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املوا�سفات القيا�سية ال�سعودية املعتمدة يف اجتماع جمل�س اإدارة الهيئة ال�سعودية 
للموا�سفات واملقايي�س واجلودة رقم )179(

بناًء على الفقرة رقم )4( من املادة التا�شعة من تنظيم الهيئة ال�شادر مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم 216 وتاريخ 1431/6/17هـ والتي تق�شي باأن:"املجل�س هو ال�شلطة املخت�شة باإدارة �شوؤون الهيئة، وت�شريف 

اأمورها، ويتخذ جميع القرارات الالزمة لتحقيق اأغرا�شها يف حدود اأحكام هذا التنظيم، وله بوجه خا�س اعتماد املوا�شفات القيا�شية يف �شورتها النهائية وطرق تطبيقها". 

وبناًء على الفقرة رقم )1( من املادة الرابعة من تنظيم الهيئة والتي تن�س على: "ن�شر املوا�شفات القيا�شية التي تعتمدها بالطرق التي تراها، وال تعد نافذة اإال بعد االإعالن عنها يف اجلريـدة الر�شمية".

عليه فقد اأقر جمل�س اإدارة الهيئة ال�شعودية للموا�شفات واملقايي�س واجلودة يف اجتماعه رقم )179( الذي عقد بتاريخ 1442/06/15هـ املوافق 2021/01/28م اعتماد املوا�شفات القيا�شية ال�شعودية االختيارية /االإلزامية 

على النحو التايل:

أوالً:  مواصفات قطاع املنتجات الكيميائية والبترولية الوثيقة رقم )ل.ت-01-02-04-21-30(:

1-  الوثيقة رقم )ل.ت-30-21-04-02-01( ب�شاأن عدد )2( موا�شفة قيا�شية معدة بلغتني، واعتمادها موا�شفتني قيا�شية �شعودية اختيارية "جديدة" )مع مراعاة اإدراجهما يف امللحق اخلا�س باملوا�شفات يف الالئحة 

الفنية املعنية( وهي على النحو التايل: 

صفة التطبيقاسم املواصفةرقم املواصفة القياسية السعودية املعتمدةم

1SASO 2947:2021 )الطالء االإ�شمنتي املقاوم للماء )اأ�شا�س مائي

موا�شفة اختيارية

مع مراعاة اإدراجها يف الالئحة الفنية للدهانات )االأ�شباغ( والورني�شات 

2SASO 2948:2021الرقائق الال�شقة لزجاج املباين

موا�شفة اختيارية

مع مراعاة اإدراجها يف الالئحة الفنية مواد البناء - اجلزء الثاين: مواد العزل ومواد 

تك�شية املباين 

"حمدثة" )مع مراعاة حتديث املوا�شفات يف امللحق اخلا�س  2-  الوثيقة رقم )ل.ت-30-21-04-02-02( ب�شاأن حتديث عدد )11( موا�شفة قيا�شية معدة بلغتني، واعتمادها موا�شفات قيا�شية �شعودية اختيارية 

باملوا�شفات يف الالئحة الفنية املعنية( وهي على النحو التايل: 

م
 رقم املواصفة القياسية

السعودية املعتمدة
صفة التطبيقاسم املواصفةرقم املواصفة املرجعية

1SASO 671:2021SASO 671:2010اأدوات املائدة امل�شنوعة من بال�شتيك امليالمني

موا�شفة اختيارية

مع مراعاة حتديثها يف الالئحة الفنية لل�شالمة 

الغذائية يف االأدوات واالأجهزة امل�شتخدمة يف املطبخ

2SASO 2888:2021SASO 2888:2017اأدوات املائدة البال�شتيكية لال�شتخدام املرة الواحدة==

3SASO 2618:2021SASO 2618:2009املنظفات ال�شائلة امل�شادة للجراثيم لالأغرا�س العامة

موا�شفة اختيارية

مع مراعاة حتديثها يف الالئحة الفنية للمنظفات

4SASO 2619:2021SASO 2619:2009
املنظفات ال�شائلة امل�شادة للجراثيم لالأغرا�س العامة - طرق 

االختبار

==

5SASO 1951:2021SASO 1951:2018)موا�شفة اختياريةوقود )بنزين( ال�شيارات النظيف )منخف�س الكربيت

6SASO 844:2021SASO 844:2018)وقود الديزل النظيف )منخف�س الكربيت==

7SASO 2263:2021SASO 2263:2004وقود توربينات الطائرات==

8SASO 2834:2021SASO2834:2011 

الدهانات والورني�شات - دهانات بويل يوريثان �شفاف ذو 

اأ�شا�س مذيب

موا�شفة اختيارية

مع مراعاة حتديثها يف الالئحة الفنية للدهانات 

والورني�شات

9SASO 2832:2021SASO2832:2011 الدهانات والورني�شات – دهان اأ�شا�س بويل يوريثان  لالأ�شطح==

10SASO 2839:2021SASO2839:2012 الدهانات والورني�شات - مزيل الدهان==

11SASO 2833:2021SASO2833:2011 الدهانات والورني�شات - دهانات بويل يورثني ذو اأ�شا�س مذيب==
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 ،ASTM 3-  الوثيقة رقم )ل.ت-30-21-04-02-03( ب�شاأن عدد )12( موا�شفة قيا�شية متبناة بلغتها عن املوا�شفات القيا�شية الدولية واالأمريكية، منها عدد )11( متبناة عن اجلمعية االأمريكية لالختبار واملواد

وعدد )1( متبناة عن املنظمة الدولية للتقيي�س ISO، واعتمادها موا�شفات قيا�شية �شعودية اختيارية "جديدة" )مع مراعاة اإدراج املوا�شفة اخلا�شة بـ"قيا�س الن�شاط امل�شاد للفريو�شات على اللدائن واالأ�شطح 

االأخرى غري امل�شامية" يف امللحق اخلا�س باملوا�شفات يف الالئحة الفنية لل�شالمة الغذائية يف االأدوات واالأجهزة امل�شتخدمة يف املطبخ( وهي على النحو التايل: 

م
 رقم املواصفة القياسية

السعودية املعتمدة
رقم املواصفة 

املرجعية
صفة التطبيقاسم املواصفة

1SASO ISO 21702:2021ISO 21702:2019
قيا�س الن�شاط امل�شاد للفريو�شات على اللدائن 

واالأ�شطح االأخرى غري امل�شامية

موا�شفة اختيارية

مع مراعاة اإدراجها يف الالئحة الفنية لل�شالمة الغذائية يف 

االأدوات واالأجهزة امل�شتخدمة يف املطبخ 

2SASO ASTM F2785:2021ASTM F2785 - 2018
املوا�شفة القيا�شية الأنابيب �شغط الغاز واالأنابيب 

والو�شالت امل�شنوعة من مادة البويل اأميد 12
موا�شفة اختيارية

3SASO ASTM D6687:2021ASTM D6687 - 2020
الدليل القيا�شي الختبار مركبات اأحبار الطباعة 

