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 دـــيـــهـــمــت

               تمشيًا مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 
مملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلبه ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام ال21/9/1426وتاريخ  244

قية خاصة اتفا ،األمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العالقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة
دول أمام انسياب السلع بين ال م وضع اشتراطات فنية غير ضرورية( التي تقضي بعدTBTالعوائق الفنية للتجارة )

األعضاء، 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 . 

ن تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار ( م1 -وبناًء على المادة الثالثة ) فقرة 
" إصدار  م وذلك بأن تتولى الهيئة 31/5/2010هـ الموافق  17/6/1431بتاريخ  216مجلس الوزراء رقم 

 مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية واألدلة الدولية،
 ومتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ومحققة لمصالح المملكة". WTOوتحقق متطلبات 

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 2 -لى المادة الرابعة ) فقرة استنادا إ
إصدار لوائح " هيئةم وذلك بأن تتولى ال 31/5/2010هـ الموافق  17/6/1431بتاريخ  216مجلس الوزراء رقم 

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

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 14 -و بناًء على المادة الرابعة ) فقرة 
"مراجعة  م وذلك بأن تتولى الهيئة 31/5/2010الموافق هـ  17/6/1431بتاريخ  216مجلس الوزراء رقم 

األنظمة واللوائح الرقابية ذات العالقة بمجاالت عمل الهيئة، وتطويرها، و اقتراح التعديالت الالزمة عليها، 
صدارها وفقًا للطرق النظامية" حالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وا   .لتواكب متطلبات الجودة والسالمة، وا 

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 1-بناًء على المادة السادسة ) فقرة و 
"مع مراعاة ما م وذلك بأن تتولى الهيئة  31/5/2010هـ الموافق  17/6/1431بتاريخ  216مجلس الوزراء رقم 

ة، في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسي ورد في المادة الرابعة من هذا التنظيم تعد الهيئة هي المرجع
جراءات تقويم المطابقة، ومنح عالمة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة  وا 

 االلتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".

اللوائح تعتبر أســــــــاســــــــا لمطابقة تلك المنتجات  وحيث أن المواصــــــــفات القياســــــــية للمنتجات المشــــــــمولة في إحد 
 للمتطلبات األساسية للسالمة في الالئحة المحددة. 

 فقد قامت الهيئة بإعداد هذه الالئحة الفنية. 
 هذا التمهيد و جميع المالحق لهذه الالئحة جزء ال يتجزأ منها. :مالحظة 
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 المصطلحات والتعاريف    (1المادة )

لمبينة ا الدالالت والمعاني-الالَّئحة  هعند تطبيق بنود هذ-والعبارات أدناه تكون للمسميات  1/1
 : سياق النص خالف ذلك مالم يقتض   أمامها،

 : المملكة العربية السعوديةالمملكة

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

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. :الهيئة

 مجلس إدارة الهيئة. :المجلس

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

  العامة. المصلحة بحماية يتعلق آخر أي جانب أو ،والبيئة

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

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

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

 .النارية و المواد المتفجرة األلعابالمنتج: 

المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها  أو: وثيقة تحدد صفات السلعة المواصفة القياسية
أو خصائصها أو مستو  جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السالمة واألمان فيها، كما تشمل 

 المصطلحات والرموز وطرق االختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعالمات.

 التي ،والبيئة والصحة السالمة على تؤثر قد التي ،بالمنتجات لخاصةا المتطلبات:  المتطلبات األساسية
 . يجب االلتزام بها

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

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



 

 

 : و ُيقصد به ما يلي : المورِّد

ذلك و أو كل شخص يقدم ُهويته على أنه صانع للمنَتج  المملكة،في حالة إقامته في  المنَتج،صانع  -
د شخص يقدم على تجدي 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  -
 .المملكةل للصانع في وكي

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

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

 من الهيئة وفق الئحة قبول جهات تقويم المطابقة. جهات تقويم مطابقة تم قبولهاهي  :الجهات المقبولة 

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

  ا، التشريعات المعمول به لمتطلبات ابقمط بأن منتجه نفسه إقرار من المورد إقرار المورِّد بالمطابقة :
ملية الخاصة بع في مرحلة اإلنتاج وال مرحلة التصميم ال في- و ذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث

 . العالقة ذات وفقا للتشريعات اختبارات على المنتج وقد يعتمد اإلقرار على - التصنيع

هي عالمة اعتمدتها الهيئة تدل على ان المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن  :عالمة الجودة السعودية 
جراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.  انتاج سلعة مطابقة لالئحة وا 

و أ          ألول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع  هو وضع المنَتج الوضع في السوق :
 .المستورد

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:

 .يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائيهو أي إجراء  االستدعاء:

يه تستخدم بسبب جماليتها ألغراض الترف اإلنفجارصنف من المقذوفات النارية ضعيفة  :النارية  األلعاب
 أللعاباتضمن الحصول على العناصر األساسية لعرض لعّدة أشكال وتركيبات و تتكون من  والتسلية
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النارية  عاباأللتصنع  ،النارية ، وأهمها اإلضاءة واللون والشكل والدخان والضجيج باإلضافة إلى المنثورات
من مزيج من مواد كيميائية تعطي عند اشتعالها العديد من األلوان؛ ويتّم التحّكم بدرجة وتنّوع هذه األلوان 

 رية إّما على شكل قذيفة مثل الهاون أو أن يكونالنا األلعابتطلق ، و حسب نوع المواد الكيميائية المستخدمة
 لها قّوة دفع ذاتية مثل الصاروخ.

