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يســر هيئــة التقييــس لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة أن 
تقــدم للقــارئ الكريــم هــذا الكتيــب التعريفــي عــن الهيئــة باعتبارهــا هيئــة خليجيــة إقليميــة تضــم 
فــي عضويتهــا األجهــزة الوطنيــة للتقييــس لــكل مــن دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ومملكــة البحريــن 

واململكــة العربيــة الســعودية وســلطنة عمــان ودولــة قطــر ودولــة الكويــت  .

املســتوى  علــى  بــه  تقــوم  الــذي  والــدور  الهيئــة  وأهــداف  بمهــام  التعريــف  الكتيــب  هــذا  ويضمــن 
اإلقليمــي والدولــي واملتمثــل فــي املســاهمة املحافظــة علــى الصحــة العامــة والســالمة والبيئــة وتطويــر 
بالــدول األعضــاء بمــا يشــمل دعــم الصناعــات الوطنيــة  وتوفيــر متطلبــات التنميــة االقتصاديــة 
الجمرـكـي  اإلتحــاد  ملتطلبــات  تحقيقــا  العالــم؛  دول  بقيــة  ومــع  البينــي  التجــاري  التبــادل  وتعزيــز 

املشــتركة. الخليجيــة  والســوق 
وإجــراءات  الفنيــة  واللوائــح  القياســية  كاملواصفــات  املختلفــة  التقييــس  أنشــطة  أصبحــت  لقــد 
التحقــق مــن املطابقــة وأنظمــة القيــاس مــن أهــم العناصــر التــي تعتمــد عليهــا التجــارة الدوليــة فــي 
دعــم وتســهيل التبــادل التجــاري بيــن الــدول وتحريــر األســواق علــى مســتوى العالــم، وعليــه تســعى 
هيئــة التقييــس لتوفيــر وتطويــر أنظمــة موحــدة للــدول األعضــاء فيهــا بمــا يحقق متطلباتها وأهدافها 

ويعــزز العمــل املشــترك ويفــي بالتزماتهــا فــي إطــار عضويتهــا بمنظمــة التجــارة العامليــة.

نأمــل  أن يعطــي الكتيــب القــارئ الكريــم نبــذة مختصــرة عــن الهيئــة ونطــاق عملهــا ومهامهــا وأهــم 
أنشــطتها، متطلعيــن أن يســهم ذلــك فــي تعزيــز جهودهــا لنشــر الوعــي بالتقييــس والجــودة واألنشــطة 
والتجــاري  الصناعــي  والقطاعيــن  الهيئــة  بيــن  املترابطــة  العالقــات  تطويــر  وفــي  بهمــا،  املرتبطــة 

واملســتهلك.

االفتتاحية:

مقدمة
 حـــــــول هيئة التقييس

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
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إنطالقا من أهداف النظام األسا�ســي ملجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى تحقيق 
 
ً
 لوحدتهــا ، وتمشــيا

ً
التنســيق والتكامــل والترابــط بيــن الــدول األعضــاء فــي جميــع املجــاالت وصــوال

وتوحيــد  تنســيق  إلــى  الداعيــة  التعــاون  مجلــس  دول  بيــن  االقتصاديــة  االتفاقيــة  أهــداف  مــع 
سياســتها االقتصاديــة واملاليــة والنقديــة وكذلــك تشــريعاتها التجاريــة والصناعيــة والجمركيــة 

املطبقــة فيهــا٠
ورغبــة منهــا فــي تحقيــق املزيــد مــن التنســيق والتعــاون فــي مــا بينهــا فــي مجــاالت التقييــس بمــا يكفــل 

توحيــد نظمهــا فــي هــذا املجــال٠

 لقرار املجلس األعلى ملجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين 
ً
وتنفيذا

التي عقدت في مدينة مسقط بسلطنة عمان خالل الفترة 30-31   ديسمبر  2001  م بإنشاء 

هيئة خليجية للمواصفات واملقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية٠

اتفقت حكومات كل من:

  دولة اإلمارت العربية املتحدة 
  مملكة البحرين 

  اململكة العربية السعودية
  سلطنة عمان

  دولة قطر
  دولة الكويت 

علــى إنشــاء هيئــة فــي نطــاق مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة تحــت مســمى “ هيئــة التقييــس 
لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة” يكــون مقرهــا مدينــة الريــاض باململكــة العربيــة 

الســعودية٠

مقدمة:
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الالئحة:

الالئحة الفنية الخليجية 
لألجهزة و المعدات الكهربائية منخفضة الجهد 

 BD-142004-01 رقــم                             
بتاريــخ 5 نوفمبــر 2014 هــي اإلصــدار الثانــى 
لالئحــة الفنيــة الخليجيــة لألجهــزة والمعــدات 

ــد. ــة الجه ــة منخفض الكهربائي

إن الالئحة

تضع متطلبات السالمة و التوافق الكهرومغناطي�سي الالزمة للمعدات الكهربائية  

تحدد اإللتزامات بالنسبة للفاعلين اإلقتصاديين: الصانعين، املمثلين الرسميين، املستوردين واملوزعين  

تحدد إجراءات تقويم املطابقة التى يجب على الصانع إتباعها والدور املطلوب من جانب طرف ثالث   

              محدد وهو جهة  تقويم املطابقة. )الجهة املقبولة لتقويم املطابقة(.

تحدد محتوى إقرار الصانع باملطابقة وإقرار املستورد باملطابقة.  

تتطلب تثبيت  الرمز الخليجي لتتبع املطابقة أو شارة املطابقة الخليجية )حين تعذر تثبيت الرمز لصغر   

             املنتج أو طبيعته(  لتأكيد املطابقة. 

لقــد تــم إقــرار الالئحــة الفنيــة الخليجيــة لألجهــزة و املعــدات منخفضــة الجهــد مــن خــالل مجلــس إدارة 
هيئــة التقييــس فــي اإلجتمــاع رقــم 20 )املنعقــد فــي الريــاض فــي الخامــس مــن نوفمبــر 2014(. لقــد بــدأ تطبيــق تلــك 

الالئحــة فــي األول مــن يونيــو 2015 بصــورة تجريبيــة بينمــا بــدأ التطبيــق الفعلــى الكامــل فــي األول مــن يوليــو 2016.

افــق الكهرومغناطي�ســي، و قــد تكــون  مــع مالحظــة أن الالئحــة الفنيــة تتعامــل مــع متطلبــات الســالمة األساســية و التو
الجوانــب غيــر املشــمولة )مثــل كفــاءة الطاقــة( بالنســبة لبعــض املنتجــات خاضعــة لبعــض اللوائــح الفنيــة الوطنيــة.
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1.1 مجال تطبيق التنظيم واإلستثناءات

اإن جم��ال التطبي��ق ي�س��مل املع��دات الكهربائي��ة املو�سح��ة عل��ى النح��و التاىل “جميع الأجه��زة و املعدات الكهربائي��ة والإلكرتونية و 
الأجه��زة و الرتكيب��ات الت��ي حتت��وي عل��ى مكون��ات كهربائي��ة و / اأو اإلكرتوني��ة و م�سممة للإ�س��تخدام مبقنن جهد بني 50 و 1000 
فول��ت بالن�س��بة للتي��ار امل��رتدد و ب��ني 75 و 1500 فول��ت للتي��ار امل�س��تمر، خ��لف الأجه��زة و املع��دات الكهربائي��ة و الظواه��ر 

املذك��ورة يف امللحق 2.

الشكل 1.1 أ: توضيح ملجال التطبيق

و  المعــدات  و  األجهــزة 
فــي  المذكــورة  الظواهــر 
تعتبــر  التاليــة  القائمــة 
التطبيــق  مجــال  خــارج 
2 للملحــق  طبقــا  تمامــا 

 من الالئحة :

•    األجهزة واملعدات الكهربائية لالستخدام في أجواء قابلة لالنفجار 

•    األجهزة واملعدات الكهربائية للطب اإلشعاعي واألغراض الطبية 

•    األجزاء الكهربائية للمصاعد الخاصة باألفراد والبضائع 

•    جهزة قياس الكهرباء 

•    أجهزة التحكم في السور الكهربائي 

•    التداخل الراديو كهربائي 

الســــفن  فــــي  لالســــتخدام  املتخصصــــة،  الكهربائيــــة  واملعــــدات  األجهــــزة      •
والطــــائرات والســــكك الحديديــــة، املطابقــــة ألحكــــام السالمـــة املوضوعــة مــن 
طــرف الجـــهات )األطــراف( الدوليــة التــي يوجــد للــدول األعضــاء تمثيــل فيهــا

األجهزة و المعدات داخل مجال 
التطبيق 

األجهزة و المعدات خارج مجال التطبيق
 )الملحق 2 من الالئحة الفنية الخليجية لألجهزة و المعدات 

الكهربائية منخفضة( واإللكترونيــة  الكهربائيــة  املعــدات  و  األجهــزة  جميــع 
مكونــات  علــى  تحتــوي  التــي  التركيبــات  و  األجهــزة  و 
لإلســتخدام  مصممــة  و  إلكترونيــة  أو   / و  كهربائيــة 

جهــد: بمقنــن 

    •  بين 50 و 1000 فولت بالنسبة للتيار املتردد 

    •  بين 75 و 1500 فولت بالنسبة للتيار املستمر

تنص املادة )20( على تقسيم املنتجات داخل مجال التطبيق إلى 
مجموعتين يشار إليهما بالقائمة )1( والقائمة )2( والتى تتطلب 

إجراءات مختلفة لتقويم املطابقة

• األجهزة واملعدات الكهربائية لالستخدام في أجواء قابلة لالنفجار 
• األجهزة واملعدات الكهربائية للطب اإلشعاعي واألغراض الطبية 

• األجزاء الكهربائية للمصاعد الخاصة باألفراد والبضائع 
• جهزة قياس الكهرباء 

• أجهزة التحكم في السور الكهربائي 
• التداخل الراديو كهربائي 

فــــي  لالســــتخدام  املتخصصــــة،  الكهربائيــــة  واملعــــدات  األجهــــزة   •
الحديديــــة والســــكك  والطــــائرات  الســــفن 
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الشكل 1.1 ب: التصنيف التخطيطى للمنتجات الواردة في نطاق الالئحة: القائمة 1 و القائمة 2

لم  تنشر 
بعد

الالئحة الفنية 
الخليجية

 لألجهزة و المعدات 
الكهربائية منخفضة الجهد

BD-142004-01 

القائمة 1
مطابقة ذاتية

مراقبة داخلية 
لإلنتاج

القائمة 2
مطابقة ذاتية

مراقبة داخلية 
لإلنتاج

تم نشر القائمة 2 فقط وقت صياغة هذه اإلرشادات،و 
تطبيــق الالئحــة مقصــور علــى تلــك املنتجــات املدرجــة فــي 

القائمــة فقــط.

