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ــمــت ــهـ ــيـ  دـ

 تمشيًا مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، ووفقا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم
والتزامها  WTOه، المتضمن الموافقة على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية 21/9/1426(، وتاريخ 244)

بمواءمة األنظمة واإلجراءات ذات العالقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية 
( التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول األعضاء، TBTللتجارة )

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

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس 1 -وبناءً على المادة الثالثة )فقرة 
" إصدار  م، القاضي بأن تتولى الهيئة 31/5/2010هـ، الموافق  17/6/1431( بتاريخ 216الوزراء رقم )

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

"إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع ( من تنظيم الهيئة بأن تتولى 2 -واستنادا إلى المادة الرابعة )فقرة 
 .مواصفات القياسية التي تعتمدها"والمنتجات والخدمات طبقا لل

 17/6/1431بتاريخ  216( من التنظيم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 1-وبناًء على المادة السادسة ) فقرة 
"مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من هذا التنظيم تعد م، وذلك بأن تتولى الهيئة  31/5/2010هـ، الموافق 

جراءات تقويم المطابقة، ومنح عالمة الهيئة هي المرجع في  المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وا 
الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة االلتزام بالمواصفات القياسية السعودية 

 في جميع مشترياتها".

جات حدى اللوائح تعتبر أسـاسـا لمطابقة تلك المنتوحيث إن المواصـفات القياسـية للمنتجات والسـلع المشـمولة في إ
 للمتطلبات األساسية للسالمة في الالئحة المحددة، عليه قامت الهيئة بإعداد هذه الالئحة الفنية. 

 هذا التمهيد وجميع المالحق لهذه الالئحة جزء ال يتجزأ منها. :مالحظة
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 المصطلحات والتعاريف (8المادة )
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

 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. 

 قواعد  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 

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

 ،واألدوات الصحية ،(نان والصناعيَّ االطبيعيَّ والرخام والحجر ) ،البالط والسيراميكالطوب و المنتج: 
 نشاءات والمباني.؛ المصممة لالستخدام في اإلقةوالمنتجات ذات العال

 .الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق/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

 مصدر محتمل للضرر) Hazard(s) :أخطارالخطر )

 الضرر. شدة بدرجة مرتبطاً  للضرر؛ مسبب خطر ظهور احتمال: Risk(s)ال مخاطر
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 : وُيقصد به ما يلي:المورِّد

وذلك  ،م ُهويته على أنه صانع للمنت جأو كل شخص يقدِّ  المملكة،في حالة إقامته في  المنت جصانع  -
جديد م على تقد  شخص يُ  وكذلك كل صلة،خالل تسميته المنت ج باسمه أو أي وصف تجاري ذي  من

 .المنت ج
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 المنت ج -

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

هات الئحة قبول جل امن الهيئة وفق المقبولة "،"طرف ثالث مطابقةالجهات تقويم هي  :الجهات المقبولة
 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 في مرحلة اإلنتاج وال مرحلة التصميم ال في - بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث

 .العالقة ذات اتوفقا للتشريع على المنتج اختبارات  إجراء  وقد يعتمد اإلقرار على - بعملية التصنيع

 .ألول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد هو وضع المنت ج الوضع في السوق:

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

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

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

ي ف إدماجها على نحو مستدامفي السوق لغرض  ( ُتصنَّع وتوضعKitأي منتج أو تجهيزات )مواد البناء: 
ات فيما يتعلق بالمتطلب اإلنشاء أعمالتأثير على  ذا األداءأجزاء منها، بحيث يكون  في أو أعمال اإلنشاء

 لصحة والسالمة والبيئة.لاألساسية 
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نة (: Kitالتجهيزات ) لى ع -مواد بناء ُينتجها الصانع نفسه وتوضع في السوق في شكل مجموعة مكوَّ
 دمجهما مع بعض.يتطلب تثبيتهما في اإلنشاءات ين منفصلين أمن جز  -األقل 

نشاءات الهندسة المدنية المختلفة مثل اإلنشاءات  راتوالمطا واألنفاقالجسور : المباني السكنية والخدمية، وا 
ومحطات التنقية  يالصرف الصحوشبكات إمداد مياه الشرب ومحطات ضخ المياه وشبكات  والموانئ

 .الريوكذلك مشاريع  والسدودومعالجة المياه 

المتطلبات الخاصة بالمنتجات المستخدمة في أعمال اإلنشاء )البناء(، التي قد تؤثر : ساسيةالمتطلبات األ
وتحددها  ،على السالمة والصحة والبيئة والمتطلبات األخرى التي تفرضها المملكة؛ التي يجب االلتزام بها

 هذه الالئحة.

اد المواصفات القياسية ذات العالقة( لمو نة في المبيَّ الفنية ) : الخصائص األساسيةالخصائص األساسية
 البناء، التي لها عالقة بالمتطلبات األساسية لإلنشاءات.

بالخصائص األساسية ذات الصلة التي ُيعبَّر عنها بتحديد  ةالخصائص الفنية المتعلقأداء مواد البناء: 
 المستوى أو بتحديد الفئة أو عن طريق الوصف.

