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 تــمـــهـــيـــد

 مع انضمام اململكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العاملية وفًقا لقرار مجلس الوزراء رقم 
ً
وبتاريخ  244تماشيا

التجارة العاملية، وما يتطلب األمر من التزام اململكة بمواءمة ه بشأن املوافقة على وثائق انضمام اململكة ملنظمة 21/9/1426

( التي تقض ي بعدم TBTأنظمتها ذات العالقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات املنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة )

ن املنتجات ذات املنشأ املختلف من وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول األعضاء، وعدم التمييز بي

حيث االشتراطات الفنية وطرائق تقويم املطابقة، وذلك من خالل إصدار لوائح فنية تشمل املتطلبات األساسية املشروعة وتوحيد 

 إجراءات العمل.

 

صادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة ال1 -وبناًء على املادة الثالثة )فقرة 

"إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة م، وذلك بأن تتولى الهيئة  31/5/2010هـ، املوافق  17/6/1431بتاريخ  216

افق مع املواصفات القياسية واألدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العاملية  الجودة وتقديم املطابقة، تتو

افقة مع الشريعة اإلسالمية ومحققة ملصالح اململكة".في   هذا املجال، وتكون متو

 

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء 2 -واستنادا إلى املادة الرابعة )فقرة 

"إصدار لوائح إجراءات تقويم املطابقة للسلع هيئة م، وذلك بأن تتولى ال 31/5/2010ه، املوافق  17/6/1431بتاريخ  216رقم 

 .واملنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها"

 

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 14 -وبناًء على املادة الرابعة )فقرة 

"مراجعة األنظمة واللوائح الرقابية ذات العالقة م، وذلك بأن تتولى الهيئة  31/5/2010افق هـ، املو  17/6/1431بتاريخ  216

اقتراح التعديالت الالزمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسالمة، وإحالتها إلى الجهات  بمجاالت عمل الهيئة، وتطويرها، و

 للطرق النظامية"
ً
 .املختصة، لدراستها وإصدارها وفقا

 

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 1-وبناًء على املادة السادسة )فقرة 

" مع مراعاة ما ورد في املادة )الرابعة( من هذا التنظيم، م، التي تنص على  31/5/2010هـ، املوافق  17/6/1431بتاريخ  216

اململكة في كل ما يتعلق باملواصفات القياسية، وإجراءات تقويم املطابقة، ومنح عالمة الجودة  تعد الهيئة هي املرجع في

والقياس واملعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة االلتزام باملواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها 

 وأعمالها".

ي إحدى اللوائح تعتبر أساًسا ملطابقة تلك املنتجات للمتطلبات األساسية وحيث إن املواصفات القياسية للمنتجات املشمولة ف

 للسالمة في الالئحة املحددة، أعدت الهيئة هذه الالئحة الفنية. 

 

 ملحوظة: هذا التمهيد وجميع املالحق لهذه الالئحة جزء ال يتجزأ منها.
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 ( املصطلحات والتعاريف1املادة )

ئحة  -تكون للمسميات والعبارات أدناه  1/1
َّ
الدالالت واملعاني املبينة أمامها، مالم يقتضِّ سياق النص  -عند تطبيق بنود هذه الال

  ذلك:خالف 

 .واملقاييس والجودةالهيئة السعودية للمواصفات  الهيئة:

 مجلس إدارة الهيئة. املجلس:

 .اململكة العربية السعودية اململكة:

هي الجهة / الجهات الحكومية ذات املهام الرقابية حسب اختصاصها واملسؤولة عن تنفيذ أو متابعة  الرقابية:الجهات 

 تنفيذ اللوائح الفنية سواء في املنافذ الجمركية أو األسواق أو املصانع.

طرائق إنتاجها، بما في وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص املنتجات والعمليات املرتبطة بها و  الفنية:الالئحة 

التي يجب االلتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في املصطلحات  ،ذلك األحكام اإلدارية سارية املفعول املطبقة

 والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات على املنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج. 

ثيقة تحدد صفات السلعة أو املادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو و  القياسية:املواصفة 

متطلبات السالمة واألمان فيها، كما تشمل املصطلحات والرموز وطرق االختبار  ومقاييسها أومستوى جودتها أو أبعادها 

 وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعالمات.

 بها.يجب االلتزام  التي ،والبيئة والصحة السالمة في تؤثر قد التي ،باملنتجات الخاصة املتطلبات :األساسيةاملتطلبات 

 هي الجهة / الجهات الحكومية املسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.  سلطات مسح السوق:

 املتطلبات املنصوص تستوفي املنتجات أن من للتحقق السوق  مسح سلطات تتخذها التي والتدابير األنشطة :السوق  مسح

 على تشكل ال وأنها العالقة، ذات الفنية اللوائح في عليها
ً
 بحماية يتعلق آخر أي جانب أو والبيئة، والسالمة الصحة خطرا

  العامة. املصلحة

 .مصدر محتمل للضرر ) Hazard(s) :أخطارالخطر )

  للضرر  مسبب خطر ظهور  احتمال : Risk(s)املخاطر 
ً
 الضرر . شدة بدرجة مرتبطا

ِّد:
 يلي:ما  وُيقصد به املور 

خالل تسميته  وذلك منصانع املنَتج، في حالة إقامته في اململكة، أو كل شخص يقدم ُهويته على أنه صانع للمنَتج  -

