
 

 إلدارة العامة للمواصفات ا
 فني إدارة -4خطة  –قطاع التشييد ومواد البناء 

 5من  1الصفحة 
 

 م2021لعام  الخطة السنوية إلصدار/ مراجعة المواصفات القياسية السعودية والخليجية التي من إعداد السعودية

 حالة المشروع نوع المشروع اإلنجليزية اسم المشروع باللغة اسم المشروع باللغة العربية م
المواصفة القياسية أللواح الصلب الكربوني ذات 

 مقاومة قوى الشد المنخفضة والمتوسطة

 تحديث تبني

 المواصفة القياسية أللواح الصلب المطلية

 باأللمنيوم بطريقة الغمر على الساخن

 تحديث تبني

 المواصفة القياسية أللواح الصلب مزدوجة الدرفلة

 المطلية بالزنك )الجلفنة( بطريقة الغمر على 

 الساخن

 تحديث تبني

 المواصفة القياسية أللواح الصلب

 مقاومة اإلجهاد والمعالجةعالية 

 تحديث تبني



 

 إلدارة العامة للمواصفات ا
 فني إدارة -4خطة  –قطاع التشييد ومواد البناء 

 5من  2الصفحة 
 

 م2021لعام  الخطة السنوية إلصدار/ مراجعة المواصفات القياسية السعودية والخليجية التي من إعداد السعودية

 حراريا والقابلة للحام

: متطلبات التوريد الفنية 2الجزء  –الصلب اإلنشائي 

 للصلب اإلنشائي لألغراض العامة

 تحديث تبني

 المواصفة القياسية للصلب اإلنشائي

 عالي المتانة ومنخفض السبائكية

 تحديث تبني

القضبان/  –األلومنيوم المطاوع وسبائك األلمنيوم 

 -األسياخ واألنابيب واألسالك المسحوبة على البارد 

 -: القضبان واألسالك المستطيلة المسحوبة 4الجزء 

 التفاوتات في الشكل واألبعاد

 تحديث تبني

المواصفة  القياسية لسلك الصلب وسلك التسليح 

 الملحوم والمغطاة باإلبوكسي

 تحديث تبني



 

 إلدارة العامة للمواصفات ا
 فني إدارة -4خطة  –قطاع التشييد ومواد البناء 

 5من  3الصفحة 
 

 م2021لعام  الخطة السنوية إلصدار/ مراجعة المواصفات القياسية السعودية والخليجية التي من إعداد السعودية

المواصفة القياسية لحديد الزهر الرمادي للصمامات 

 والشفاه ووصالت األنابيب

 تحديث تبني

 تحديث تبني النحاسيالمواصفة القياسية ألنابيب الصلب 

المواصفة القياسية ألنبوب الصلب الكربوني غير 

الملحوم والمستخدم في خدمات ذات درجات حرارة 

 عالية

 تحديث تبني

المواصفة القياسية لألنابيب غير الملحومة المسحوبة 

 من األلومنيوم وسبائك األلومنيوم

 تحديث تبني

المواصفة القياسية لصلب المنغنيز الكربوني الصلب 

 الهيكليةعالي المتانة للجودة 

 تحديث تبني



 

 إلدارة العامة للمواصفات ا
 فني إدارة -4خطة  –قطاع التشييد ومواد البناء 

 5من  4الصفحة 
 

 م2021لعام  الخطة السنوية إلصدار/ مراجعة المواصفات القياسية السعودية والخليجية التي من إعداد السعودية

المواصفة القياسية للصلب اإلنشائي من الكولومبيوم 

 والفاناديوم عالي المتانة منخفض السبائكية

 تحديث تبني

 طرق االختبار والممارسات القياسية للتحليل

 الكيميائي لمنتجات الصلب

 تحديث تبني

 المواصفة القياسية للمتطلبات العامة

 والصلب والسبائك، لالستخدامللمسبوكات 

 الصناعي العام

 تحديث تبني

 تحديث تبني المواصفة القياسية لقطاعات الصلب االنشائي

المواصفة القياسية لألنابيب الهيكلية ذات القوة 

العالية والملحومة والمشكلة على البارد والتي تتميز 

 بمقاومة محسنة للتآكل في الغالف الجوي

 جديد تبني



 

 إلدارة العامة للمواصفات ا
 فني إدارة -4خطة  –قطاع التشييد ومواد البناء 

 5من  5الصفحة 
 

 م2021لعام  الخطة السنوية إلصدار/ مراجعة المواصفات القياسية السعودية والخليجية التي من إعداد السعودية

  

 

 جديد تبني المواصفة القياسية لعوائق الشريط الشائك الطويل