لقرارات االلوائح وو يكون للكلمات والعبارات األخر  الواردة في هذه الالئحة المعاني الواردة في األنظمة   1/2
 المعمول بها في الهيئة .

 المجال (2المادة  )

 والتي اراالنفجالنارية والمواد المتفجرة من صنف المقذوفات النارية ضعيفة  األلعابالالئحة على ُتطبق هذه 
 علي سبيل المثال: والتسلية الترفيه ألغراضتستخدم 

 مفرقعات أعياد الميالد    القومية لالحتفاالتااللعاب المخصصة   
 صاروخال   أنابيب النار 
 العاب نارية دوارة   قنبلة الجدول  
 كعكةال   العنكبوت 
 اللغم    الصوتيةالقنابل 
  

للمتطلبات الالزمة لالستخدام اآلمن من جانب المستهلك أيا كان نوع الفئة المستخدمة  األدنىالحد  الالئحة وتحدد 
 الناتج وبيان تحذيرات األمان والتخزين وغيرها. الدخانمكونات االضاءة و شدة من حيث درجة الصوت و 

/ دف 9/و/12/2قرار مجلس الدفاع المدني السعودي رقم  بهذه الالئحة ال يغني عن االلتزام بمتطلبات االلتزام
 . هـ الخاص بتنظيم استعمال األلعاب النارية22/7/1422وتاريخ 

 األهداف  (3) المادة

رية والمواد المتفجرة من صنف المقذوفات النا لأللعاب الناريةالمتطلبات األساسية  تحديدإلى  تهدف هذه الالئحة
ين دالالئحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّ  ههذالمشمولة في مجال  اإلنفجارضعيفة 

بيئة وصحة المحافظة على الاألساسية التي تهدف إلى  للمتطلبات اتالمنتج هلضمان مطابقة هذ، وذلك االلتزام بها
 .مسح األسواقوتسهيل إجراءات  هلكوسالمة المست

 

 المورِّدلتزامات ا  ( 4المادة )

 :التالية  المتطلباتب، االلتزام المورِّديجب على 



 

 

 المتطلبات األساسية   4/1

صة بصفة خا الحسبان، مع األخذ في أجله من متمِّ صُ  الذيغرض للمالئمة  لأللعاب النارية كونتيجب أن  -
 .النارية األلعاب وعرض وتخزين وتداول ونقل صناعةالمشاركين في  وصحة وسالمة األشخاص المعنيين 

 يجب أن يكون الجسم الخارجي من االلعاب النارية من الورق والكرتون أو البالستيك. -

 النارية األلعابفئات  4/1/1

طق في المنا وتستخدم النارية التي تمثل خطرا منخفضا جدا ومستو  ضجيج ضئيل  األلعاب: 1الفئة 
 .النارية المخصصة لالستخدام داخل المباني األلعابالمحصورة، بما في ذلك 

مع فئة من هذه ال ال يشترط الحصول على رخصة األلعاب النارية لشراء أو حيازة أو استخدام األلعاب النارية
 سنوات من العمر". 5"تحذير: ال تعطى لألطفال دون سن ــــــ بـالتاشير عليها 

لطلق في الهواء او تستخدم  النارية التي تمثل خطرا منخفضا ومستو  ضجيج منخفض  األلعاب :2الفئة 
 .في المناطق المحصورة

لمناطق االنارية التي تمثل خطرا متوسطا، وهي مخصصة لالستخدام في الهواء الطلق في  األلعاب: 3الفئة 
 مستو  ضجيج ال يضر بصحة اإلنسان. لهاوالمناطق التي  كبيرةالمفتوحة ال

ة من قبل األشخاص ذوي المعرف حيث ال يتم استخدامها إالخطرا كبيرا التي تمثل األلعاب النارية  :4الفئة 
ست ضارة ليمستويات ضوضاء يكون لها المتخصصة )المعروف باسم األلعاب النارية لالستخدام المهني( و 

 .بصحة اإلنسان

 .من قبل أحد أفراد الجمهور العام" االلعاب ههذ استخدام و "ال يجب بيع هذه الفئة  عليالتاشير  يتم
 متطلبات التصنيع  4/1/2

ة المبيَّنة في القياسيفي المواصفات  محددةع اليالتصنمتطلبات جميع بمنتجات االلعاب النارية  تفييجب ان أوال: 
 :من حيث( من هذه الالئحة 1الملحق )

 الخاصة المتطلبات 
 طول المقبض 
  أبعاد للصواريخ الصغيرة 
 األلعاب النارية  ركيبت 
  وسائل االشتعال 

ال من األمالح  والبارود وعوامل االختزال مثل الكبريت والفحم لتنتج قذيقة االلعاب النارية  خليطتكون ييجب ان ثانيا: 
 .مع وجود غالفثاني أكسيد الكبريت او ثاني أكسيد الكربون 

ستخدام أي مواد كيميائية ممنوعة في صنع االلعاب النارية قد تسبب ضررًا عند أ أو أضافةال يجب الثا: ث
 حتراقها.ا

 

 ألدخنة.عن طريق ااألدني من المواد الكيميائية الخطرة التي قد تسبب أمراض عند احتراقها الحد يجب أستخدام رابعا: 
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 .جدول العالقة بين التركيب واألثر اللوني للمواد الكيميائية المستخدمة في تركيب األلعابب االلتزام يجب خامسا:
 .وثيقهابيانها وفي حال استخدام مواد اخر  يجب تحديدها و  4ق الموضح في الملحالنارية 

 

 إجراءات توريد األلعاب النارية  4/1/3

 .النارية والفئة ورقم التسجيل األلعابنوع تحديد  -أ

 المستخدمين لأللعاب النارية ، حيث يجب أن يكون الحد األدنى للعمر كالتالي :عمار أتحديد  -ب

