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املنتجات املالمسة للغذاء تصدير
:للمملكة العربية السعودية
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برنامج الورشة

ودةنظرة عامة حول اهليئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجل•
(SASO)

السعوديةةالعربيللمملكةاملنتجاتلتصديراألساسيةاملتطلبات•
•

املصدرةذاءللغاملالمسةللمنتجاتاألساسيةواإلختباراتاملتطلبات
السعوديةالعربيةللمملكة

•

املوردينحتدايت

قيمةتساعدكأنميكنكيف•

1.

2.

3.

4.

5.

هادة عند التقدم عل ش. املعلومات املقدمة يف هذه الورشة هي معلومات عامة: إخالء مسؤولية
على الرابطذات عالقةالرجوع آلخر حتديث لالئحة الفنية واملواصفاتمطابقة، يرجى

https://saber.sa/home/regulations
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ديةضمان الدخول السلس للبضائع إلى المملكة العربية السعو

(SASO)تدير اهليئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة -
مان من أجل ض" سليم"الربانمج السعودي لسالمة املنتجات املسمى

للمملكة العربية السعوديةاملصدرةسالمة وجودة املنتجات 
شهادة جيب أن تكون مجيع املنتجات اخلاضعة للوائح مصحوبة ب-

((PCoCمطابقة املنتج 
هادة مطابقة جيب أن تكون أيًضا مجيع شحنات البضائع مصحوبة بش-

((SCoCاإلرسالية 
يس واجلودةقيمة معتمدة من قبل اهليئة السعودية للمواصفات واملقاي-

:صدرة منكجهة تقومي مطابقة إلصدار شهادات املطابقة للمنتجات امل
آسيا وأسرتاليا-
أورواب-
(الشمالية واجلنوبية)األمريكتان -
دول الشرق األوسط ومشال إفريقيا-
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لغذاءمتطلبات إصدار شهادات املنتجات املالمسة ل: استخدام سابر

يالمثال :لغذاءلالمالمسةللموادهوالتال 

املسجلةاملنتجاتمناخرت1.

(إخل،والصور،الفينوالوصف،املصنعتدقيقوتقرير،للغذاءاملالمسةواداملختبارإتقرير)الفنيةلواثئققدم ا2.

التصديرنطقةملالنطاق اجلغرايفعلىبناءً ( إحدى جهات تقومي املطابقة)أخرت قيمة 3.

السعوديةالعربيةللمملكةالفنيةللمتطلباتوفًقامتثالاإلتقييميتم4.

الرمز )تسجيل املنتج 
(اجلمركي، الصنف

تصنيف مستوى املخاطر
النظام بناء على خاللمن 

الرمز اجلمركي 

ملنتجات جيب على ا
نيةاخلاضعة للوائح الف

احلصول على شهادة 
مطابقة املنتج

شهادة مطابقة اإلرسالية 
SCoC))

جاهز 

دلإلستيرا
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مة يف املطبخ دوات واألجهزة املستخدالغذائية يف األسالمة لالالئحة الفنية ل
(04-06-19-171-أ.م)

ةيل :لغذاءتنطبقيعىليالعنارصيالمالمسةيمباشر

ر تحضي 

خدمة

الحفظ

األهداف

اسيةتحديدرالمتطلباتراألس

حمايةرصحةرالمستهلك

الوقايةرمنرتلوثرالطعام
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أمثلة لألدوات واألجهزة املالمسة للغذاء

يالطعام  
 
أطباقيوأوان

يالمطبخ سكاكي  

ألواحيتقطيعيالخب  ي

قواطعيالجي  ي

ورقيالتصفية

ي آالتيالتقشب 

حجرمونةيال

يالطبخ  
 
أوان

أطقميالشاييوالقهوة

أدواتيالمطبخ
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للغذاءاملتطلبات األساسية لشهادة املنتجات املالمسة 
جيدةتصنيعممارساتظهارإ1.
ةالفنيمتطلباتللاملنتجاتأن تستويف 2.
الطعاماملنتجموادتلوثأن ال3.
اغذائية آمنموادمنمصنوعةاملنتجاتتكوننأ4.
تعملةاملساملوادجلميعاواضحاوصفأن يقدم املورد5.
صنيعاملستخدمة يف التأن حيدد املورد املواد اخلام6.