 

لقرارات االلوائح وو للكلمات والعبارات األخرى الواردة في هذه الالئحة المعاني الواردة في األنظمة  يكون 8/2
 .المعمول بها في الهيئة

 المجال (0المادة )
، واألدوات الصحية ،(ينوالصناعيَّ  ين)الطبيعيَّ  والحجر والرخام ،راميكيالبالط والس منتجات علىالالئحة هذه  ُتطبق

ذات العالقة )بالط السيراميك وبالط الرخام الطبيعي وبالط األسطح المائلة الطيني" القرميد" واألدوات المنتجات و 
 (1ذلك وفقا للتعريفات والمصطلحات ذات العالقة الواردة في المادة )الصحية الخزفية وغير الخزفية والطوب(، و 

  .(1الواردة في الملحق ) والمواصفات ذات العالقة
 هذه الالئحة البالط والطوب اإلسمنتي. وُيستثنى من

 ( األهداف3) المادة
البالط والسيراميك، والرخام والحجر )الطبيعيَّان للطوب و  المتطلبات األساسية تحديدإلى  تهدف هذه الالئحة

لمشمولة ا والصناعيَّان(، واألدوات الصحية، والمنتجات ذات العالقة؛ المصممة لالستخدام في اإلنشاءات والمباني؛
ضمان ل، وذلك دين االلتزام بهاالالئحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّ  ههذفي مجال 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%B5%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A
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 ،المحافظة على البيئة وصحة وسالمة المستهلكاألساسية التي تهدف إلى  للمتطلبات اتالمنتج همطابقة هذ
 .مسح األسواقوتسهيل إجراءات 

 المورِّد( التزامات 4المادة )
 بالمتطلبات التالية:االلتزام  ،المورِّديجب على 

 أعمال اإلنشاء )البناء( العامة للمنتج المستخدم في المتطلبات األساسية   4/1
مالئما لة منفصالفي أجزائها أو ، اإلنشائية في مجملهاعمال لألالمنتَج الخاضع لهذه الالئحة؛ المصمَّم  كونييجب أن 

م لل مستخدمي المنت ج ومستخدمي بصفة خاصة صحة وسالمة  الحسبان، مع األخذ في من أجلهغرض الذي ُصمِّ
 االعتيادية، بحيث يستوفي المنتجالصيانة  ل اإلنشائية، بما في ذلك أعمالفي جميع مراحل األعمااإلنشاءات 

ضمان استيفاء اإلنشاءات (، ل1االشتراطات الفنية المبينة في المواصفات القياسية السعودية المذكورة في الملحق )
 التالية: لمتطلبات األساسيةل

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

 .في مجال هذه الالئحة

 الثباتو  المقاومة الميكانيكية 4/1/1
ل جميع األحمال -الذي يدخل في تصميم وبناء اإلنشاءات  -يجب أن ُيصمَّم وُيصنَّع المنت ج   ليضمن تحمَّ

لها   :فترة االستخدام، وذلك لتفادي المخاطر التاليةاإلنشاء و فترة  أثناءالمصمَّمة لتحمُّ
 .لإلنشاءات ئيجز الأو كلي النهيار اال (أ

 .خارج الحدود المقبولةكبيرة  حدوث تشوهات )انحرافات( (ب
 (لتشوهات )انحرافاتنتيجة التجهيزات أو المعدات، أو  اإلنشاءأجزاء أخرى من إلحاق تلف ب (ج

 .الحاملة العناصر الهيكليةفي  ةكبير 
 .مقارنة بأسبابهاعرضية، حيث تكون جسيمة دث واح إلحاق أضرار ناتجة عن (د

 

 حريقالفي حالة  السالمة 0/8/0
مع مواد  اً أو مدمج اً منفرد سواءً  -الذي يدخل في تصميم وبناء اإلنشاءات  -يجب أن ُيصمَّم وُيصنَّع المنت ج 

 ما يلي: - حريقة نشوب حال في - داخل اإلنشاءات ليضمن بناء أخرى
 الحاملة لإلنشاءات خالل الفترة الزمنية المحددة. العناصر الهيكلية صمود (أ

 الحد من ظهور الحريق والدخان وانتشارهما داخل اإلنشاءات. (ب
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 الحد من امتداد الحريق إلى إلنشاءات المجاورة. (ج

 .سالمين، أو إسعافهمتمكين ساكني اإلنشاءات من المغادرة  (د

 األخذ في الحسبان سالمة فرق اإلسعاف (ه

 المستدام للموارد الطبيعيةاالستخدام  0/8/1
دام الموارد بحيث يحقِّق استدامة استخ -اإلنشاءات تصميم وبناء الذي يدخل في  - ُيصمَّم وُيصنَّع المنت ج أن يجب

 ما يلي:على وجه الخصوص ضمن الطبيعية، وأن ي
 .أو تدوير المواد وأجزاء اإلنشاءات بعد هدمهاإعادة استخدام  (أ

 .تاستدامة )دوام( اإلنشاءا (ب
 .ةبيئمع المتوافقة الوالثانوية األولية استخدام المواد الخام  (ج

 والبيئةوالسالمة  الصحة 0/8/0
ــنَّع المنت ج أن يجب صـــحة على  ال خطر ال يمثِّ بحيث  -اإلنشـــاءات تصـــميم وبناء الذي يدخل في  - ُيصـــمَّم وُيصـ

طوال  لمناخايكون للمنتج تأثير ملحوظ على البيئة أو  وأالَّ  ،ما يجاورها أو اإلنشاءات وسالمة العاملين أو ساكني
باشـرة بطريقة مباشـرة أو غير م بأالَّ يتسـبَّبخالل البناء أو االسـتخدام أو الهدم، وذلك سـواًء دورة حياة اإلنشـاءات، 

 :من المخاطر التالية في حدوث أي  
ــويــة المتطــايرة  (أ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ات العضــ والغــازات الــدفيئــة أو ، (VOC)انبعــاثــات المواد الخطرة، والمركبــَّ

 .الجزيئات الضارة في الهواء؛ سواًء من داخل المبنى أو خارجه
 .انبعاثات إشعاعية خطرة (ب
 .مهماتلوث الماء أو التربة أو تسمُّ  (ج
 .ف مياه الصرف والدخانيسوء تصر  (د
ــاءاتأجزاء أي جزء  من رطوبة في  وجود (ه ــ ــ ــــطح اإلنشـ ــ ــهاهاأو على أسـ ــ ــ ــاصـ ــ ــ بأي ، ، أو امتصـ