 سنة 12: 1الفئة 

 سنة 16: 2الفئة 

 سنة 18: 3الفئة 
 .احتياطات اإلستخدام اآلمن بيان  -ج
 .الالئحة هذه من( 5( و المادة ) 4/4في الفقرة ) المذكورةاتباع اإلجراءات  – د

 البيئةو النظافة والصحة   4/1/5

صة في اخو النارية  األلعابفي اوقات استخدام من الجهات ذات العالقة التي تصدر التعليمات بااللتزام يجب 
 أللعابااثناء وبعد استخدام  النظافة والصحة والبيئةعلى لحفاظ والخاصة من خالل اعياد والمناسبات العامة األ

 على ُتؤثر الَّ أو  ،لجيرانا أون االسكعامة أو صحة وسالمة العمال و خطرا على الصحة ال مثلتُ ال بحيث  النارية
 .استخدامهابعد أثناء و بصورة كبيرة البيئة 

 ضجيجية ضد الحماال  4/1/6 

ستو  موقات التي تحددها الجهات ذات العالقة بحيث يكون تأثير كن واألامفي األالنارية  األلعابتستخدم يجب أن 
لجميع الفئات المذكورة في  (dB(C) pkديسيبل ) 145( أو AI)dBديسيبل )) 125 الناتج ال يتعدي الضجيج

 .التعليمات الصادرة من الجهات ذات العالقةلتزام بكل مع اإل، مجاوريهمأو السكان  صحة وال يؤذي 4/1/1البند 

 االستخدام المستدام للموارد الطبيعية   4/1/7

على وجه ن مضتو  ،الموارد الطبيعية استخدام تُحقِّق استدامة ةبطريق، لأللعاب الناريةع صنَّ وتُ م صمَّ تُ  أن يجب
 : ما يليالخصوص 

 .االستخدام وأجزائها بعد ، موادهذه الإعادة استخدام أو إعادة تدوير  (أ

 .ةبيئمع المتوافقة الوالثانوية األولية استخدام المواد الخام  (ب

 الفنيةلمتطلبات ا 4/2



 

 

لأللعاب ية الخصــائص األســاســد اســتيفاء يجب على المورِّ ف،  لأللعاب الناريةبهدف اســتيفاء المتطلبات األســاســية 
 ، وذلك على النحو التالي : النارية

( من هذه 1) القياسية المبيَّنة في الملحق الواردة في المواصفات لمتطلبات الفنيةل النارية لأللعاب استيفاء (أ
 .الالئحة

َتوفُّر نظام إدارة بيئي فعال لد  المصــنع، )يعتبر المصـــنع الحاصــله على شـــهادة نظام إدارة البيئة وفقا لـ  (ب
ISO 14001 .)مستوفيًا لمتطلبات هذا البند 

 المترولوجية المتطلبات    4/3

( أو مضــــــــاعفاتها أو أجزائها أثناء التصــــــــميم أو التصــــــــنيع أو SI Unitsيجب اســــــــتخدام وحدات النظام الدولي )
 التداول.

  والتغليفالتعبئة  متطلبات   4/4

ات ذلمتطلبات التعبئة المنصــــــوص عليها في المواصــــــفة القياســــــية وفقا  لأللعاب الناريةتغليف التأكد من  (أ
 .بصورة كاملة ودقيقة ( من هذه الالئحة1نة في الملحق )المبيَّ  العالقة

ي ف وشـعار البالستيك القابل للتحلل التدوير إعادة رمز تحمل المنتج تغليف موادأو  عبوات أن من التأكد (ب
 حال استخدام العبوات البالستيكية.

لتعبئة والتغليف االنقل  تمكينال تكون هناك ثقوب أو انقسـامات في العلبة، باستثناء تلك التي تهدف إلى  (ج
 التي سيتم فتحها وتلك التي تكون ضرورية من الناحية الفنية و

  والتداول التخزين متطلبات   4/5

أللعاب النارية في مســـــــــتودعات بعيدة عن خطوط الكهرباء والهاتف والمياه والشـــــــــوارع الرئيســـــــــية ا نتخز  (أ
والســـــكك الحديدية والتجمعات الســـــكنية ومحطات المحروقات لمســـــافة كافية وتكون المســـــتودعات مجهزة 

افحة كلتخزين االلعاب النارية من ابواب وحماية واقفال واســـمنت وحديد مســـلح للجدران وأنظمة كشـــف وم
  .التخزين في المستودعات حولباالضافة الى شروط الجهات ذات العالقة  الحريق

جميع عمليات التداول من قبل المصـــنعين والمســـتوردين والمســـتخدمين تتم ضـــمن التعليمات التي تحددها  (ب
 . (7المادة )الجهات الرقابية والمحددة في 

 البيانات اإليضاحية  ( 5المادة )

 :التالي ك لوضعها وعرضها في السوقة الُمعدَّ  ،الناريةأللعاب ابالبيانات اإليضاحية الخاصة  يجب أن تكون

 طباعة التحذيرات التالية على المنتج: (أ

 سنوات من العمر". 5: "تحذير: ال تعطى لألطفال دون سن 1الفئة     
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 لعاب من قبل أحد أفراد الجمهور العام" ال يجب بيع واستخدام هذه األ: تحذير : "4الفئة     

المواد  ،(SASO-EN-15947-3) للمواصــــــفة تمامًا أن تكون البيانات اإليضــــــاحية على عبوة المنَتج مطابقة  (ب
  .: الحد األدنى لمتطلبات البيانات اإليضاحية3الجزء  – 3و  2و  1، الفئات  األلعاب النارية –المضيئة 