:الطالء واحلرب املستخدم7.
(  عامإذا كان مالمًسا للط)جيب أن يكون آمًن غذائيا •

وميتثل للمعايري
إبعاد مكان الطباعة قدر اإلمكان عن اجلانب •

والسطح املالمس للغذاء
أن يقدم املورد تقييًما للمخاطر لقائمة املواد•

املستخدمة للطالء، مبا يف ذلك النشاط السمي

.مت تضمني قائمة كاملة ابملعايري املعمول هبا يف امللحق* 
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متطلبات شهادات املطابقة
منتجات مالمسة للغذاء للتصدير  وشهادة (PCoC)إلصدار شهادة مطابقة املنتج ( Type 3)تقومي املطابقة 

((SCoCمطابقة اإلرسالية 
✓ رخصة تشغيل املصنع
✓ فجيب أن تتضمن صورًا واضحة للملصق والباركود والتغلي:  صور خاصة بكل منتج

✓

:واثئق تقنية
(ILAC)عاملية إعتمادمن خمترب معتمد من جهة تقارير االختبار 

(2020فرباير 15متطلبات إلزامية ابتداء من )قرير تدقيق املصنع ت
إن وجدت– ISO 9001(QMS)اجلودة ادارةشهادة

تقرير تقييم املخاطر 
إن وجد-املنتج معاينة تقرير 

إن وجدت-اإلجراءات التصحيحية 

✓
إن )والتصميم واألبعاد والرسومات واملواصفات والصور ( (BOMواد املنتج قائمة مب
(وجدت

✓ الشحنوبوليصةالفواتري وقوائم التعبئة وشهادات املنشأ : اإلرساليةواثئق 



info@qima.com9

تبارلإلخاختيار عينة 

واد، نفس املو نفس نوع املنتج، 
خمتلفميمتصو 

س نفو نفس املادة، و نفس نوع املنتج، 
ألوان خمتلفةو التصميم، 

نفسو نفس املواد، و نفس نوع املنتج، 
التصميم، وأحجام خمتلفة

4Cابستخدام طباعةرسومات أمناط 
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قائمة بمواد المنتج عن مثال 

الئحة مكونات المادة•

رسم المكون 
المالمس للغذاء

مادة كل مكون 
مالمس للغذاء

المواد 

المالمسة 

للغذاء 
الموجودة

نوع الغذاء اإلستعمال رقم 
النوع

صورة 
المنتج

اسم 
المنتج

• سيليكون

• زجاج

• PP أسود

• مادة ABS 
مع طالء

من الذهب 
والفضة

حلقة •

مطاطية

داخل •

القارورة

برغي •

الغطاء

صنبور•

مشروبات وعاء 

مصمم 

لتقديم 

تاالمشروب

الساخنة 
والباردة

1A202
0

ترموس
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املواد املعدنية: ملتطلبات الفنية للمنتجات املالمسة للغذاءا
اإلختبار املطلوب املواصفات املادة 

املعادن الثقيلة القابلة لالستخراج 
املوجودة يف املعادن والسبائك

(سم21)
قرار جملس أورواب

CM/Res(2013)9 املعادن والسبائك

تركيبة كيميائية

(منتج الصب)
EN 601

األملنيوم وخالئطه
EN 602

(منتج مشغول)

تركيبة كيميائية SASO 369
مع نسبة األملنيوم)األملنيوم 

بدون ( ٪99.5أكثر من 
طالء مالمس للغذاء

كيميائية، املتطلبات العامة، والرتكيبة ال
الغطاء واخلواص امليكانيكية، ومتطلبات

، وامللصق(إن وجد)واملقبض 

القرار األورويب
AP (2004) 1 (زليةجتهيزات املطابخ املن)طالء 

SASO GSO 2014
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تيكيةلبالساملواد ا: ملتطلبات الفنية للمنتجات املالمسة للغذاءا
نوع المادة

نوع اإلختبار
ميالمين

أنواع أخرى من 
البالستيك

PET PC /PAنيلون PP PE PVC AS SAN PS ABS

10/2011التنظيم األوروبي رقم 

H H H H H H H H H H H H الهجرة العامة

H H H H H H H H H H H H الهجرة الخاصة للمعادن الثقيلة

H M M M H M M M M M M M
الهجرة الخاصة لألمينات العطرية 

(PAA)األولية 

L L L
 ISAأو الهجرة الخاصة للفثاالت 

177

M M L L L L H L L L L إجمالي محتوى الفثاالت

H H للفورمالديهايدالهجرة الخاصة

M M L
الهجرة الخاصة للبيسفينول A 

(BPA)