حسب القائمة 2: الرابط: 

https://www.gso.org.sa/wp-content/uploads/2017/11/
List-No.-2-TC143307-01-Electrical-equipment-and-

]appliances-subjected-to-CAP-in-Annex-4-of-LV-TR.pdf

فــإن التصنيفــات الثالثــة عشــر التاليــة للمعــدات واألجهــزة 
الكهربائيــة تخضــع إلجــراء تقويــم املطابقــة فــي امللحــق 4 مــن 
الالئحــة الفنيــة الخليجيــة لألجهــزة و املعــدات الكهربائيــة 
منخفضــة الجهــد و تتطلــب شــهادة فحــص الطــراز مــن جهــة 

مقبولــة:

1. مراوح الهواء الكهربائية املنزلية

2.الثالجات، املجمدات ومعدات التبريد والتجميد األخرى
3.  مجففات املالبس ذات الطرد املركزى، و غساالت 

املالبس بما فيها املعدات التى تقوم بالغسيل والتجفيف

4. مطاحن وخالطات الطعام، و عصارات الفاكهة أو 
الخضروات

5.  أجهزة تحميص الخبز
6. أجهزة تصفيف الشعر الكهربائية-الحرارية واملجففات 

اليدوية

7. أجهزة التدفئة الكهربائية املنزلية

8. أفران منزلیة تعمل بموجات متناهیة الصغر )میكروویف( 
9. أفران كهربائية أخرى، املواقد ، مسطحات الطبخ ، 

غاليات ، والشوايات ، و املحمصات

10. سخانات املياه الكهربائية الفورية أو املجمعة و 
السخانات الغاطسة

11. كاويات كهربائية منزلية

12. القابسات و املقابس و املهايئات و الوصالت الكهربائية 
و الشواحن املنزلية

13. مكيفات الهواء
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الشكل 1.1 ج:  أمثلة توضح املنتجات في القائمة )2(

املعدات واألجهزة املوضحة في النسخة الحالية من القائمة TC143307-01( 2( هى املرحلة األولى لتطبيق الالئحة الفنية 
لألغراض  التى تستخدم  املنتجات   2 القائمة  و تشمل هذه  الجهد،   الكهربائية منخفضة  املعدات  و  الخليجية لألجهزة 
املنزلية التى تعتبر منتجات عالية الخطورة حيث أنه من املفترض أن يقوم بإستخدامها أشخاص ومستهلكين غير مدربين.

األجهزة التى يمكن تركيبها في األماكن العامة مثل املتاجر، املكاتب، املطاعم ، املخابز، الفنادق، الصناعات الصغيرة 
واملزارع والتى يمكن إستخدامها بواسطة غير متخصصين قد تم إدراجها في تلك القائمة.

املنتجات املخصصة لإلستخدام التجاري او الصناعي والتي يقوم بإستخدامها بصورة عامة أشخاص غير متخصصين 
يمكن أن تعتبر في إطار هذا املجال.

املنتجات املخصصة لإلستخدام التجاري او الصناعي والتي ال يتم إستخدامها بصورة عامة بواسطة املستهلكين تعتبر 
خارج نطاق هذه القائمة 2.

املنتجات التى يمكن إستخدامها في كال الغرضين سوف تعتبر خاضعة لهذا التصنيف.

برجاء الرجوع الى القسم 2.2 واألقسام الخاصة بكل تصنيف تحت القائمة 2 إلرشادات تفصيلية حول املنتجات 
املدرجة وغير املدرجة في ذلك املجال.

www.gso.org.sa 

شراكــــة مستــــدامة

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق

12
 الالئحة الفنية 

الخليجية  .1



1.2 Conformity Assessment Procedures (CAP)

Regulation BD01-142004- for Low Voltage equipment determines two 
different Conformity Assessment Procedures for two categories of 
electrical equipment depending on their degree of hazard:

• Annex (3): Internal Production Control (Module A) 
This CAP applies for products in List (1).

• Annex (4): Gulf Type Examination (Module B) + Conformity to Type 
(Module C)
This CAP applies for products in List (2).

1.2  إجراءات تقويم المطابقة

تحدد الالئحة BD-142004-01 للمعدات منخفضة الجهد اإلجراءات املختلفة لتقويم املطابقة لنوعين من 
تصنيفات املعدات الكهربائية طبقا لدرجة الخطورة:

امللحق 3: املراقبة الداخلية لإلنتاج )نموذج أ(	 
هذا اإلجراءات تنطبق على املنتجات في القائمة 1

امللحق 4: فحص الطراز )نموذج ب( + مطابقة الطراز )نموذج ج(	 

هذه اإلجراءات تنطبق على املنتجات في القائمة 2.

تم نشر القائمة 2 فقط فى وقت إعداد هذه اإلرشادات لذلك فإن وصف إجراءات تقويم املطابقة يقتصر 
فقط على اإلجراءات املطبقة على تلك املنتجات املدرجة في القائمة.

الشكل 2.1 أ: إجراءات تقويم املطابقة في صورة بيانية

)1
ة )

ئم
قا

ال
)2

ة )
ئم

قا
ال

نموذج - أ - المراقبة الداخلية لإلنتاج

تعهد 
الصانع 

بالمطابقة

تعهد 
المستورد
بالمطابقة

نموذج - ب -
فحص الطراز

تقويم المطابقة 
من جهة مقبولة

) فحص الطراز (

تسجيل الرمز الخليجي للتتبع

نموذج - ج -
مطابقة الطراز

مرحلة التوريدمرحلة اإلنتاجمرحلة التصميم
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يتم نشر وتحديث القائمة الكاملة للجهات املقبولة دوريا من خالل 
هيئة التقييس والتى يمكن الرجوع اليها على املوقع اإللكترونى 

./https://www.gso.org.sa/nb  الخاص بالهيئة

إن اللوائح تحدد األنشطة اإللزامية في إجراءات تقويم املطابقة 
والتى يجب أن تقوم بها الجهة املقبولة وتلك التى يكون الصانع 

مسؤوال عنها.
املنتجات في القائمة )2( تتطلب شهادة فحص طراز صادرة من 

جهة مقبولة.

توضــح الشــهادة صحــة ومالئمــة املســتندات الفنيــة )برجــاء الرجــوع 
الــى الفصــل 4.1( التــي جهزهــا الصانــع والتــي تشــمل تحليــل للمخاطــر 
فــي الشــهادة باملتطلبــات األساســية للســالمة والتوافــق  الــى مطابقــة طــرازات املنتــج املدرجــة  باملنتــج باإلضافــة  املتعلقــة 

1 مــن الالئحــة الفنيــة الخليجيــة لألجهــزة و املعــدات الكهربائيــة منخفضــة الجهــد. الكهرومغناطي�ســي طبقــا للملحــق 

يمكــن التأكــد مــن مطابقــة املنتــج مــن خــالل الخضــوع إلختبــار حســب املواصفــات القياســية الخليجيــة او املواصفــات 
تلــك  متطلبــات  مــع  تتطابــق  التــى  املنتجــات  تلــك  أن  بمعنــى  املطابقــة"،  "إفتــراض  تقــدم  والتــى   IEC العامليــة  القياســية 
املواصفــات القياســية يمكــن أن تعتبــر مطابقــة للمتطلبــات األساســية للالئحــة الفنيــة لتلــك الجوانــب التــي تغطيهــا مثــل 

...الــخ. الكهرومغناطي�ســي  والتوافــق  الصحــة  و  الكهربائيــة،  الســالمة 

إن إختيار املواصفات القياسية الصحيحة طبقا لتصميم وخصائص كل منتج يعتبر خطوة أساسية في إجراءات 
تقويم املطابقة التى يجب على املصنعين إتباعها طبقا ملراجعة وإعتماد الجهة املقبولة.  برجاء الرجوع الى إلتزامات 

الصانع، الفصل 3.1 .

بعد التوافق مع كل املتطلبات في اللوائح الفنية بما في ذلك تلك التى تنطبق على الصانع او املورد املسؤول وال تتطلب 
.)GCTS( وجود طرف ثالث، يجب وضع شارة املطابقة الخليجية على املنتج على شكل الرمز الخليجي لتتبع املطابقة

 برجاء الرجوع الى القسم 3.2.

اإلجـــــــــــراءات بالنسبـــــــــة 
للمنتجات المـــــــدرجة في 

القائمة )2( - الالئــــحة 
الفنيـــــة الخليجيـــة 
لألجهزة و المعـــدات 
الكهربائية منخفضة 

الجهد – ملحق 4
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الشكل 2.1 ب : إجراءات تقييم المطابقة للمنتجات الواردة بالقائمة 2

تقدم للجهة المقبولة بغرض إصدار شهادة فحص الطراز الخليجية

شهادة فحص

 الطراز الخليجية

مسؤولية 

الصانع

مسؤولية

 المورد

- تحليل المخاطر
- وثائق نصميم/تحليل المنتج

- تقييم العينات / تقاري 
    إختبار السالمة + التوافق 

    الكهرومغناطيسي

- عملية التصنيع
- تصريح الصانع بالمطابقة

- تثبيت الرمز الخليجي لتتبع 
    المطابقة على المنتج

- تصريح المستورد بالمطابقة

1.3   الفاعل اإلقتصادي
تقدم الالئحة الفنية الخليجية لألجهزة و املعدات الكهربائية منخفضة الجهد تعريفات واضحة 

وتحدد إلتزامات الفاعل اإلقتصادي املشارك في توريد وتوزيع املنتجات.
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 الشكل 3.1 – الفاعلين
 اإلقتصاديين املشاركين في
 سلسلة التوريد للمنتجات

 املصنعة خارج الدول األعضاء في
هيئة التقييس

التعريفات )الالئحة الفنية الخليجية 
لألجهزة و المعدات الكهربائية 

منخفضة الجهد – المادة 1(
الفاعل اإلقتصادي: 

الصانع أو املمثل الرسمي أو املستورد أو املوزع. 

الصانع:
 أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتصنيع جهاز أو معدة كهربائية ما، أو يوكل تصميمه أو تصنيعه إلى شخص 

طبيعي أو اعتباري آخر، ثم يقوم بتسويقه تحت اسمه الشخ�سي أو تحت العالمة التجارية الخاصة به.

الممثل الرسمي:
 أي شخص طبيعي أو اعتباري يكون مقره داخل إحدى الدول األعضاء وحاصل على توكيل موثق من الصانع لتمثيله.  

المستورد: 
أي شخص طبيعي أو اعتباري مقره داخل إحدى الدول األعضاء، ويقوم بالوضع في السوق لألجهزة و املعدات 

الكهربائية من خارج الدول األعضاء.  

الموزع: 
أي شخص طبيعي أو اعتباري في سلسلة اإلمداد، غير الصانع أو املستورد، يعرض في السوق األجهزة واملعدات 

الكهربائية.
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طبقا للمادة )12( فإن المستورد أو الموزع 
يعد  صانعًا  يخضع لكل إلتزامات الصانع حيث:

هــذا الوضــع الســابق كثيــرا مــا يتــم مواجهتــه مــع املعــدات الكهربائيــة مــن الصانــع األصلــي و املطروحــة مــن قبــل مورديــن        

فــي دول أخــرى ولكــن يتــم تســويقها تحــت إســم أو العالمــة التجاريــة الخاصــة بمســتورد أو مــوزع متواجــد فــي إحــدى الــدول 

األعضــاء فــي هيئــة التقييــس ويعتبــر بالنســبة للمســتهلك كصانــع للمنتــج.

عندمــا ال يســتطيع املســتورد أو املــوزع أن يتوافــق فنيــا بتنفيــذ تلــك األعمــال، يكــون مــن الضــروري أن يضمــن مــن خــالل 

اإلتفاقيــات التعاقديــة أو الضوابــط بــأن مطابقــة املنتجــات متحققــة دائمــا.

إلتزامات ومسؤوليات الفاعل اإلقتصادي
الجــدول التالــى يقــدم ملخصــا إللتزامــات ومســؤوليات الفاعــل اإلقتصــادي لضمــان طــرح املعــدات الكهربائيــة املطابقــة 

فقــط فــي الســوق.