والمواصفات ة هذه الالئح مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة فياإليضاحية على عبوة المنَتج  البياناتأن تكون  (ج
 ( من هذه الالئحة.1المبّينة في الملحق ) ؛ذات العالقة القياسية

رشادات االستعمال،تحذيرات  البيانات اإليضاحية أن تتضمن (د  ب إزالتها.عُ صيَ بخط واضح وطريقة  وأن تكون وا 

 .هابطريقة يصعب ازالت وُمْثَبتةالمعلومات المستخدمة في البيانات اإليضاحية صحيحة  جميعأن تكون  (ه

 م اإلسالميةوالقي واآلداب العامةمخالفة للنظام العام  المنتج،على عبوات  والعبارات المستخدمةالصور أاّل تكون  (و
 السائدة في المملكة.

 

 إجراءات تقويم المطابقة  ( 6المادة )

صادرة من جهة  لحصول على شهادة مطابقةا -المسؤول عن الوضع في السوق  -المورِّد يجب على  (أ
كما هو  ISO/IEC 17067لمواصفة ل وفقا( Type 3مقبولة من الهيئة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة )

 .(2موضح في الملحق )

متطلبات هذه بضمن الوفاء بما ي المحدَّد،الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج تُنفِّذ يجب أن  (ب
 (.1المبّينة في الملحق )المواصفات القياسية السعودية ذات العالقة؛ الالئحة و 

  يلي:ما  فني يتضمن يجب أن ُيرفق مع المنَتج ملف   (ج
د)الصانع/المستورد(إقرار  (1  ( 3وفقا للنموذج المرفق في الملحق )بالمطابقة  المورِّ
 .المخاطروثيقة تقييم  (2

شهادات و تقديم وثائق الملف الفني مثل  ،لجهات الرقابية وسلطات مسح السوقالتعاون مع االمورِّد يجب على  (د
 .مطابقة المنَتج لمتطلبات هذه الالئحة، متى ما ُطل ب منه ذلك أخر  موثّقة تُثب تُ  وأي معلومات المطابقة

لمنصوص اللمتطلبات  ةمطابق ما يكافئهاأو  السعوديةعلى عالمة الجودة  ةالحاصل لأللعاب الناريةعتبر تُ  (ه
 .ه الالئحةفي هذ عليها

 (وجهات الترخيص  والمصانع)المنافذ  ات الرقابيةمسؤوليات الجه  ( 7المادة )

 تقوم الجهات الرقابية كجزء من مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:

 الوثائق الفنيةو دة تقويم المطابقة المحدَّ إلجراءات  الناريةلأللعاب  بالتحقق من استيفاء ات الرقابيةالجه تقوم (أ
  اإلرساليات. رفقة معالمُ 



 

 

 لمختصةا المختبرات إحالتها إلى و ،النارية  األلعابسحب عينات من  -عشوائيا  – ات الرقابيةلجهل يحق (ب
 .الواردة في هذه الالئحة للمتطلباتللتأكد من مد  مطابقتها 

 بذلك. علقوما يتإجراء االختبارات  تكاليفومستوردين( )صانعين  دينالمورِّ الرقابية تحميل  للجهات يحق (ج

سحب المنتجات المعنية من المستودعات ب تقوم ة الرقابيةالجهفإن  للمنَتج،عدم مطابقة  ةحال ضبط عند (د
 .في حقها النظامية واتخاذ اإلجراءات

 االمكان و االوقات عن عامة أو خاصة مناسبات حال وجود الدورية في أصدار التعليمات و المنشورات  (ه
ر بصحة  الضجيج بدرجة ال تضالتأثير و النارية بحيث يكون تأثير مستو   األلعابالمسموح فيها استخدام 

 .مع تحديد طرق التدوال االمن  السكان أو مجاوريهم بدرجة معقولة

 سلطات مسح السوقمسؤوليات   ( 8المادة )

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

إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في األسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في تطبيق  (أ
نة المبيَّ  للمتطلبات األساسية ومد  استيفائهامن سالمة المنتجات  والمصنعين للتحققمستودعات التجار 
 ذات العالقة.  ت القياسيةوالمواصفافي هذه الالئحة 

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

سح مسلطات فإن  الالئحة،هذه  لمتطلبات-والمخزَّن  المعروض- جمنتَ لل حالة عدم مطابقة ضبط عند (ج
قوبات والع اإلجراءاتطبق تُ للمنتج المعني، و واستدعاء  اإلجراءات اإلدارية من سحبه  جميع السوق تتخذ

  . الالزمة اتجراءاإل اتخاذ بعدوذلك  ،(9ا في المادة )إليه المشار

 المخالفات والعقوبات(   9المادة )

 أو حتى اإلعالن، المطابقة لبنود هذه الالئحةُيحظر صــــــناعة واســــــتيراد ووضــــــع وعرض المنتجات غير  (أ
 .عنها

للحكم الرقابية  اتالجهمتطلبات هذه الالئحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق و لالمنَتج  استيفاءعتبر عدم يُ  (ب
 ك فيوذل، على البيئةو على صحة وسالمة المستهلك  قد يشكل خطرا مما؛ غير مطابق منَتجهذا ال بأن

  :الحاالت التالية

 .هاة الجودة السعودية أو ما يكافئعالم أو عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة (1

 صحيحة. بطريقة غير هماأو إصدار  ،بالمطابقة المورِّد أو إقرار مطابقةال ةعدم إصدار شهاد (2

 .اكتمال الوثائق الفنيةعدم توفر أو عدم  (3
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 .االستخدام إرشاداتأو  البيانات اإليضاحيةعدم توفر أو عدم اكتمال  (4