 ج.استدامة سالمة المنت  د نسب تهدِّ 

 السالمة في االستخدام 0/8/5
 ال -منتج التي يدخل فيها ال – يكون تصــميم وبناء اإلنشــاءاتبحيث يضــمن أن ع صــنَّ يُ و ج م المنت  صــمَّ يجب أن يُ 

 وأادم التصـ وأالسـقوط  وأ قكاالنزال ،التشـغيلأثناء  أو أثناء الخدمةمخاطر غير مقبولة لوقوع الحوادث  أي لمثِّ يُ 
ــدمةلنتيجة  ، وذلكالوفاة وأالحروق  ــ ــ ــ ــابة  وأ ،يةائكهرب صــ ــ ــ ــ ــبااألخذ في  مع انفجار، وقوعنتيجة اإلصــ ــ ــ ــ أن  نالحســ

 .استخدامها األشخاص ذوي االحتياجات الخاصةبوسع  كوني
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 الضوضاء منالوقاية  0/8/6

ــمَّ يجب أن يُ  ــ ــنَّ يُ و م صـ ــ ــميم وبناء الذي يدخل في  - جالمنت   عصـ ــ ــاءات تصـ ــ ــتوى  بطريقة -اإلنشـ ــ ــــجيجايكون مسـ  لضـ
ــــوس  ــ ــــكان من المحســ ــ ــــرأو الســ ــ ــــحتهمب مجاوريهم معقوال بدرجة ال تضــ ــ ــــمح لهم تو  ،صــ ــ نوم والراحة والعمل في بالســ

  .مالئمةظروف 

 

 العزل الحراريترشيد الطاقة و  0/8/7

نظمة أفي ذلك  بما -تنفيذها تصميم األعمال اإلنشائية و ُيحقِّق ضمن أن ت بطريقةج المنت   وُيصنَّع مصمَّ يجب أن يُ 
ــتويات مقبولة من - ةيالتدفئة والتبريد والتهو وتجهيزات  ــ ــ ــ ــيد مســ ــ ــ ــ ــتخدام، مع ترشــ ــ ــ ــ  راعاةم كمية الطاقة الالزمة لالســ

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

 الفنيةلمتطلبات ا 0/0
د اسـتيفاء  ا مجال هذه للمنتجات التي يغطيه الخصـائص األسـاسـيةلتحقيق متطلبات هذه الالئحة، يجب على المورِّ

 ، وذلك على النحو التالي:المستخدمة في اإلنشاءات والمباني الالئحة؛

ــتيفاء 0/0/8 ( من 1ق )القياســـية المبيَّنة في الملح المواصـــفاتالواردة في المنتج للمتطلبات الفنية  اسـ
ــــواء ،هذه الالئحة ــاءات، مع مواد بناء أخرى اً دمجأو مُ  اً منفرد كان ذلك سـ ــ حيث  داخل اإلنشـ

ــية ن مطابقة المنت  إ ــ ــ ــفة القياســ ــ ــ ــــمول في هذه الالئحة للمواصــ ــ لياًل يعتبر د ذات العالقةج المشــ
 المحددة في الالئحة. ؛اسية الخاصة بهكافيا على استيفاء هذا المنتج للمتطلبات األس

ــنع الحاصــــلال لت وفُّر نظام إدارة بيئي فع   0/0/0 ــنع، )يعتبر المصــ ــهادة نظام إ دى المصــ دارة على شــ
 مستوفيًا لمتطلبات هذا البند(. ISO 14001البيئة وفقا لـ 

 المتطلبات المترولوجية   0/1
ــنيع أو( أو SI Unitsيجب اســـتخدام وحدات النظام الدولي )  عند مضـــاعفاتها أو أجزائها أثناء التصـــميم أو التصـ

 .لمنتجا تداول
 

 

 والتغليف المتطلبات المتعلقة بالتعبئة   0/0
ــــوص عليها في    0/0/8 ــ ــ ــ ــ ــ ــــب طبيعته ووفقا لمتطلبات التعبئة المنصــ ــ ــ ــ ــ ــ التأكد من تغليف المنتج حســ

 .المواصفة القياسية ذات العالقة

 لمنتج من مادة الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة.امواد تغليف  التأكد من خُلوِّ   0/0/0
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ــتيك القابل   0/0/1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتيكية للمنتج تحمل بطاقة البالســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التأكد من أن عبوات أو مواد التغليف البالســ
ــــمولةمإذا كانت هذه المواد ل للتحلُّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــتيك القابل للتحلُّ  شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رمز  ل، أوفي مجال الئحة البالســ

 تخدام العبوات البالستيكية القابلة للتدوير.إعادة التدوير في حال اس

 البيانات اإليضاحية  ( 5المادة )
ــة بالمنتج ــاحية الخاصــ ــتخدامه  ؛يجب أن تكون البيانات اإليضــ ي فالُمعدَّة لوضــــعه وعرضــــه في الســــوق بهدف اســ

 كالتالي:اإلنشاءات والمباني 
 التجاري.أن ُيكت ب في البيانات اإليضاحية اسم المورِّد وسجله  5/1
ــاحيـة على المنت ج  5/2 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مطـابقـة للمتطلبـات الفنيـة الواردة في هـذه الالئحـة أن تكون البيـانـات اإليضـ

 .( من هذه الالئحة1المبي نة في الملحق ) ؛والمواصفات القياسية ذات العالقة
 تحقق.تة، وقابلة للأن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات اإليضاحية صحيحة وُمْثب   5/3
 بلد المنشأ. 5/4
 اشتراطات التخزين. 5/5
 إذا تطلب األمر ذلك. - المنتج ورقم الدفعة الخاصة بهفترة صالحية  5/6
ــتخدمة على عبوات المنت   5/7 ــ ــــور والعبارات المسـ ج، مخالفة للنظام العام واآلداب العامة أال  تكون الصـ

 والقيم اإلسالمية السائدة في المملكة.