كل املســؤوليات التفصيليــة للفاعــل اإلقتصــادي موضحــة فــي املــواد مــن 8 إلــى 13 مــن الالئحــة الفنيــة الخليجيــة لألجهــزة 

و املعــدات الكهربائيــة منخفضــة الجهــد.

  

أو
  يطرح املعدات الكهربائية في السوق تحت إسمه أو العالمة التجارية الخاصة  به.

افق مع     يقوم بتعديل معدات كهربائية موجودة بالفعل في السوق بأسلوب يؤثر على التو

املتطلبات املطبقة.
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الجدول 1.3 مسؤوليات وإلتزامات المشغل اإلقتصادى

=مطلوب

=إختياري

غير مطلوب أو غير مطبق=-

X=غير مسموح به

الممثل الصانع 1اإللتزام
الموزعالمستوردالرسمي  2

تقويم املطابقة

طرح فقط املعدات الكهربائية املطابقة لالئحة الخليجية 
لألجهزة و املعدات الكهربائية منخفضة الجهد في السوق



ضمان أن املنتجات مصممة ومصنعة طبقا للمتطلبات 
األساسية للوائح الفنية

3 X--

--3 Xإجراء تحليل للمخاطر

--3 Xإعداد التوثيق الفني

التقدم لفحص الطراز مع جهة مقبولة واإلحتفاظ به مع 
املستندات الفنية


التحقق من 

الشهادة
-

إعداد إقرار الصانع باملطابقة
 

امللحق )5( 
من الالئحة


التحقق من 
وثائق الصانع

-

--إعداد إقرار املستورد باملطابقة
 

امللحق )6( 
من الالئحة

-
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الممثل الصانع 1اإللتزام
الموزعالمستوردالرسمي  2

التصنيع و املحافظة على املطابقة

املحافظة على كل إجراءات اإلنتاج التى تضمن مطابقة كل 
وحدة يتم إنتاجها

---

ضمان أن ظروف التخزين أو النقل ال تؤثر على املطابقة مع 
املتطلبات

-

اإلحتفاظ باملستندات الفنية في سجالته ملدة ال تقل عن 10 
سنوات 4 

--

اإلحتفاظ بإقرار املطابقة في سجالته ملدة ال تقل عن 10 
سنوات 4




)وثائق الصانع 
واملستورد(

-

عليه أن يقدم – بناءا على طلب الجهات املعنية – نسخة 
املستندات الفنية أو أي مستندات أخرى 5




)وثائق الصانع 
واملستورد(



--إبالغ الجهة املقبولة بأي تعديالت على املنتجات املعتمدة

فى حالة إجراء أى تعديل للجوانب الفنية، املواصفات أو 
اللوائح فيجب إجراء مراجعة لفحص الطراز

--

التعاون مع الجهات الوطنية املعنية للحد من أي مخاطر 
مرتبطة بذلك املنتج



عند طلب ذلك – إخطار هيئات مراقبة السوق عن أي 
فاعل إقتصادي مشارك في سلسلة التوريد لتقديم املنتج إلى 

املستهلك


تطبيق اإلجراءات التصحيحة الفورية في حالة عدم املطابقة 
)سحب أو اإلستعادة( مع إخطار الجهات الوطنية املعنية.


إبالغ الصانع 

واملستورد عن 
أي مخاطر
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الممثل الصانع 1اإللتزام
الموزعالمستوردالرسمي  2

البيانات وتوثيق املنتج

التأكد من إدراج معلومات السالمة وإرشادات املستخدم 
باللغة العربية

-
التحقق من 
مستندات 

املنتج

 GCTS التأكد من تثبيت الرمز الخليجي لتتبع املطابقة
بحسب القواعد الخاصة به )أنظر الفصل 3(


التحقق من 
رمز التتبع 

GCTS

التحقق من 
رمز التتبع 

GCTS

البيانات وتوثيق املنتج

التأكد من وجود رقم الطراز و رقم الدفعة أو الرقم املسلسل 
أو أي عناصر أخرى للتعريف على املنتج ويجب أن تكون ذات 

املعلومات متاحة على العبوة الخارجية أو الوثائق املصاحبة
-

التحقق من 
البيانات

التحقق من 
البيانات

التأكد من أن املنتج يحمل العالمة التجارية املسجلة، اإلسم 
أو اإلسم التجاري املسجل وذات املعلومات يجب أن تكون 

متاحة على العبوة الخارجية أو الوثائق املصاحبة.
-

التحقق من 
البيانات

التحقق من 
البيانات

وضع عنوان الصانع على املنتج وذات املعلومات يجب أن 
تكون متاحة على العبوة الخارجية أو الوثائق املصاحبة.

-
التحقق من 

البيانات
التحقق من 

البيانات

وضع إسم املستورد، اإلسم التجارى و العنوان على املنتج أو 
على العبوة الخارجية أو الوثائق املصاحبة.

--
التحقق من 

البيانات
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مالحظة
1 - ســوف يعتبــر املســتورد او املــوزع هــو الصانــع ألغــراض 
الصانــع  إلتزامــات  لــكل  يخضــع  ولســوف  الفنيــة  اللوائــح 

تحــت  الكهربائيــة  املعــدات  يطــرح  حيــث   8 للمــادة  طبقــا 
إســمه او العالمــة التجاريــة الخاصــة بــه أو يقــوم بتعديــل 
الســوق  فــي  بالفعــل  طرحهــا  تــم  التــى  الكهربائيــة  املعــدات 
بأســلوب قــد يؤثــر علــى املطابقــة مــع املتطلبــات املطلوبــة – 

مــادة 12 مــن الالئحــة.

علــى  بنــاءا  إختيــاره  يتــم  ســوف  الرســمي  املمثــل    -  2
مســؤولياته. يحــدد  كتابــي  تفويــض 

3 - اإللتزامات املوضحة في املادة  )2( وإعداد املستندات 
الفنية لن يعتبر جزءا من تفويض املمثل الرسمي.

4 - 10 سنوات بعد طرح املنتج في السوق.
5 -عندمــا تقــوم الجهــات الوطنيــة املعنيــة بطلــب املســتندات الفنيــة أو ترجمــة ألجــزاء منهــا 
مــن الصانــع أو املســتورد فــإن التاريــخ النهائــي إلســتالم ذلــك امللــف أو الترجمــة ســوف يكــون 02 

يــوم عمــل إال فــي حالــة النــص علــى فتــرة أقــل بنــاءا علــى مبــرر فــي حالــة املخاطــر الحــادة واملباشــرة 

– امللحــق 4 مــن الالئحــة.
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1.4 وثائق المطابقة

شهادات فحص الطراز الخليجية : شهادة تصدرها جهة مقبولة بعد القيام بفحص الطراز وتقر 
بموجبها بأن التصميم الفني للطراز الخاضع للفحص يفي بمتطلبات اللوائح الفنية الخليجية الخاصة به

الجهة المقبولة : جهة تقويم املطابقة تم تعيينها من قبل جهة التعيين كجهة مقبولة لتقويم املطابقة 

في نطاق معين، وفقا للوائح الفنية الخليجية السارية

التعريفات

بعــد اإلختبــار  مــن الجهــات املقبولــة  تؤكــد شــهادة فحــص الطــراز الخليجيــة الصــادرة 
اإليجابــي و / أو مراجعــة تقاريــر اإلختبــار واملســتندات علــى مطابقــة الطــرازات املوضحــة 

لالئحــة الفنيــة لهيئــة التقييــس.

شهادة فحص الطراز الخليجية إلزامية لكل املنتجات املدرجة في القائمة 2.
 برجاء مراجعة القسم 2.2 تصنيف املنتجات في القائمة 2.

كل شهادات فحص الطراز الخليجية الصادرة من الجهات املقبولة مسجلة على نظام 
تتبــع الشــهادات الخــاص بهيئــة التقييــس، ويتــم املســح الضوئــى لرمــز التتبــع املوجــود فــي 

الصفحــة األولــى مــن الشــهادة للتحقــق مــن الســريان.

شهادات فحص 
الطراز الخليجية: 

 GCTS �س��هادة 
علــى  العثــور  يمكــن 
مــن  النمــوذج  هــذا 
مســموح  وهــو   GCTS
شــهادة  فــي  فقــط  بــه 
الخليجــي النــوع  اختبــار 
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تضم الشهادات تفاصيل تتعلق باملنتجات، و الصانع و مواقع التصنيع وإجراءات تقويم املطابقة التى تم تطبيقها
لــكل جهــة مقبولــة، إال أن املعلومــات الهامــة املطلــوب إدراجهــا موحــدة  بينمــا قــد يختلــف تصميــم وشــكل الشــهادات 

1. لــكل جهــات التقويــم  بالنســبة 

فيما يلى جدول للمحتويات األساسية التى يجب أن يتم إدراجها في الشهادة او امللحق

العنوان “شهادة فحص الطراز الخليجية” واإلشارة الى الالئحة الفنية 

BD-142004-01 – امللحق 4

الرمز الخليجي لتتبع الشهادة

رقم الشهادة، و تاريخ اإلصدار وتاريخ اإلنتهاء

تفاصيل الشهادة

.)00xx( إسم وعنوان وشعار الشركة – الرقم التعريفي للجهة املقبولة تفاصيل الجهة املقبولة

إسم وعنوان الصانع 2

موقع التصنيع، اإلسم والعنوان موضحا بلد املنشأ

تفاصيل الفاعل

إسم املنتج / الوصف

رقم الطراز / التصنيف

  )e.g. x=0-9, *=A, B,C …(  شامل القيمة / املتغيرات – مثال(

اإلسم التجاري / العالمة التجارية

البيانات الفنية واملقننات الكهربائية وأبعاد املنتج

صور املنتج

تفاصيل املنتج

املواصفات املطبقة

إشارة إلى تقارير اإلختبار و / أو التقييم

اإلختالفات الوطنية للدول األعضاء التي تم وضعها في اإلعتبار

خالصة املطابقة مع املتطلبات األساسية في امللحق1 من الالئحة 
BD-142004-01

تفاصيل تقويم املطابقة

1. بناءا على إعالن هيئة التقييس 348/300/17 الذى أصبح ساريا من 12 أكتوبر 2017. الشهادات التى تم إصدارها قبل ذلك التاريخ يمكن أن يكون 

بها بعض اإلختالفات.

2. يمكن أن يكون املستورد أو املوزع حسب الظروف املوضحة في املادة 12 من الالئحة.

محتوى الشهادة
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عندمــا يتــم إظهــار توافــق املعــدات الكهربائيــة مــع متطلبــات الســالمة و التوافــق 

الكهرومغناطي�ســي املوضحــة فــي الالئحــة الفنيــة لهيئــة التقييــس فإنــه يتعيــن علــى 

الصانــع إعــداد إقــرار الصانــع باملطابقــة.  مــن خــالل هــذا اإلقــرار فــإن الصانــع 

يتحمــل مســؤولية مطابقــة املعــدات الكهربائيــة.

إقرار الصانع بالمطابقة:

التوافــق  و  الســالمة  متطلبــات  اســتيفاء  تــم  قــد  أنــه  يقــر    •
طي�ســي مغنا و لكهر ا

•  يجــب أن يشــمل إجــراءات تقويــم املطابقــة املطبقــة علــى املعــدات 
الطــراز  فحــص  شــهادة  إلــى  تتطلــب،  إذا  واإلشــارة،  الكهربائيــة 

. لخليجيــة ا

•  يجــب أن يكــون طبقــا للنمــوذج املحــدد فــي امللحــق 5 ويتــم إعــداده 
باللغــة العربيــة واإلنجليزيــة.