 جميعتخاذ ا -الحالة حســب  - ســلطات مســح الســوق، فعلى هذه الالئحةمخالفة ألحكام  ضــبط أي عند (ج
 : ولها في سبيل ذلك،  آثارها من السوق اإلجراءات الالزمة إلزالة المخالفة و

 بســــــــــــحبه من  - المنتج المخالف عرضوضــــــــــــع و المســــــــــــؤولة عن  - المخالفة تكليف الجهة (1
 فهإتال أو،  تصــديرهأو  إن كان ذلك ممكنا ، ، تصــحيح المخالفةالســوق بهدف  المســتودعات أو

 . سلطات مسح السوقتحددها التي زمنية المدة الخالل  )حسب طبيعة المنتج( و ذلك

 .من األســواق الســتدعائهاخر آأي إجراء اتخاذ أو  ،أو إتالفها حجزهاســحب المنتجات أو القيام ب (2
مع ،  األســـواقج من المنتَ  اســـتدعاءاإلعالن عن   -الحالة حســـب  - و لســـلطات مســـح الســـوق

 ل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.تحمّ 

 خالفةالمالمنتجات هذه  بحق الالزمةاإلجراءات  تتخذلهيئة ، فإن األلعـاب النارية لعنـد ضــــــــــــــبط مخـالفـة  (د
واتخاذ التدابير الالزمة مع  ،ةذات العالقإلغـاء شــــــــــــــهـادة المطـابقة بمـا في ذلـك  ،ه الالئحـةهـذمتطلبـات ل

رة الشهادة   .جهات تقويم المطابقةالئحة قبول وفقا لالجهة المقبولة ُمصد 

 هكل من يخالف أحكام هذعاقب يُ فإنه ، الســــــــــــــارية األنظمةدون اإلخالل بأي عقوبة أشــــــــــــــد تنص عليها  (ه
ل آخر يح نظامأو أي  ،ســــــــــاري المفعول الغش التجارينظام بالعقوبات المنصــــــــــوص عليها في  الالئحة
 محله.

 

 عامةأحكام (   11المادة )

يتحمـل المورِّد كـامـل المســــــــــــــئوليـة القـانونيـة عن تنفيـذ متطلبات هذه الالئحة، وُيطبَّق عليه العقوبات التي  (1
، إذا ثبــت مخــالفتهــا ألي مــادة من مواد هــذه عالقــةينص عليهــا نظــام الغش التجــاري و/ أي أنظمــه ذات 

 الالئحة.

لمتعلقة ا المعمول بها في المملكة؛األخر  األنظمة/اللوائح  بجميع المورِّددون التزام  هذه الالئحة حولتال  (2
 .واألمن والسالمةكذلك األنظمة/اللوائح ذات العالقة بالبيئة و  المنَتج ونقله وتخزينه،بتداول 

هات لمفتشي الج يقدمواأن  ه الالئحة،ألحكام هذ الخاضعة ؛النارية  األلعابمورِّدي يجب على جميع  (3
 لموكلة لهم.لتنفيذ المهام اوالمعلومات التي يطلبونها  السوق جميع التسهيالتالرقابية وسلطات مسح 

في تطبيقها،  أو نشـــــــأ أي خالفه   ،ه الالئحةال يمكن معالجتها بمقتضـــــــى أحكام هذإذا نشـــــــأت أي حالة  (4
 و ،بشـــأن هذه الحالة أو هذا الخالف مناســـبالر القرار اصـــدإل إلى لجنة مختصـــة في الهيئةفُيرفع األمر 

 .بما يحقق المصلحة العامة



 

 

لمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسـباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات الالزمة لألسباب ليجوز  (5
 الهيئة. ُتحدِّدها ، ودفع أي تكاليف إضافيةالرفضالتي أدت إلى 

عالمة  بقة أوشـــــهادة المطاالحاصـــــلة على تقوم الهيئة بدراســـــة الشـــــكاو  التي ترد إليها بشـــــأن المنتجات  (6
 اإلجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.  اتخاذ، والتحقق من صحة هذه الشكاو ، و  الجودة

ذه ه بنودلمورِّد اإذا خالف  عالمة الجودةالترخيص باســــــــــــــتعمال  شــــــــــــــهادة المطابقة أو يحق للهيئـة إلغاء (7
 لهيئةإلجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق اا اتخاذالالئحة، و 

عالمة  باستعمال الترخيصصالحية شهادة المطابقة أو عند حصول أي تعديالت على المنتج خالل فترة  (8
ن التقدم والبد م ،لهذا المنتج ملغياالترخيص يصـــبح فإن الشـــهادة أو التعديالت الشـــكلية(  ما عدا) الجودة

  .بطلب جديد

بما  اللتزاماوعلى جميع المســـــــتفيدين من تطبيق هذه الالئحة  ،للهيئة فقط حق تفســـــــير مواد هذه الالئحة  (9
 تفسيرات.يصدر عن الهيئة من 

 انتقاليةأحكام (   11المادة )

من  (ســتة أشــهر، خالل مدة ال تزيد على )ذه الالئحةأوضــاعه وفقًا ألحكام ه تصــحيح المورِّديجب على  (1
 .هاتاريخ العمل ب

المادة، ُيســــــــمح بتداول المنتجات غير المســــــــتوفية للمتطلبات الواردة ( من هذه 1مع مراعاة أحكام الفقرة ) (2
 .المدة ال تزيد على سنة من تاريخ العمل به ،ه الالئحةفي هذ