M M M الهجرة الخاصة لألكريلونيتريل

M الهجرة الخاصة للبوتادين

L L L L الهجرة الخاصة للستيرين

M الهجرة الخاصة للميالمين

M
الهجرة الخاصة لمونومر كلوريد 

(VCM)الفينيل 

L الهجرة الخاصة للكابروالكتام

L L L L L L L L L L L L
التنظيم األوروبي رقم 

1935/2004 

H SASO 671 

H :مرتفعرررM :متوسطرررL :منخفض
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زجاج وامليناالسرياميك وال: املتطلبات الفنية للمنتجات املالمسة للغذاء

شكل إضايف اإلختبار املطلوب املواصفات املادة
ات بني األطباق وأدو 

املائدة
-يجيهيئة القياس لدول جملس التعاون اخلل

ل الرصاص القاب-األغذية املالمسة للغذاء
(داخلًيا( (Cd)والكادميوم (Pb)للرش 

ء اهليئة العامة للغذا
والدواء

السرياميك والزجاج
واملينا

-يجيهيئة القياس لدول جملس التعاون اخلل
للرش الكروم القابل-األغذية املالمسة للغذاء

(VI( )داخلي)
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السرياميك والزجاج واملينا: املتطلبات الفنية للمنتجات املالمسة للغذاء
3الفئةي2الفئةي1الفئةي

عبئةالتإلعادةالقابلةغريالاألشياء
بعمقةالتعبئإلعادةالقابلةواألشياء
مم25يساويأومنأقلداخلي

فقيأومستوىنقطةأدىنبنيقاست
العلويةاحلافةعربمير

اليتاألخرىاملوادمجيع
ملؤهاميكن ( قيودبدون

السعةعلى )

علىدقيو بدون)املطابخجتهيزات
/يفوالتغلالتعبئةأوعية(السعة

لرتات3عنتزيدبسعةالتخزين

احلدود املقبولة
الفئة

6يم الكروم (Pb)رصاص  (Cd)كادميوم 
0.005 mg/dm2 0.8 mg/dm2 0.7 mg/dm2 1الفئة 

0.03 mg/L 4.0 mg/L 0.3 mg/L 2الفئة 
0.03 mg/L 1.5 mg/L 0.1 mg/L 3الفئة 



info@qima.com15

أمثلة ملواصفات منتجات معينة

ذاء اليت سبق ذكرهااملنتجات املالمسة للغتطلبات مأخرى ابإلضافة إىلمواصفات بعض املنتجات ستويفجيب أن ت

–طنجرات الضغط
SASO 173

–األكياس الورقية
SASO 825

–قنينات احلليب 
EN 14350

–األكواب الورقية
SASO 2911

املتطلبات التقنية للمنتجات املالمسة للغذاء
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أمثلة على متطلبات مواد معينة

H :   مرتفعM :   متوسطL :منخفض

املتطلبات التقنية للمنتجات املالمسة للغذاء

نوع املادة
اإلختبار املطلوب

النسيج اخليزران/اخلشب نالسيليكو  الورق

H H H
اهلجرة اخلاصة للكاديوم - AP (2002) 1التنظيم األورويب 

(Cd) والرصاص(Pb)  والزئبق(Hg)

M H H
حمتوى مخاسي كلورو - AP (2002) 1التنظيم األورويب 

(PCP)الفينول 

M H H
رمالديهايد القابل الفو - AP (2002) 1التنظيم األورويب 

لإلستخراج
H ثبات األلوان- AP (2002) 1التنظيم األورويب 

H ناهلجرة العامة للسيليكو - AP (2004) 5التنظيم األورويب 
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يفواصفاتلملمةقائتوجد)منتجلكلالقياسيةابملتطلباتامللصقاتتفيأنبجي-
(امللحق

الغذاءسالمةإىللإلشارةالرموزإضافةتميأنجيب-
إزالتهويصعباإلجنليزيةأوالعربيةابللغةامللصقيكونأنجيب-
العربيةأوةاإلجنليزيو العربيةابللغتنيوالتعليماتالتحذيراتتكونأنجيب-
QRرمزاملثالسبيلعلى)التتبعإمكانيةامللصقيوفرأنجيب- Code)
إختبارتقاريربومدعومةدقيقةاملنتجإدعاءاتتكونأنجيب-
املنشأبلدمنضتتأنجيب-