 .املنَتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد املنَتج

 في حالة إقامة الصانع خارج اململكة، أو املستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في اململكة.وكيل الصانع في اململكة  -

 .خصائص املنَتج فيكل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر  -
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ِّد 
أي تدخل  التشريعات املعمول بها، وذلك دون  ملتطلبات مطابق بأن منتجه نفسه إقرار من املورد باملطابقة:إقرار املور 

 اإلقرار على وقد يعتمد - الخاصة بعملية التصنيع مرحلة اإلنتاج وال في مرحلة التصميم ال في - إلزامي من طرف ثالث

 .العالقة ذات وفقا للتشريعات اختبارات على املنتج

غير مباشرة لتقويم  وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة توضح اإلجراء املستخدم بطريقة مباشرة أوإجراءات تقويم املطابقة: 

 املطابقة.

 .هو وضع املنَتج ألول مرة في سوق اململكة، واملسؤول عنه إما الصانع أو املستورد الوضع في السوق:

تعني أي إمداد باملنَتج بهدف التوزيع أو االستهالك أو االستخدام في اململكة في إطار نشاط تجاري سواء  العرض في السوق:

 .مادية أو بدون مقابلكان ذلك مقابل مبالغ 

 هو أي إجراء يهدف إلى منع املنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد. السحب:

 هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع املنتجات املعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.االستدعاء: 

  وضع التشغيل:
ً
 الوظيفة الرئيسة. ويؤديبالتيار الكهربائي  الوضع الذي يكون فيه الجهاز متصال

  :وضع السكون 
ً
أي وظيفة. ويعتبر ما يلي  يؤديبمصدر الطاقة الكهربائية وال  يعني الحالة التي يكون فيها الجهاز متصال

 أيضا ضمن أوضاع السكون:

 أن الجهاز في وضع السكون. على ةوجود أي دالل -

  .إلى ضمان التوافق الكهرومغناطيس ي فقط الوظائف التي تهدف تؤديالحالة التي  -

الحالة التي يكون فيها الجهاز متصال بمصدر الطاقة الكهربائية، ويوفر فقط الوظائف التالية، والتي قد  وضع االستعداد:

 تستمر لفترة غير محددة:

 إشارة تدل على إعادة التنشيط و / أومع وجود  وظيفة إعادة التنشيط، أو وظيفة إعادة التنشيط -

 .عرض املعلومات أو عرض الحالة -

املستشعر الداخلي  وأالتحكم  بجهاز األوضاع بما في ذلك الوضع النشط جميع وظيفة لتنشيط وظيفة إعادة التنشيط:

 ر وظائف إضافية بما في ذلك الوظيفة الرئيسية.يتوفلمؤقت أو 

معلومات أو تشير إلى حالة الجهاز على الشاشة،  التي توفرالوظيفة  :(Status display) عرض املعلومات أو عرض الحالة

 بما في ذلك الساعة.

 .تعني أي منتج يستخدم الطاقة الكهربائية من صدر رئيس ي :واإللكترونيةالكهربائية  األجهزة

هو جهاز يشمل مجموعة من املكونات منها جهاز توليف، شاشة عرض ومكبرات صوت تعمل سوية ألجل : أجهزة التلفاز

 .الصورة والصوت عبر األقمار الصناعية أو الكيبلنقل 

املعلومات املرئية من مصادر عرض وظيفتها األساسية تكون شاشة العرض واإللكترونيات املرتبطة بها والتي  :الشاشات

 .سلكية أو السلكية
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 الحالة التي يكون فيها الجهاز  وضع االستعداد في حال االتصال بالشبكة:
ً
وظيفته األساسية عن ُبعد من  الستئناف مهيأ

 شبكة.بالخالل االتصال 

 منفذ شبكة واحد أو أكثر. ذوشبكة الجهاز يمكنه االتصال ب األجهزة املتصلة بالشبكة:

قد يكون اثنين أو أكثر، وذلك بهدف تبادل املعلومات والبيانات بينها، كما يمكن أن  وسيلة لربط عدد من األجهزة الشبكة:

(، وعادة ما تحتوي الشبكة على برامج لها دور أساس ي في إدارة األجهزة، Terminalsباملنافذ أو الطرفيات )تضم ما يسمى 

وتنظيم العمليات التي تحدث داخل الشبكة لتحويل البيانات واملعلومات بين حواسيب الشبكة نفسها، أو أي شبكات أخرى 

 متصلة بها.

 من خالله تنشيط الجهاز عن بعد. ويمكنالجهاز  في موجودالشبكة ب تصالالل يسلكي أو السلك منفذ منفذ الشبكة:

 منفذ الشبكة. التقنيات التي يعمل من خاللها (:Logical Network Portمنفذ الشبكة املنطقي )

منفذ أن يستضيف لجهاز حيث يمكن للمدخل منفذ الشبكة في ا (:Physical Network Portمنفذ الشبكة الفعلي )

 أكثر من تقنيات الشبكة.تقنيتين أو 

عن بعد  استقبال طلب تنشيطقدرة الجهاز على استئناف الوظائف بعد  (:Network availability) توفر الشبكة

 .بواسطة منفذ الشبكة

 للتنشيط. اإلشارة التي تأتي من خارج الجهاز عبر الشبكة استقبال طلب تنشيط:

افر العالي للشبكة )أجهزة  جهاز يتوفر به واحد أو أكثر من الوظائف التالية  (:HiNAاألجهزة املتصلة بالشبكة ذات التو

، هاتف VoIPرئيسية: جهاز التوجيه، ومحول الشبكة، ونقطة وصول الشبكة الالسلكية، واملوزع، واملودم، وهاتف  كوظيفة

 فيديو.