متطلبات لالنارية  األلعاب كل اللوائح السابقة في مجال مطابقة منتجات - اعتمادهابعد  - تلغي هذه الالئحة (3
 .باألسواق وضعها و بعد عرضهاالسالمة قبل 

 النشر(   12المادة )

 .الجريدة الرسميةفي ه الالئحة نشر هذتُ 
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 ( 1الملحق )

 النارية األلعابقائمة المواصفات القياسية لمنتجات  
 رقم المواصفة القياسية عنوان المواصفة القياسية الترميز الجمركي المنتج الرقم
1 

 
 
 
 

  النارية األلعاب
 
 
 
 
 
 
 

 

 لعابلأل التجزئة ومبيعات والتخزين والنقل، التصنيع، كود 360410000000
 المتفجرة والمواد النارية

SASO-NFPA-1124 
 

 SASO-NFPA-1123 النارية األلعاب عرض كود 360410000000 2

 SASO-NFPA-1126 الجماهير امام مباشرة النارية األلعاب استخدام مواصفة 360410000000 3

 – 3 و 2 و 1 الفئات ، النارية األلعاب – المضيئة المواد 360410000000 4
 النارية اللعبة وأنواع فئات: 2 الجزء

SASO-EN-15947-2 
 

 – 3 و 2 و 1 الفئات ، النارية األلعاب – المضيئة المواد 360410000000 5
 واألداء التشييد متطلبات: 5 الجزء

SASO-EN-15947-5 
 

 – 3 و 2 و 1 الفئات ، النارية األلعاب – المضيئة المواد 360410000000 6
 اإليضاحية البيانات لمتطلبات األدنى الحد: 3 الجزء

SASO-EN-15947-3 
 

 : المتطلبات2الجزء  - 4الفئة  -األلعاب النارية  360410000000 7
 4فئة للواألداء والتعبئة والتغليف التركيب متطلبات  -

 األلعاب النارية.

ISO 26261-2:2017 

إعداد إصدارات السالمة وإستخدام اصدارات السالمة  360410000000 8
 األساسية ومجموعة اصدارات السالمة

SASO-IEC-GUIDE-104 
 

 SASO-ISO-13943 المفردات --السالمة من الحريق  360410000000 9
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 (2الملحق )

 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 المبني   1

لمبينــة ا البنودااللتزامــات الواردة في  -من خاللــه  - المورِّدذ نفــِّ تقويم المطــابقــة الــذي يُ لهو نموذج إجراء 
طابقة مع الطراز المحدد في تبأن المنتجات المعنية م - تحت كامل مســــــــــــــؤوليته -يقر  أدناه، ثم يؤكد و

 .ذات العالقةمتطلبات اللوائح الفنية ب تتقيد و (Type Approval)  الطراز اعتمادشهادة 
 التصنيع  2

 شـــامال خط، المنتج لضـــمان ســـالمة مصـــادق عليه  المة المنَتج ؛إدارة ســـ تشـــغيل نظام المورِّديجب على  
ظام إلى ـــنالع ـــيجب أن يخض ، و( 3) للبندقا ــــــنية وفــــــجات المعـــاختبار المنت و ،الفحص النهائي اإلنتاج و

 .(4 البند )وفقا لما ورد في  (Surveillanceمراقبة دورية )

 إدارة سالمة المنَتجنظام      3

جات تَ منلإدارة سالمة ايم نظام و تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تق المورِّديجب على   3/1
 المعنية.

 يجب أن يشمل الطلب:و 

  تقديم الطلب من الممثل  عند -ل الرســــــــمي للصــــــــانع عنوان الممثِّ  اســــــــم و ، والمورَّداســــــــم وعنوان
 .الرسمي

  السلطات المعنية في بلد الصنع.يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من 

  بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخر  امكتوب اإقرار. 

  فئة المنتجات المقصودة بشأن ذات العالقةكل المعلومات. 

  إدارة سالمة المنَتج.الوثائق الخاصة بنظام 

  َالطراز اعتمادونسخة من شهادة ، ق عليه الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصاد. 

طابق المنتجات المصـــــــنعة مع الطراز المحدد في شـــــــهادة ت نظام إدارة ســـــــالمة المنَتجيجب أن يضـــــــمن  3/2
 .ذات العالقةمع متطلبات اللوائح الفنية  و، الطراز  اعتماد

على  ، منظمة بطريقة منهجية و – المورِّدالمعتمدة من  -ه متطلبات و النظام يجب توثيق جميع عناصـــــر  3/3
 اهمف نظام إدارة ســــــالمة المنَتجوثائق  تُتيحيجب أن  ، و تعليمات إجراءات و ســــــياســــــات مكتوبة و شــــــكل



 

 

على وجه  -النظام يجب أن تشــــــــــمل وثائق الســــــــــالمة ، و  ســــــــــجالت و ةأدل خطط و لبرامج و اقســــــــــ  متَّ 
 : وصفا كافيا لما يلي  - الخصوص

 ســالمةبفيما يتعلق ، و ذلك صــالحيات اإلدارة  المســؤوليات و الهيكل التنظيمي و و ، أهداف الجودة (أ
 .المنَتج

 ؛ المتَّبعةاإلجراءات  العمليات و ، وسالمة المنَتج  مراقبة جودة وإجراءات  و، لتصنيع اتقنيات  (ب

 ؛تكرارها بعد التصنيع ، و أثناء و قبل و المنفِّذة ؛االختبارات  الفحوصات و (ج

 .لخ إ ... تأهيل الموظفين المعنيينوثائق  و، المعايرة  االختبار وو مثل تقارير الفحص  :سجالت ال (د

 .جإدارة سالمة المنتَ التشغيل الفعال لنظام  المطلوبة في المنَتج و السالمةوسائل ضبط تحقيق  (ه

قة على نظام إدارة ســـــالمة المنَتج  -يجب على الجهة المقبولة   3/4 نظام لتحديد ما إذا كان اليم و تق -المصـــــاد 
، خالل فترة ســـريان المصـــاَدقة على النظام ، و ذلك لمدة   3/3البند مســتوفيا للمتطلبات المشـــار إليها في 

 ثالث سنوات.

