
 

 

 للدهانات )األصباغ( والورنيشاتالالئحة الفنية التعديالت التي تمت على 

: الهدف من التعديل
ً
 أوال

 من  الدهانات والورنيش واملواصفاتأ( قائمة منتجات -2تحديث امللحق رقم )
ا
القياسية ذات العالقة، باإلضافة إلى تعديل صياغي على كال

 ( األحكام االنتقالية.12( املخالفات والعقوبات، واملادة )10املادة )

 ثانًيا: التعديالت

 (   املخالفات والعقوبات10املادة ) (1

 ( األحكام االنتقالية12املادة ) (2

 ذات العالقةواملواصفات القياسية  )األصباغ( والورنيشات لدهاناتا قائمة منتجاتأ( -2امللحق رقم ) (3

 التالية: املواصفات حذفتم  (أ

 التعديل النص الحالي

دون اإلخالل بأأ ع عقوبأأة أنأأأأأأأأأأأأأأأد تنص ع، فأأا األن مأأة ال أأأأأأأأأأأأأأأار أأة، فأأ نأأ   10/5

ُيعاقب كل من ُيخالف أحكام هذه الالئحة بالعقوبات املنصأأأأأأأأأأو  ع، فا 

في ن ام مكافحة الغش التجارع سأأأأأأأأأأارع املفعول، أو أع ن ام  خ  يحل 

 مح، ، أو التش يعات الخاصة بحماية امل تف،ك.

في األن مة املعمول بفا، دون اإلخالل ب ع عقوبة أند  10/5

ف ن  ُيعاقب كل من يخالف متط،بات املواصفات 

القياسية املعتمدة ل،منتجات املشمولة بمجال هذه 

الالئحة الفنية بالعقوبات املنصو  ع، فا في ن ام 

 مكافحة الغش التجارع.

 التعديل النص الحالي

 ألحكام هذه  يجب 1/12
ا
ِّد تصحيح أوضاع  وفقا

على املور 

الالئحة الفنية، خالل مدة ال تز د على )ستة أنه ( من تار خ 

 نش ها.

 

تطبق أحكأأأأأام هأأأأأذه الالئحأأأأأة خالل مأأأأأدة ال  1/12

 من تأأأأار خ نشأأأأأأأأأأأأأأ هأأأأا في ال   أأأأدة  180تز أأأأد عن 
ا
يومأأأأا

 ال سمية.

( من هأأأأذه املأأأأادة، فُي أأأأأأأأأأأأأأمح 1مع م اعأأأأاة أحكأأأأام الفق ة ) 2/12

املنتجات غير امل توفية ل،متط،بات الواردة في هذه الالئحة بتداول 

 الفنية، ملدة ال تز د على سنة من تار خ نش ها

( مأأن هأأأأأأأذه 1مأأع مأأ اعأأأأأأأاة أحأأكأأأأأأأام الأأفأأقأأ ة ) 2/12

ِّدين لتصأأأأأأأحيح أوضأأأأأأأاعهم في 
املادة، ُيعطى مه،ة ل،مور 

ال أأأأأأأأأأأأأأوت، وفقأأا ملتط،بأأات هأأذه الالئحأأة الفنيأأة خالل 

 من تأأأأأأ 365مأأأأأأدة ال تز أأأأأأد عن 
ا
ار خ نشأأأأأأأأأأأأأأ هأأأأأأا في يومأأأأأأا

 ال   دة ال سمية 

كل ال،وائح ال أأأأأأأأأأأأأأابقة  -بعد اعتمادها  -ت،غي هذه الالئحة  3/12

 .الالئحة في مجال هذه

-بعأأد اعتمأأادهأأا -ت،غي هأأذه الالئحأأة الفنيأأة  3/12

 .كل ال،وائح ال ابقة في مجال هذه الالئحة الفنية

 املنتج الرقم
عنوان املواصفة القياسية 

 باللغة العربية

 رقم املواصفة القياسية عنوان املواصفة القياسية باللغة اإلنجليزية

15 
أخذ 

 العينات

 Paints and Varnishes - Sampling . أخذ العينات –الدهانات والورنيشات 

 

SASO 473 

17 
دهانات 

 األلكيد

دهانات  –الدهانات والورنيشات 

 . األلكيد )الز تية( املطف ة

Paints (Dyes) and Varnishes : Paints and 

varnishes - alkyd flat paints 

SASO 471 



 

 

ا من الهيئة صفات املتبناهتم إضافة املوا (ب
ا
 وهي كالتالي: حديث

18 
دهانات 

 األلكيد

هانات د –الدهانات والورنيشات 

 .الز تية ال،ماعة ونب  ال،ماعة األلكيد

Paints (Dyes) and Varnishes : - alkyd paint SASO 472 

20 
امل ففات 

 ل،دهانات

 Paints (Dyes) and Varnishes :Standard مجففات الدهانات ال ائ،ة

specification for liquid paint driers 

SASO 2397 

 الرقم
عنوان املواصفة القياسية 

 باللغة العربية

 رقم املواصفة القياسية عنوان املواصفة القياسية باللغة اإلنجليزية

14 
دهانات األلكيد الز تية )ال،ماعة ونبة 

 ال،ماعة واملطف ة(

Alkyd Oil Based Paint (Gloss ,Semi-Gloss and 

Flat) 