ومكوناتها
موا�شفة اختيارية

4SASO ASTM D4713:2021ASTM D4713 - 2020
طرق االختبار القيا�شية للمحتوى غري املتطاير 

الأنظمة اأحبار الطباعة احلرارية ال�شائلة
موا�شفة اختيارية

5SASO ASTM D4942:2021ASTM D4942 - 2020
طرق االختبار القيا�شية جلمع املاء من اأحبار الطباعة 

احلجرية واملركبات يف اخلالط املعملي
موا�شفة اختيارية

6SASO ASTM D7188:2021ASTM D7188 - 2019
امل�شطلحات القيا�شية الأحبار الطباعة واملواد 

والعمليات
موا�شفة اختيارية

7SASO ASTM D1259:2021ASTM D1259 - 2018
طرق االختبار القيا�شية للمحتوى غري املتطاير 

ملحاليل الراتنج
موا�شفة اختيارية

8SASO ASTM D4985:2021ASTM D4985 - 2015

املوا�شفات القيا�شية ملربد املحرك بقاعدة اإيثيلني 

جاليكول منخف�شة ال�شليكات ملحركات اخلدمة  

ال�شاقة التي تتطلب �شحناً م�شبقاً مل�شافات  �شائل  

)SCA( التربيد التكميلية

موا�شفة اختيارية

9SASO ASTM D6986:2021ASTM D6986 - 2020

طريقة االختبار القيا�شية للمياه احلرة واجل�شيمات 

وغريها من امللوثات يف وقود الطائرات )اإجراءات 

الفح�س الب�شري(

موا�شفة اختيارية

10SASO ASTM D3453:2021ASTM D3453 - 2020
املوا�شفة القيا�شية للمواد اخللوية املرنة - اليوريثان 

لالأثاث وك�شوة وفر�س ال�شيارات، والتطبيقات املماثلة
موا�شفة اختيارية

11SASO ASTM D3574:2021ASTM D3574 - 2017
طرق االختبار القيا�شية للمواد اخللوية املرنة – 

االألواح واملدات ورغاوي اليوريثان املقولبة 
موا�شفة اختيارية

12SASO ASTM F852M:2021 ASTM F852M -
2020

املوا�شفة القيا�شية حلاويات البنزين والكريو�شني 

والديزل املحمولة ال�شتخدام امل�شتهلك
موا�شفة اختيارية

4- الوثيقة رقم )ل.ت-30-21-04-02-04( )اأ( ب�شاأن عدد )2( موا�شفة قيا�شية معدة بلغتني واعتمادها موا�شفتني قيا�شية �شعودية اختيارية "جديدة"، وهي على النحو التايل:

صفة التطبيقأسم املواصفةرقم املواصفة القياسية السعودية املعتمدةم

1SASO 2949:2021موا�شفة اختياريةت�شميم و�شمان كفاءة األواح ال�شقاالت البال�شتيكية

2SASO 2950:2021موا�شفة اختياريةاملن�شات البال�شتيكية امل�شطحة لل�شناعات البرتوكيماوية

المواصفات القياسية السعودية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.. تتمة
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5-  الوثيقة رقم )ل.ت-30-21-04-02-04( )ب( ب�شاأن عدد )1( موا�شفة قيا�شية متبناة بلغتها عن اجلمعية االأمريكية لالختبار واملواد ASTM، واعتمادها موا�شفة قيا�شية �شعودية اختيارية "جديدة" وهي على 

النحو التايل: 

م
 رقم املواصفة القياسية

السعودية املعتمدة
صفة التطبيقاسم املواصفةرقم املواصفة املرجعية

1SASO ASTM D7032:2021ASTM D7032:2019

املوا�شفة القيا�شية لتحديد تقييمات االأداء ملركبات 

اخل�شب البال�شتيكي واألواح االأ�شطح امل�شنوعة من 

اخل�شب والبال�شتيك، ودرجات ال�شالمل، واحلواجز، 

والدرابزين

موا�شفة اختيارية

6- الوثيقة رقم )ل.ت-30-21-04-02-04( )ج( ب�شاأن حتديث عدد )1( موا�شفة قيا�شية متبناة بلغتها بتعديل، واعتمادها موا�شفة قيا�شية �شعودية اختيارية "حمدثة" وهي على النحو التايل: 

م
 رقم املواصفة القياسية

السعودية املعتمدة
صفة التطبيقاسم املواصفةرقم املواصفة املرجعية

1SASO ISO 4437-2:2021SASO ISO 4437-2:2010
اأنظمة االأنابيب البال�شتيكية الإمداد الوقود الغازي - عديد 

االإيثيلني - اجلزء 2: االأنابيب
موا�شفة اختيارية

ثانياً: مواصفات قطاع املنتجات الكهربائية واإللكترونية الوثيقة رقم )ل.ت-03-04-21-30(:

1-  الوثيقة رقم )ل.ت-30-21-04-03-01( ب�شاأن عدد )2( موا�شفة قيا�شية متبناة بلغتها عن الهيئة الدولية الكهرتقنية IEC، واعتمادها موا�شفات قيا�شية �شعودية اختيارية )جديدة(، )مع مراعاة اإدراجهما يف 

امللحق اخلا�س باملوا�شفات لالئحة الفنية للمركبات الكهربائية، وهي على النحو التايل: 

م
 رقم املواصفة القياسية

السعودية املعتمدة
صفة التطبيقاسم املواصفةرقم املواصفة املرجعية

1SASO IEC 61558-2-4:2021IEC 61558-2-4:2009

�شالمة حموالت القدرة واملفاعالت ووحدات تزويد الطاقة 

وما �شابهها جلهود التغذية املقننة لغاية 1100 فولت - 

اجلزء 2 -4: املتطلبات واالختبارات اخلا�شة باملحوالت 

العازلة ووحدات تزويد الطاقة املت�شمنة للمحوالت العازلة

موا�شفة اختيارية

مع مراعاة اإدراجها يف الالئحة الفنية للمركبات 

الكهربائية 

2SASO IEC 61439-7:2021IEC 61439-7:2018

 جمموعات القطع والو�شل والتحكم للجهد املنخف�س -

 اجلزء 7: جتميعات لتطبيقات معينة مثل املرا�شي، مواقع

 التخييم، �شاحات االأ�شواق، حمطات �شحن املركبات

الكهربائية

موا�شفة اختيارية

مع مراعاة اإدراجها يف الالئحة الفنية للمركبات 

الكهربائية

2-  الوثيقة رقم )ل.ت-30-21-04-03-02( ب�شاأن عدد )2( موا�شفة قيا�شية متبناة بلغتها عن الهيئة الدولية الكهرتقنية IEC، واعتمادها موا�شفات قيا�شية �شعودية اختيارية )جديدة(، و�شحب ما يقابلها بعدد )4( 

موا�شفات قيا�شية وهي على النحو التايل: 