افر العالي للشبكة )أجهزة مزودة بوظيفة األجهزة املتصلة بالشبكة ذات وظائ أو  جهاز مزود بوظيفة (:HiNAف التو

 .HiNAشبكة أو نقطة وصول للشبكة الالسلكية، ولكنها ليس من أجهزة  محول جهاز توجيه أو  أكثر من الوظائف التالية:

 القرارات املعمول بها في الهيئة.و يكون للكلمات والعبارات األخرى الواردة في هذه الالئحة املعاني الواردة في األنظمة واللوائح  1/2

 ( املجال2املادة )

 .(أ-1) لحقاملوضحة في امل الكهربائية واإللكترونية الفنية على األجهزة هذه الالئحة تطبق

 ويستثنى من مجال هذه الالئحة:

 .ب(-1قائمة األجهزة املستثناة املبينة في امللحق ) -

 ( األهداف3املادة )

ا على املوارد واالقتصاد الوطني ومكتسباته، وذلك من خالل تحديد متطلبات 
ً
تهدف هذه الالئحة الى ترشيد استهالك الطاقة حفاظ

( 4واملذكورة في املادة ) كهربائية واإللكترونيةال لألجهزةووضع االستعداد في حال االتصال بالشبكة  ،وضع االستعداد والسكون ل
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وتحديد إجراءات تقويم املطابقة التي يجب على املوردين االلتزام بها، وذلك لضمان رفع كفاءة استهالك الطاقة لتلك املنتجات 

 والحفاظ على البيئة.

ِّد4املادة )
 ( التزامات املور 

ِّديجب على 
 التالية:، االلتزام باملتطلبات املور 

 املتطلبات الفنية  4/1

ِّدلتحقيق متطلبات هذه الالئحة، فيجب على 
 استيفاء املتطلبات التالية: املور 

 وضعأو السكون، و /القيم املسموح بها لوضع االستعداد وو الفنية  أن تستوفي األجهزة الكهربائية واإللكترونية للمتطلبات 4/1/1

 (.2املنصوص عليها في امللحق ) الشبكةاالستعداد في حال االتصال ب

قيم  مراعاة ( مع3ق )حيجب اختبار املنتجات املشمولة في هذه الالئحة باالستناد على املواصفات املذكورة في املل 4/1/2

 (. 4السماحية املذكورة في امللحق )

إجراءات تقويم املطابقة املبينة في هذه الالئحة، وأن تكون  -التي يوردها -أن تجتاز األجهزة الكهربائية وااللكترونية 4/1/3

 مصحوبة بملف فني يتضمن كل الوثائق واملعلومات التي تثبت مطابقة املنتج ملتطلبات هذه الالئحة. 

 .الع  ف وبيئة لدى املصنع نظام إدارة جودة يتوفرأن  4/1/4

 املترولوجية )القياسية(لبات املتط 4/2

 ( أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.SI Unitsيجب استخدام وحدات النظام الدولي )

 ( إجراءات تقويم املطابقة 5املادة )

ِّد املسؤول عن وضع  5/1
إصدار –في السوق  –الخاضعة لهذه الالئحة  الكهربائية واإللكترونية وعرض األجهزةيجب على املور 

 للنموذج املبين في امللحق )
ً
( بما يتوافق مع إجراءات نموذج املراقبة الداخلية على اإلنتاج 5إقرار املورد باملطابقة وفقا

 (.6املبينة في ملحق )

 (.7مات املذكورة في امللحق رقم )( وتضمين الوثائق واملعلو 6امللف الفني املوضح في امللحق )يجب أن ُيرفق مع املنَتج  5/2

ِّد يجب أن ينفذ  5/3
 إجراءات تقويم املطابقة بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه الالئحة الفنية.املور 

 ( مسؤوليات الجهات الرقابية 6املادة )

 مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي: ضمنتقوم الجهات الرقابية 

دة الخاضعة لهذه الالئحة  ،واإللكترونيةاألجهزة الكهربائية استيفاء  التحقق من 6/1 الوثائق و إلجراءات تقويم املطابقة املحدَّ

رفقة مع اإلرساليات.
ُ
 الفنية امل
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وإحالتها إلى املختبرات املختصة  واإللكترونية،األجهزة الكهربائية سحب عينات من  -عشوائيا  –يحق للجهات الرقابية  6/2

 .الفنية دة في هذه الالئحةللتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الوار 

ِّدين )صانعين ومستوردين( تكاليف إجراء االختبارات وما يتعلق بذلك. 6/3
 يحق للجهات الرقابية تحميل املور 

عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنَتج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب املنتجات املعنية من املستودعات واتخاذ  6/4

 اإلجراءات النظامية في حقها.

 ( مسؤوليات سلطات مسح السوق 7) املادة

 تقوم سلطات مسح السوق كجزء من مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:

نة في مستودعات التجار  7/1 تطبيق إجراءات مسح السوق على املنتجات املعروضة في األسواق، وكذلك املنتجات املخزَّ

نة في هذه الالئحة واملواصفات واملصنعين للتحقق من سالمة املنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات  األساسية املبيَّ

 القياسية ذات العالقة.