-  مة المنَتجإدارة ســــالعناصــــر نظام فيما يتعلق ب - اللوائح الفنية متطلباتمطابقة المنَتج ل افتراضيجب   3/5
 لمواصفات القياسية.ل كلما كان مطابقا

على  - اواحد اعضـــو  يضـــم الفريق وأن ،  ســـالمة المنَتج المعنيفي  خبرةذا فريق التدقيق يكون يجب أن   3/6
اللوائح  يالواردة فبالمتطلبات الفنية  إلماما المنَتج، و تقنيات صـــــــــناعة يم مجال وو خبرة في تق ذا - األقل
 .ذات العالقة الفنية

شار يجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية الم ، و صنعملل يمه و دقيق زيارة تقيجب أن يشمل الت  3/7
جراء إ و، في اللوائح الفنية  الواردةللتـأكـد من قـدرة الصــــــــــــــانع على تحديد المتطلبات  3/3 البنـدإليهـا في 

 تلك المتطلبات.لالالزمة لضمان مطابقة المنَتج  و االختبارات الفحوصات

مع يم و رار التقق التدقيق و نتائج اإلشعارأن يتضمن  ، على يمو التق بعد انتهاءالصانع بالقرار  إشعاريجب   3/8
 .مسوغات ذلك 

ه بحيث الحفاظ علي و ، ق عليهصــادَ مُ  هوكما ،  إدارة ســالمة المنَتجزامات نظام تيتعهد الصــانع بالوفاء بال  3/9
 وفعاال. مالئمايظل 

أي ب - ســــالمة المنَتجإدارة التي صــــادقت على نظام  -جهة تقويم المطابقة إشــــعار الصــــانع  يجب على  3/10
 سالمة المنَتج.إدارة في نظام ُمقتَرحه تعديل 

ج ســــــــــــــالمة المنتَ إدارة إذا كان نظام تقرير ما  ثم  ، يم أي تعديالت مقترحةو يجـب على الجهـة المقبولة تق 3/11
يجب ، و  يمو إعادة التق يحتاج إلىأو ،  3/3 البندلمتطلبات المشار إليها في ل تهفي مطابق مسـتمراً ل المعدَّ 
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قرار  و و االختبار الفحص نتائج شـــعارأن يتضـــمن اإل على ، الصـــانع بقرارها شـــعارإ ى الجهة المقبولةعل
 .مع مسوغات ذلك يم و التق

 تحت مسؤولية الجهة المقبولة الدورية المراقبة 4

ســــــــــــــالمة المنَتج إدارة اللتزامات نظام  المورِّداســــــــــــــتيفـاء مـد  هو التحقق من  الـدوريـة الغرض من المراقبـة 4/1
 . ق عليهالمصادَ 

 بدخول مواقع التصـــــــنيع و -خالل فترة ســـــــريان المصـــــــادقة  -الســـــــماح للجهة المقبولة  المورِّديجب على   4/2
إدارة ظام وثائق ن؛ خاصــــــــة  يمقو لتل الالزمةالمعلومات  أن ُيوفِّر جميع ، و التخزين االختبار و التفتيش و

ل تأهيوثائق  و ، المعايرة و و االختبار تقارير الفحص : ، مثل الســـــــــالمةســـــــــجالت ســـــــــالمة المنَتج ، و 
 .لخ إ ... الموظفين المعنيين

المة المنَتج إدارة ستدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام بزيارات يجب على الجهة المقبولة القيام   4/3
 .للمورِّديم و تقرير التق على أن تُقدم الجهة المقبولة،  يهيحافظ عل و

ى األمر ذلك إذا اقتض –جراء اختبارات على المنَتج إلصـنع  ملل فجائيةللجهة المقبولة القيام بزيارات  يحق  4/4
دم تُقعلى أن  ، ســــــــالمة المنَتج يعمل بشـــــــكل صــــــــحيحإدارة لتأكد من أن نظام لجهة أخر  ل أو توكيلها -

 ختبارات.االفي حالة إجراء  -رير االختبارات اتق ، و للمورِّديم و تقرير التق الجهة المقبولة
 اإلقرار بالمطابقة المطابقة و شهادة 5

حاصـــــال على نظام إدارة ســـــالمة  يجب على الجهة المقبولة إصـــــدار شـــــهادة مطابقة للمنَتج إذا كان المورِّد  5/1
طلبا لذلك ، خالل فترة ســـــــريان مفعول  المفعول ، و ذلك كلما قدم المورِّد المنَتج مصـــــــاَدق عليه و ســـــــاري

 المصادقة .
يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المنَتج في كل طلب ، و توضيحها في شهادة المطابقة الصادرة،   5/2

 و تسجيلها في البوابة اإللكترونية للمطابقة )في الهيئة(.