 إجراءات تقويم المطابقة  ( 6المادة )
ذا وردت   6/1 يجب االلتزام بمتطلبات إجراءات تقويم المطابقة الواردة في هذه الالئحة الفنية فقط، وا 

 متطلبات أخرى بهذا الخصوص في أي مواصفة قياسية فال يؤخذ به. 
عالمة الحصول على  –المسؤول عن وضع بالط السيراميك في السوق  -يجب على المورد   6/2

 يكافؤها من العالمات المعترف بها في المملكة.ة أو ما الجودة السعودي
 – في السوقالخاضعة لهذه الالئحة  اتالمنتجبقية وضع المسؤول عن  -المورِّد يجب على   6/3

، وفقًا لنموذج تقويم المطابقة مقبولةال إحدى الجهاتالحصول على شهادة مطابقة صادرة من 
(Type 3،)  الصادر من الهيئة المطابقةدليل إجراءات تقويم الموضح في 

لوفاء ضمن ابما ي المحدَّد،الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج ُتنفِّذ يجب أن   6/4
 (.1المواصفات القياسية السعودية ذات العالقة؛ المبي نة في الملحق )بمتطلبات هذه الالئحة و 

 يلي:ما  فني يتضمن يجب أن ُيرفق مع المنت ج ملف    6/5
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د)الصانع/المستورد(إقرار  (أ  ( 2وفقا للنموذج المرفق في الملحق )بالمطابقة  المورِّ
 .وثيقة تقييم المخاطر (ب
 بلد المنشأ (ج

ف تقديم وثائق الملمثل  ،لجهات الرقابية وسلطات مسح السوقالتعاون مع االمورِّد يجب على   6/6
حة، مطابقة المنت ج لمتطلبات هذه الالئ أخرى موث قة ُتثب تُ  وأي معلومات وشهادات المطابقةالفني 

 .متى ما طُل ب منه ذلك
 هاما يكافئأو  السعوديةعلى عالمة الجودة  ةالحاصل المنتجات الخاضعة لهذه الالئحةعتبر ت   6/7

 .ه الالئحةفي هذ المنصوص عليهاللمتطلبات  ةمطابق

  ات الرقابيةمسؤوليات الجه( 7المادة )

 مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي: ضمنتقوم الجهات الرقابية 

ــاء 7/1 ــ ــتيفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات التحقق من اســ ــام والحجر )الطبيعيَّين الطوب و  منتجـ ــ ــــك، والرخـ ــيراميـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ البالط والســ
والصــناعيَّين(، واألدوات الصــحية، والمنتجات ذات العالقة؛ المصــممة لالســتخدام في اإلنشــاءات 

ــَّ ؛ والمباني ــ ــ ــ ــائية المخصــ ــ ــ ــ ــة لألعمال اإلنشــ ــ ــ ــ ــــعة لهذه الالئحة والمباني؛ صــ ــ ــ م تقويإلجراءات الخاضــ
 في المنافذ والمصانع.، اإلرساليات رفقة معالمُ  والوثائق الفنيةدة المطابقة المحدَّ 

ــوائيا –ات الرقابيةلجهل يحق 7/2 ــ ــ ــ ــ ــ ــــكل دوري من نقطة  -عشـ ــ ــ ــ ــ ــــحب عينات من المنتج بشـ ــ ــ ــ ــ  ،اإلنتاجسـ
حالتها إلىو   .ئحةالواردة في هذه الال للمتطلباتللتأكد من مدى مطابقتها  المختصة المختبرات ا 

ــانعين  دينالمورِّ الرقابية تحميل  للجهات يحق 7/3 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتوردين( )صــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ما و إجراء االختبارات  تكاليفومســ
 بذلك. يتعلق

ــبط عند 7/4 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحب المنتجات المعنية من ب تقوم ة الرقابيةالجهفإن  للمنت ج،عدم مطابقة  ةحال ضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســ
 .في حقها النظامية واتخاذ اإلجراءاتالمستودعات 

 سلطات مسح السوقمسؤوليات ( 8)المادة 
 تقوم سلطات مسح السوق كجزء من مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:

ة في نإجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في األسواق، وكذلك المنتجات المخزَّ تطبيق  (أ
األساسية  للمتطلبات مدى استيفائهامن و من سالمة المنتجات  والمصنعين للتحققمستودعات التجار 

 ذات العالقة.  والمواصفات القياسيةنة في هذه الالئحة المبيَّ 
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دين المنت ج،سحب عي نات من  (ب )صانعين ومستوردين(، وذلك  سواًء من السوق أو مستودعات المورِّ
 .لالئحةاإلجراء االختبارات الالزمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه 

ن  المعروض - جمنت  لل حالة عدم مطابقة ضبط عند (ج لطات سفإن  الالئحة،هذه  لمتطلبات -والمخزَّ
 إلجراءاتاق طبِّ تُ ج المعني، و للمنت  واستدعاء  اإلجراءات اإلدارية من سحب   جميع مسح السوق تتخذ
 . الالزمة اتجراءاإل اتخاذ بعدوذلك  ،(9ا في المادة )إليه والعقوبات المشار

 المخالفات والعقوبات(   9) المادة
ــناعة المنتجات غير ُيحظ   9/1 ــ ــ ــ ــتيراد ،المطابقة لبنود هذه الالئحةر صــ ــ ــ ــ ــــع  هاواســ ــ ــ ــ وأووضــ ــ ــ ــ ي ها فعرضــ

 .أو حتى اإلعالن عنها، السوق
الرقابية  لجهاتامتطلبات هذه الالئحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق و لالمنت ج  استيفاءعتبر عدم يُ  9/2

، بيئةعلى الو على صحة وسالمة المستهلك  ل خطراقد يشكِّ  مما ،غير مطابق منت جهذا ال للحكم بأن
 :الحاالت التالية وذلك في

