
 

 اإلدارة العامة للمواصفات 
 فني إدارة -2 خطة –قطاع التشييد ومواد البناء 

 5من  1الصفحة 
 

 م2021الخطة السنوية إلصدار/ مراجعة المواصفات القياسية السعودية والخليجية التي من إعداد السعودية لعام 

 حالة المشروع نوع المشروع  اإلنجليزية اسم المشروع باللغة اسم المشروع باللغة العربية م
: تركيب بالط 1الجزء  -إرشادات التركيب  -بالط السيراميك  

 السيراميك للجدران واألرضيات

 جديد تبني

: تركيب بالط 2الجزء  -إرشادات التركيب  -بالط السيراميك  

  وألواح السيراميك الرقيقة  للجدران واألرضيات

 جديد تبني

 –زجاج األمان ضد الدخول بالقوة  –الزجاج في المباني  

 : االختبار والتصنيف بواسطة اإلسقاط المتكرر للكرة1الجزء 

 تحديث تبني

طرق  -الخشب الرقائقي الملصق  -الهياكل الخشبية  

 االختبار لتحديد الخواص الفيزيائية والميكانيكية

 تحديث تبني



 

 اإلدارة العامة للمواصفات 
 فني إدارة -2 خطة –قطاع التشييد ومواد البناء 

 5من  2الصفحة 
 

 م2021الخطة السنوية إلصدار/ مراجعة المواصفات القياسية السعودية والخليجية التي من إعداد السعودية لعام 

طرق أخذ العينات والمتطلبات العامة لالختبارات  –الخشب  

الفيزيائية والميكانيكية لعينات الخشب الصغيرة الخالية 

 من العيوب

 تحديث تبني

 تحديث تبني التفاوتات في األبعاد –خشب األبلكاج  

: 1الجزء  –التصنيف حسب مظهر السطح  –خشب األبلكاج  

 عام

 تحديث تبني

: 2الجزء  –التصنيف حسب مظهر السطح  – خشب األبلكاج 

 الخشب الصلب

 تحديث تبني

: 4الجزء –التصنيف حسب مظهر السطح  –خشب األبلكاج  

  خشب األبلكاج

 جديد تبني



 

 اإلدارة العامة للمواصفات 
 فني إدارة -2 خطة –قطاع التشييد ومواد البناء 

 5من  3الصفحة 
 

 م2021الخطة السنوية إلصدار/ مراجعة المواصفات القياسية السعودية والخليجية التي من إعداد السعودية لعام 

مواصفات  طالءات األكسدة   –أنودة األلمنيوم وسبائكه  

 األنودية الصلبة على األلمنيوم وسبائكه

 تحديث تبني

تقييم جودة طالءات األكسدة  -األلومنيوم وسبائكه  أنودة 

 األنودية المختومة بواسطة قياس القبول

 تحديث تبني

تقييم جودة  طالءات األكسدة  -األلومنيوم وسبائكه  أنودة 

األنودية المختومة بواسطة قياس فقد الكتلة بعد الغمر 

 في محلول )محاليل( حمضية

 تحديث تبني

تقييم مقاومة طالءات  -أنودة األلومنيوم وسبائكه  

 األكسدة األنودية للتشقق عن طريق التشوه

 تحديث تبني



 

 اإلدارة العامة للمواصفات 
 فني إدارة -2 خطة –قطاع التشييد ومواد البناء 

 5من  4الصفحة 
 

 م2021الخطة السنوية إلصدار/ مراجعة المواصفات القياسية السعودية والخليجية التي من إعداد السعودية لعام 

تحديد الثبات النسبي  لطالءات  -أنودة األلومنيوم وسبائكه  

األكسدة األنودية الملونة عند التعرض لألشعة فوق 

  البنفسجية والحرارة

 تحديث تبني

طريقة تحديد طالءات  -أنودة األلومنيوم وسبائكه  

 األكسدة األنودية الزخرفية والوقائية على األلومنيوم

 تحديث تبني

قياس االنعكاس المنظاري  -أنودة األلومنيوم وسبائكه  

واللمعان المنظاري لطالءات األكسدة األنودية عند زوايا من 

 درجة 85درجة أو 60درجة أو  45درجة أو 20

 تحديث تبني

قياس مقاومة التأكل )البلى(  -أنودة األلومنيوم وسبائكه  

 لطالءات األكسدة األنودية

 تحديث تبني



 

 اإلدارة العامة للمواصفات 
 فني إدارة -2 خطة –قطاع التشييد ومواد البناء 

 5من  5الصفحة 
 

 م2021الخطة السنوية إلصدار/ مراجعة المواصفات القياسية السعودية والخليجية التي من إعداد السعودية لعام 

                                                                                                                                                                                          

 

 

نظام تصنيف لتقييم التآكل  -أنودة األلومنيوم وسبائكه  

 طريقة الرسم البياني -التنقري 

 تحديث تبني

نظام تصنيف لتقييم التآكل   -أنودة األلومنيوم وسبائكه 

 طريقة الشبكة -التنقري

 تحديث تبني

الطريقة البصرية لتحديد   -أنودة األلومنيوم وسبائكه 

طريقة قياس  –وضوح الصور في طالءات األكسدة األنودية 

 الرسم البياني

 تحديث تبني