أن  و ،  )اعتماد الطراز( من المنَتجطرازه ُمعتمد ن يصـــدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل أ المورِّديجب على   5/3
بعد  ، و ذلك ( ســنوات10عشــر )ال تقل عن  لمدة  للجهات الرقابية و ســلطات مســح الســوق يجعله ُمتاحا

يجب توفير و  ، بالمطابقة المورِّد إقرار الطراز الُمعتَمد للمنَتج في دحدَّ أن يُ  ، على وضع المنَتج في السوق
 عند الطلب. للجهات الرقابية و سلطات مسح السوقاإلقرار بالمطابقة شهادة المطابقة و نسخة من 

ل عن لمدة ال تقللجهات الرقابية وســـــلطات مســـــح الســـــوق  أدناه ُمتاحةً الوثائق  يجعلأن  المورِّديجب على  5/4
 سوق.بعد وضع المنَتج في ال ، و ذلك ( سنوات10عشر )

  3/3البند الوثائق المشار إليها في . 

  عليه ق  مصادَ  هو، كما 3/9البند التعديالت المشار إليها في . 



 

 

 3/7البند تقارير الجهة المقبولة المشار إليها في  قرارات و . 

 إدارة ســــالمة المنَتجعن أنظمة الجهات الرقابية وســــلطات مســــح الســــوق  إبالغيجب على كل جهة مقبولة  5/5
دقت صـــــا التي إدارة ســـــالمة المنَتجنظمة أليجب عليها وضـــــع قوائم  ، و هاتأو ســـــحب صـــــادقت عليهاالتي 

كل دوري أو بش ؛ إما وسيلة بأي ، و ذلك  أو سحبها رفضها أو تعليقها أو تقييدهاعليها ، أو التي قامت ب
أنظمة ب الخاصــــة دقاتمصــــاالعن  الجهات المقبولة األخر  إشــــعارعلى كل جهة مقبولة  ، و عند الطلب

عند  -إشــــعار تلك الجهات  رفضــــها أو تعليقها أو ســــحبها أو تقييدها ، وب قامتالتي  إدارة ســــالمة المنَتج
 ها.تصدر التي أنظمة مصادقات األعن  -الطلب 
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(3الملحق )  

 بالمطابقة المورِّدنموذج إقرار 

 يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة
 المورِّد بالمطابقةإقرار 

 بيانات المورد (1
 االسم

 
 العنوان:

 
 
 

 الشخص الذي يمكن االتصال به :
 ----------------------------------------------------- البريد اإللكتروني :

 ------------------------------------------------------رقم الهاتف: 
 ------------------------------------------------------ الفاكس:

 تفاصيل المنتج (2

 العالمة التجارية للمنتج 
 الطراز

 وصف المنتج
 المستو  :                                                       الفئة :

 المواصفات القياسية المرجعية / المواصفات الفنية

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

 الشخص المسؤول:
 اسم الشركة:

 التوقيع:
 التاريخ:

 
 

 

  



 

 

 

 العالقة بين التركيب واألثر اللوني للمواد الكيميائية المستخدمة 4 ملحق
 التطبيقات في األلعاب النارية االسم الرمز

Al يضفي لون فضي وأبيض باإلضافة إلى أثر الشرارات؛ فهو مكّون رئيسي في الشرر  ألومنيوم 

Ba يعطي لون أخضر، ويفيد في تثبيت العناصر المتطايرة األخر  باريوم. 

C كربون 

مكّون رئيسي في المسحوق األسود، الذي يستخدم كماّدة دافعة ووقود، وذلك على 
 .شكل مسحوق فحم أو أسود الكربون

Ca تغميق ألوان المرّكبات األخر ، كما تعطي أمالحه لون برتقالي في األلعاب النارية كالسيوم. 

Cl كلور 

للون على الكلور في مؤكسد؛ حيث تحوي العديد من أمالح الفلّزات المصدرة 
 .تركيبتها

Cs يساعد في أكسدة مزائج تركيبات األلعاب النارية، كما يعطي لون أزرق داكن. سيزيوم 

Cu يعطي لون أزرق نحاس. 

Fe إصدار الشرارات، ويتم التحّكم بلون الوهج حسب درجة الحرارة حديد. 

K بوتاسيوم 

يساعد في أكسدة مزائج تركيبات األلعاب النارية، حيث أّن أمالح نترات وكلورات 
 .وبيركلورات البوتاسيوم مؤكسدات مهّمة؛ كما يضفي لون بنفسجي إلى الشرارات

Li من أجل إعطاء لون أحمر، وخاّصة مرّكب كربونات الليثيوم ليثيوم. 

Mg مغنسيوم 

يحترق بلون أبيض متوّهج، لذا يستخدم لتشكيل الشرارات، ولتحسين ألق األلعاب 
 .النارية بشكل عام

Na صوديوم 

وان يطغى أحيانًا على األليعطي الصوديوم لون أصفر ذهبي، ولكّن الوهج القوي 
 .األضعف

O أكسجين 

يدخل في تركيب المؤكسدات، والتي غالبًا هي من أمالح النترات أو الكلورات أو 
 .البيركلورات

P فوسفور 

يحترق بشكل تلقائي في الهواء على شكل وهج في التأثيرات الداكنة لأللعاب النارية؛ 
 .كما يمكن أن يكون مكّونًا من مكّونات الوقود

Rb بنفسجي-يساعد في أكسدة مزائج األلعاب النارية، وتعطي أمالحه لون أحمر روبيديوم. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%85
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S (المسحوق األسود)ل كمكّون في الوقود يدخ كبريت. 

Sb إضفاء أثر البريق إثمد 

Sr يعطي اللون األحمر، كما أّن أمالحه مهّمة لتثبيت مزائج األلعاب النارية سترونشيوم. 

Ti يمكن حرقه كمسحوق أو قطع صغيرة إلعطاء شرارات فّضية تيتانيوم. 

Zn إعطاء أثر الدخان في األلعاب النارية زنك. 

 
 

 
 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D9%83