 ا بطريقةهأو تثبيت ة الجودة السعودية أو ما يكافئها،عالم المطابقة أوعدم تثبيت شارات  (أ
 .ةغير صحيح

د أو إقرار مطابقةال ةعدم إصدار شهاد (ب  بطريقة غير هماأو إصدار  ،بالمطابقة المورِّ
 .أو احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحةة، صحيح

 .عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية (ج
، أو عدم توفر االستخدام إرشاداتأو  البيانات اإليضاحيةعدم توفر أو عدم اكتمال  (د

 ج أو المعلومات المتعلقة بالمواد الخطرة.بيانات المنت  
ــبط أي عند 9/3 ــ ــــوق، فعلى هذه الالئحةمخالفة ألحكام  ضــ ــــح الســ ــلطات مســ ــ ــــب  -ســ تخاذ ا -الحالة حســ

 :ولها في سبيل ذلك، إلجراءات الالزمة إلزالة المخالفة وآثارها من السوقا جميع
  - في الســــوق المنتج المخالفوضــــع أو عرض المســــؤولة عن  - تكليف الجهة المخالفة (أ

ــتودعات أو بســــحبه من  أو إن كان ذلك ممكنا، - المخالفةتصــــحيح الســــوق بهدف  المســ
لطات ستحددها التي زمنية المدة الخالل  )حسب طبيعة المنتج( وذلك إتالفه أو، تصديره

 .مسح السوق
ــــحب المنتجات أو القيام ب (ب ــ ــتدعائهاخر آأي إجراء اتخاذ أو  ،أو إتالفها حجزهاســ ــ ــ من  الســ

ــــوقال ــــوق .سـ ــــح السـ ــلطات مسـ ــ ــــب  -ولسـ ــتدعاءاإلعالن عن  -الحالة حسـ ــ ج من المنت   اسـ
 ل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.مع تحم  ، سوقال
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التعامل مع المنتجات المخالفة المشمولة في هذه الالئحة وفقا لما ُتحدده األنظمة واللوائح  (ج
 المطبَّقة لدى الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق.

ــبط مخالفة  9/4 ــ ــــعة لهذه عند ضـ هذه  حقب الالزمةاإلجراءات  تتخذلهيئة ، فإن االالئحةللمنتجات الخاضـ
ــهادة المطابقة بما في ذلك  ،ه الالئحةهذمتطلبات ل المخالفةالمنتجات  ــ ــ ــ ــ اتخاذ و  ،ةذات العالقإلغاء شــ

رة الشهادة -التدابير الالزمة مع الجهة المقبولة   .قةجهات تقويم المطابالئحة قبول وفقا ل - ُمصد 
ــد تنص عليها  9/5 ــ ــارية األنظمةدون اإلخالل بأي عقوبة أشـ ــ ه ذخالف أحكام هعاقب كل من يُ يُ فإنه ، السـ

ــــوص عليها في  الالئحة ــاري المفعول الغش التجاري مكافحة نظامبالعقوبات المنصــ ــ  ظامنأو أي  ،ســ
 خاصة بحماية المستهلك.التشريعات ال، أو آخر يحل محله

 عامةأحكام (   01المادة )

ــئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه الالئحة، و يتحمل  10/1 ــ د كامل المسـ لعقوبات التي طبَّق عليه اتُ المورِّ
، إذا ثبـت مخـالفتهـا ألي مـادة من تتعلق بـذلـك ة أخرىأي أنظمـينص عليهـا نظـام الغش التجـاري و/

 مواد هذه الالئحة.
د بجميع األنظمـــة/اللوائح 10/2 ــا في المملكـــة؛  ال تحول هـــذه الالئحـــة دون التزام المورِّ األخرى المعمول بهـ

ــــالمة،  ــ ــ المتعلقة بتداول المنت ج ونقله وتخزينه، وكذلك األنظمة/اللوائح ذات العالقة بالبيئة واألمن والســ
ــافة إلى ذلك، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هذه الالئحة ال يغني عن االلتزام بمتطلبات كود البناء متطلبات ن االلتزام بفإ وباإلضـ

 السعودي.
 هألحكام هذ الخاضعة ؛األدوات الصحية السيراميك أو البالط أوالطوب أو مورِّدي يجب على جميع  10/3

ــــي الجهات  يقدمواأن  الالئحة، ــــهيالتلمفتشـ ــــوق جميع التسـ ــــح السـ ــلطات مسـ ــ ومات والمعل الرقابية وسـ
 لتنفيذ المهام الموكلة لهم.التي يطلبونها 

ها، في تطبيق نشـــأ أي خالف  أو  ،ه الالئحةال يمكن معالجتها بمقتضـــى أحكام هذإذا نشـــأت أي حالة  10/4
 ،بشـأن هذه الحالة أو هذا الخالف مناسـبالر القرار اصـدإل إلى لجنة مختصـة في الهيئةفُيرفع األمر 

 .وبما يحقق المصلحة العامة
ــــحيحات الالزمة ليجوز  10/5 ــ ــ ــ ــ ــ ــباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ د تقديم طلب جديد بعد زوال أسـ لمورِّ

 الهيئة. ُتحدِّدها ودفع أي تكاليف إضافية، الرفضلألسباب التي أدت إلى 
بما في  ،شـــهادة المطابقةالحاصـــلة على تقوم الهيئة بدراســـة الشـــكاوى التي ترد إليها بشـــأن المنتجات  10/6

اإلجراءات النظامية في حالة ثبوت أي  اتخاذ، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، و عالمة الجودة ذلك
 مخالفات. 