ِّدين )صانعين ومستوردين(، وذلك إلجراء االختبارات  7/2
نات من املنَتج، سواًء من السوق أو مستودعات املور  سحب عي 

 .الالزمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات املنصوص عليها في هذه الالئحة

ملتطلبات هذه الالئحة، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع  -معروض أو مخزَّن  -عدم مطابقة ملنَتج عند ضبط حالة  7/3

ق اإلجراءات والعقوبات املشار إليها في املادة ) ِّ
طب 

ُ
(، وذلك بعد اتخاذ 8اإلجراءات اإلدارية املتبعة للمنتج املعني، وت

 اإلجراءات الالزمة.

 ( املخالفات والعقوبات8املادة )

ر صناعة واستيراد ووضع وعرض املنتجات غير املطابقة لبنود هذه الالئحة، أو حتى اإلعالن عنها 8/1
َ
 .ُيحظ

ُيعتبر عدم استيفاء املنَتج ملتطلبات هذه الالئحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا  8/2

  :املستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحاالت التاليةاملنَتج غير مطابق، حيث إنه قد يشكل خطرا على صحة وسالمة 

ِّد باملطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة. (أ
 عدم إصدار شهادة املطابقة أو إقرار املور 

ج، إقرار املطابقة ...(، أو احتوائهما على معلومات  (ب عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية )امللف الفني للمنت 

 صحيحة.غير مكتملة أو غير 

باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة  -حسب الحالة  - عند ضبط أي مخالفة ألحكام هذه الالئحة، تقوم سلطات مسح السوق  8/3

 إلزالة املخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي:

ت أو السوق بهدف بسحبه من املستودعا  -املسؤولة عن وضع وعرض املنتج املخالف  -تكليف الجهة املخالفة  (أ

 تصحيح املخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، وذلك خالل املدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح

 .السوق 

 - القيام بسحب املنتجات أو حجزها، أو اتخاذ أي إجراء آخر الستدعائها من األسواق، ولسلطات مسح السوق  (ب

سواق، مع تحميل الجهة املخالفة جميع التكاليف املترتبة اإلعالن عن استدعاء املنَتج من األ   -حسب الحالة 

 على ذلك.
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قة لدى الجهات  (ج حدده األنظمة واللوائح املطبَّ
ُ
التعامل مع املنتجات املخالفة املشمولة في هذه الالئحة وفقا ملا ت

 السوق.لسلطات مسح الرقابية 

املخالفة املنتجات فإن الهيئة تتخذ اإلجراءات الالزمة بحق هذه  لألجهزة الكهربائية وااللكترونية،عند ضبط مخالفة  8/4

 إلغاء شهادة املطابقة ذات العالقة.بما في ذلك ملتطلبات هذه الالئحة، 

دون اإلخالل بأي عقوبة أشد تنص عليها األنظمة السارية، فإنه ُيعاقب كل من يخالف أحكام هذه الالئحة بالعقوبات  8/5

أو أي نظام آخر يحل محله، أو التشريعات ، نظام مكافحة الغش التجاري ساري املفعول في  والغرامات املنصوص عليها

 الخاصة بحماية املستهلك.

 ( أحكام عامة9) املادة

ق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام  9/1 طبَّ
ُ
ِّد كامل املسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه الالئحة، وت

يتحمل املور 

 التجاري و/ أو أي أنظمة أخرى ذات عالقة، وذلك إذا ثبت مخالفتها ألي مادة من مواد هذه الالئحة.مكافحة الغش 

ِّد بتطبيق جميع األنظمة/اللوائح األخرى املعمول بها في اململكة؛ املتعلقة بتداول  9/2
ال تحول هذه الالئحة دون التزام املور 

 كذلك األنظمة/اللوائح ذات العالقة بالبيئة واألمن والصحة والسالمة.ونقلها وتخزينها، و األجهزة الكهربائية واإللكترونية 

ِّدي  9/3
أن يقدموا ملفتش ي الجهات  -الخاضعة ألحكام هذه الالئحة  -األجهزة الكهربائية واإللكترونية يجب على جميع مور 

 وكلة لهم.الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيالت واملعلومات التي يطلبونها لتنفيذ املهام امل

ال يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه الالئحة، أو نشأ أي خالٍف في تطبيقها، فُيرفع األمر إلى لجنة إذا نشأت أية حالة  9/4

 مختصة في الهيئة للنظر في هذه الحالة وإصدار القرار املناسب بشأن الخالف حولها، وبما يحقق املصلحة العامة.

ِّد تقديم طلب جديد بعد 9/5
زوال أسباب رفض طلب الحصول على إجراءات تقويم املطابقة األول، وبعد إجراء  يجوز للمور 

حدد من الهيئة.
ُ
 التصحيحات الالزمة لألسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تستدعي ذلك ت

حقق من صحة هذه تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن املنتجات الحاصلة على شهادة املطابقة، والت 9/6

 الشكاوى، واتخاذ اإلجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات. 

ِّد بنود هذه الالئحة، واتخاذ اإلجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على  9/7
يحق للهيئة إلغاء شهادة املطابقة إذا خالف املور 

 حقوق الهيئة.