م
 رقم املواصفة القياسية

 السعودية املعتمدة
)جديدة( البديلة

مرجع املواصفة اجلديدة البديلة
أسم املواصفة 
اجلديدة البديلة

رقم املواصفة املطلوب 
سحبها

اسم املواصفة املطلوب سحبها

1
SASO IEC 61400-26-

1:2021IEC 61400-26-1:2019

اأنظمة توليد طاقة 

الرياح - اجلزء 26-

1: توافر اأنظمة توليد 

طاقة الرياح

SASO-IEC-TS-61400-26-1:2012

توربينات الرياح - اجلزء 26-1: االإتاحية 

املعتمدة على الزمن لنظم التوليد لتوربينة 

الرياح

SASO-IEC-TS-61400-26-2:2017
توربينات الرياح – اجلزء 26-2: التوافر 

القائم على االإنتاج لتوربينات الرياح

SASO-IEC-TS-61400-26-3:2017
اأنظمة توليد طاقة الرياح – اجلزء 3-26: 

توافر حمطات طاقة الرياح

2SASO IEC 60570:2021
IEC 60570:2003+

AMD1:2017+AMD2:2019

اأنظمة م�شار االإمداد 

الكهربائي للفواني�س
SASO-1672: 2005نظم م�شارات التغذية مل�شابيح االإنارة

المواصفات القياسية السعودية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.. تتمة
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3-  الوثيقة رقم )ل.ت-30-21-04-03-03( ب�شاأن عدد )6( موا�شفات قيا�شية متبناة بلغتها عن الهيئة الدولية الكهرتقنية IEC، واعتمادها موا�شفات قيا�شية �شعودية اإلزامية )جديدة( والعمل بها بعد �شتة اأ�شهر من 

تاريخ ن�شرها يف اجلريدة الر�شمية، وهي على النحو التايل: 

م
 رقم املواصفة القياسية

السعودية املعتمدة
صفة التطبيقاسم املواصفةرقم املواصفة املرجعية

1SASO IEC 61400-3-1 :2021IEC 61400-3-1 :2019

اأنظمة توليد طاقة الرياح - اجلزء 1-3: 

متطلبات ت�شميم توربينات الرياح البحرية 

الثابتة

موا�شفة اإلزامية

والعمل بها بعد 6 اأ�شهر من تاريخ الن�شر يف اجلريدة 

الر�شمية

2
SASO IEC TS 61400-3-2 

:2021IEC TS 61400-3-2 :2019
اأنظمة توليد طاقة الرياح - اجلزء 2-3: 

متطلبات ت�شميم توربينات الرياح البحرية 

العائمة

موا�شفة اإلزامية

والعمل بها بعد 6 اأ�شهر من تاريخ الن�شر يف اجلريدة 

الر�شمية

3
SASO IEC 61400-

21-1 :2021
IEC 61400-21-1 :2019

اأنظمة توليد طاقة الرياح - اجلزء 1-21: 

قيا�س وتقييم اخل�شائ�س الكهربائية – 

توربينات الرياح

موا�شفة اإلزامية

 والعمل بها بعد 6 اأ�شهر من تاريخ الن�شر يف اجلريدة

الر�شمية

4
SASO IEC TR 61400-21-3 

:2021IEC TR 61400-21-3 :2019

اأنظمة توليد طاقة الرياح - اجلزء 21-

3: قيا�س وتقييم اخل�شائ�س الكهربائية 

– النموذج التوافقي لتوربينات الرياح 
وتطبيقاته

موا�شفة اإلزامية

والعمل بها بعد 6 اأ�شهر من تاريخ الن�شر يف اجلريدة 

الر�شمية

5
SASO IEC TS 61400-25-71 

:2021IEC TS 61400-25-71 :2019
اأنظمة توليد طاقة الرياح - اجلزء 71-25: 

االت�شاالت لر�شد ومراقبة حمطات طاقة 

الرياح – لغة و�شف التكوين

موا�شفة اإلزامية

والعمل بها بعد 6 اأ�شهر من تاريخ الن�شر يف اجلريدة 

الر�شمية

6SASO IEC 61400-24:2021IEC 61400-24:2019
اأنظمة توليد طاقة الرياح - اجلزء 24: 

احلماية من ال�شواعق

موا�شفة اإلزامية

والعمل بها بعد 6 اأ�شهر من تاريخ الن�شر يف اجلريدة 

الر�شمية

4-  الوثيقة رقم )ل.ت-30-21-04-03-04( ب�شاأن )االإحاطة باإجناز( مراجعة عدد )1( موا�شفة قيا�شية �شعودية اختيارية متبناة عن الهيئة الدولية الكهرتقنية IEC، وترجمتها اإىل اللغة العربية، وهي على 

النحو التايل: 

م
رقم املواصفة القياسية 

السعودية املعتمدة 
)املترجمة(

املرجع احلديث للمواصفة 
القياسية السعودية املعتمدة

 رقم املواصفة القياسية
السعودية

)املطلوب حتديثها(

 مرجع املواصفة
 القياسية السعودية

)املطلوب حتديثها(

اسم املواصفة احملدثة

القياسية السعودية

)املترجمة(

1SASO IEC 61829:2017IEC 61829:2015SASO IEC 61829:2017IEC 61829:2015
امل�شفوفة الكهرو�شوئية )PV( -قيا�س 

خ�شائ�س اجلهد-التيار يف املوقع

ثالثاً: مواصفات قطاع املنتجات امليكانيكية واملعدنية الوثيقة رقم )ل.ت-04-04-21-30(:

1- الوثيقة رقم )ل.ت-30-21-04-04-01( ب�شاأن عدد )1( موا�شفة قيا�شية )معدة باللغة االإجنليزية(، واعتمادها موا�شفة قيا�شية �شعودية اإلزامية )جديدة(، وهي على النحو التايل: 

م
 رقم املواصفة القياسية

 السعودية املعتمدة
اسم املواصفة

 املواصفات القياسية املقابلة لها
)املطلوب سحبها(

صفة التطبيق

1SASO 2951:2021 احلافالت املدرسية – املتطلبات
العامة

حتل حمل املوا�شفة القيا�شية ال�شعودية التالية:

SASO GSO 2501/2017

 ال�شيارات – ا�شرتاطات ال�شالمة يف احلافالت

املدر�شية

موا�شفة اإلزامية

على اأن يتم االإلزام بها اعتبارًا من طرازات 2024م

المواصفات القياسية السعودية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.. تتمة
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رابعاً: مواصفات قطاع املقاييس واملوازين الوثيقة رقم )ل.ت-05-04-21-30(:

1-  الوثيقة رقم )ل.ت-30-21-04-05-01( ب�شاأن املوا�شفة القيا�شية ال�شعودية املتبناة بلغتني عن املوا�شفات القيا�شية الوطنية BS، واعتمادها موا�شفة قيا�شية �شعودية اختيارية )جديدة(، وهي على النحو 

التايل: 