•  يجــب أن يتــم اإلحتفــاظ بــه ملــدة عشــر ســنوات بعــد طــرح املعــدات 
الكهربائيــة فــي الســوق.

•  يجب أن يتم تحديثه كلما كان ذلك ضروريا.

إقرار الصانع 
بالمطابقة:

ــع بالمطابقــة حســب النمــوذج المحــدد فــي الملحــق  يجــب أن يتــم إعــداد إقــرار الصان

ــد  ــة الجه ــة منخفض ــدات الكهربائي ــزة و المع ــة لألجه ــة الخليجي ــة الفني ــن الالئح 5 م
ــة(. )برجــاء مراجعــة الصفحــة التالي
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الكهربائيــة  املعــدات  تكــون  عندمــا  بااملطابقــة  إقــرار  تقديــم  املســتورد  علــى 

فــي  املوضحــة  الكهرومغناطي�ســي  والتوافــق  الســالمة  متطلبــات  مــع  متوافقــة 

الالئحــة الفنيــة الخليجيــة.  بنــاءا علــى هــذا اإلقــرار يتحمــل املســتورد مســؤولية 

الشــحنة. فــي  إســتيرادها  تــم  التــى  الكهربائيــة  املعــدات  كل  مطابقــة 

إقرار المستورد بالمطابقة:

التوافــق  و  الســالمة  متطلبــات  كل  باســتيفاء  يقــر  أن  يجــب     •
الكهرومغناطي�ســي التــى يتطلــب توافرهــا فــي كل املعــدات الكهربائيــة 

الشــحنة. فــي  املدرجــة 

•   يجــب أن يشــمل إجــراءات تقويــم املطابقــة املطبقــة علــى املعــدات 
الطــراز  فحــص  شــهادة  إلــى  تتطلــب،  إذا  واإلشــارة،  الكهربائيــة 

. لخليجيــة ا

•   يجــب أن يكــون طبقــا للنمــوذج املحــدد فــي امللحــق 6 ويتــم إعــداده 
باللغــة العربيــة واإلنجليزيــة.

طــرح  بعــد  ســنوات  عشــر  ملــدة  بــه  اإلحتفــاظ  يتــم  أن  يجــب   •
الســوق. فــي  الكهربائيــة  املعــدات 

•   يجب أن يتم تحديثه كلما كان ذلك ضروريا.

إقرار المستورد 
بالمطابقة:

يجــب أن يتــم إعــداد إقــرار المســتورد بالمطابقــة حســب النمــوذج المحــدد فــي الملحــق 6 

مــن الالئحــة الفنيــة الخليجيــة لألجهــزة و المعــدات الكهربائيــة منخفضــة الجهــد )برجــاء 

مراجعــة الصفحــة التاليــة(.
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علــى الصانــع إعــداد الوثائــق الفنيــة التــى ســوف تســاعد علــى تقييــم مطابقــة املعــدات 

وتقييمــا  مالئمــا  تحليــال  تشــمل  ســوف  والتــى  املطلوبــة  املتطلبــات  مــع  الكهربائيــة 

للمخاطــر.

على الصانع أن يقدم تلك الوثائق الفنية بناءا على طلب السلطات الوطنية.

يجب أن تشمل: الوثائق الفنية:

وصفا عاما للمعدات الكهربائية  •

املــواد،  باملكونــات،  قائمــة  تشــمل  والتــي  التصنيــع  النظــري ورســومات  التصميــم  مــع  وصفــا تفصيليــا   •
األجــزاء الفرعيــة والدوائــر )يشــمل ذلــك الوصــف والشــرح الــالزم لفهــم تلــك الرســومات وأســلوب تشــغيل 

الكهربائيــة(. املعــدات  تلــك 

تحليل وتقييم املخاطر  •

نتائج حسابات التصميم واإلختبارات التى تم إجرائها  •

.)CB( تقارير اإلختبار من مختبرات املصنع او من جهة مقبولة أو شهادات اإلختبار وتقارير اإلختبار  •

تطبيقهــا  يتــم  التــى  الكهربائيــة  للمعــدات    IEC الدوليــة  أو  الخليجيــة  القياســية  باملواصفــات  قائمــة   •
الفنيــة  للوائــح  األساســية  املتطلبــات  مــع  للتوافــق  تطبيقهــا  تــم  التــى  للحلــول  ووصــف  جزئيــا  او  بالكامــل 

املطبقــة. الخليجيــة 

وصف إلجراءات تقويم املطابقة التى تم تطبيقها ونسخة من شهادة فحص الطراز الخليجية.  •

وصــف للحلــول التــى قــام املصنــع بتطبيقهــا لضمــان مطابقــة املنتــج للطــراز املحــدد فــي شــهادة فحــص   •
املقبولــة. الجهــة  إلــى  الصانــع  بإرســالها  قــام  التــى  املســتندات  مــن  ونســخ  الخليجيــة  الطــراز 

عناوين مواقع التصنيع والتخزين للمعدات الكهربائية.  •
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   أنظر القسم 4 »نظام تتبع الشهادات

إن الجهــة املقبولــة مســؤولة عــن مراجعــة والتصديــق علــى الوثائــق الفنيــة التــى يقــوم بتقديمهــا الصانــع واإلحتفــاظ 

بنســخة مــن البيانــات لــدى الجهــة املقبولــة.

إذا لم يتوفر سبب مقنع أو دليل واضح يتعلق بمطابقة املنتجات مع املتطلبات األساسية لالئحة الفنية الخليجية، 

فلــن تكــون هنــاك حاجــة للســلطات الوطنيــة بالــدول األعضــاء لطلــب نســخة مــن تقاريــر اإلختبــار او الوثائــق الفنيــة 

الكاملــة بغــرض الكشــف علــى املــواد املســتوردة. شــهادات فحــص الطــراز وإقــرار املطابقــة هــى إثبــات املطابقــة املطلــوب 

للمراقبــة الروتينيــة.

ملزيــد مــن التفاصيــل برجــاء الرجــوع الــى الفصــل الخامــس – إلتزامــات وســلطات الــدول األعضــاء فــي الالئحــة الفنيــة 

الخليجيــة لألجهــزة و املعــدات الكهربائيــة منخفضــة الجهــد.

فــى حالــة مــا كان ذلــك ضروريــا، فإنــه يمكــن طلــب الوثائــق الفنيــة مــن الشــركات املســجلة فــي نظــام التتبــع الخليجــي 

كفاعــل إقتصــادي   )الصانــع( او مــن الجهــة املقبولــة طبقــا للمــادة 25 م��ن اللئح��ة.
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PRODUCTS
 IN LIST (2)

2. منتجات القائمة )2(
 BD-142004-01
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. 2(2)
منتجات

 القائمــة 
)2(

2.1  مجال التطبيق للقائمة )2( 

مقدمة
بالنسبة للمنتجات الواردة في القائمة )2( فإن الشهادة عن طريق الجهة املقبولة مطلوبة إلزاميا وكذلك 

وسم الرمز الخليجي لتتبع املطابقة.
تعتبر املنتجات جزء من نطاق القائمة )2( على أساس:

• الجهاز: هل يدخل ضمن الئحة الجهد املنخفض؟	

كل األجهــزة واملعــدات والتجهيــزات الكهربائيــة واإللكترونيــة التــى تحتــوي علــى مكونــات كهربائيــة و / أو 

إلكترونيــة مصممــة لإلســتخدام مــع جهــد يتــراوح مــن 50 إلــى 1000 فولــت للتيــار املتــردد و مــا بيــن 75 الــى 

1500 فولــت للتيــار املســتمر، بخــالف اإلســتثناءات. )برجــاء الرجــوع  الــى الفصــل 1.1(.

• تصنيف املنتج: هل يقع ضمن ال 13 تصنيفا املوضحة في القائمة )2(؟	

فــى حالــة عــدم التيقــن، برجــاء مراجعــة رمــوز النظــام املنســق )HS codes( و مراجعــة الفصــول الالحقــة 

كأمثلــة للمنتجــات املدرجــة فــي ذلــك النطــاق.

• الغــرض مــن اإلســتخدام:  هــل يتــم إســتخدامه لألغــراض املنزليــة أو مــا إلــى ذلــك؟ )برجــاء الرجــوع الــى 	

)2.2 الفصــل 

• رمز النظام املنسق )HS code(:  هل تتضمن املنتجات املوضحة في القائمة )2( الرمز املصرح به؟	

املدرجــة  املنتجــات  أمثلــة  مراجعــة  إســتكمال  يجــب  الســابقة،   شــروط  األربعــة  إســتيفاء  حالــة  فــى 

والقيــود. اإلســتثناءات  مــن  التحقــق  أجــل  مــن  التالــي  القســم  فــي  موضــح  هــو  كمــا  للتصنيــف 

برجاء مراجعة شجرة القرار في الشكل 2.1 أ و التوضيح لرموز  النظام املنسق في هذا القسم.
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هل رمز النظام المنسق موجود؟

ال

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

الهل صنف المنتج ضمن القائمة 2

ال

ال

هل المنتج ل ستعمال المنزلي و ما شابهه

خارج مجالأنظر القسم 1.1
الالئحة الفنية 

خارج القائمة 2
ال يحتاج وسم

الشارة الخليجية 

أنظر القائمة 2
القسم 2.1

أنظر المقدمة
للقسم 2.2 

خارج القائمة 2
ال يحتاج وسم

الشارة الخليجية 

راجع القسم 2.2 لتفاصيل مجال التصنيف المعني

هل المنتج
موجود؟ 

ضمن
المجال 

استقبال وثائق الشحنة

المنتج ضمن الالئحة الفنية للجهد المخفض

 انظر التحديدات
 و االستثناءات
 و ا�مثلة على
 منتجات خارج

المجال

 انظر في مجال
 التصنيف و

ا�مثلة داخله

 انظر ا�مثلة على
 منتجات تقع ضمن

تصنيفات أخرى

 التحقق من وجود رمز تتبع
 المطابقة الخليجي على المنتج و

في نظام التتبع الخليجي

 التحقق من وجود و تسجيل
 شهادة فحص الطراز في نظام

التتبع الخليجي

أنظر
 ا�قسام 

أنظر
 ا�قسام 

1.4

خارج القائمة 2
 ال يحتاج

 وسم الشارة
الخليجية

4,3

الشكل 2.1 أ – شجرة القرار لتصنيف املنتجات التى تتطلب شهادة فحص الطراز الخليجية
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 شرح رموز النظام المنسق
المستخدمة في هذا القسم

العامليــة(  الجمــارك  ملنظمــة  التابــع  وترميزهــا  الســلع  لتوصيــف  املنســق  النظــام   - املنســق  )النظــام  املنســق  النظــام  رمــوز  كل 
املســتخدمة فــي هــذا الدليــل اإلرشــادي تتبــع تلــك الرمــوز التــى يتــم إســتخدامها فــي القائمــة )2( مــن TC143307-01 – اإلصــدار )1( 

التقييــس. لهيئــة  2014 كمــا هــو منشــور علــى املوقــع اإللكترونــى  6 أغســطس  بتاريــخ 

مــن أجــل تســهيل إســتخدام هــذه اإلرشــادات يوجــد فــي القســم األمامــي مــن كل قســم للتصنيــف فيمــا يلــي وصــف للعناويــن املرجعيــة 

كمــا هــو موضــح فــي ) التعريفــة الجمركيــة الخارجيــة املشــتركة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي 2012( والتــى تعتمــد عليهــا القائمــة )2(.

