ٣/٨
  .مسوغات ذلك

حيث والحفاظ عليه ب ،ق عليهصـــــــادَ مُ  هوكما إدارة ســـــــالمة المنَتج، زامات نظام تيتعهد الصـــــــانع بالوفاء بال  ٣/٩
  وفعاال. مالئمايظل 

أي ب - ســــالمة المنَتجإدارة قت على نظام التي صــــاد -جهة تقويم المطابقة إشــــعار الصــــانع  يجب على  ٣/١٠
  سالمة المنَتج.إدارة في نظام ُمقتَرٍح تعديل 



  
 ٠٢-٠٧-١٧-١٦١-م.إ

 ٣٧من  ٢٩الصفحة 
 

 ســــــــــــــالمــة المنَتجإدارة إذا كــان نظــام تقرير مــا  ثم ،يم أي تعــديالت مقترحــةو يجــب على الجهــة المقبولــة تق ٣/١١
يجب ، و يمو إعادة التق إلىيحتاج أو ، ٣/٣ البندلمتطلبات المشــــــــار إليها في ته لفي مطابق مســــــــتمراً ل المعدَّ 
قرار و  واالختبار الفحص شـــــــعار نتائجأن يتضـــــــمن اإل ، علىالصـــــــانع بقرارها شـــــــعارإ ى الجهة المقبولةعل
  .مع مسوغات ذلكيم و التق

   تحت مسؤولية الجهة المقبولة الدورية المراقبة  ٤

داســــــــــــــتيفـاء مـدى هو التحقق من  الـدوريـة الغرض من المراقبـة  ٤/١ ســــــــــــــالمة المنَتج إدارة ت نظام اللتزامـا المورِّ
  ق عليه.المصادَ 

تفتيش بدخول مواقع التصنيع وال -خالل فترة سريان المصادقة  -السماح للجهة المقبولة المورِّد يجب على   ٤/٢
لمنَتج، إدارة ســــالمة اوثائق نظام ؛ خاصــــة يمقو لتالالزمة لالمعلومات  أن ُيوفِّر جميع واالختبار والتخزين، و

 .لخ..إ. تأهيل الموظفين المعنيينوثائق و ، والمعايرة واالختبار تقارير الفحص :، مثلالسالمةسجالت و 

المة المنَتج إدارة ستدقيق دورية للتأكد من أن الصـانع يطبق نظام بزيارات يجب على الجهة المقبولة القيام   ٤/٣
ديم و تقرير التق على أن تُقدم الجهة المقبولة، يهويحافظ عل   .للمورِّ

األمر ذلك  إذا اقتضـــــى –جراء اختبارات على المنَتج إلصــــنع ملفجائية لللجهة المقبولة القيام بزيارات  يحق  ٤/٤
جهة ، على أن تُقدم السالمة المنَتج يعمل بشكل صحيحإدارة لتأكد من أن نظام لجهة أخرى ل أو توكيلها -

ديم و تقرير التق المقبولة   ختبارات.االحالة إجراء  في -رير االختبارات ا، وتقللمورِّ

  المطابقة واإلقرار بالمطابقة شهادة  ٥

على الجهة المقبولة إصـــــدار شـــــهادة مطابقة للمنَتج إذا كان المورِّد حاصـــــال على نظام إدارة ســـــالمة  يجب  ٥/١
المنَتج؛ مصـــــــــاَدٍق عليه و ســـــــــاري المفعول، و ذلك كلما قدم المورِّد طلبا لذلك، خالل فترة ســـــــــريان مفعول 

  المصادقة.
وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، تحديد بيانات المنَتج في كل طلب، المقبولة يجب على الجهة   ٥/٢

  وتسجيلها في البوابة اإللكترونية للمطابقة (في الهيئة).

وأن  ،(اعتماد الطراز) من المنَتجطراٍز ُمعتمد أن يصــــــــــــــدر إقرارا مكتوبـا بـالمطـابقة لكل المورِّد يجـب على   ٥/٣
بعد وضع  ، وذلك) سنوات١٠ر (عشال تقل عن لمدة  يجعله ُمتاحا للجهات الرقابية وسـلطات مسح السوق

وفير نســـــخة يجب ت، و بالمطابقة المورِّد إقرار الطراز الُمعتَمد للمنَتج في دحدَّ أن يُ  ، علىالمنَتج في الســـــوق
  عند الطلب. للجهات الرقابية وسلطات مسح السوقاإلقرار بالمطابقة شهادة المطابقة و من 

ل عن لمدة ال تقتاحًة للجهات الرقابية وســـــلطات مســـــح الســـــوق أدناه مُ الوثائق  يجعلأن  المورِّديجب على   ٥/٤
  بعد وضع المنَتج في السوق. ، وذلك) سنوات١٠عشر (