م
 رقم املواصفة القياسية

 السعودية املعتمدة
صفة التطبيقاسم املواصفةرقم املواصفة الدولية

1SASO BS 959: 2021BS 959: 2008
املوا�شفات الفنية للميكرومرتات الداخلية 

)�شاملة امليكرومرتات ذات الو�شالت(

موا�شفة اختيارية

2-   الوثيقة رقم )ل.ت-30-21-04-05-02( ب�شاأن عدد )10( موا�شفات قيا�شية متبناة بلغتني عن املوا�شفات القيا�شية الدولية واالأمريكية، منها عدد )3( متبناة عن املنظمة الدولية للتقيي�س ISO، وعدد )4( 

متبناة عن الهيئة الدولية الكهرتقنية IEC، وعدد )1( متبناة عن ASTM، وعدد )2( متبناة عن OIML، واعتمادها موا�شفات قيا�شية �شعودية اختيارية )جديدة(، وهي على النحو التايل: 

م
 رقم املواصفة القياسية

 السعودية املعتمدة
اسم املواصفةرقم املواصفة املرجعية

1
SASO IEC

60095-6:2021
IEC 60095-6:2019بطاريات الر�شا�س احلم�شية لبدء الت�شغيل – اجلزء 6: بطاريات لتطبيقات الدورة الدقيقة

2
SASO IEC

60095-7:2021
IEC 60095-7:2019

 بطاريات الر�شا�س احلم�شية لبدء الت�شغيل – اجلزء 7: املتطلبات العامة وطرائق اختبار بطاريات

الدراجات النارية

3
SASO IEC

62056-8-4:2021
IEC 62056-8-4: 2018

تبادل بيانات قيا�س الطاقة الكهربائية – جمموعة موا�شفات لغة ر�شالة الو�شيلة /التو�شيف املرافق لقيا�س 

 OFDM PLC اجلزء 8- 4:  اأ�شكال االت�شاالت ل�شبكات اجلوار –)DLMS/COSEM( الطاقة

PRIME �شيقة النطاق

4SASO IEC/TR 63213:2021IEC/TR 63213:2019تطبيقات قيا�س القدرة �شمن �شبكات التوزيع الكهربائية والرتكيبات الكهربائية

5
SASO ISO

5167-5:2021
ISO 5167-5:2016

 قيا�س تدفق املوائع عن طريق الو�شائل التفا�شلية لل�شغط املدخلة يف قنوات ذات مقطع عر�شي دائري التي

تعمل بالكامل - اجلزء 5: العدادات املخروطية

6
SASO ISO

5167-6:2021
ISO 5167-6:2019

 قيا�س تدفق املوائع عن طريق الو�شائل التفا�شلية لل�شغط املدخلة يف قنوات ذات مقطع عر�شي دائري التي

تعمل بالكامل - اجلزء 6: العدادات االإ�شفينية

7SASO ISO  22158:2021ISO 22158:2011اتفاقيات املدخالت/املخرجات والواجهات البينية االإلكرتونية لعدادات املياه - املتطلبات

8
SASO ASTM

E74:2021
ASTM E74:2018املمار�شات القيا�شية للمعايرة والتحقق من اأجهزة قيا�س القوة

9SASO OIML D32:2021OIML D32:2018
دليل تطبيق املوا�شفة القيا�شية ISO / IEC 17065: 2012 لتقييم جهات اإ�شدار ال�شهادات يف 

املرتولوجيا القانونية

10SASO OIML D34:2021OIML D34:2019مطابقة الطراز - تقومي املطابقة الأجهزة القيا�س قبل عر�شها يف االأ�شواق

المواصفات القياسية السعودية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.. تتمة
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3-  الوثيقة رقم )ل.ت-30-21-04-05-03( ب�شاأن حتديث عدد )13( موا�شفة قيا�شية �شعودية اختيارية )متبناة بلغتني(، عن املوا�شفات القيا�شية الدولية، منها عدد )12( متبناة عن ISO، وعدد )1( متبناة عن 

الهيئة الدولية الكهرتقنية IEC، واعتمادها موا�شفات قيا�شية �شعودية اختيارية )حمدثة(، وهي على النحو التايل: 

م
 رقم املواصفة القياسية

السعودية املعتمدة

املرجع احلديث 
للمواصفة القياسية 

السعودية املعتمدة

 رقم املواصفة القياسية
السعودية

)املطلوب حتديثها(

 مرجع املواصفة
 القياسية السعودية

)املطلوب حتديثها(
اسم املواصفة احملدثة

1SASO IEC 62056-46:2021IEC 62056-46:2007SASO IEC 62056-46:2006IEC 62056-46:2002

القيا�شات الكهربائية - تبادل البيانات لقراءة 

العداد والتعرفة والتحكم باحلمل - اجلزء 

46: طبقة ربط البيانات با�شتخدام اتفاقية 

HDLC

2SASO ISO 17089-1:2021ISO 17089-1:2019SASOISO 17089-1:2014ISO 17089-1:2010

قيا�س تدفق املوائع يف االأنابيب املغلقة – 

اجلزء 1-عدادات الغاز التي تعمل باملوجات 

فوق ال�شوتية – عدادات لنقل العهدة وقيا�س 

التخ�شي�س

3SASO ISO /TR 9464:2021ISO /TR 9464:2008SASO ISO /TR 9464:2007ISO /TR 9464:1998
 ISO اإر�شادات ال�شتخدام املوا�شفة القيا�شية

5167:2003

4SASO ISO 6506-1: 2021ISO 6506-1: 2014SASO ISO 6506-1: 2010ISO 6506-1: 2005
املواد املعدنية – اختبار برينل لل�شالدة – 

اجلزء 1: طريقة االختبار

5SASO ISO 6506-2: 2021ISO 6506-2: 2017SASO ISO 6506-2: 2010ISO 6506-2: 2005
املواد املعدنية – اختبار برينل لل�شالدة – 

اجلزء 2: التحقق ومعايرة اآالت االختبار

6SASO ISO 6506-3: 2021ISO 6506-3:2014SASO ISO 6506-3: 2010ISO 6506-3: 2005
املواد املعدنية – اختبار برينل لل�شالدة –  

اجلزء 3: معايرة للقوالب املرجعية

7SASO ISO 6506-3: 2021ISO 6506-4:2014SASO ISO 6506-4: 2010ISO 6506-4: 2005
املواد املعدنية – اختبار برينل لل�شالدة – 

اجلزء 4: جدول قيم ال�شالدة

8SASO ISO 6507-1: 2021ISO 6507-1: 2018SASO ISO 6507-1: 2010ISO 6507-1: 2005
املواد املعدنية – اختبار فيكرز لل�شالدة – 

اجلزء 1: طريقة االختبار

9SASO ISO 6507-4: 2021ISO 6507-4: 2018SASO ISO 6507-4: 2010ISO 6507-4: 2005
املواد املعدنية – اختبار فيكرز لل�شالدة – 

اجلزء 4: جداول قيم ال�شالدة

10SASO ISO 80000-7:2021ISO 80000-7:2019SASO ISO 80000-7:2014ISO 80000-7:2008
– والوحدات  الكميات 