باإلضافــة إلــى ذلــك فلقــد تــم إضافــة األوصــاف املحدثــة والعناويــن الفرعيــة اإلضافيــة املوضحــة فــي النســخة الحاليــة مــن التعريفــة 

الجمركيــة املوحــدة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي 2017 لتســهيل املراجعــة. كمــا يوجــد جــدول فــي ملحــق هــذا املســتند.

بالنســبة لرمــوز الســلع فــي القائمــة 2 والتــى تنتهــي بصفريــن )00 فــي الخانــة 7 و 8( والتــى تــم إضافــة رمــوز للســلع لهــا قــد تــم تحديدهــا فــي 

العنــوان الفرعــي بالخانــة السادســة فــي إصــدار 2017 مــن التعريفــة الجمركيــة املوحــدة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، فإنــه يجــب 

وضــع تلــك الرمــوز اإلضافيــة فــي اإلعتبــار.

مثال: التصنيف 1 – مراوح الهواء الكهربائية املنزلية

مالحظاتالوصفالرمز

مـراوح طاولـة أو أرض أو جـدران أو نوافـذ أو سـقوف أو ســـطح، 00 51 14 84
ذات محـــرك كهربـــائي منـــدمج التتجـــاوز قدرته 125 واط

إصدار 2012

00 51 14 84 – هذا الرمز في التصنيف 1 من القائمة 2 يشمل أيضا رموز السلع املضافة حديثا

إصدار 2017
مراوح طاولة أو أرض أو جدران أو نوافذ أو سقوف أو سطح، ذات محرك 

كهربائي مندمج بها ال تتجاوز قدرته 25 واط 84 14 51 10

إصدار 2017

مراوح طاولة أو أرض أو جدران أو نوافذ أو سقوف أو سطح، ذات محرك 
كهربائي مندمج بها تتجاوز قدرته 25 واط و ال تتجاوز قدرته 125 واط 84 14 51 20
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مثال : التصنيف 12: القابسات و املقابس و املهايئات و الوصالت الكهربائية و الشواحن املنزلية

محوالت كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة )إليكتروستاتيكية( )مثل 04 85 
،مقومات التيار( ووشائع التأثير الكهربائي )محثات(

 85 04 40

- مغيرات كهربائية ساكنة )إليكتروستاتيكية(
--- مغيرات كهربائية ساكنة آلالت معالجة البيانات ذاتيا ووحداتها وأجهزة 

اإلتصال

---- شاحن للبطاريات الجافة13 40 04 85

 85 36

أجهزة كهربائية لوصل أو قطع أو لوقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية )مثل 
، املفاتيح أو املرحالت “ريليه” واملنصهرات وأجهزة إمتصاص الصدمات 

الكهربائية ووصالت املآخذ الكهربائية ومقابس )قوابس( وقواعد اللمبات 
“دوى” ووصالت أخر وعلب التوصيل(، معدة لجهد ال يزيد عن 1000 فولت ؛ 

وصالت لأللياف البصرية أو لحزم أو حبال األلياف البصرية

85 36 69
- قواعد ملبات ، وصالت مآخذ كهربائية )قوابس و مقابس(

-- غيرها

--- غيرها من وصالت مآخذ كهربائية )قوابس و مقابس(20 69 36 85

خرى90 36 85
ُ
- أجهزة أ

85 36 90 91
--- غيرها

---- مهيئات )محوالت افياش( وان احتوت على منفذ يو اس بي وما يماثلها

بعض املنتجات املشمولة في نطاق القائمة 2 لم يتم ذكر الرمز الخاص بها في الوثيقة TC143307-01 - اإلصدار 
األول، بالنسبة لتلك الحاالت فإن الرموز اإلضافية للسلع بحسب النسخة الصادرة في 2017 من التعريفة 

الجمركية ملجلس التعاون املشترك لدول الخليج قد تم إضافتها في هذا الدليل للمرجعية.

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق

34

www.gso.org.sa 

شراكــــة مستــــدامة

منتجات القائمة
)2( 

.2



رموز السلع من القائمة )2( مع األرقام اإلضافية التي تحدد رموز السلع طبقا لنظام الترميز الجمركي الوطني كما هو 
مستخدم على سبيل املثال في اململكة العربية السعودية – يجب أن يتم اعتبارها مشمولة في النطاق.
إال أنه من أجل تفادي أي سوء فهم فإن تلك الرموز الوطنية و وصفها لم يتم إدراجها في هذا الدليل.

دول الخليج العربي - مطاحن و خالطات املأكوالت؛ عصارات الفواكه والخضر 85 09 40 00

الجمارك السعودية - مطاحن و خالطات املأكوالت؛ عصارات الفواكه والخضر 850940000000

الجمارك السعودية مطاحن الطعام  850940000001

الجمارك السعودية خالطات الطعام 850940000002

الجمارك السعودية عصارات الفاكهة 850940000003

الجمارك السعودية عصارات الخضراوات 850940000004

أى شــحنة ال يتــم توصيفهــا بصــورة صحيحــة طبقــا لرمــوز ســلع دول الســوق املشــتركة لــدول الخليــج أو ليســت مدرجــة أو تحــت 
مســمى مختلــف فــي نظــام الترميــز إلتحــاد جمــارك دول الســوق املشــتركة لــدول الخليــج ســوف يتــم إعــادة تصنيفهــا طبقــا لرمــوز 

مصلحــة الجمــارك للســوق املشــتركة لــدول الخليــج قبــل إتخــاذ قــرار بشــأن شــمول تلــك املنتجــات فــي نطــاق القائمــة 2.

مثال:

اإلتفاقيات املطبعية التالية فيما يتعلق برموز النظام املنسق قد تم إستخدامها في هذا الفصل:

املعنىالطباعةعنصر نظام التنسيق

 NN NNعنوان رئي�سيطباعة عادية

NN NN NNعنوان فرعيطباعة عادية

NN NN NN NNرمز السلع كما هو وارد بالقائمة 2خط ثقيل

NN NN NN NNرمز مماثل من نسخة 2017خط مائل

NN NN NN NNرمز إضافى للسلعخط محمل تحته خط
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2.2  تصنيف المنتجات في القائمة 2

األجهــزة واملعــدات املوضحــة فــي النســخة الحاليــة مــن القائمــة 2 )رقــم الوثيقــة TC143307-01( هــى مرحلــة التطبيــق 

األولــى لالئحــة الفنيــة الخليجيــة لألجهــزة و املعــدات الكهربائيــة منخفضــة الجهــد. هــذه القائمــة تشــمل املنتجــات الخاصــة 

باإلســتخدام املنزلــي ومــا شــابه ذلــك والتــى تعتبــر منتجــات عاليــة املخاطــر حيــث أنــه يتــم إســتخدامها بواســطة مســتهلكين 

ومســتخدمين غيــر مدربيــن.

األجهــزة التــى يمكــن تركيبهــا فــي األماكــن العامــة مثــل املتاجــر، املكاتــب، املطاعــم ، املخابــز، الفنــادق، الصناعــات الصغيــرة 

واملــزارع والتــى يمكــن إســتخدامها بواســطة غيــر متخصصيــن قــد تــم إدراجهــا أيضــا فــي تلــك القائمــة.

املنتجــات املخصصــة لإلســتخدام التجــاري أو الصناعــي والتــي ال يتــم إســتخدامها بصــورة عامــة بواســطة املســتهلكين 

تعتبــر خــارج نطــاق هــذه النســخة مــن القائمــة 2.

املنتجات التى يمكن إستخدامها في كال الغرضين سوف تعتبر خاضعة لهذا التصنيف.

املنتجــات  حــول  تفصيليــة  إلرشــادات   2 القائمــة  تحــت  تصنيــف  بــكل  الخــاص  القســم  الــى  الرجــوع  برجــاء 
النطــاق. ذلــك  فــي  املدرجــة  وغيــر  املدرجــة 

دول الخليج العربي
مضخات هواء ومضخات تفريغ الهواء ، مضاغط ومراوح هواء أو 

غازات أخر ؛ أجهزة "أغطية" شافطة أو مبدلة للهواء بمراوح مندمجة 
، وإن كانت مزودة بمنقيات هواء )فالتر(

84 14

الجمارك السعودية املراوح 84 14 5x

الجمارك السعودية
مراوح طاولة أو أرض أو جدران أو نوافذ أو سقوف أو سطح، ذات 

محرك كهربائي مندمج ال تتجاوز قدرته 125 واط
84 14 51 00

الجمارك السعودية
مراوح طاولة أو أرض أو جدران أو نوافذ أو سقوف أو سطح، ذات 

محرك كهربائي مندمج بها ال تتجاوز قدرته 25 واط
84 14 51 10

الجمارك السعودية
مراوح طاولة أو أرض أو جدران أو نوافذ أو سقوف أو سطح، ذات 
محرك كهربائي مندمج بها تتجاوز قدرته 25 واط و ال تتجاوز قدرته 

125 واط

84 14 51 20

الجمارك السعودية غيرها 84 14 59 00

التصنيف 1: المراوح الكهربائية المنزلية
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مالحظات املواصفات القياسية الدولية

متطلبات عامة IEC 60335-1 السالمة الكهربائية

متطلبات خاصة للمراوح IEC 60335-2-80

CISPR 14-1 افق الكهرومغناطي�سي التو

CISPR 14-2

IEC 61000-3-2

IEC 61000-3-3

مقنن املعدات < 16 أمبير IEC 61000-3-11

مقنن املعدات < 16 أمبير IEC 61000-3-12

مالحظة: قد تتطلب األجهزة املنزلية الذكية التي تتضمن Wi-Fi ووسائل االتصال األخرى بالهواتف الذكية شهادات 
وموافقات إضافية من السلطات األخرى )لتنظيم االتصاالت(.

المجال والتحديدات

مراوح السقف  -

مراوح القاعدة   -

مراوح رأسية  -

مراوح الطاولة  -

مراوح الحائط  -

مراوح األرض الرأسية  -

مراوح صندوق  -

محرك الهواء / مراوح منفاخ – لإلستخدام املنزلي فقط  -

مراوح املجاري الهوائية – لإلستخدام املنزلي فقط  -

مراوح الحواجز  -

مراوح الشفط – لإلستخدام املنزلي فقط  -

هذا 
المجال 
يشمل
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منقى الهواء / مزيل الرطوبة  -

أجهزة لتغيير الحرارة والرطوبة  -

مبردات الهواء الصحراوية  -

مراوح الرذاذ  -

الستائر الهوائية  -

مراوح الشفط لإلستخدام غير املنزلي  -

املراوح الجافة الصغيرة  -

مراوح لتبريد األجهزة الكهربائية  -

مراوح أعلى السطح  -

شفاطات الطبخ  -

مراوح يتم وضعها في بعض األجهزة/التطبيقات األخرى  -

أجهزة مخصصة فقط لألغراض الصناعية ومراوح الطرد   -

              املركزي ذات الضغط العالي.

املراوح التى تعمل في أجواء غير مبردة يجب إختبارها لتكون مالئمة 

لألجواء اإلستوائية.

المجال
ال يشمل:

معلومات 
إضافية:
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01 -  أ منتجات ضمن المجال: أمثلة

01 – أ – 1

مراوح للسقف )كذلك المصحوبة بوحدات إضاءة(

01 – أ – 2

مراوح قاعدية ورأسية

01 – أ – 3

مراوح طاولة و حائط

01 – أ – 4

مراوح أرضية وصندوق

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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01 – أ – 5

محرك هواء / مروحة نفخ لإلستخدام المنزلى أو ما إلى ذلك. 