 
 

 22من  14الصفحة 
 

ــهادة المط يحق للهيئة إلغاء 10/7 ــ ــ ــتعمال  ابقة أوشـ ــ ــ د اإذا خالف  عالمة الجودةالترخيص باسـ هذه  دبنو لمورِّ
 إلجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئةا اتخاذالالئحة، و 

ــتعمال عند إدخال أي تعديالت على المنت   10/8 ــ ــ ــهادة المطابقة أو الترخيص باســ ــ ــ ــــالحية شــ ــ ج خالل فترة صــ
ــــعودية  ــ ــ ــ ــكليةعدا التعديالت  –عالمة الجودة الســ ــ ــ ــ ــ ــهادة الم –غير المؤثرة  الشــ ــ ــ ــ ــ طابقة أو إقرار فإن شــ

 .، ويجب على المورد التقدم بطلب جديدىلغ  المورد يصبح مُ 
بما  اللتزاماوعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه الالئحة  ،للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه الالئحة 10/9

 تفسيرات.يصدر عن الهيئة من 

 انتقاليةأحكام (   00المادة )

ــــهرااللتزام بأحكام هذه الالئحة خالل المورِّد يجب على  11/1 ــ ــ ــ ــ ــ ــتة أشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرها في الجريدة  من ســ ــ ــ ــ ــ ــ تاريخ نشــ
 .الرسمية

 من تاريخ نشر هذه الالئحة. سنةيمنع تداول المنتجات المخالفة بعد  11/2
 .في مجال هذه الالئحةكل اللوائح السابقة  - اعتمادهابعد  - تلغي هذه الالئحة 11/3

 النشر(   02المادة )

 .الجريدة الرسميةفي ه الالئحة هذ نشرتُ 
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 (0) الملحق

 لعالقة ذات ا المواصفات القياسيةو  الطوب والبالط والسيراميك واألدوات الصحية منتجاتبقائمة  

عنوان المواصفة  المنتَج م

 القياسية

اسم المواصفة باللغة 

 اإلنجليزية

 HSكود  رقم المواصفة القياسية

 بالط السيراميك 1

بالط السيراميك 
الجزء األول:  -

أخذ العينات 

 وقواعد القبول

 --Ceramic tiles 
Part 1: 

Sampling and 

basis for 
acceptance 

1-10545-ISO-SASO 

690721000000 

  690722000000
690723000000 

بالط السيراميك 

مائعة  مونة -
ومواد االلتصاق 

الجزء األول:  -

المصطلحات، 
التعاريف 

واالشتراطات 
الفنية لمواد 

 االلتصاق

 --Ceramic tiles 

Grouts and 
 --adhesives 

Part 1: Terms, 

definitions and 
specifications 

for adhesives 

1-13007-ISO-SASO 

بالط السيراميك 
مائعة  مونه -

ومواد االلتصاق 

: 3الجزء  --
المصطلحات 

والتعاريف 
واالشتراطات 

الفنية للمونة 

 المائعة

 --Ceramic tiles 
Grouts and 

 --adhesives 

Part 3: Terms, 
definitions and 

specifications 
for grouts 

3-13007-ISO-SASO 

بالط السيراميك 
التعاريف، 

والخصائص و 
 البيانات

 اإليضاحية.

 --Ceramic tiles 
Definitions, 

classification, 
characteristics 

and marking 

13006-ISO-SASO  

بالط األسطح  2

المائلة الطيني 
 "القرميد"

بالط األسطح 

المائلة الطيني 
ووصالته 

 ""القرميد

Pitched roofs 

clay tiles and 
fittings. 

1812-SASO 690510000000 

مواصفات بالط 
 السقف

standard 
specification 

for roofing 

slate 

C406-ASTM-SASO 
 

690510000000 

مواصفات بالط 
الجدران الحامل 

المصنوع من 
 الطين اإلنشائي.

standard 
specification 

for structural 
-clay load

bearing wall 
tile 

C34-ASTM-SASO 
 

690510000000 

المواصفة الفنية 
للبالط الطيني 

standard 
specification 

C530-ASTM-SASO 
 

690510000000 
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عنوان المواصفة  المنتَج م

 القياسية

اسم المواصفة باللغة 

 اإلنجليزية

 HSكود  رقم المواصفة القياسية

غير المحمل 
 اإلنشائي

for structural 
clay 

nonloadbearing 

screen tile 

مواصفات بالط 
الواجهات من 

 الطين للمنشآت

standard 
specification 

for structural 
clay facing tile 

C212-ASTM-SASO 
 

690510000000 

المواصفات 

لبالط غير 
الحامل التركيبية 

 الطينية

standard 

specification 
for structural 

clay 

nonloadbearing 
tile 

C56-ASTM-SASO 

 

690510000000 

األدوات  3

الصحية 
 الخزفية

المراحيض 

الغربية ذات 
 الطرد المزدوج

WESTERN 

WATER 
CLOSETS 

EQUIPPED 

WITH 
A DUAL 

FLUSHING 
DEVICE 

SASO 2922 00000 

األدوات الصحية 
 –الخزفية 

المراحيض 
 الغربية

ceramic 
sanitary 

 -appliances 
western water 

closets 

 
1473-SASO 

 691010000005 

األدوات الصحية 
 -الخزفية 

المراحيض 
الشرقية 

  واألكواع.

Ceramic 
sanitary 

appliances: 
Eastern water 

closets and 

traps. 

1258-SASO 691010000000 

األدوات الصحية 
 -الخزفية 

 المتطلبات العامة

Ceramic 
sanitary 

 -appliances 
General 

requirements. 

1025-SASO 691010000000 

األدوات الصحية 

 -الخزفية 
الشطافات 

 )البيديهات(

Ceramic 

sanitary 
 -appliances 

bidets. 

-EN-GSO-SASO

14528 

691090000000 

الشطافات 
)البيديهات( 

المعلقة بالحائط 
والمزودة بالماء 
من أعلى الحافة 

 أبعاد التوصيل –

Pedestal and 

wall-hung bidets 

with over-rim 

supply. 