اجلزء 7: ال�شوء واالإ�شعاع

11SASO ISO 80000-9:2021ISO 80000-9:2019SASO ISO 80000-9:2014ISO 80000-9:2009

– والوحدات  الكميات 

اجلزء 9: الكيمياء الفيزيائية والفيزياء 

اجلزيئية

12SASO ISO 80000-10:2021ISO 80000-10:2019SASO ISO 80000-10:2014ISO 80000-10:2009
– والوحدات  الكميات 

اجلزء 10: الفيزياء الذرية والنووية

13SASO ISO 80000-11:2021ISO 80000-11:2019SASO ISO 80000-11:2014ISO 80000-11:2008
– والوحدات  الكميات 

اجلزء 11: االأعداد املميزة

المواصفات القياسية السعودية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.. تتمة
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التايل:  النحو  على  وهي  العربية،  اللغة  اإىل  وترجمتها  الدولية،  القيا�شية  املوا�شفات  عن  متبناة  اختيارية  �شعودية  قيا�شية  موا�شفات   )5( عدد  مراجعة  ب�شاأن  )ل.ت-04-05-04-21-30(  رقم  الوثيقة   -4

م
رقم املواصفة القياسية 

السعودية املعتمدة 
)املترجمة(

املرجع احلديث 
للمواصفة 
القياسية 

السعودية املعتمدة

 رقم املواصفة القياسية
السعودية

)املطلوب حتديثها(

 مرجع املواصفة
 القياسية السعودية

)املطلوب حتديثها(

اسم املواصفة احملدثة

القياسية السعودية

)املترجمة(

1SASO ISO  21413:2007ISO  21413:2005SASO ISO  21413:2007ISO  21413:2005
الطرائق اليدوية لقيا�س من�شوب املياه اجلوفية يف 

االآبار

2SASO ISO 17089-2 :2014ISO 17089-2:2012SASO ISO 17089-2:2014ISO 17089-2:2012
قيا�س تدفق املوائع يف االأنابيب املغلقة - اجلزء 1: 

عدادات الغاز التي تعمل باملوجات فوق ال�شوتية - 

عدادات للتطبيقات ال�شناعية

3SASO IEC 61672-3 :2014IEC 61672-3:2013SASO IEC 61672-3:2014IEC 61672-3:2013
الكهرو�شوتيات - عدادات م�شتوى ال�شوت - اجلزء 

3: االختبارات الدورية

4SASO IEC 61672-1 :2014IEC 61672-1:2013SASO IEC 61672-1:2014IEC 61672-1:2013
الكهرو�شوتيات - عدادات م�شتوى ال�شوت - اجلزء 

1: املوا�شفات الفنية

5SASO IEC 61094-4 :2007IEC 61094-4:1995SASO IEC 61094-4:2007IEC 61094-4:1995
ميكروفونات القيا�س ال�شوتية - اجلزء 4: املوا�شفات 

الفنية مليكروفونات ال�شوت القيا�شية العاملة

خامساً: مواصفات قطاع منتجات التشييد ومواد البناء الوثيقة رقم )ل.ت-06-04-21-30(:

1-  الوثيقة رقم )ل.ت-30-21-04-06-01( ب�شاأن عدد )7( موا�شفات قيا�شية متبناة بلغتها عن املوا�شفات القيا�شية االأمريكية ASTM، واعتمادها موا�شفات قيا�شية �شعودية اختيارية )جديدة(، وهي على 

النحو التايل: 

م
 رقم املواصفة القياسية

 السعودية املعتمدة
اسم املواصفةرقم املواصفة املرجعية

1SASO ASTM G34:2021ASTM G34 - 01)2018(e1
 7XXX 2 وXXX طريقة االختبار القيا�شية لقابلية التاآكل التق�شري يف �شبائك االألومنيوم �شل�شلة

)EXCO اختبار(

2SASO ASTM G47:2021ASTM G47 - 20
طريقة االختبار القيا�شية لتحديد القابلية للت�شقق الناجت عن التاآكل باالإجهاد ملنتجات �شبائك االألومنيوم 

7XXX 2 وXXX

3SASO ASTM G66:2021ASTM G66 - 99 )2018(

 5XXX طريقة االختبار القيا�شية للتقييم املرئي لقابلية التاآكل التق�شري ل�شبائك االألومنيوم �شل�شلة

)ASSET اختبار(

4SASO ASTM G67:2021ASTM G67 - 18
طريقة االختبار القيا�شية لتحديد قابلية التاآكل احلبيبي ل�شبائك االألومنيوم من �شل�شلة 5XXX بفقدان الكتلة 

)NAMLT بعد التعر�س حلم�س النيرتيك )اختبار

5SASO ASTM E716:2021ASTM E716 - 16
املمار�شات القيا�شية الأخذ العينات وحت�شري عينات االأملنيوم و�شبائك االأملنيوم لتحديد الرتكيب الكيميائي 

بوا�شطة مقيا�س طيف االنبعاث الذري ال�شراري

6SASO ASTM B557M:2021ASTM B557M - 15)طرق اختبار ال�شد للمنتجات امل�شنوعة من االأملنيوم امل�شبوب و �شبائك املغني�شيوم )مرتي

7SASO ASTM E1251:2021ASTM E1251 - 17aطريقة االختبار القيا�شية لتحليل االأملنيوم و�شبائك االألومنيوم بوا�شطة مقيا�س طيف االنبعاث الذري ال�شراري

المواصفات القياسية السعودية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.. تتمة
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2-    الوثيقة رقم )ل.ت-30-21-04-06-02( ب�شاأن عدد )9( موا�شفات قيا�شية متبناة باللغة االإجنليزية عن املوا�شفات القيا�شية االأمريكية ASTM، واعتمادها موا�شفات قيا�شية �شعودية اختيارية )جديدة(، 

وهي على النحو التايل: 

م
 رقم املواصفة القياسية

 السعودية املعتمدة
اسم املواصفةرقم املواصفة املرجعية

1SASO ASTM A108:2021ASTM A108 – 18املوا�شفة القيا�شية لق�شبان ال�شلب، الكربوين وال�شبائكي، املنهية على البارد

2SASO ASTM A502:2021ASTM A502 - 03 )2015)املوا�شفة القيا�شية لربا�شيم ال�شلب االإن�شائي

3
SASO ASTM A606/

A606M:2021ASTM A606/A606M - 18 املوا�شفة القيا�شية لل�شلب واالألواح وال�شرائط، عالية املقاومة، منخف�شة ال�شبيكة، املدرفلة على ال�شاخن

واملدرفلة على البارد، ومبقاومة تاآكل حم�شنة �شد العوامل اجلوية

4
SASO ASTM A847/

A847M:2021ASTM A847/A847M- 14 املوا�شفة القيا�شية لالأنابيب االإن�شائية امل�شكلة على البارد وامللحومة وغري امللحومة عالية املقاومة منخف�شة

ال�شبيكة ومبقاومة تاآكل حم�شنة �شد العوامل اجلوية

5SASO ASTM C1540:2021ASTM C1540- 18املوا�شفة القيا�شية لو�شالت الربط املحمية ذات االأحمال الثقيلة الأنابيب حديد الزهر م�شتوية النهاية وو�شالتها