SASO 2881 

 Driers for paints and varnishes SASO-ISO-4619 مجففات الدهانات والورنيشات 16

30 
املواصفة القياسية ملسحوت األملنيوم 

 ومع ون اخضاب الدهانات

Standard Specification for Aluminum Powder 

and Paste Pigments for Paints 

SASO ASTM D962 

36 
املقاوم ل،ماء )أساس الطالء اإلسمنتي 

 مائي(

Waterproofing Cementitious Coating (water 

based) 

SASO-2947 

37 
بولي  دهانات-الدهانات والورنيشات 

 يور ثان نفاف ذو أساس مذيب

Paints and varnishes – Solvent based 

polyurethane clear 

SASO-2834 

38 
دهان أساس  –الدهانات والورنيشات 

 يور ثان لألسطحبولي 

Paints and varnishes – Polyurethane primer for 

surfacer 

SASO-2832 

 Paints and varnishes – Paint remover SASO-2839 الدهان مز ل-الدهانات والورنيشات  39

40 
الطالء العاكس  -الدهانات والورنيشات 

 للح ارة

PAINTS AND VARNISHES - THERMAL 

REFLECTIVE COATING 

SASO-2904 

41 
أساس  -الدهانات والورنيشات 

 االيبوكس ي

Paints and varnishes - Epoxy primer SASO-2852 

42 
أساس  -الدهانات والورنيشات 

 االبيوكس ي الشفاف

Paints and varnishes – Epoxy Clear Sealer SASO-2853 

43 
 دهانات االلكيد -الدهانات والورنيشات 

 امل ففة باإلحماء

Paints and Varnishes – Solvent alkyd amino 

stoving Paint 

SASO-2837 

44 
دهانات  -الدهانات والورنيشات 

 تخطيط ذات األساس املائي

PAINTS AND VARNISH - WATER BASED ROAD 

MARKING PAINT 

SASO-2869 

45 

دهانات  -الدهانات والورنيشات 

حتو ة علي جز ئات التكتش  املائية امل

 االح ار

PAINT AND VARNISH - WATER BASEDTEXTURE 

FINISHES WITH AGGREGATES 

SASO-2878 

 

46 
الحبيبات  -الدهانات والورنيشات 

 الزجاجية لدهانات تخطيط الط ت 

PAINTS AND VARNISHES - GLASS BEADS FOR 

ROAD MARKING PAINTS 

SASO-944 

47 
اصباغ دهانات  - الدهانات والورنيشات

 عالمات الط ت 

PAINTS AND VARNISH - ROAD MARKING 

PAINTS 

SASO-819 

48 

الدهانات  -الدهانات والورنيشات 

امل تح،بة املضادة ل،بكتيريا واملقاومة 

 ل،عفن والفط  ات

PAINT AND VARNISH - ANTI-BACTERIAL, MOLD 

AND FUNGI RESISTANCE EMULSION PAINTS 

SASO-2876 

49 
طالء االيبوكس ي  -الدهانات والورنيشات 

 الخالي من املذيبات لألرضيات

PAINTS AND VARNISHES - SOLVENT FREE 

EPOXY FLOOR COATIN 

SASO-2873 



 

 

 

50 
 املع ون ذات -الدهانات والورنيشات 

 األساس املائي لالستخدام الداخلي

PAINTS AND VARNISHES - PUTTY (WATER 

BASED) FOR INTERIOR USE 

SASO-2107 

51 
الدهانات ذات  –الدهانات و الورنيشات 

 االساس املائي املضادة ل،ك بنة

PAINTS AND VARNISHES - ANTI-

CARBONATION PAINTS WATER BASED 

SASO-2935 

52 
مع ون عديد  –الدهانات والورنيشات 

 اإلستر غير املشبع

Paints and Varnishes –Unsaturated Polyester 

Putties 

SASO 1884 

53 

دهانات  -الدهانات والورنيشات 

األلكيد/أمين امل ففة باإلحماء ذات 

 األساس املذيب

Paints and Varnishes – Solvent alkyd amino 

stoving Paint 

SASO 2837 

54 
ورنيشات  –الدهانات والورنيشات 

 األخشاب

Paints and Varnishes – Wood Varnishes SASO 2838 

55 
الدهانات  -الدهانات والورنيشات 

 املعوقة للح  ق ذو أساس مذيب

Paints and Varnishes - Intumescent Fire Proofing 

Coating (Solvent based) 

SASO 2981 

56 
الدهانات  –الدهانات والورنيشات 

 املعوقة للح  ق ذو أساس مائي

Paints and Varnishes - Intumescent Fire Proofing 

Coating (Water based) 

SASO 2982 