Connecting 

dimensions 

 

35-EN-GSO-SASO 

848190000000 
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عنوان المواصفة  المنتَج م

 القياسية

اسم المواصفة باللغة 

 اإلنجليزية

 HSكود  رقم المواصفة القياسية

الشطافات 
البيديهات( )

بقاعدة؛ المزودة 

بالماء من أعلى 
أبعاد  -الحافة 

 التوصيل

Pedestal and 

wall-hung bidets 

with over-rim 

supply. 

Connecting 

dimensions 

 

35-EN-GSO-SASO 

848190000000 

األدوات  4

 الصحية

األدوات الصحية 

الصنابير: ليات   -
المراوش  
 والشطافات

Sanitary 

-appliances
tapware: 

shower and 

spray hoses. 

1913-SASO 691090000000 

األدوات الصحية 
عدة صناديق -

 الطرد

Sanitary 
 -appliances

flushing 
apparatus. 

1480-SASO 691000000000 

األدوات الصحية 

 -المغاسل  –
المتطلبات 

الوظيفية وطرق 

 االختبار

Sanitary 

 -nces applia
 –Wash basins 

Functional 

requirements 
and test 

methods 
 

SASO /GSO / EN 

14688 

680291220000 

األدوات 
الصحية: 

مواصفات 
مغاطس 

 الجاكوزي

Sanitary 
 -appliances 

Specification 
for whirlpool 

baths 

-EN-GSO-SASO
12764 

392290000000 

األدوات الصحية 
 الطرد صناديق -

Sanitary 
 -appliances 

flushing water 
tanks. 

1257-SASO 691000000000 

األدوات الصحية 
أجهزة الطرد  -

 المضغوطة.

sanitary 
appliances 

pressurized 
flushing 

devices 

 
1477-SASO 

 

691000000000 

األدوات الصحية 
المتطلبات  -

العامة لقطع 

التركيبات 
 الصحية

Sanitary 
appliances: 

general 

requirements 
for plumbing 

fixture fittings 

2655-SASO 691000000000 

األدوات الصحية  
أحواض 

االستحمام 

المصنوعة من 
 االكريليكالواح 

المصبوبة 

Sanitary 
 -appliances 

linked -Cross

cast acrylic 
sheets for baths 

and shower 

263-EN-SASO 691000000000 
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عنوان المواصفة  المنتَج م

 القياسية

اسم المواصفة باللغة 

 اإلنجليزية

 HSكود  رقم المواصفة القياسية

متقاطعة الترابط   
صواني 

االستحمام 

وأحواض 
االستحمام 

لألغراض 
 المنزلية

trays for 
domestic 
purposes 

األدوات الصحية  

أحواض 
االستحمام 

المصنوعة من 

الواح 
اكريلونيتريل 

بيوتادايين  
 ستيري

(ABS) 

 االكريليك/
المبثوقة  بالصدم 

-المطور 
لمتطلبات ا

 وطرق االختبار

Sanitary 

 -appliances 
Baths made 
from impact 

modified 
coextruded 

ABS/acrylic 
 -sheets 

Requirements 

and test 
methods 

15719-EN-SASO 691000000000 

المواصفة الفنية 

االكريليك  أللواح
المبثوقة بالصدم 

المطور لصواني 
االستحمام 
 لألغراض

 يةالمنزل

specifications 

for impact 
modified 

extruded 
acrylic sheets 

for shower 

trays for 
domestic 

purposes 

13558-EN-SASO 

 

691000000000 

االدوات الصحية  
احواض 

االستحمام 

المصنوعة من 
الواح االكريليك 

المصبوبة 
متقاطعة الترابط  

المتطلبات 

 وطرق االختبار

sanitary 
 -appliances 

baths made 

-from cross
linked cast 

 -acrylic sheets 
requirements 

and test 

methods 

198-EN-SASO 
 

691000000000 

أحواض 
االستحمام 

لألغراض 
المنزلية 

المصنعة من 

 كاالكريليمادة 

baths for 
domestic 

purposes made 
of acrylic 

material 

 
2012-GSO-SASO 

 

691000000000 

أحواض 
االستحمام 

)المغاطس( أبعاد 
 التوصيل

 -Baths 
Connecting 

dimensions 

232-EN-SASO 392290000000 
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عنوان المواصفة  المنتَج م

 القياسية

اسم المواصفة باللغة 

 اإلنجليزية

 HSكود  رقم المواصفة القياسية

األدوات 
الصحية/صواني 

االستحمام 

المصنوعة من 
صفائح 

 االكريليك
 -المسبوكة 
المتطلبات 

 وطرق االختبار

sanitary 
 -appliances 

shower trays 

made from 
linked -cross

cast acrylic 
 -sheets 

requirements 

and test 
methods 

 

 
249-GSO-SASO 

 

680291210000 

المغاسل ذات 
أبعاد  -القاعدة 

 التوصيل

Wash basins. 

Connecting 

dimensions 

 

31-EN-GSO-SASO 680291220000 

المغاسل المعلَّقة 
 -على الحائط 

 أبعاد التوصيل

Wash basins. 

Connecting 

dimensions 

 

32-EN-GSO-SASO 680291220000 

المغاسل المعلقة 

على الحائط 
 -لغسل األيدي 

 أبعاد التوصيل

Wash basins. 