ِّد يصبح ُملغى لهذا املنتج، عند حصول أي تعديالت على املنتج )ما عدا التعديالت الش 9/8
كلية( فإن الشهادة أو إقرار املور 

ِّد بإشعار الهيئة والبد من التقدم بطلب جديد،
 .وأن يقوم املور 

للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه الالئحة، وعلى جميع املستفيدين من تطبيق هذه الالئحة االلتزام بما يصدر عن الهيئة  9/9

 من تفسيرات.
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 أحكام انتقالية ( 10املادة )

 أ(.-1من التاريخ املذكور في امللحق ) تطبق أحكام هذه الالئحة 10/1

فإنه لن يتم تطبيق هذه الالئحة على املنتجات املوجودة في السوق واملستوردة  ( من هذه املادة،1مع مراعاة أحكام الفقرة ) 10/2

 .قبل تاريخ التطبيق

 .اللوائح السابقة في مجال هذه الالئحة الفنيةكل -بعد اعتمادها -تلغي هذه الالئحة الفنية  10/3

 ( النشر11املادة )

نشر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية.
ُ
 ت
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 (1امللحق رقم )

 :ملنتجات املشمولة وتاريخ التطبيقا( قائمة أ-1ملحق )

 املنتجات املغطاة الرقم
الترميز 

 الجمركي
 التطبيقتاريخ 

 8415 املكيفات  1

 م01/07/2024

 8421 نشافات املالبس  2

 8422 غساالت األطباق  3

 8450 غساالت املالبس  4

 املايكروويف  5
8516 

 أفران كهربائية 6

 8528 أجهزة التلفاز والشاشات اإللكترونية 7

  في منصة سابر اإللكترونية هي النسخة املحدثة واملعتمدة. املنتجات والرموز الجمركية املوجودةملحوظة: 
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 :سكون متطلبات االستعداد والاملستثناة من تطبيق  األجهزة( قائمة ب-1ملحق )

 االستثناء الجهاز

 التي تعمل بالبطارياتاألجهزة   نشافات املالبس

  التي يمكن توصيلها بالتيار الكهربائي من خالل محول التيار املتردد األجهزة

 بشكل منفصل. يشترى التيار املستمر الذي  /

  غساالت األطباق

  غساالت املالبس

 أجهزة التلفاز والشاشات اإللكترونية

  2سم 100الشاشات التي تكون مساحتها اقل من أو يساوي 

 ( بروجكتور أجهزة العرض) 

  العرض الخاص باالجتماعات واملؤتمراتأنظمة 

 شاشات العرض الطبية 

 أنظمة الواقع االفتراض ي 

 شاشات لوحات التحكم 
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 ( 2) لحقامل

 الخصائص والقيم الفنية

 متطلبات عامة  1/1

 وضع السكون  1/1/1

 واط(. 0,5) لألجهزةيجب أال تتجاوز قيمة استهالك الطاقة 

 وضع االستعداد  1/1/2

وظيفة إعادة التنشيط، أو وظيفة إعادة وجود  واط( في حال 0,5) لألجهزةيجب أال تتجاوز قيمة استهالك الطاقة  (أ

 فقط. إشارة تدل على إعادة التنشيطمع وجود  التنشيط

شاشة عرض للمعلومات أو عرض للحالة  وجودواط( في حال  1) لألجهزة يجب أال تتجاوز قيمة استهالك الطاقة (ب

 فقط أو مزيج من وظيفة إعادة التنشيط مع شاشة لعرض املعلومات أو الحالة.

 وضع االستعداد`أو /ووضع السكون  توفر  1/1/3

القيم املسموح بها الستهالك الطاقة لوضع السكون و/أو  تتجاوز ال و االستعداد وضع يجب أن توفر األجهزة وضع السكون و/أو 

 .عداد عند توصيل الجهاز بالطاقةاالست

 لشبكةفي حال االتصال باستعداد اال وضع  1/1/4

تحويل األجهزة  عندواط( في حال توفر وضع االستعداد في حال االتصال بالشبكة  2)الطاقة لألجهزة استهالك  قيمة تجاوز تيجب أال 

 خاصية إدارة الطاقة.من خالل 

 الالسلكيةإمكانية إلغاء تنشيط اتصاالت الشبكة  1/1/5

الشبكة الالسلكية. ال ينطبق هذا بتصال البشبكة السلكية إمكانية إلغاء تنشيط ا ايمكن توصيلهالتي  األجهزةوفر تيجب أن 

 شبكة السلكية واحدة وليس لها اتصال شبكة سلكية.بتصال الالتي تعتمد على ا األجهزةاملتطلب على 

 أكثر حتوي على وضع استعداد أو تبالشبكة  ةمتصل أجهزة 1/1/6

 .والالسلكيةلغاء تنشيط جميع منافذ الشبكة السلكية إمع متطلبات وضع االستعداد في حين فصل و األجهزة توافق تيجب أن 

 لألجهزةإدارة الطاقة  1/1/7

أن  وال يعتمد عليه أي جهاز آخر فإنه يجب األساسية تهوظيفبالجهاز  يقومعندما ال  األجهزة خاصية إدارة الطاقة توفريجب أن 

 لجهاز إلى:ا حسبفي أقصر وقت ممكن ول وضع الجهاز تلقائًيا يتحو بخاصية إدارة الطاقة تقوم 

 وضع االستعداد أو (أ

 .وضع السكون  (ب

 .كإعداد افتراض ييجب أن تكون خاصية إدارة الطاقة مفعلة 
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 دارة الطاقة لألجهزة املتصلة بالشبكةإ 1/1/8