6
SASO ASTM A999/

A999M:2021ASTM A999/A999M-18املوا�شفة القيا�شية للمتطلبات العامة  ل�شبائك واأنابيب ال�شلب املقاوم لل�شداأ

7SASO ASTM D5759:2021ASTM D5759 - 12 )2020(الدليل القيا�شي لتو�شيف رماد الفحم املتطاير ورماد احرتاق الفحم النظيف املتطاير لال�شتخدامات ال�شائعة

8SASO ASTM C593:2021ASTM C593 - 19املوا�شفة القيا�شية ال�شتخدام الرماد املتطاير ومركبات البوزالن مع اجلري ال�شتقرار الرتبة

9SASO ASTM E241:2021ASTM E241- 20الدليل القيا�شي للحد من االأ�شرار الناجمة عن املياه يف املباين

3-  لوثيقة رقم )ل.ت-30-21-04-06-03( ب�شاأن حتديث عدد )3( موا�شفات قيا�شية �شعودية اختيارية )متبناة بلغتها(، عن املوا�شفات القيا�شية االأمريكية ASTM واعتمادها موا�شفات قيا�شية �شعودية 

اختيارية )حمدثة( )مع مراعاة حتديثها يف امللحق اخلا�س باملوا�شفات يف الالئحة الفنية املعنية(، وهي على النحو التايل: 

م
رقم املواصفة 

القياسية السعودية 
املعتمدة

املرجع احلديث 
للمواصفة 
القياسية 
السعودية 

املعتمدة

رقم املواصفة 
القياسية 
 السعودية

)املطلوب حتديثها(

مرجع املواصفة 
القياسية 
السعودية 

)املطلوب حتديثها(

صفة التطبيقاسم املواصفة احملدثة

1
SASO ASTM A53/

A53M: 2021
ASTM A53/

A53M-20
SASO ASTM 

A53/A53M: 2018
ASTM A53 /53M-

2018

املوا�شفة القيا�شية الأنابيب 

ال�شلب ال�شوداء واملطلية 

بالزنك، بالغمر على ال�شاخن 

امللحومة وغري امللحومة

موا�شفة اختيارية

مع مراعاة حتديثها يف الالئحة الفنية 

ملواد البناء - اجلزء االأول: قطاعات 

املعادن و�شبائكها لالإن�شاءات واملباين

2SASO ASTM A36/

A36M: 2021
ASTM A36/

A36M – 19
SASO ASTM A36 

/36M:2016
ASTM A36 /36M 

– 2014
املوا�شفة القيا�شية لل�شلب 

االإن�شائي الكربوين

موا�شفة اختيارية

مع مراعاة حتديثها يف الالئحة الفنية 

ملواد البناء - اجلزء االأول: قطاعات 

املعادن و�شبائكها لالإن�شاءات واملباين

3
SASO ASTM A6/

A6M: 2021
ASTM A6/A6M 

- 19
SASO ASTM A6/

A6M: 2018
ASTM A6 /6M 

- 17a

املوا�شفة القيا�شية للمتطلبات 

العامة لق�شبان ال�شلب 

االإن�شائي املدرفلة وال�شفائح 

واملقاطع واالألواح اخلازوقية

موا�شفة اختيارية

مع مراعاة حتديثها يف الالئحة الفنية 

ملواد البناء - اجلزء االأول: قطاعات 

املعادن و�شبائكها لالإن�شاءات واملباين

المواصفات القياسية السعودية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.. تتمة
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سادساً: مواصفات قطاع اخلدمات الوثيقة رقم )ل.ت-07-04-21-30(:

1-  الوثيقة رقم )ل.ت-30-21-04-07-01( ب�شاأن عدد )3( موا�شفات قيا�شية متبناة بلغتها عن املوا�شفات القيا�شية للمنظمة الدولية للتقيي�س ISO، واعتمادها موا�شفات قيا�شية �شعودية اختيارية )جديدة(، وهي 

على النحو التايل: 

م
 رقم املواصفة القياسية

 السعودية املعتمدة
اسم املواصفةرقم املواصفة املرجعية

1SASO ISO 7000:2021ISO 7000:2019الرموز الر�شومية لال�شتخدام على املعدات - الرموز امل�شجلة

2SASO ISO 7010:2021ISO 7010:2019الرموز الر�شومية -الفتات  ال�شالمة واالألوان- الفتات ال�شالمة امل�شجلة

3SASO ISO 7001:2021ISO 7001:2007الرموز الر�شومية - رموز املعلومات العامة

 IEC 4( متبناة عن( وعدد ،ISO متبناة عن املنظمة الدولية للتقيي�س )1-    الوثيقة رقم )ل.ت-30-21-04-07-02( ب�شاأن )13( موا�شفة قيا�شية متبناة بلغتها عن املوا�شفات القيا�شية الدولية، منها عدد )9

�شعودية اختيارية )جديدة(، وهي على النحو التايل:  قيا�شية  موا�شفات  واعتمادها   ،ISO

اأ- قطاع نظم البيئة: 

م
 رقم املواصفة القياسية

 السعودية املعتمدة
اسم املواصفةرقم املواصفة املرجعية

1SASO ISO 14005:2021ISO 14005:2019نظم االإدارة البيئية - مبادئ توجيهية لنهج مرن للتنفيذ التدريجي

2SASO ISO 14007:2021ISO 14007:2019االإدارة البيئية -  مبادئ توجيهية لتحديد التكاليف والفوائد البيئية

3SASO ISO 20819-1:2021ISO 20819-1:2020اجلزء 1: املوا�شفات -)WPRC( اللدائن -مركبات اخل�شب والبال�شتيك املعاد تدويرها

4SASO ISO 14055-1:2021ISO 14055-1:2017
االإدارة البيئية -مبادئ توجيهية لتحديد املمار�شات اجليدة ملكافحة تدهور االأرا�شي 

والت�شحر- اجلزء 1: اإطار املمار�شات اجليدة

ب -  قطاع املدن الذكية: 

م
 رقم املواصفة القياسية

 السعودية املعتمدة
اسم املواصفةرقم املواصفة املرجعية

1SASO ISO 37122:2021ISO 37122:2019املدن واملجتمعات امل�شتدامة - موؤ�شرات للمدن الذكية

2SASO ISO/IEC 30146:2021ISO/IEC 30146:2019تقنية املعلومات - موؤ�شرات تقنية املعلومات واالت�شاالت للمدن الذكية

ج-  قطاع تقنية املعلومات: 

م
 رقم املواصفة القياسية

 السعودية املعتمدة
اسم املواصفةرقم املواصفة املرجعية

1SASO ISO/IEC 30116:2021ISO/IEC 30116:2016
تقنية املعلومات -تقنيات التعرف التلقائي والتقاط البيانات - اختبار جودة التعرف 

)OCR( ال�شوئي على احلروف

2SASO ISO/IEC 19395:2021ISO/IEC 19395:2015
تقنية املعلومات - اال�شتدامة لتقنية املعلومات وبوا�شطتها - املراقبة و التحكم مل�شادر 