متطلبات امللصق (3)امللحق 
شارة األدوات واألجهزة 

املالمسة للغذاء

لصقاتمتطلبات التصميم وامل
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والتغليفمتطلبات التعبئة

.الصلةاتذاملواصفاتالغذاءتالمساليتالتغليفموادتليبأنجيب-
املستوايتزتتجاو الاألخرىالثقيلةواملعادنالرصاصأنمنتأكدالجيب-

.هبااملسموح
.التدويرإعادةرمزالبالستيكيةاحلاوايتحتملأنجيب-
قابلالكبالستيالشعارحتمللألغذيةاملالمسةعبواتالأنمنتأكدال-

.للتحلل
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لصقاتمتطلبات التصميم وامل
أشكالأوخلنازيراصورأواخلنازيرمشتقاتعلىتشتملأالجيب.اإلسالميللدينمسيئةاملنتجاتتكونأالجيب

.غريهاأواخلنازير
.والتغليفالعبواتأواملنتجاتعلىلإلسالممسيئةتكونقدصورأيحيظر

الشعارات والرموز مجيع أشكال اخلنازير رموز متنوعة

مجة سداسية-
شعار مشعدان حماط بغصن-

زيتون من كل جانب
نصوص عربية -
و الكعبة أو مسجد املدينة أ-

مسجد الصخرة

كانسواء)اخلنزيرأنفحىت
غري(مطبوعأواألبعادثالثي

بهمسموح

الشيطانأشكال-
الثأرقناع-
خيضعشيءأي-

السلطاتمنلقيود
الدينية
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تحدياتيالموردين

اخلاصة به؟ ( PCoC)هل كل منتج خمتلف يتطلب شهادة مطابقة املنتج 
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PCoCحاجة إىل عدد أقل من

التجميع: هنج اإلختبار

املورد العالمة التجارية نوع املنتج
خ جتهيزات املطاب: مثال

وأدوات املائدة
(COC)بلد املنشأ 

:التجميع حسب
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املطبوعالنمطأدوات املائدة ذات : 1دراسة حالة 
نوعا من الصحون20

نفس املصنع
نفس املواد

نفس العالمة التجارية

(PCoC)قط إصدار شهادة منتج واحدة ف

:ولكن لديهم
(دائري، مثلث، مربع)أشكاال خمتلفة 

أمناط خمتلفة خمتلف

الحل؟
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عدد أقل من اإلختبارات

املطابقة: هنج اإلختبار

حسبيالعالمةي
التجارية

حسبينوعيالمنتجي
والمواد

حسبيتاري    خيامتثالي

العميل

:تقييميالمخاطريمنيجهةيمعتمدة
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(  لرتمسا)أنواع خمتلفة من القنينات احلافظة للحرارة : 2دراسة حالة 
أنواع من الرتمسات8

نفس املصنع
نفس املواد

نفس العالمة التجارية

:لكن لديهم
ألوان خمتلفة

أشكاال خمتلفة

وقم ابختبار كاملحدد اللون األغمق 
الحل؟
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:نوعا من الصحون والزبدايت30
نفس املصنع
نفس املواد

نفس العالمة التجارية

أنواع خمتلفة من أدوات املائدة: 3دراسة حالة 
لكن لديهم …

ةأشكال مطبوعات خمتلف
أشكاال خمتلفة

:جيب اختبار ثالثة منتجات فقط

من الصحون1نوع 1)
(a لمن الزبدايت به مطبوعات يف الداخ2نوع
(b اخلمن الزبدايت بدون مطبوعات يف الد2نوع

الحل؟



كيف ميكن ل قيمة أن تساعدك؟
س واجلودة، معتمدة من اهليئة السعودية للمواصفات واملقاييتقوميكجهة 

:ميكن لقيمة أن
لنسبة للمنتجات ملنتج ابامطابقةاملطابقة واملوافقة على شهادة بتقومي تقوم 

.  اخلاصعة للوائح الفنية على منصة سابر
على منصة واملوافقة على شهادة مطابقة اإلرساليةمراجعة تفاصيل الشحنة 