01 – أ – 6

مراوح مجاري الهواء لإلستخدام المنزلي

01 – أ – 7

مراوح الحواجز و مراوح الشفط لإلستخدام المنزلي

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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01 – ب منتجات خارج المجال: أمثلة 

01 – ب – 1

أجهزة تنقية الهواء / مزيالت الرطوبة

01 – ب – 2

مبردات الهواء الصحراوية

01 – ب – 3

مراوح الرذاذ

01 – ب – 4

الستائر الهوائية

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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01 – ب – 5

مراوح الشفط لإلستخدام غير المنزلي

01 – ب – 6

المراوح الجافة الصغيرة

01 – ب – 7

مراوح لتبريد األدوات الكهربائية

01 – ب – 8

مراوح أعلى السطح

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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01 – ب – 9

شفاط الطبخ

01 – ب – 10

مراوح لألغراض الصناعية

01 – ب – 11

مراوح الطرد ذات الضغط العالي

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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التصنيف 2: الثالجات، المجمدات وأجهزة التبريد والتجميد األخرى

84 18

ثالجات )برادات( ومجمدات )فريزرات( وغيرها من آالت 
ومعدات وأجهزة التبريد أو التجميد ، كهربائية أو غير 

كهربائية؛ مضخات حراري ، عدا آالت وأجهزة تكييف الهواء 
الداخلة في البند 84.15

هذا الرمز يمكن أن يغطي األجهزة 
بسعة أكثر من 900 لتر )أو 30 قدم 

مكعب( واملستثناة من القائمة 2

ثالجات مع مجمدات في جسم واحد ، مجهزة بأبواب خارجية 00 10 18 84
مستقلة

ثالجات من النوع املنزلي : تعمل بالضغط00 21 18 84

ثالجات من النوع املنزلي : غيرها00 29 18 84

مجمدات بشكل صناديق أفقية ، ال تتجاوز سعتها 800 لتر00 30 18 84

مجمدات بشكل صناديق رأسية ، ال تتجاوز سعتها 900 لتر00 40 18 84

المواصفات القياسية المطبقة

مالحظاتالمواصفات القياسية الدولية

متطلبات عامةIEC 60335-1السالمة الكهربائية

IEC 60335-2-24متطلبات خاصة ألجهزة التبريد

افق  التو
الكهرومغناطي�سي

CISPR 14-1متطلبات خاصة ألجهزة التبريد

CISPR 14-2

IEC 61000-3-2

IEC 61000-3-3

IEC 61000-3-11مقنن املعدات < 16 أمبير

IEC 61000-3-12مقنن املعدات < 16 أمبير

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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هذا 
المجال 
يشمل

هذا 
المجال

ال يشمل

المجال والتحديدات

 أدوات التبريد املنزلية:
الثالجات ذات الباب الواحد والثالجات – املجمدات املدمجة بسعة ال تتجاوز 900 لتر.  -

الثالجات ذات البابين أو الثالجات – املجمدات متعددة األبواب بسعة ال تتجاوز 900 لتر.  -
الثالجات الصغيرة ومبردات املشروبات لإلستخدام املنزلي  -

املجمدات الصندوقية )األفقية( بسعة ال تزيد عن 800 لتر  -
املجمدات الرأسية بسعة ال تزيد عن 900 لتر  -

أدوات صناعة الثلج  -
أدوات اآليس كريم  -

مبردات املياه ومعدات التبريد األخرى  -
أجهزة التبريد بسعة تتجاوز 900 لتر  -

املجمدات الصندوقية )األفقية( بسعة تتجاوز 800 لتر  -
الثالجات واملجمدات املستخدمة لعرض منتجات الطعام واملشروبات للبيع بالتجزئة  -

أجهزة التوزيع وآالت البيع  -
أدوات التبريد للمختبرات و / أو اإلستخدام الطبي  -

أجهزة التبريد لإلستخدام الصناعي  -
األجهزة التى تعمل على مصدر تيار مستمر للجهد املنخفض للغاية )مثل السيارات( و / أو   -

       التي تشمل بطارية تستخدم كمصدر طاقة ألغراض التبريد.
األجهزة غير املنزلية التي يقوم القائم بالتركيب بتجميعها في املوقع  -

أجهزة ذات ضواغط املحركات عن بعد  -
ضواغط املحركات كجزء من املبردات  -

األجهزة التى يتم تشغيلها في بيئة غير مبردة يجب أن يتم إختبارها لتكون مالئمة لألجواء 
اإلستوائية.

معلومات 
إضافية
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02 – أ منتجات ضمن المجال: أمثلة

02- أ - 1

 ثالجات ذات باب واحد – الثالجات والمجمدات المدمجة بسعة حتى 900 لتر والتى قد تشمل
وظائف إضافية )على سبيل المثال صانع للثلج(

02- أ - 2

 الثالجات ذات البابين – الثالجات والمجمدات المدمجة المتعددة األبواب بسعة حتى 900 
لتر والتى قد تشمل وظائف إضافية )على سبيل المثال صانع للثلج(

02- أ - 3

الثالجات الصغيرة ومبردات المشروبات لإلستخدام المنزلي

02- أ - 4

المجمدات الصندوقية )األفقية( بسعة حتى 800 لتر

02- أ - 5

المجمدات الرأسية بسعة حتى 900 لتر

02- أ - 5

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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02 – ب منتجات خارج المجال: أمثلة

02- ب - 1

صانعات الثلج المنفصلة – أجهزة لصنع وتخزين وتوزيع الثلج

02- ب - 2

أجهزة األيس كريم – أجهزة لصنع وتوزيع اآليس كريم

02- ب - 3

أجهزة تبريد أخرى – أجهزة لتبريد وتوزيع المياه

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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02- ب - 4

أجهزة تبريد بسعة تزيد عن 900 لتر

02- ب - 5

أجهزة تجميد أفقية بسعة تزيد عن 800 لتر

02- ب - 6

الثالجات والمجمدات المستخدمة لعرض منتجات الطعام والمشروبات بغرض البيع بالتجزئة

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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02- ب - 7

أجهزة التوزيع وأدوات البيع

02- ب - 8

أجهزة التبريد للمختبرات و / أو اإلستخدام الطبي

02- ب - 9

األجهزة التى يتم تغذيتها بالبطاريات أو مصدر تيار مستمر )مثل صندوق تبريد السيارة(

02- ب - 
10

أجزاء للثالجات  – ضواغط المحركات

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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التصنيف 3: غساالت المالبس و مجففات المالبس بالطرد المركزي وتشمل تلك التى تقوم بعملية 
الغسيل والتجفيف معا

أجهزة طرد مركزي ، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد املركزي ؛ آالت وأجهزة 21 84
ترشيح أو تنقية السوائل أو الغازات

أجهزة طرد مركزي ، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد املركزي: 00 12 21 84
أجهزة تجفيف البياضات واأللبسة

آالت غسل منزلية مما يستعمل في املنازل أو املغاسل العامة )املصابغ(، بما فيها 50 84
اآلالت التي تقوم بعمليتي الغسل و التجفيف

آالت ال تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 كغ :00 11 50 84
ً
- آالت ذاتية الحركة كليا

آالت ال تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 كغ :00 12 50 84
- آالت أخر، مندمجة بأجهزة تجفيف تعمل بالطرد املركزي

آالت ال تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 كغ :00 19 50 84
- غيرها

مالحظة: قد تتطلب األجهزة املنزلية الذكية التي تتضمن Wi-Fi ووسائل االتصال األخرى بالهواتف الذكية شهادات وموافقات 
إضافية من السلطات األخرى )لتنظيم االتصاالت(.

المواصفات القياسية المطبقة

مالحظاتالمواصفات القياسية الدولية

متطلبات عامةIEC 60335-1السالمة الكهربائية

IEC 60335-2-11متطلبات خاصة ملجففات املالبس

IEC 60335-2-4متطلبات خاصة للمستخلصات الدوارة

IEC 60335-2-7متطلبات خاصة للغساالت

CISPR 14-1التوافق الكهرومغناطيسي

CISPR 14-2

IEC 61000-3-2

IEC 61000-3-3

IEC 61000-3-11مقنن املعدات < 16 أمبير

IEC 61000-3-12مقنن املعدات < 16 أمبير

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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هذا 
المجال 
يشمل

المجال والتحديدات

هذا 
المجال

ال يشمل

األجهزة ذات سعة غسيل جاف ال تتجاوز 10 كجم:
- مجففات املالبس الدوارة الكهربائية

- غساالت املالبس )األوتوماتيك، نصف أوتوماتيك أو التحكم 
اليدوي( من أي نوع )أسطوانية، دوارة، تحميل أمامي، تحميل 

علوي ..الخ(
- غساالت املالبس التى تضم مستخلص دوار أو وظيفة التجفيف

- املستخلصات الدوارة

- األجهزة ذات سعة غسيل جاف تتجاوز 10 كجم
- مجففات املالبس خالف املجففات الدوارة و املستخلصات الدوارة

- قضبان املناشف التى يتم تسخينها كهربائيا
-  مجففات أو غساالت املغاسل العامة 

- أجهزة التنظيف الجاف
- غساالت األطباق

- األجهزة الخاصة باإلستخدام التجاري والصناعي

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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03 –  أمنتجات ضمن المجال: أمثلة

03- أ - 1

المجففات الدوارة و األجهزة التى تضم غساالت ومجففات بسعة غسيل جاف ال تزيد عن 10  كغ

03- أ - 2

 الغساالت الكهربائية، بسعة غسيل جاف ال تتجاوز 10  كغ. أوتوماتيك أو ذات أحواض
منفصلة للغسيل والعصر

03- أ - 3

المستخلصات الدوارة المنفصلة أو كجزء من الجهاز بسعة غسيل جاف ال تزيد عن 10  كغ 

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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03 –  ب منتجات خارج المجال: أمثلة

03- ب - 1

أجهزة الغسيل أو التجفيف المنزلية بسعة غسيل جاف تزيد عن 10  كغ

03- ب - 2

 الغساالت المنزلية المكونة أمامية التحميل التي تحتوي على قسم علوي التحميل بمجموع
سعات يتجاوز ال 10 كغ 

03- ب - 3

مجففات المالبس الكهربائية لتجفيف المنسوجات على أرفف في مجرى هوائي دافئ

03- ب - 4

خزائن أو منصات تجفيف المالبس كهربائيا

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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03- ب - 5

مجففات المالبس ذات التسخين الكهربائى القابلة للحمل / الطي

03- ب - 6

مجففات المالبس لغرض تجفيف األحذية أو القفازات

03- ب - 7

قضبان المناشف ذات التسخين الكهربائي

03- ب - 8

مجففات أو غساالت المغاسل العامة )مثل التي تعمل بالعملة(

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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03- ب - 9

أجهزة الغسيل أو التجفيف الصناعي، تشمل أجهزة التنظيف الجاف

03- ب - 10

غساالت األطباق

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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التصنيف 4: مطاحن وخالطات الطعام وعصارات الفاكهة أو الخضروات

أجهزة آلية كهربائية لألستعمال املنزلي ذات محرك كهربائي مندمج بها، عدا املكانس الكهربائية  09 85
الداخلة في البند 85.08

- مطاحن و خالطات املأكوالت؛ عصارات الفواكه والخضر00 40 09 85

مالحظة: قد تتطلب األجهزة املنزلية الذكية التي تتضمن Wi-Fi ووسائل االتصال األخرى بالهواتف الذكية شهادات 
وموافقات إضافية من السلطات األخرى )لتنظيم االتصاالت(.