Connecting 

dimensions 

 

111-EN-GSO-SASO 680291220000 

الطوب أو  5
 البالط

مواصفات بالط 
الصرف الرملي 
وبالط الصرف 

 الرملي المثقوب

Standard 
Specification 

for Clay Drain 

Tile and 
Perforated 

Clay Drain 
Tile 

C4-ASTM-SASO 690510000000 

مواصفة بالط 

الواجهات 
اإلنشائي الخزفي 

المزجج من 

الطين وطوب 
الواجهات 

ووحدات المباني 
 المصمتة

Standard 

Specification 
for Ceramic 

Glazed 

Structural Clay 
Facing Tile, 

Facing Brick, 
and Solid 

Masonry Units 

C126-ASTM-SASO 690800000000 

مواصفات لبناء 

طوبة )وحدات 
البناء الصلبة 

المصنوعة من 
الطين أو 
 السجيل(

Standard 

Specification 
for Building 

Brick (Solid 
Masonry Units 

Made From 

Clay or Shale) 

C62-ASTM-SASO 690100000000 

مواصفة الطوب 
المفرغ )وحدات 

البناء المفرغة 

Standard 
Specification 

for Hollow 
Brick (Hollow 

C652-ASTM-SASO 681011100000 
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عنوان المواصفة  المنتَج م

 القياسية

اسم المواصفة باللغة 

 اإلنجليزية

 HSكود  رقم المواصفة القياسية

المصنوعة من 
 الطين أو الطفل(

Masonry Units 
Made From 

Clay or Shale) 

مواصفة الفنية 
لطوب الواجهات 

)وحدات البناء 

المصمتة 
المصنوعة من 

 الطين أو الطفلة(

Standard 
Specification 

for Facing 

Brick (Solid 
Masonry Units 

Made from 
Clay or Shale) 

C216-ASTM-SASO 681011000000 

المواصفة الفنية  
للطوب المزجج 

)الحرق لمرة 
واحدة، وحدات 

 الطوب(

Standard 
Specification 

for Glazed 
Brick (Single 

ired, Brick F
Units) 

C1405-ASTM-SASO 
 

690100000000 

المواصفة الفنية 
للطوب العازل 

درجة الحرارة 
العالية للطوب أو 

 البالط

standard 
specification 

for brick, 
insulating, 

high 
temperature, 

fire clay 

F1312-ASTM-SASO 290000007690 

الحجر والرخام  6

 الطبيعي

أبعاد مواصفات 

 حجر الجرانيت

standard 

specification 
for granite 

dimension 
stone 

SASO-ASTM-C615 680220000000 

 

المواصفات 

الفنية لحجر 
 السربتين
 المنحوت

standard 

specification 
for serpentine 

dimension 

stone 

SASO-ASTM-C1526 

 

680220000000 

 

المواصفات 
 راالتالفنية لحجر 

 المنحوت نفيرتي

standard 
specification 

for travertine 
dimension 

stone 

SASO-ASTM-C1527 
 

680220000000 
 

مواصفة الحجر 

المعماري 
 المصبوب

standard 

specification 
for 

architectural 
cast stone 

SASO-ASTM-C1364 

 

680220000000 

 

المواصفات 

الفنية لحجر 
 الرخام المنحوت

standard 

specification 
for marble 
dimension 

stone 

SASO-ASTM-C503 

 

680220000000 
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عنوان المواصفة  المنتَج م

 القياسية

اسم المواصفة باللغة 

 اإلنجليزية

 HSكود  رقم المواصفة القياسية

مواصفة الحجر 
الصفائحي 
)اإلردواز( 

 المنحوت

standard 
specification 

for slate 

dimension 
stone 

SASO-ASTM-C629 
 

251400000000 

مواصفة الحجر 

الجيري 
 المنحوت

standard 

specification 
for limestone 

dimension 
stone 

SASO-ASTM-C568 

 

680220000000 

 

المواصفة 
القياسية للجير 

الحي والجير 
المطفأ والحجر 

الجيري 
لالستخدامات 

 البيئية

standard 
specification 

for quicklime, 
hydrated lime, 

and limestone 
for 

environmental 

uses 

SASO-GSO-ASTM-
C1529 

 

252200000000 

الحجر والرخام  7
 الصناعي

مواد األسطح 
الصلبة التي 

أساسها مواد 
راتنجية من 

أو من  االكريليك

عديد األستر أو 
من خليط من 

 وعديد االكريليك
األستر منتجات 

 األلواح

acrylic, 
polyester, and 

 -mixed acrylic
polyester resin 

based solid 

surface 
 sheet -material 

products 

SASO 2270 الحجر الصناعي 
691310900000 

 
 الرخام الصناعي

681099900000 

680210000000 
 

 

  مالحظة: 

ــية  ــ ــ ــ ــ ــفات القياســ ــ ــ ــ ــ ــيالطوب و فيما يتعلق بمنتجات  –هذا الملحق المذكورة في تعد قائمة المواصــ ــ ــ ــ ــ راميك، البالط والســ
الصـــحية، والمنتجات ذات العالقة؛ المصـــممة لالســـتخدام في والرخام والحجر )الطبيعيَّان والصـــناعيَّان(، واألدوات 

ــاءات والمباني ــ ــ ــ ــ ــــمن هذه الالئحة الواردة والمواد ذات العالقة  اإلنشــ ــ ــ ــ ــــعة للمراجعة وال يجوز العمل إال  –ضــ ــ ــ ــ خاضــ
ــتخدمون أحدث نســــخويتولى المورِّ  ،بالقوائم المتاحة وقت نشــــر هذه الالئحة من  ةدون مســــؤولية التأكد من أنهم يســ
 تلك المواصفات المذكورة في القوائم.

  



 
 

 22من  22الصفحة 
 

 (2الملحق )
دنموذج إقرار   Supplier Declaration of Conformityبالمطابقة  المورِّ

 يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة
 بيانات المورِّد  (8

ــ - ــ  -------------------------------------------------------م: االسـ
-------------------------------------------------------العنوان:  -

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

 الشخص الذي يمكن االتصال به: -
 ------------------------------------------------- البريد اإللكتروني: -
 -----------------------------------------------------رقم الهاتف:  -
 ------------------------------------------------------الفاكس:  -

 تفاصيل المنتج: (0

 ----------------------------------------------العالمة التجارية للمنتج:  -
 -------------------------------------------------------الطراز:  -
 ---------------------------------------------------وصف المنتج:  -
 ------------------ ------------------------الصنف )وفقا للمواصفات(:  -
 -------------------------------المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية:  -

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

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

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

 
 

  