سابر
:يمكن ل قيمة أيضا أن تساعدك فيما يلي

لب إصدار تسجيل احلساب، تسجيل املنتجات، تقدمي ط)إدارة حساب سابر •
(مطابقة منتجشهادة 

هادة إعتماد اإلقرار الذايت أو إنشاء طلب لش)تسجيل املنتج على سابر فقط •
(الطراز ابستعمال جهة تقييم أخرى غري قيمة

 تسوية املساعدة يف)رسوم سداد لشهاديت مطابقة اعتماد الطراز واإلرسالية •
(.الفواتري على سابر

قة اإلرسالية تقدمي طلب شهادة مطاب)على نظام سابر اإلرساليةإدارة تسجيل •
(أو طلب إعفاء الشحنة

النطاق اجلغرايف
تمدة مطابقة معتقومي قيمة هي جهة 

املستوردة من اهليئة ابلنسبة للمنتجات
:من
آسيا وأسرتاليا•
أورواب•
أمريكا اجلنوبية والشمالية•
ياالشرق األوسط ومشال أفريق•
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امللحقات



1/5قائمة املواصفات لألدوات واألجهزة املالمسة للغذاء 
رقم املواصفة القياسية عنوان املواصفة القياسية

SFDA.FD GSO 2231 اإلشرتاطات العامة ملواصفات املواد املالمسة لألغذية
SASO 671 أدوات املائدة املصنوعة من امليالمني
SFDA.FD GSO 839 اشرتاطات عامة: عبوات املواد الغذائية، اجلزء األول

SASO 2845
ستخام يف تغليف املواصفات القياسية لرقائق عديد الغيثيلني منخفض الكثافة املخصصة لإل

الغذاء
SFDA.FD GSO 1863 اشرتاطات عامة–العبوات البالستيكية : عبوات املواد الغذائية، اجلزء الثاين
SFDA.FD GSO 2138 عبوات الشاي واألعشاب
SASO-ISO-14285 ستخراجحدود للمواد القابلة لإل–القفازات املطاطية والبالستيكية للخدمات الغذائية 

SASO-ISO-4531-1
–المسة للغذاء إنبعاث الرصاص والكادميوم من السلع املطليةامل–الطالء الزجاجي والبورسالين 

طريقة اإلختبار: اجلزء األول

SASO-ISO-4531-2
المسة للغذاء إنبعاث الرصاص والكادميوم من السلع املطلية امل–الطالء الزجاجي والبورسالين 

حدود السماحية: اجلزء الثاين–
SASO 825:1994 ورق اللف وأكياس الورق

SASO 829:1994
ئة املشروابت األكواب والعبوات املصنوعة من البالستيك اجلاسئ املستخدمة مرة واحدة لتعب

ومنتجات احلليب واألغراض املماثلة



2/5قائمة املواصفات لألدوات واألجهزة املالمسة للغذاء 
رقم املواصفة القياسية عنوان املواصفة القياسية

:أدوات املائدة–املواد واألدوات اليت تستعمل مع املواد الغذائية 
SASO-ISO-8442-1 متطلبات أدوات القطع املستخدمة يف إعداد الطعام: اجلزء االول

SASO-ISO-8442-2
دوات املطلية متطلبات أدوات املائدة املصنعة من الصلب املقاوم للصدأ وأال: اجلزء الثاين

ابلفضة
SASO-ISO-8442-3 متطلبات أدوات املائدة املطلية بطبقة من الفضة: اجلزء الثالث
SASO-ISO-8442-4 متطلبات أدوات املائدة املطلية ابلذهب: اجلزء الرابع
SASO-ISO-8442-5 اختبار احلدة واختبار ثبات شفرات أدوات املائدة: اجلزء اخلامس

SASO-ISO-8442-6
مغطاة مبادة متطلبات أدوات املائدة املطلية بطبقة خفيفة من الفضة و : جلزء السادس

البوليمر
SASO-ISO-8442-7 سبائكهاأدوات املائدة املصنوعة من الفضة واملعادن النفيسة األخرى و : اجلزء السابع
SASO-ISO-8442-8 متطلبات أدوات املائدة املصنوعة من الفضة: اجلزء الثامن



3/5قائمة املواصفات لألدوات واألجهزة املالمسة للغذاء 

رقم املواصفة القياسية عنوان املواصفة القياسية

SASO-ISO-4531-1
املالمسة انبعاث الرصاص والكادميوم من السلع املطلية–الطالء الزجاجي والبورسالين 