 .٣/٣البند الوثائق المشار إليها في  )١



  
 ٠٢-٠٧-١٧-١٦١-م.إ

 ٣٧من  ٣٠الصفحة 
 

 .عليه قٌ مصادَ  هو، كما ٣/٩البند التعديالت المشار إليها في  )٢

  .٣/٧البند قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في  )٣

 إدارة ســــالمة المنَتجعن أنظمة إبالغ الجهات الرقابية وســــلطات مســــح الســــوق  يجب على كل جهة مقبولة  ٥/٥
ت عليها، صادق التي إدارة سالمة المنَتجنظمة ألها، ويجب عليها وضع قوائم تأو سـحب صـادقت عليهاالتي 

، الطلب بشكل دوري أو عند وسيلة؛ إمابأي أو سحبها، وذلك  رفضها أو تعليقها أو تقييدهاأو التي قامت ب
إدارة ســـــــالمة أنظمة الخاصـــــــة ب مصـــــــادقاتالعن  الجهات المقبولة األخرى إشـــــــعارعلى كل جهة مقبولة و 

عن  -ب عند الطل -ٕاشــــــعار تلك الجهات رفضــــــها أو تعليقها أو ســــــحبها أو تقييدها، و قامت بالتي  المنَتج
  ها.تصدر التي أنظمة مصادقات األ

   



  
 ٠٢-٠٧-١٧-١٦١-م.إ

 ٣٧من  ٣١الصفحة 
 

  )٣الملحق (
  ISO/IEC TR 17026 للمواصفة وفقا (Type 5) المطابقة تقويم نموذج

  المادية) للمنتجات الشهادات (برنامج إصدار

  ق على اإلسمنتطبَّ تُ 

  )٥النوع ( المطابقة تقويم

من نقطة  - بشكل دوري -يسمح الجزء الخاص بالمراقبة في هذا البرنامج بالخيار بين سحب عينات من المنتج 
 تي تعقبال - جةاإلنتاج أو من السوق، أو من كليهما، وتعريضهم ألنشطة التحديد للتأكد من أن العناصر المنتَ 

إلدارة، التقويم الدوري لعملية اإلنتاج، أو تدقيق نظام ا :ي المتطلبات المحددة، وتشمل المراقبةلبِّ تُ  - وليةاأللشهادة ا
إجراء أي من أنشطة المراقبة األربعة وفقا لحالة معينة، وذلك على النحو المحدد في   أو كليهما، وقد يتغير مدى

  البرنامج. 

  اإلدارة.  إذا كانت المراقبة تشمل مراجعة نظام اإلدارة فسوف تكون هناك حاجة إلى التدقيق األولي لنظام

  المعلومات المقدمة مع طلب الحصول على منح الشهادة للمنتج 	١

  تاريخ الطلب    أ)  

  المعلومات المتعلقة بمقدم الطلب  ب) 

  .ل وبيانات االتصالاالسم القانوني لمقدم الطلب وعنوان مكتبه المسجَّ  )١

ابة المفوض بالتوقيع ني ؛اسم ووظيفة الشخص الذي يمثِّل نقطة اتصال مع جهة منح الشهادات )٢
  .عن مقدم الطلب

  .عنوان الشركة وبيانات االتصال )٣

 . . إلخ) . ع، وكيلدور منشأة مقدم الطلب (صانع، مصمم، موزِّ  )٤

  الشهادة المعِني (إذا كان مختلفا عن مقدم الطلب) (الحائز على) المعلومات المتعلقة بحامل   ج) 

  المسجل وبيانات االتصالاالسم القانوني للشركة وعنوان مكتبها  )١

اسم ووظيفة الشخص الذي يمثِّل نقطة اتصال مع جهة منح الشهادات والمفوض بالتوقيع نيابة  )٢
  .عن مقدم الطلب

  .عنوان الشركة وبيانات االتصال )٣

 . إلخ). .  عدور حامل الشهادة المعني (صانع، مصمم، موزِّ  )٤



  
 ٠٢-٠٧-١٧-١٦١-م.إ

 ٣٧من  ٣٢الصفحة 
 

   شهادة اهمنح المراد(المنتجات)  المنَتج (تسمية) تعيين   د) 

(أرقام) الكتالوج، أو نوع التعيين (التعيينات) أو أي  وصف المنَتج (المنتجات) بما في ذلك رقم )١
  .فات) وصفية(معرِّ  فمعرِّ 

بما في  ،(المواصفات) القياسية وغيرها من الوثائق القياسية المطلوبة لمنح الشهادة المواصفة )٢
  .سنة اإلصدارو العنوان و الرقم  ذلك

  المنَتج (المنتجات)صانع    هـ) 