المواصفات القياسية المطبقة

مالحظاتالمواصفات القياسية الدولية

السالمة الكهربائية
IEC 60335-1 متطلبات عامة

IEC 60335-2-14متطلبات خاصة ألجهزة املطبخ

التوافق 
الكهرومغناطيسي

CISPR 14-1

CISPR 14-2

IEC 61000-3-2

IEC 61000-3-3

IEC 61000-3-11مقنن املعدات < 16 أمبير

IEC 61000-3-12مقنن املعدات < 16 أمبير

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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هذا 
المجال 
يشمل

المجال والتحديدات

هذا 
المجال

ال يشمل

- مطاحن الطعام
- أدوات الفرم

- خالطات الطعام
- العصارات السريعة والبطيئة

- عصارات الحمضيات والفاكهة
- مستخلصات عصير التوت

- الخالطات
- مطاحن البن

- مطاحن الحبوب
- محضر الطعام متعدد الوظائف وأجهزة املطبخ لإلستخدام املنزلي فقط

- أدوات خفق الكريم
- مضارب البيض

- أدوات البشر
- أدوات تقطيع البقول

- أدوات التمزيق
- أدوات التقطيع بدون وظائف مزج أو خلط الطعام

- أدوات التقطيع بشرائح
- فتاحات العلب

- أدوات شحذ السكاكين
- السكاكين

- أجهزة اآليس كريم وتشمل تلك املستخدمة في الثالجات أو املجمدات أو تلك املدمجة مع ضاغط محرك
- أدوات تقشير البطاطس

- أدوات صنع رغوة الحليب
- أدوات صناعة املكرونة

- أدوات التخلص من مخلفات الطعام
- أدوات ضخ اللبن

- أدوات الغربلة
- أدوات املطبخ لإلستخدام التجاري

- أدوات املطبخ لإلستخدام الصناعي
 sweet balls – »صانع »اللقيمات -

- األجهزة التي ليست ضمن مجال الجهد في الالئحة )مثال األجهزة أقل من 50 فولت التي تغذى بكهرباء 
السيارات(

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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04 – أ منتجات ضمن المجال: أمثلة

04- أ - 1

مطحنة – مفرمة طعام

04- أ - 2

 مطحنة ومفرمة طعام – من النوع المثبت على الطاولة )تقوم بعمليات الفرم
والمزح بإستخدام ملحقات مختلفة(

04- أ - 3

خالط طعام – من النوع المثبت على المنضدة

04- أ - 4

خالط طعام – نوع مركب )محمول يدويا أو ثابت( 

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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04- أ - 5

 خالط طعام – من النوع المحمول يدويا بما في ذلك جهاز المطبخ مزود بمحول تيار
مستمر قابل للفصل

04- أ - 6

عصارات للفاكهة أو الخضروات – عصارة ذات قوة طرد أو بطيئة

04- أ - 7

عصارات فاكهة – عصارة للحمضيات والفاكهة

04- أ - 8

خالط طعام – خالط رأسي )خالط محمول يدويا(

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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04- أ - 9

خالط طعام – مثبت على الطاولة، كذلك ضمن مجموعة متعددة األغراض للمطبخ

04- أ - 10

مطحنة بن 

04- أ - 11

مطحنة حبوب

04- أ - 12

محضر طعام لمزج وخلط الطعام

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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04 - ب منتجات خارج المجال: أمثلة 

04- ب - 1

مبشرة وأدوات تقطيع و تمزيق خضار بدون وظائف خلط للطعام

04- ب - 2

أدوات تقطيع بدون وظائف خلط الطعام

04- ب - 3

أدوات تقطيع شرائح اللحم والجبن والخبز أو ما إلى ذلك

04- ب - 4

فتاحات العلب

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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04- ب - 5

شاحذ السكاكين

04- ب - 6

سكين كهربائي

04- ب - 7

أدوات صنع اآليس كريم

04- ب - 8

أدوات تقشير البطاطس، الفواكه أو الخضروات

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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04- ب - 9

أدوات خفق اللبن )وظائف المزج والتسخين(

04- ب - 10

أدوات صنع المكرونة

04- ب - 11

أدوات التخلص من نفايات الطعام

04- ب - 12

أدوات إعداد اللحوم أو الدواجن لإلستخدم التجاري أو الصناعي

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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04- ب - 13

معدات إعداد الطعام لإلستخدام التجارى أو الصناعى

04- ب - 14

صانع “اللقيمات” 

04- ب - 15

المنتج يعمل بأقل من 50 فولت ، وعناصر محمولة بالسيارة وما شابه ذلك

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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التصنيف 5: أجهزة تحميص الخبز

85 16

مســخنات فوريــة للميــاه أو مســخنات ميــاه مجمعــة أو مســخنات حراريــة 
غاطســة، كهربائيــة، أجهــزة كهربائيــة حراريــة لتدفئــة األماكــن أو التربــة أو 
)مثــل،  الشــعر  لتصفيــف  كهربائيــة  حراريــة  أجهــزة  مماثلــة؛  ألســتعماالت 
األيــدي؛  للتجعيــد( ومجففــات  املســخنة  املجففــات واملجعــدات واملالقــط 
مــكاوي كهربائيــة؛ أجهــزة حراريــة كهربائيــة ألســتعماالت منزليــة؛ مقاومــات 

حراريــة كهربائيــة عــدا تلــك الداخلــة فــي البنــد 85.45

أجهزة حرارية كهربائية أخر:00 72 16 85
تحميص الخبز

المواصفات القياسية المطبقة

مالحظاتالمواصفات القياسية الدولية

السالمة الكهربائية

IEC 60335-1متطلبات عامة

IEC 60335-2-9 الشوايات، أدوات التحميص و أدوات
الطهي املحمولة املشابهة

التوافق الكهرومغناطيسي

CISPR 14-1

CISPR 14-2

IEC 61000-3-2

IEC 61000-3-3

IEC 61000-3-11مقنن املعدات < 16 أمبير

IEC 61000-3-12مقنن املعدات < 16 أمبير

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق

65

www.gso.org.sa 

شراكــــة مستــــدامة

منتجات القائمة
)2( 

.2



هذا 
المجال 
يشمل

المجال والتحديدات

هذا 
المجال

ال يشمل

- أدوات تحميص الخبز لإلستخدام املنزلي أو ما إلى ذلك )التسخين الرأ�سي أو األفقي(

- أدوات تحميص الشطائر

- أفران تحميص الخبز

- أدوات تحميص الخبز املتعددة 

- أدوات تحميص الخبز لغير اإلستخدام املنزلي

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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05 – أ منتجات ضمن المجال: أمثلة

05- أ - 1

أدوات تحميص الخبز

05- أ - 2

أدوات تحميص الشطائر

05- أ - 3

أفران التحميص

05- أ - 4

أدوات التحميص المتعددة

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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05 – ب منتجات خارج المجال: أمثلة

05- ب - 1

أدوات تحميص الخبز التجارية

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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التصنيف 6: أجهزة تصفيف وتجفيف الشعر الكهربائية - الحرارية

85 16

مسخنات فورية للمياه أو مسخنات مياه مجمعة أو مسخنات حرارية غاطسة، 
كهربائية، أجهزة كهربائية حرارية لتدفئة األماكن أو التربة أو ألستعماالت مماثلة؛ 

أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر )مثل، املجففات واملجعدات واملالقط 
املسخنة للتجعيد( ومجففات األيدي؛ مكاوي كهربائية؛ أجهزة حرارية كهربائية 

ألستعماالت منزلية؛ مقاومات حرارية كهربائية عدا تلك الداخلة في البند 85.45

- أحهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر أو لتجفيف األيدي00 31 16 85
- - مجففات شعر

- أحهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر أو لتجفيف األيدي00 32 16 85
- - أجهزة أخر لتصفيف الشعر  

- أحهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر أو لتجفيف األيدي00 33 16 85
- - مجففات أيدي

المواصفات القياسية المطبقة

مالحظاتالمواصفات القياسية الدولية

متطلبات عامةIEC 60335-1السالمة الكهربائية

IEC 60335-2-23متطلبات خاصة ألجهزة العناية بالجلد أو الشعر

التوافق 
الكهرومغناطيسي

CISPR 14-1

CISPR 14-2

IEC 61000-3-2

IEC 61000-3-3

IEC 61000-3-11مقنن املعدات < 16 أمبير

IEC 61000-3-12مقنن املعدات < 16 أمبير

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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هذا 
المجال 
يشمل

المجال والتحديدات

هذا 
المجال

ال يشمل

- مجففات الشعر
- أدوات فرد و تنعيم الشعر

- مكواة لف الشعر 
- بكرات تمويج شعر مع تسخين منفصل لإلستخدام املنزلي فقط

- أجهزة تسخين ملموجات شعر قابلة للفك لإلستخدام املنزلي فقط
- أمشاط تمويج

- مجففات األيدي
- األجهزة الواردة في هذا التصنيف قد تشمل أدوات مولدة لأليونات )مؤين(

- حمامات البخار للوجه
- أجهزة الحالقة وقص الشعر وما شابه ذلك

- مزيل الشعر، أجهزة إزالة الشعر
- أجهزة تعريض الجلد لإلشعاع الضوئي 

- أجهزة العناية بالجمال وأدوات التجميل التي تحتوي على أشعة الليزر ومصادر الضوء 
الشديدة

- أدوات تجميل األظافر و الباديكير
-  موزعات ورق التنشيف و الصابون

- جهاز تجفيف الشعر من النوع الذي يستخدم خوذة في صالونات تصفيف الشعر
- أجهزة للتمويج الدائم ، و بكرات تمويج الشعر مع سخانات منفصلة ، و عناصر تسخين 

ملموجات شعر قابلة للفك، ... الخ، الستخدامها في صالونات تصفيف الشعر.
- أدوات قص األظافر والشعر للحيوانات

- البطانيات والوسادات واملالبس وأجهزة التدفئة املرنة املماثلة 
- مجففات الجسم الكهربائية

- األجهزة املستخدمة لألغراض الطبية
- األجهزة املخصصة لإلستخدام التجاري حصرا

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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06- أ المنتجات ضمن المجال: أمثلة

06- أ - 1

مجففات الشعر اليدوية

06- أ - 2

مكواة لفرد الشعر الكهربائية

06- أ - 3

مكواة لتمويج الشعر

06- أ - 4

مجموعة بكرات الشعر )جهاز تسخين لبكرات تمويج الشعر القابلة للفك(

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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06- أ - 5

فرشاة الهواء الساخن / مشط التمويج

06- أ - 6

أجهزة تجفيف األيدي – مجففات اليد

06- أ - 7

أجهزة الهواء المثبتة على الحائط )مجفف اليد(

06- أ - 8

مجفف الشعر المثبت على الجدار/ مع جزء محمول باليد

06- أ - 9

مجفف الشعر على الحائط 

ممكن أن يكون معه مقبس آللة حالقة، 
أنظر التصنيف 12
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06 – ب منتجات خارج المجال: أمثلة

06- ب - 1

حمام بخار ساونا للوجه

06- ب - 2

ماكنة حالقة الشعر

06- ب - 3

آالت إزالة و نزع الشعر

06- ب - 4

مصباح عالجي / تجميلي )األشعة تحت الحمراء، األشعة فوق البنفسجية(

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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06- ب - 5