طريقة اإلختبار: 1اجلزء –للغذاء 
SFDA.FD CAC 193 مواصفة عامة للملواثت والسموم يف األغذية

SASO-ISO-TS-22003
ألنظمة إدارة متطلبات للجهات اليت تقدم التدقيق والشهادات–أنظمة إدارة سالمة األغذية 

سالمة الغذاء
SASO-IEC-60619 طرق قياس األداء–أجهزة إعداد الطعام اليت تعمل ابلكهرابء 

SASO-IEC-60704-2-
14

وضاء السمعية شفرة اختبار لتحديد الض–األجهزة الكهرابئية املنزلية واألجهزة املشاهبة 
ربدة متطلبات خاصة لثالجات وكبائن ختزين األطعمة امل: 14اجلزء الثاين –احملمولة جوا 

وفريزرات األطعمة
SASO-ISO-7348 املفردات-الصانع –العبوات الزجاجية 
SASO-ISO-16528-2 ISO 16528-2إجراءات استيفاء املتطلبات ل : اجلزء الثاين–الغالايت وأوعية الضغط 

SASO-ISO-6591-2
كياس الفارغة األ: اجلزء الثاين–الوصف وطريقة القياس –األكياس –التعبئة والتغليف 

املصنوعة من رقائق البالستيك احلراري املرن



4/5قائمة املواصفات لألدوات واألجهزة املالمسة للغذاء 
رقم املواصفة القياسية عنوان املواصفة القياسية

SASO-EN-30-1-3
األجهزة ذات موقد –السالمة : 3اجلزء األول –أجهزة الطهو املنزيل اليت تعمل حبرق الغاز 

تسخني من الزجاج والسرياميك
SASO-ISO-8351-1 ورقأكياس ال: اجلزء األول–طريقة حتديد مواصفات األكياس –التعبئة والتغليف 
SASO-GSO-2014 مواد طالء أواين الطهي املنزلية
SASO-ISO-177 حتديد هجرة امللدانت-البالستيك
SASO GSO EN 
12546-2

:  يل اجلزء الثايناحلاوايت املعزوة لإلستخدام املنز –املواد واملنتجات املتصلة مع املواد الغذائية 
مواصفات األكياس واحلافظات املعزولة

GSO ISO 8391-2
:  ء الثايناجلز –حترر الرصاص والكادميوم –أدوات الطبخ من السرياميك اليت تالمس الغذاء 

احلدود املسموح هبا
GSO CEN/TS 
12983-2

متطلبات –أدوات الطهي املنزلية لإلستخدام فوق املوقد أو فوق موقد الفرن –أدوات الطهي 
عامة إضافية ومتطلبات خاصة ألدوات الطهي املصنوعة من الزجاج والسرياميك

GSO ISO 7089-2
اجلزء –يوم حترير الرصاص والكادم–أوعية تقدمي الطعام الزجاجية املخصصة لتناول الطعام 

احلدود املسموح هبا: الثاين

GSO ISO 6486-2
حترر –زجاج وأواين طعام يف تالمس مع الطعام –أدوات من السرياميك، أدوات من سرياميك 

دود املسموح هبااحل: اجلزء الثاين–الرصاص والكادميوم من األدوات املطلية ابملينا املالمسة للغذاء 



5/5قائمة املواصفات لألدوات واألجهزة املالمسة للغذاء 
رقم املواصفة 

القياسية عنوان املواصفة القياسية

SASO-369 أواين األملنيوم املنزلية املشكلة على البارد

EN 601

Aluminum and aluminum alloys – Castings – Chemical 
composition of castings for use in contact with foodstuff

EN 602

Aluminum and aluminum alloys – Wrought products – Chemical 
composition of semi-finished products used for the fabrication of 

articles for use in contact with foodstuff

SASO 2769 املرشحات الرملية ملعاجلة مياه الشرب املنزلية
SASO 2770 املرشحات الدقيقة لتنقية مياه الشرب املنزلية
SASO 2043 علب الصفيح املستديرة ذات القطعتني املستخدمة يف تعبئة املواد الغذائية
SASO 75 علب الصفيح املستديرة ذات القطع الثالث املستخدمة يف تعبئة املواد الغذائية
SASO 173 األواين املنزلية للطهو ابلضغط