وال يعتمد عليه أي جهاز  األساسية تهوظيفبالجهاز  يقومعندما ال  األجهزة خاصية إدارة الطاقة توفريجب أن  (أ

في حال االتصال  ل وضع الجهاز تلقائًيا إلى وضع االستعداديتحو بخاصية إدارة الطاقة  تقوم أن آخر فإنه يجب

 .دقيقة 20تتجاوز املدة  بحيث أال لجهازا حسبفي أقصر وقت ممكن بالشبكة 

ل بالشبكة، قد تقوم خاصية إدارة الطاقة بتحويل الجهاز تلقائًيا في حالة توفر وضع االستعداد في حال االتصا (ب

 إلى وضع االستعداد أو وضع السكون بما ال يتجاوز متطلبات استهالك الطاقة لوضع السكون و / أو وضع

 االستعداد.

 لجميع املنافذ في األجهزة املتصلة بالشبكة.  متوفرةيجب أن تكون خاصية إدارة الطاقة  (ج

نشطة. ويجب أن تفعل في إال في حال كانت جميع منافذ الشبكة غير  الطاقة مفعلةخاصية إدارة  ن يجب أن تكو  (د

 حال تنشيط أي منفذ للشبكة.

 متطلبات خاصة  1/2

 أجهزة التلفاز والشاشات األخرى  1/2/1

 استهالك الطاقة في وضع السكون ووضع االستعداد ووضع االستعداد في حال االتصال بالشبكة 1/2/1/1

 ( 1ألجهزة التلفاز والشاشات األخرى عن الحدود املوضحة في الجدول )الطاقة استهالك  قيمة تجاوز تيجب أال 

 وضع السكون  
وضع 

 االستعداد
وضع االستعداد في حال 

 االتصال بالشبكة

 0.5 0.5 2 (Maximum limits) الحد األقص ى
    زيادات مسموح بها عند توفرها وتشغيلها 

 0 0.2 0.2 (Status displayعرض الحالة )
 0.5 0.5 0 تواجد األشخاص مستشعريقاف التشغيل عن طريق إ

 1 1 0 للتنشيطخاصية اللمس إذا كانت تستخدم 
 HiNA  0 0 4وظيفة

 7.7 2.2 0.5  الخصائصإجمالي الطاقة في حال إضافة جميع 

 : حدود استهالك الطاقة )واط(1جدول 

 إدارة الطاقة في أجهزة التلفاز 1/2/1/2

وضع الجهاز تلقائًيا  وتكون مفعلة كإعداد افتراض ي بحيث تحول  األجهزة خاصية إدارة الطاقة في يتوفريجب أن  (أ

، ساعات 4عند عدم تفاعل املستخدم ملدة في حال االتصال بالشبكة  إلى وضع االستعداد أو وضع االستعداد

قبل  تحذر املستخدم من االنتقال الوشيك ثانية على األقل 20يجب أن تعرض أجهزة التلفاز رسالة تنبيه ملدة 

 .مع إمكانية تأخيره أو إلغائه مؤقًتا االنتقال التلقائي، عملية
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ساعات(  4خاصية إدارة الطاقة )تسمح للمستخدم بتقليل أو تمديد أو تعطيل  خاصيةإذا كان جهاز التلفاز يوفر  (ب

حتملة املزيادة الب أن تظهر رسالة تحذيريه حول نه يجإفي فقرة )أ(، ف املوضحةوضاع لى األ إلالنتقال املخصصة 

 عند تمديد او تعطيل خاصية إدارة الطاقة.  الجديد في حال اختيار اإلعدادالطاقة ورسالة تأكيد  استهالكفي 

حال كان جهاز التلفاز مزوًدا بمستشعر وجود أشخاص في الغرفة يطبق االنتقال التلقائي من وضع التشغيل  يف (ج

 .وجود أشخاص ملدة ساعة واحدة اكتشافيتم  مالمفي فقرة )أ(  املوضحةوضاع لى األ إ

فيتم تفضيل خاصية إدارة الطاقة الخاصة  إذا كان جهاز التلفاز متصال بمصدر خارجي لتلقي وعرض لإلشارة (د

 .في الفقرات من )أ( إلى )ج( أعاله بتلك املصادر على خاصية إدارة الطاقة الخاصة بجهاز التلفاز واملوضحة

 إدارة الطاقة في الشاشات بخالف أجهزة التلفاز 1/2/1/3

خاصية إدارة الطاقة بتحويل وضع الجهاز تلقائًيا إلى وضع االستعداد أو وضع االستعداد في حال  هذه الشاشاتيجب أن توفر 

بيضاء التفاعلية ال دقيقة للوحات 60ثوان وألكثر من  10عند عدم تلقي إشارة من أي مصدر خارجي ألكثر من  االتصال بالشبكة

 .الرقمية وشاشات البث

 غساالت املالبس وغساالت االطباق  1/2/2

 )تشمل الغسالة مع نشافة( إدارة الطاقة في غسالة املالبس 1/2/2/1

إلى وضع االستعداد أو السكون عند عدم تشغيل أي برنامج بما في ذلك إجراءات الطوارئ في مدة  غسالة املالبس تنتقليجب أن 

مالبس أو للوظيفة الحماية من التجاعيد  عملنشطة التابعة للبرنامج أو ـتشغيلها أو انتهاء أي برنامج واألدقيقة بعد  15أقصاها 

 أي تفاعل مع الغسالة.

