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وزارة.ال�سن�عة.والتج�رة.وال�سي�حة
.قرار.رقم.)42(.ل�سنة.2016.

.ب�س�أن.تحديد.ال�ستراط�ت.الفنية.
الإلزامية.الخ��سة.بمنتج.الإ�سمنت.البورتالندي.الأبي�س

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
واملقايي�س  املوا�شفات  �شاأن  ل�شنة 1985 يف  بقانون رقم )16(  املر�شوم  بعد الطالع على 

املعدل باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1992، 
وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1994 بالت�شديق على وثيقة تاأ�شي�س منظمة التجارة 

العاملية،
وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2005 باملوافقة على النظام الأ�شا�شي لهيئة التقيي�س لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 
يف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  التقيي�س  هيئة  اإدارة  جمل�س  قرار  وعلى 

اجتماعه املنعقد بتاريخ 16 نوفمرب 1994،
وعلى القرار رقم )87( ل�شنة 2015 ب�شاأن اعتماد موا�شفات خليجية خا�شة بقطاع الت�شييد 

ومواد البناء كموا�شفات قيا�شية وطنية. 
املنعقد  والأربعني  ال�شابع  واملقايي�س يف اجتماعها  للموا�شفات  الوطنية  اللجنة  وعلى قرار 
البورتالندي  الإ�شمنت  ملنتج  الفنية  املتطلبات  اعتماد  باملوافقة على  دي�شمرب 2015  بتاريخ 21 

الأبي�س كمتطلبات اإلزامية،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة، 

قرر.الآتي
امل�دة.الأولى

الإ�شمنت  ملنتج  اإلزامية  كا�شرتاطات  القرار  بهذا  املرفقة  الفنية  ال�شرتاطات  ُتعتمد 
البورتالندي الأبي�س. 

امل�دة.الث�نية
التايل  اليوم  من  اعتبارًا  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  التجارة  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

لنق�شاء �شتة اأ�شهر من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 
 

.وزير.ال�سن�عة.والتج�رة.وال�سي�حة...........................................................................
.زايد.بن.را�سد.الزي�ين

.
�شدر بتاريخ: 20 جمادى الآخرة 1437هـ
املــــــــــــــــوافــــــــــق:29 مــــــــــار�س 2016م
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 الشتراطات الفنية اإللزامية لمنتج اإلسمنت البورتالندي األبيضا
 

 األبيضالبورتالندي الفنية الكيميائية لمنتج اإلسمنت  االشتراطاتأوالً : 

الكيميائيةاالشترطات   
Chemical Requirements 

-- Aluminum Oxide, Al2O3, % (max) 1 
-- Ferric Oxide, Fe2O3, % (max) 2 

8 Ratio of Aluminum oxide and Ferric Oxide 
(Al2O3/Fe2O3), (min) 3 

-- Sulphur Trioxide, SO3 (max) 
4 2.2     When C3A  ≤ 7% 

3.3 When C3A  > 7% 
4.3 Loss of Ignition (LOI), % (max) 2 
1.2 Insoluble Residue (I/R), % (max) 6 
66  
42 Tri-Calcium silicate, C3S,  % (max/min) 6 

31 
8 Di-calcium silicate, C2S,  % (max/min) 8 

14 
2 Tri-Calcium Aluminate, C3A,  % (max/min) 9 

2 
1 Tetracalcium aluminoferrite ( C4AF)(max/min) 13 

-- Silicon dioxide ( SiO2) 11 
3.6 Equivalent  Alkalines (Na2+0.658K2O), % (max) 12 
1.32 
3.66 Lime Saturation Factor(L.S.F), (max/min) 13 

4.3 Magnesium Oxide ,MgO, %(max) 14 
-- Chloride content ,Cl, % (max) 12 
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 األبيضالبورتالندي الفنية الميكانيكية لمنتج اإلسمنت  االشتراطاتثانياً : 

 الميكانيكيةاالشتراطات 
Mechanical Requirements 

-- Air content in Mortar 1 , ---- volume, max. % , min % 

2223 Fineness, specific surface, cm2/gm , Air 
Permeability, min. 

2 -- Average value, min. 
-- For one sample, min. 
-- Average value, max. 
-- For one sample, max. 

3.2 Autoclave expansion, (Soundness) max. % 3 
83 Whiteness, %, min. 4 
-- Compressive strength, Mpa (psi), min 

2 
-- 1 day 

15 (2175) 3 days 
24 (3480) 7 days 

-- 28 days 
-- Setting time, in minutes, Vicat test 

6 45 Minutes Initial setting time, min. 
600 Minutes Final setting time, max. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20
العدد: 3257 - الخميس 14 أبريل 2016

انات المطلوب البي)  بيضاألالبورتالندي اإلعالمية لمنتج اإلسمنت بطاقة لل البيانات اإللزاميةثالثاً : 
 (ستيراداإلو في أوراق طلب كياس األتوفرها على 

  متطلبات البطاقة اإلعالمية 

 (بيضاألاإلسمنت البورتالندي  المنتج  )اسم  1

 اسم المصنع  2

 االسم التجاري للمنتج 3

 نتاج اإلتاريخ  4
   أسابيع 6مضى على تاريخ إنتاجه أكثر من  الذيسمنت اإلبدخول ال يسمح   : مالحظة

 رقم الدفعة  2

6   ةلوحدة المترياب (صلياأل% من الوزن 2 ±) وزن الكيس و المحتوى 
 ةلوحدة المترياب وزن الكيس الورقي بشكل منفصل 

 المستند عليها في عملية اإلنتاج المواصفةوتاريخ رقم  6

  المنشأ بلد اسم  8
 

 3. White Portland cement Labeling Requirements (Cements shall be 
identified on the bag and the delivery notes with the following particulars) 

Labeling requirement 
Name of product ( White Portland cement) 1 

Name of Manufacturer / Factory  2 

Trade mark or commercial name 3 

Date of production  

Note : Cement shall not be allowed after 6 weeks from the date of 

its production. 

4 

Batch  number 2 

 The weight of a bag packed with cement (Shall not exceed ± 

2%)  in metric units. 

 The weight of the Cement bag  in metric units 

6 

Standards Reference (Number and date) 6 

Country of origin. 8 

 