  .المكان (األمكنة) العنوان(العناوين) الفعلي لصانع المنَتج (المنتجات) )١

  .اسم وعنوان الشخص المسؤول عن جودة المنَتج )٢

  .(العمل) وبيانات االتصال عنوان الشركة )٣

  اتفاقات منح الشهادة والترخيص    و) 

إلبرام اتفاق منح الشهادات المعمول به يم بشكل ُمْرضي، وذلك و إبداء االستعداد إلتمام التق )١
  .واتفاق الترخيص، إذا لم يكن مبرما في السابق

 ج ،ب  الفقرتين المذكور في )كبيرة في حالة اللغة اإلنجليزية اسم الشخص المرشح (بأحرف )٢
  )أعاله

  التوقيع )٣

  المعلومات الخاصة بعملية اإلنتاج ونظام اإلدارة 	٢

   اإلنتاجشركات      أ)

الالزمة لجهة منح الشهادات لوضع خطة لعمليات  ؛المعلومات عن مواقع التصنيعجميع  )١
  .التقويم

المنشأة التي لديها ملكية المنتجات، وتتحمل المسؤولية الكاملة عن المنتج المراد منحه شهادة  )٢
  .(بما في ذلك األشخاص الذين يمثلون نقطة االتصال وبيانات االتصال)

ُيصنَّع فيها المنتج النهائي المراد منحه شهادة (العناوين واألشخاص الذين جميع المواقع التي  )٣
  .يمثلون نقطة االتصال وبيانات االتصال)

عين بعقود من عندما يقتضي األمر، فإن هذه المعلومات مطلوبة أيضا من المصنِّ  :مالحظة
  الباطن.

  في جميع هذه المواقع المنفَّذةاألنشطة الرئيسة  )٤



  
 ٠٢-٠٧-١٧-١٦١-م.إ

 ٣٧من  ٣٣الصفحة 
 

  Production organizationمنشأة اإلنتاج    ب) 

 عالقة كل مواقع اإلنتاج بالمنشأة مالكة المنَتج.  )١
 معلومات عن منشأة اإلنتاج مالكة المنَتج.  )٢

 هيكل تنظيمي يظهر الموظفين الرئيسين المشاركين في اإلنتاج وأدوارهم.  )٣

 صالحيات األفراد الذين يديرون أنشطة اإلنتاج وتدريبهم.  )٤

 عن البدء في اإلنتاج ومراقبته. معلومات )٥

  المواد والمكونات والخدمات المشتراة  ج) 

المواد الرئيسة والمكونات والخدمات المشتراة، ذات العالقة بالمنتج/المنتجات المراد منحها  )١
 شهادة. 

 مواصفات(اشتراطات) الشراء  )٢

 عملية تأهيل(اختيار) المورِّدين  )٣

  والمكونات والخدمات.في عملية اإلنتاج) الواردة (الداخلة  ضبط جودة المواد )٤

  Productionاإلنتاج    د) 

 وصف عملية اإلنتاج (المراحل الرئيسة، المخطط االنسيابي). )١

الباطن (وصف العملية، اسم وعنوان المقاول من الباطن، تفاصيل عن  من عمليات التعاقد )٢
  .العقد ذي الصلة بمطابقة المنَتج)

اإلنتاج ومعداته (المواد الرئيسة فقط) (المملوكة، خاصة التي قاموا وصف الموارد الداخلة في  )٣
 .بتصنيعها أو تعديلها)

  .مراقبة المخزون )٤

  .مراقبة تقدم سير العمل (األعمال الجارية) )٥

  .مراقبة المنتجات النهائية (الُمنَجزة) )٦

نات، والُمركبَّة جزئيا والمنتجات النهائية )٧  .مراقبة المواد المعيبة، والمكوِّ

  ضبط الجودة بالفحص واالختبار، والمصادقات على تقويم المطابقة الحالي   هـ) 

الفحص واالختبارات التي أجريت على العناصــــــــر الرئيســــــــة الُمشــــــــتراة خالل التفتيش(الفحص) )١
 .عمليات التصنيع وعلى المنتجات النهائية



  
 ٠٢-٠٧-١٧-١٦١-م.إ

 ٣٧من  ٣٤الصفحة 
 

  .معدات التفتيش(الفحص) واالختبار )٢

  .معايرة أجهزة القياس )٣

  .عن الفحص واالختبار المسؤولية )٤

المصادقة على تقويم المطابقة الحالية من مختبرات داخلية أو خارجية، أو جهات التفتيش، أو  )٥
 .وذلك للمنَتج المراد منحه شهادة أو للمكونات األساسية ،جهات منح الشهادات

  الوثائق والسجالت    و) 

  مواصفات المنتج واإلنتاج (الرسومات وقائمة باألجزاء وٕارشادات العمل)  )١
  ضبط التغييرات الُمدخلة على المنَتج وعملية اإلنتاج  )٢