 طباقإدارة الطاقة في غسالة األ  1/2/2/2

إلى وضع االستعداد أو السكون عند عدم تشغيل أي برنامج بما في ذلك إجراءات الطوارئ في مدة  األطباق يجب أن تنتقل غسالة

 تفاعل مع الغسالة.أي أو انتهاء أي برنامج واالنشطة التابعة للبرنامج أو  هادقيقة بعد تشغيل 15أقصاها 
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 (3امللحق )

 قائمة املواصفات القياسية ذات العالقة

 رقم املواصفة القياسية عنوان املواصفة باللغة اإلنجليزية باللغة العربيةعنوان املواصفة  م

1  

األجهزة املنزلية واملكتبية الكهربائية 

قياس استهالك القدرة   -واإللكترونية 

 ")املعدلة (IEC 62301:2011املنخفضة " 

Electrical and electronic household 

and office equipment - Measurement 

of low power consumption” IEC 

62301:2011 (Modified( 

EN 50564 

2  

األجهزة املنزلية واملكتبية الكهربائية 

قياس استهالك وضع  –واإللكترونية 

االستعداد في حال االتصال بالشبكة 

 لألجهزة الطرفية

“Electrical and electronic household 

and office equipment - Measurement 

of networked standby power 

consumption of edge equipment” 

EN 50643 

ِّدون مسؤولية التأكد من موقع ملحوظة
: قائمة املواصفات القياسية املذكورة في هذا امللحق خاضعة للمراجعة، ويتولى املور 

 الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث املواصفات القياسية.
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 ( 4لحق )امل

 حدود السماحية

 

 ووضع االستعداد في حال االتصال بالشبكة. ،السماحية الستهالك الطاقة لوضع االستعداد والسكون  دحدو 

 حدود السماحية الفئة

وضع 

االستعداد 

 والسكون 

 واط 1<  قيمة االستهالك
بأكثر من  الحد األقص ى املسموح الستهالك الطاقةأال تزيد القيمة املختبرة عن 

10٪ 

 واط 1≥  االستهالكقيمة 
 0.10 بأكثر الحد األقص ى املسموح الستهالك الطاقةأال تزيد القيمة املختبرة عن 

 واط

وضع االستعداد في حال االتصال 

 بالشبكة

بأكثر من  الحد األقص ى املسموح الستهالك الطاقةأال تزيد القيمة املختبرة عن 

10٪ 
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 (5امللحق )

ِّدإقرار  نموذج
 Supplier Declaration of Conformityباملطابقة  املور 

أ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة عبَّ  يُ

ِّد  (1
 بيانات املور 

ــــــم:  -  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------االســ

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------العنوان:  -

 ----------------------------------------------------------------------------------------------الشخص الذي يمكن االتصال به:  -

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------لكتروني: البريد اإل -

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رقم الهاتف:  -

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الفاكس:  -

 تفاصيل املنتج: (2

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------العالمة التجارية للمنتج:  -

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الطراز:  -

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------الدفعة أو )الرقم التسلسلي(:   -

 ---------------------------------------------------------------------------املواصفات القياسية املرجعية/املواصفات الفنية:  -

قر  
ُ
 (                                                                    )  بأن املنتج املذكور في هذا اإلقرار هو منَتج مطابق لالئحة الفنية السعودية ن

 واملواصفات القياسية السعودية امللحقة بها.           

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الشخص املسؤول: 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اسم الشركة: 

 -----/--/-- التاريخ: -----------------------------------------------------------------------------التوقيع: 
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 (6امللحق )

اقبة الداخلية على اإلنتاج جنموذ   املر

 التعريف 1/1

ِّد بموجبه املراقبة الداخلية على 
ذ املور  ِّ

 1/3و 1/2اإلنتاج وااللتزام باملتطلبات الواردة في البنود )هو نموذج ذاتي لتقويم املطابقة ُينف 

( أدناه، ثم يؤكد ويقر تحت كامل مسؤوليته بأن املنتجات ذات العالقة مستوفية ملتطلبات اللوائح الفنية/ املواصفات 1/4و

 القياسية ذات العالقة.

 امللف الفني 1/2

ِّد إعداد امللف الفني الذي يساعد على  
د في يجب على املور  تقويم مدى مطابقة املنتج للوائح الفنية واملواصفات القياسية. وأن ُيحدَّ

تصميم املنَتج وتصنيعه وتشغيله، وأن تشتمل  -وفقا ملتطلبات التقويم الذاتي  -الوثائق الفنية املتطلبات املنطبقة، على أن تشمل 

 مر:متى ما لزم األ  -على األقل  -الوثائق الفنية على العناصر أدناه 

 وصف عام للمنَتج. (1

بات الجزئية والدوائر، إلخ....ات رسوم (2
َّ
نات واملرك ِّ

 التصميم والتصنيع ومخططات املكو 

 املشار إليها واملخططات وتشغيل املنَتج. اتاألوصاف والشروح الالزمة لفهم الرسوم (3

كليا أو جزئيا، ووصف للحلول قائمة باملواصفات القياسية أو أي معايير فنية أخرى ذات عالقة، سواًء املطبقة  (4

د الوثائق الفنية البنود املراد  ِّ
حد 

ُ
املتخذة الستيفائها، وعند التطبيق الجزئي للمواصفات القياسية، فيجب أن ت

 تطبيقها.