مراكز املعلومات الذكية

3SASO ISO/IEC 19479:2021ISO/IEC 19479:2019
تقنية املعلومات للتعلم والتعليم والتدريب – منوذج معلومات الدار�شني اخلا�س بالتعلم 

)LMAI( املتنقل

المواصفات القياسية السعودية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.. تتمة
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د- قطاع ال�شياحة واخلدمات ذات العالقة: 

م
 رقم املواصفة القياسية

 السعودية املعتمدة
اسم املواصفةرقم املواصفة املرجعية

1SASO 14785:2021ISO 14785:2014مكاتب اال�شتعالمات ال�شياحية -املعلومات ال�شياحية وخدمات اال�شتقبال- املتطلبات

2SASO ISO 22483:2021ISO 22483:2020ال�شياحة واخلدمات ذات العالقة -الفنادق- متطلبات اخلدمة

3SASO ISO 13009:2021ISO 13009:2015ال�شياحة واخلدمات ذات العالقة - املتطلبات والتو�شيات اخلا�شة بت�شغيل ال�شواطئ

4SASO ISO 13810:2021ISO 13810:2015اخلدمات ال�شياحية -ال�شياحة ال�شناعية- تقدمي اخلدمات

واهلل املوفق،،،

www.saso.gov.sa وللمزيد من التفا�شيل ولالطالع على املوا�شفات القيا�شية ال�شعودية املعتمدة ميكن الرجوع اإىل موقع الهيئة االإلكرتوين

بناًء على الفقرة رقم )4( من املادة التا�شعة من تنظيم الهيئة ال�شادر مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم 216 وتاريخ 1431/6/17هـ والتي تق�شي باأن: "املجل�س هو ال�شلطة املخت�شة باإدارة �شوؤون الهيئة، وت�شريف 

اأمورها، ويتخذ جميع القرارات الالزمة لتحقيق اأغرا�شها يف حدود اأحكام هذا التنظيم، وله بوجه خا�س اعتماد املوا�شفات القيا�شية ال�شعودية يف �شورتها النهائية وطرق تطبيقها ".

وبناًء على الفقرة رقم )1( من املادة الرابعة من تنظيم الهيئة والتي تن�س على: " ن�شر املوا�شفات القيا�شية التي تعتمدها بالطرق التي تراها، وال تعد نافذة اإال بعد االإعالن عنها يف اجلريـدة الر�شمية".

واإ�شارة اإىل الفقرة رقم )15( من املادة التا�شعة والتي تن�س على "للمجل�س اأن يفو�س بع�شاً من �شالحياته اإىل املحافظ، على اأن يكون ذلك بقرار مكتوب"

وبناًء على قرار جمل�س اإدارة الهيئة باجتماعه رقم 149 وتاريخ 1436/3/15هـ، القا�شي بتفوي�س حمافظ الهيئة باعتماد حتديث اللوائح الفنية / املوا�شفات القيا�شية املتبناة عن مراجع دولية واإدراج اأحدث تعديل 

يف الدليل االإلكرتوين اجلديد للموا�شفات.

وعليه اأ�شدر معايل حمافظ الهيئة ال�شعودية للموا�شفات واملقايي�س واجلودة نائب رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة قرار رقم )1017( وتاريخ 1442/02/04هـ، والذي ين�س على اعتماد حتديث عدد )220( موا�شفة قيا�شية 

�شعودية، وذلك لتحديث مرجعها الدويل، على النحو التايل:

أواًل:  مواصفات قطاع المنتجات الكيميائية والبترولية وثيقة رقم )ل.ت-01-01-09-05-20-29(:
حتديث عدد )54( موا�شفة قيا�شية �شعودية متبناة عن املوا�شفات القيا�شية الدولية واالأمريكية، منها عدد )45( متبناة عن )ASTM( وعدد )9( متبناة عن )ISO(، وذلك بناء على حتديث مرجعها وهي على 

النحو التايل:

SASO ASTM D2205:2020SASO ASTM D1278:2020SASO ASTM D86:2020

SASO ASTM D3525:2020SASO ASTM D3228:2020SASO ASTM D2369:2020

SASO ASTM D5482:2020SASO ASTM D5001:2020SASO ASTM D4054:2020

SASO ASTM D6896:2020SASO ASTM D6550:2020SASO ASTM D5712:2020

SASO ASTM D7483:2020SASO ASTM D7397:2020SASO ASTM D7216:2020

SASO ASTM D792:2020SASO ASTM F876:2020SASO ASTM D8048:2020

SASO ASTM D2227:2020SASO ASTM D1485:2020SASO ASTM D1005:2020

SASO ASTM D5186:2020SASO ASTM D3606:2020SASO ASTM D2509:2020

SASO ASTM D6746:2020SASO ASTM D5817:2020SASO ASTM D5580:2020

المواصفات القياسية السعودية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.. تتمة
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SASO ASTM D7260:2020SASO ASTM D7110:2020SASO ASTM D7038:2020

SASO ASTM D1076:2020SASO ASTM D943:2020SASO ASTM D7451:2020

SASO ASTM D2712:2020SASO ASTM D1970M:2020SASO ASTM D1742:2020

SASO ASTM D5303:2020SASO ASTM D4001:2020SASO ASTM D3338:2020

SASO ASTM D6821:2020SASO ASTM D6377:2020SASO ASTM D5708:2020

SASO ASTM D7343:2020SASO ASTM D7214:2020SASO ASTM D7042:2020

SASO ISO 15747:2020SASO ISO 16106:2020SASO ISO 2176:2020

SASO ISO 8533:2020SASO ISO 18252:2020SASO ISO 16053:2020

SASO ISO 29864:2020SASO ISO 29863:2020SASO ISO 29862:2020

ثانيـًا: مواصفات قطاع المنتجات الكهربائية واإللكترونية وثيقة رقم )ل.ت-01-02-09-05-20-29(:

حتديث عدد )6( موا�شفات قيا�شية �شعودية متبناة عن املوا�شفات القيا�شية الدولية، منها عدد )5( متبناة عن )IEC( وعدد )1( متبناة عن )CITC(، وذلك بناء على حتديث مرجعها وهي على النحو التايل:

SASO GSO IEC 61000-3-2:2020SASO IEC 61293:2020SASO IEC 60076-21:2020

SASO IEC 60884-2-5:2020SASO CITC-RI056:2020SASO IEC 62368-1:2020

ثالثًا:  مواصفات قطاع المنتجات الميكانيكية والمعدنية وثيقة رقم )ل.ت-01-03-09-05-20-29(: 

حتديث عدد )1( موا�شفة قيا�شية �شعودية متبناة عن املوا�شفات القيا�شية للجمعية الوطنية للحماية من احلرائق )NFPA(، وذلك بناء على حتديث مرجعها، وهي على النحو التايل:

احلريق". من  للحماية  الثابتة  امل�شخات  تركيب  "موا�شفة   )SASO NFPA 20:2020( املوا�شفة القيا�شية ال�شعودية رقم