 Certificates and control of marks ofالشهادات ومراقبة شارات المطابقة    ز) 
conformity  

 المرحلة التي توضع فيها الشارة على المنتج )١
 المنتجات للتأكد من أن الشارة ال توضع إال على تلك المنتجات التي تغطيها الشهادةمراقبة  )٢
 ُنسخ من شهادات المطابقة الحالية؛ الصادرة عن جهة منح الشهادات )٣

  نظام اإلدارة     ح)

  مواصفات نظام اإلدارة     ) ١

  أو ما يعادلها (توفير المرجعية)  ISO 9001التطابق مع المواصفة الدولية  -
  نسخة من دليل الجودة و/أو وثائق نظام إدارة الجودة  -
ومجال منح الشهادة والموقع (المواقع)   شهادة نظام اإلدارة (اسم جهة منح الشهادات -

المغطاة (المتعلقة بإنتاج المنَتج/المنتجات المراد منحها شهادة)، وُنسخة من الشهادة 
  (الشهادات)) 

  المنشأة    ) ٢

  الهيكل اإلداري  -
  وظفون الرئيسون الم -
  مدير الجودة المسؤول  -
  (التخصصات) للموظفين الرئيسين  سجالت الكفاءة -

  Management system maintenanceالحفاظ على نظام اإلدارة    ) ٣

  الوثائق والسجالت  -
  التدقيق الداخلي  -



  
 ٠٢-٠٧-١٧-١٦١-م.إ

 ٣٧من  ٣٥الصفحة 
 

  مراجعات اإلدارة  -
  التحسينات (اإلجراءات التصحيحية والوقائية) -
  إدارة التغيير -

   



  
 ٠٢-٠٧-١٧-١٦١-م.إ

 ٣٧من  ٣٦الصفحة 
 

  )٤الملحق (
  ISO/IEC 17026 لمواصفةا ) الوارد في٥للنوع ( وفقا المطابقة شهادة في إدراجها يجب لتيالمعلومات ا

  

   .رقم الشهادة أو أي تعريف آخر ُمميَّز )١

  .الذي بموجبه تصدر الشهادة )Scheme( اسم البرنامج )٢

  .اسم وعنوان جهة منح الشهادات )٣

  .الشهادة )الحائز على( حامل اسم وعنوان العميل )٤

  .اإلشارة إلى اتفاق منح الشهادات )٥

  بيان المطابقة، متضمنا: )٦

 اسم المنَتج وتسمية ُمميَّزة له   )أ

المواصفة (المواصفات القياسية) وغيرها من الوثائق القياسية (بما في ذلك تواريخ النشر)   )ب
  على أن المنتج قد استوفى متطلباتها. الُمصاَدق

بيانات (تفاصيل عن) التقويم، مثل نظام اإلدارة، التفتيش على مواقع اإلنتاج وغير ذلك من   )ج
 .اإلنتاج

 .كان ذلك ممكنا متى مااإلشارة إلى حالة اعتماد جهة منح الشهادات أو حالة االعتراف بها  )٧

 .تاريخ انتهاء صالحية الشهادة (إذا لزم األمر) )٨

 .تاريخ إصدار الشهادة )٩

 .ت(األشخاص) المفوضين بالتوقيع نيابة عن جهة منح الشهادا التوقيع(التواقيع) الملِزمة قانونا للشخص )١٠

  

   



  
 ٠٢-٠٧-١٧-١٦١-م.إ

 ٣٧من  ٣٧الصفحة 
 

  )٥الملحق (
 Supplier Declaration of Conformity المطابقةب المورِّدنموذج إقرار 

  ُيعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

د )١   بيانات المورِّ

  ------------------------------------------------------- م:ــــــــاالس -
-------------------------------------------------------العنوان:  -

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------  

  ن االتصال به:الشخص الذي يمك -
  ------------------------------------------------- البريد اإللكتروني: -
  -----------------------------------------------------رقم الهاتف:  -
 -------------------------------------------------------الفاكس:  -

  :تفاصيل المنتج)     ٢

  ---------------------------------------------- :للمنتجالعالمة التجارية  -
  -------------------------------------------------------: الطراز -
  ---------------------------------------------------: وصف المنتج -
  --------------------------الفئة:  ------------------------المستوى:  -
 -------------------------------: المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية -

 )                 ُنقرُّ بأن المنتج المذكور في هذا اإلقرار هو منَتج مطابق لالئحة الفنية السعودية (           
 والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.           

  ------------------------------------------------- الشخص المسؤول:
  ---------------------------------------------------- اسم الشركة:

  -----/--/-- التاريخ: ---------------------- التوقيع:
  
 

   
   