جراة. (5
ُ
 نتائج بيانات التصميم والفحوصات امل

 تقارير االختبارات. (6

 التصنيع 1/3

عة مطابقة يجب على الصانع اتخاذ جميع اإلجراءات الضرورية ال كفيلة بضمان أن عمليات تصنيع ومراقبة املنتجات املصنَّ

( أعاله، وملتطلبات اللوائح الفنية واملواصفات القياسية و/أو 1/2للمتطلبات الواردة في الوثائق الفنية املشار إليها في البند )

 املواصفات الفنية األخرى ذات العالقة.

ِّد باملطابقة  1/4
 إقرار املور 

ِّد أن ُيصدر إقرارا مكتوبا باملطابقة لعينة من املنَتج، وأن يجعله ضمن الوثائق الفنية للجهات يجب على  (أ
املور 

ِّد باملطابقة طراز املنَتج الذي 
د في إقرار املور  الرقابية ملدة عشر سنوات، وذلك بعد وضع املنَتج في السوق، وأن ُيحدَّ

ر له. صدِّ
ُ
 أ

 وامللف الفني للجهات الرقابية ذات العالقة عند الطلب. يجب توفير نسخة من اإلقرار باملطابقة (ب
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(7لحق )امل  

 املعلومات الفنية

 الوثائق الفنية 1/1

 :يجب أن تحتوي الوثائق الفنية على العناصر اآلتية

 : لكل وضع سكون و/أو استعداد (أ

  عشرية. تينبيانات استهالك الطاقة بالواط مقربة إلى أقرب خان 

  املستخدمة. القياسطريقة 

   برمجة الوضع.  أو اختيار آليةوصف 

   .ترتيب األحداث املؤدي إلى تغير الوضع تلقائًيا 

  الجهاز إلى وضع االستعداد في حال  انتقالأي مالحظة بخصوص عمل املنتج، مثال: معلومات حول كيفية

 .االتصال بالشبكة عن طريق املستخدم

   وجودهاإدارة الطاقة في حال  بخاصيةالوقت االفتراض ي لتحويل الجهاز. 

 لألجهزة املتصلة بالشبكة:  (ب

 من أنواع منافذ الشبكة أكثرأو  نوعين إذا كان املنفذ يحتوي علىالتوضيح  مع منافذ الشبكة ومواقع عدد وأنواع

 مع استثناء تحديد مواقع منافذ الشبكة الالسلكية.

  مفعل أو غير مفعل( منافذ الشبكة قبل التسليم تحديد حالة(. 

   مزود بوظيفة يوفر خاصية االتصال بالشبكة أو جهاز إذا كان الجهازتحديد HiNA. 

 وبالنسبة إلى جميع أنواع منافذ الشبكة:

  الوقت االفتراض ي لتحويل الجهاز إلى وضع االستعداد في حال االتصال بالشبكة عن طريق خاصية إدارة

 الطاقة 

 ة تنشيط الجهازإلعاد ةاملستخدم اإلشارة. 

  داء القصوى مواصفات األ. 

  استخدام هذا  كانأقص ى قيمة الستهالك الطاقة للجهاز في وضع االستعداد في حال االتصال بالشبكة إذا

 .عن بعدلتنشيط الجهاز املنفذ 

 عوامل وظروف االختبار  (ج

  درجة الحرارة املحيطة. 
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  .الفولتية املختبرة بالفولت والتردد بالهرتز 

  .التشوه التوافقي الكلي للنظام الكهربائي 

 معلومات ووثائق عن األجهزة والتركيب والدوائر املستخدمة في االختبارات الكهربائية. 

( في امللحق 1/1/8( و/أو )1/1/7( و/أو )1/1/3) النقاطاملتطلبات املنصوص عليها في للتحقق من خصائص الجهاز  (د

أو وضع االستعداد في حال  النتقال الجهاز تلقائًيا إلى وضع السكون أو االستعداد( باإلضافة الى الوقت الالزم 2)

 االتصال بالشبكة.

غير  (2( في امللحق )1/1/8( و/أو )1/1/7( و/أو )1/1/3لنقاط )ي ااملتطلبات املنصوص عليها فحين تكون فني  مسوغيجب تقديم 

 الرئيسية لعمل الجهاز.حيث إنها تؤثر في الوظيفة  الجهازفي  قابلة للتطبيق

  األجهزةمتطلبات معلومات  1/2

 باألجهزة املتصلة بالشبكة:  يعرض على موقعه االلكتروني املعلومات التالية املتعلقةأن  على املورد يجب

 .لكل وضع سكون و/أو استعداد ووضع االستعداد في حال االتصال بالشبكة (أ

  عشرية. تينمعلومات استهالك الطاقة بالواط مقربة إلى أقرب خان 

  املدة الالزمة النتقال الجهاز تلقائًيا إلى وضع السكون و/أو االستعداد و/أو وضع االستعداد في حال االتصال بالشبكة 

 استهالك الطاقة للجهاز في وضع االستعداد في حال االتصال بالشبكة في حال توصيل جميع منافذ الشبكة  (ب

 .إرشادات توصيل وفصل منافذ الشبكة الالسلكية (ج

استهالك الطاقة للمنتج في وضع االستعداد في حال االتصال بالشبكة املشار اليه في نقطة )ب( واالرشادات املشار اليها في نقطة 

 كتيب دليل االرشادات للجهاز.)ج( يجب ان تكون مشمولة في 