رابعًا:  مواصفات قطاع المقاييس والموازين وثيقة رقم )ل.ت-01-04-09-05-20-29(:

 )ISO ASTM( متبناة عن )( وعدد )1ISO( متبناة عن )( وعدد )86IEC( متبناة عن )حتديث عدد )133( موا�شفة قيا�شية �شعودية متبناة عن املوا�شفات القيا�شية الدولية واالأمريكية، منها عدد )45

وعدد )1( متبناة عن )ISO CIE(، وذلك بناًء على حتديث مرجعها، وهي على النحو التايل:

SASO ISO 12917-1:2020SASO ISO/TR 9210:2020SASO-ISO-10848-2:2020

SASO ISO 10110-7:2020SASO IEC 60674-2:2020SASO ISO 13694:2020

SASO ISO 1413:2020SASO ISO-11145:2020SASO ISO 10110-8:2020

SASO ISO 14880-1:2020SASO ISO 14135-2:2020SASO ISO 14135-1:2020

SASO ISO ASTM 51205:2020SASO ISO 20361:2020SASO ISO 1683:2020

SASO ISO 10815:2020SASO IEC 60156:2020SASO IEC 60086-3:2020

SASO ISO 7626-5:2020SASO ISO 17201-1:2020 ،SASO ISO 13473-1:2020

SASO ISO/TR 14999-2:2020SASO IEC 60318-3:2020SASO IEC 60243-2:2020

اعتماد تحديث )220( مواصفة قياسية سعودية.. تتمة
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SASO ISO GUIDE-35:2020SASO IEC 60375:2020SASO IEC 60370:2020

SASO IEC 60404-6:2020SASO ISO 8039:2020SASO IEC 60404-13:2020

SASO IEC 60455-2:2020SASO ISO 11381:2020SASO ISO 8478:2020

SASO IEC 60704-2-1:2020SASO ISO 12870:2020SASO ISO 9053-1:2020

SASO IEC 60990:2020SASO ISO 11843-7:2020SASO IEC 60704-2-13:2020

SASO IEC 61125:2020SASO IEC 61010-2-033:2020SASO IEC 61010-2-032:2020

SASO IEC 61326-3-1:2020SASO IEC 61265:2020SASO IEC 61260-2:2020

SASO IEC 61340-2-3:2020SASO IEC 61340-2-1:2020SASO IEC 61326-3-2:2020

SASO IEC 61340-4-5:2020SASO IEC 61340-4-3:2020SASO IEC 61340-4-1:2020

SASO IEC 61391-1:2020SASO IEC 61340-5-3:2020SASO IEC 61340-5-1:2020

SASO ISO 9344:2020SASO ISO 10848-4:2020SASO ISO 9022-1:2020

SASO ISO 10848-1:2020SASO IEC 61520:2020SASO IEC 61515:2020

SASO ISO 8255-1:2020SASO IEC 61563:2020SASO ISO 10848-3:2020

SASO ISO 8596:2020SASO ISO 10939:2020SASO ISO 14997:2020

SASO ISO 25178-71:2020SASO ISO 12039:2020SASO ISO 9902-6:2020

SASO ISO 10553:2020SASO ISO 4037-1:2020SASO ISO 17201-3:2020،

SASO ISO 18589-4:2020SASO ISO 18589-5:2020SASO ISO 16253:2020

SASO ISO 16610-28:2020SASO ISO 14254:2020SASO ISO 18589-6:2020

SASO ISO 10494:2020SASO ISO 21484:2020SASO ISO 16610-31:2020

SASO ISO 7779:2020SASO IEC 62040-2:2020SASO IEC 61788-4:2020

SASO ISO 10110-14:2020SASO ISO 10110-1:2020SASO ISO 9211-1:2020

SASO IEC 62209-2: 2020SASO ISO 21748:2020SASO ISO 5130:2020

SASO ISO 5458:2020SASO ISO 14405-2:2020SASO IEC 62232:2020

SASO IEC 62244:2020SASO ISO 14511:2020SASO ISO 13385-1:2020

اعتماد تحديث )220( مواصفة قياسية سعودية.. تتمة
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SASO ISO 4545-3:2020SASO ISO 4545-1:2020SASO IEC 62327:2020

SASO IEC 62359:2020SASO ISO 4545-2:2020SASO ISO 4545-4:2020

SASO ISO 26101:2020SASO ISO 6416:2020SASO IEC 62401:2020

SASO ISO 9123:2020SASO ISO 8368:2020SASO ISO 6420:2020

SASO ISO 17359:2020SASO ISO 3743-2:2020SASO ISO 3740:2020

SASO ISO 10938:2020SASO ISO 14133-2:2020SASO ISO 10936-1:2020

SASO ISO 11554:2020SASO ISO 14490-7:2020SASO ISO 14490-5:2020

SASO ISO 16331-1:2020SASO ISO/CIE 11664-1:2020SASO ISO 13653:2020

SASO IEC TR 60865-2:2020SASO ISO 18589-1:2020SASO ISO 17123-5:2020

SASO EC TS 61244-1:2020SASO IEC TR 62669:2020SASO IEC TR 61340-5-2:2020

SASO ISO 12123:2020SASO ISO 13325:2020SASO IEC TS 61244-2:2020

SASO ISO 13304-1:2020SASO ISO 3822-3:2020SASO IEC TS 62370:2020

SASO ISO 10276:2020

خامسًا: مواصفات قطاع التشييد ومواد البناء وثيقة رقم )ل.ت-01-05-09-05-20-29(: 

حتديث عدد )26( موا�شفة قيا�شية �شعودية متبناة بلغتها عن موا�شفات اجلمعية االأمريكية لالختبار واملواد )ASTM(، وذلك بناًء على حتديث مرجعها، وهي على النحو التايل:

SASO ASTM C35:2020SASO ASTM C28/C28M:2020SASO ASTM C11:2020

SASO ASTM C51:2020SASO ASTM C595/C595M:2020SASO ASTM C472:2020

SASO ASTM C183/C183M:2020SASO ASTM C150/C150M:2020SASO ASTM C109/C109M:2020

SASO ASTM C191:2020SASO ASTM C187:2020SASO ASTM C185:2020

SASO ASTM C311/C311M:2020SASO ASTM C226:2020SASO ASTM C219:2020

SASO ASTM A1046/A1046M:2020SASO ASTM A184/A184M:2020SASO ASTM C1157/C1157M:2020

SASO ASTM A588/A588M:2020SASO ASTM A1063/A1063M:2020SASO ASTM A568/A568M:2020

SASO ASTM A775/A775M :2020SASO ASTM A416M:2020SASO ASTM A913/A913M:2020

SASO ASTM C309:2020SASO ASTM C928:2020

واهلل املوفق،،،

www.saso.gov.sa وللمزيد من التفا�شيل ولالطالع على املوا�شفات القيا�شية ال�شعودية املعتمدة ميكن الرجوع اإىل موقع الهيئة االإلكرتوين
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