أجهزة العناية باألظافر )باديكير ، مانيكير(

06- ب - 6

مجفف األظافر

06- ب - 7

موزع ورق تنشيف الكتروني / موزع صابون إلكتروني

06- ب - 8

جهاز تجفيف الشعر من النوع بشكل خوذة لالستخدام في صالونات تصفيف الشعر

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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06- ب - 9

جهاز للتموج الدائم لالستخدام في صالونات تصفيف الشعر

06- ب - 10

آالت قص الشعر و األظافر للحيوانات 

06- ب - 11

البطانيات والوسادات والمالبس وأجهزة التدفئة المرنة المماثلة

06- ب - 12

مجفف كهربائي للجسم

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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التصنيف 7: أجهزة التدفئة الكهربائية المنزلية

85 16

حراريــة  مســخنات  أو  مجمعــة  ميــاه  مســخنات  أو  للميــاه  فوريــة  مســخنات 
أو  التربــة  أو  األماكــن  لتدفئــة  حراريــة  كهربائيــة  أجهــزة  كهربائيــة،  غاطســة، 
)مثــل،  الشــعر  لتصفيــف  كهربائيــة  حراريــة  أجهــزة  مماثلــة؛  ألســتعماالت 
األيــدي؛  ومجففــات  للتجعيــد(  املســخنة  واملالقــط  واملجعــدات  املجففــات 
مقاومــات  منزليــة؛  ألســتعماالت  كهربائيــة  حراريــة  أجهــزة  كهربائيــة؛  مــكاوي 

85.45 البنــد  فــي  الداخلــة  تلــك  عــدا  كهربائيــة  حراريــة 

85 16 29 10
- أجهزة كهربائية لتدفئة األماكن أو التربة:

-- غيرها:
--- أجهزة كهربائية للتدفئة املنزلية

المواصفات القياسية المطبقة:

مالحظاتالمواصفات القياسية الدولية

متطلبات عامةIEC 60335-1السالمة الكهربائية

IEC 60335-2-30متطلبات ألجهزة تدفئة الغرف

التوافق 
الكهرومغناطيسي

CISPR 14-1

CISPR 14-2

IEC 61000-3-2

IEC 61000-3-3

IEC 61000-3-11مقنن املعدات < 16 أمبير

IEC 61000-3-12مقنن املعدات < 16 أمبير
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هذا 
المجال 
يشمل

المجال والتحديدات

هذا 
المجال

ال يشمل

مدافيء بمراوح  -
مشعات حرارية مليئة بالسوائل  -

مدافيء مشعة  -
مدافيء لوحية  -

مدافيء بالحمل الحراري  -
-  مدافيء أنبوبية

مدافيء لالستخدام في البيوت الزراعية ، لالستخدام املنزلي فقط   -
أجهزة املصباح الحراري املثبتة على السقف  -

-  مدافيء كهربائية للمساحات املفتوحة

املدافيء التي تغطي الفتحات  -
مدافيء الستخدام البيوت املتنقلة  -

مدافيء البيوت الزراعية بإستثناء تلك املخصصة لإلستخدام املنزلي  -
البطانيات، املساند واملالبس أو أجهزة التسخين املرنة املشابهة  -

أجهزة تدفئة األقدام وسجاد التدفئة  -
أجهزة تدفئة لتفريخ و تربية الحيوانات  -
عناصر التسخين املرنة لتدفئة الغرف  -

سجادات التدفئة  -
مدافيء الغرف بطريق التخزين الحراري  -

سخانات غرف الساونا  -
املباخر الكهربائية  -

قضبان التسخين الكهربائية للمناشف  -
األجهزة التي يتم توليد الحرارة فيها بوسائل أخرى غير الكهرباء )مثل الغاز ومواقد   -

الكيروسين(، وكذلك ذات الوصالت الكهربائية
أجهزة التسخين داخل أجهزة تكييف الهواء  -

نظم التدفئة املركزية  -
كابالت التسخين  -

- األجهزة املخصصة لإلستخدام الصناعي حصرا
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07- أ منتجات ضمن المجال: أمثلة

07- أ  - 1

مدافيء بمراوح

07- أ  - 2

مشعات حرارية مليئة بالسوائل

07- أ  - 3

مدافيء مشعة
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07- أ  - 4

مدافي بشكل مواقد )مدفأة كهربائية ذات تأثير بصرى للديكور(

07- أ  - 5

مدافيء لوحية

07- أ  - 6

مدافيء بالحمل الحراري

07- أ  - 7

مدافيء أنبوبية
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07- أ  - 8

مدافيء لالستخدام في البيوت الزراعية، لالستخدام المنزلي فقط

07- أ  - 9

أجهزة المصباح الحراري المثبتة على السقف

07- أ  - 10

مدافيء كهربائية للمساحات المفتوحة
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07 – ب منتجات خارج المجال: أمثلة

07- ب  - 1

المدافيء التي تغطي الفتحات أو المدافيء الستخدام البيوت المتنقلة

07- ب  - 2

مدافيء البيوت الزراعية بإستثناء تلك المخصصة لإلستخدام المنزلي

07- ب  - 3

البطانيات، المساند والمالبس أو أجهزة التسخين المرنة المشابهة
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07- ب  - 4

أجهزة تدفئة األقدام

07- ب  - 5

أجهزة تدفئة ما تحت السجاد

07- ب  - 6

مشعات حرارة بالتخزين الحراري

07- ب  - 7

سخانات غرف الساونا

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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07- ب  - 7

المباخر الكهربائية

07- ب  - 8

قضبان التسخين الكهربائية للمناشف

07- ب  - 8

 مدافيء بمراوح تعمل بالغاز أو الكيروسين أو أنواع أخرى غير كهربائية )ال يوجد عناصر
تسخين كهربائية(، وكذلك تلك التي تحتوي على توصيالت الكهربائية للتحكم في التشغيل

07- ب  - 9

مدافئ تعمل بالغاز / سخانات للمساحات المفتوحة
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07- ب  - 10

السخانات الكهربائية الصناعية

07- ب  - 11

مراوح التسخين الصناعية )ديزل، كيروسين، غاز(
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التصنيف 8: أفران الموجات متناهية الصغر )ميكروويف(

85 16 

مسخنات فورية للمياه أو مسخنات مياه مجمعة أو مسخنات حرارية 

غاطسة، كهربائية، أجهزة كهربائية حرارية لتدفئة األماكن أو التربة أو 

ألستعماالت مماثلة؛ أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر )مثل، 

املجففات واملجعدات واملالقط املسخنة للتجعيد( ومجففات األيدي؛ مكاوي 

كهربائية؛ أجهزة حرارية كهربائية ألستعماالت منزلية؛ مقاومات حرارية 

كهربائية عدا تلك الداخلة في البند 85.45

أفران تعمل بموجات متناهية الصغر )ميكروويف(00 50 16 85

المواصفات القياسية المطبقة:

مالحظاتاملواصفات القياسية الدولية

متطلبات عامةIEC 60335-1السالمة الكهربائية

IEC 60335-2-25
متطلبات خاصة ألفران امليكروويف، بما 

فيها أجهزة امليكروويف التي تجمع وظيفة 
أخرى

التوافق الكهرومغناطيسي

CISPR 14-1
CISPR – 14-2

CISPR 11
IEC 61000-3-2

IEC 61000-3-3

IEC 61000-3-11مقنن املعدات < 16 أمبير

IEC 61000-3-12مقنن املعدات < 16 أمبير

هذا المجال 
يشمل

المجال والتحديدات

هذا المجال
ال يشمل

- أفران امليكروويف
- أفران امليكروويف التي تجمع وظيفة أخرى

- أفران امليكروويف غير املنزلية )التجارية، الصناعية، لإلستخدام في 
املختبرات(

- أجزاء أفران امليكروويف

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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08- أ منتجات ضمن المجال: أمثلة

08- أ  - 1

أفران ميكروويف مستقلة

08- أ  - 2

أفران ميكروويف مثبتة

08- أ  - 3

أفران ميكروويف مع وظيفة شوي

08- أ  - 4

أفران الميكروويف التي تجمع وظيفة أخرى

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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08- ب منتجات خارج المجال: أمثلة

08- ب  - 1

أفران ميكروويف لإلستخدام التجارى

08- ب  - 2

أفران ميكروويف للمختبرات

08- ب  - 3

أفران ميكروويف لإلستخدامات الصناعية

08- ب  - 4

أجزاء أفران الميكروويف – الماغنترون

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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التصنيف 9 : أفران أخرى، مواقد، ألواح التسخين، حلقات تسخين، شوايات

85 16 

مسخنات فورية للمياه أو مسخنات مياه مجمعة أو مسخنات حرارية غاطسة، 

كهربائية، أجهزة كهربائية حرارية لتدفئة األماكن أو التربة أو ألستعماالت مماثلة؛ 

أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر )مثل، املجففات واملجعدات واملالقط 

املسخنة للتجعيد( ومجففات األيدي؛ مكاوي كهربائية؛ أجهزة حرارية كهربائية 

ألستعماالت منزلية؛ مقاومات حرارية كهربائية عدا تلك الداخلة في البند 85.45

أفران أخر؛ أفران طبخ ومواقد )بما فيها مسطحات الطبخ( وغاليات وشوايات  00 60 16 85
ومحمصات

ملحوظة:

ألواح التسخين واألجهزة المشابهة، أجهزة عمل لبن الصويا، وعمل الزبادي يمكن أن يتم إدراجها تحت رمز التصنيف التالي:
85167990 »غيرها« - أجهزة حرارية كهربائية أخر

حتى في حال إدراجها تحت رمز تصنيف آخر فإن هذه المنتجات تعتبر ضمن القائمة 2.

المواصفات القياسية المطبقة:

مالحظاتالمواصفات القياسية الدولية
متطلبات عامةIEC 60335-1السالمة الكهربائية

IEC 60335-2-6
أجهزة الطهي الثابتة، املواقد، األفران واألجهزة املماثلة

IEC 60335-2-9 الشوايات، أجهزة تحميص الخبز، وأجهزة الطهي
املحمولة املشابهة

IEC 60335-2-12ألواح التسخين واألجهزة املشابهة

IEC 60335-2-13أجهزة القلي العميق، املقاليات واألجهزة املشابهة

IEC 60335-2-15أجهزة تسخين السوائل

IEC 60335-2-102
األجهزة التي تستخدم الغاز و مشتقات البترول والوقود 

الصلب املحتوية على وصالت كهربائية

التوافق 
الكهرومغناطيسي

CISPR 14-1
CISPR – 14-2

IEC 61000-3-2
IEC 61000-3-3

IEC 61000-3-11مقنن املعدات < 16 أمبير

IEC 61000-3-12مقنن املعدات < 16 أمبير

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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هذا 
المجال 
يشمل

المجال والتحديدات

هذا 
المجال

ال يشمل

أجهزة الطهي الثابتة، املواقد، األفران واألجهزة املماثلة  -
أجهزة الطهي املختلطة غاز / كهرباء تشمل عناصر التسخين الكهربائية )مثل أجهزة الطهي بالغاز ذات   -

الفرن الكهربائي(.

الشوايات، املحمصات، ألواح التسخين، املواقد، الغاليات، األفران املسطحة، قاليات الهواء، أجهزة   -
صنع الوافل، أجهزة صنع البانكيك، أجهزة صنع الخبز وأجهزة الطهي أو الخبز املحمولة املشابهة. 

أجهزة القلي واألجهزة األخرى التى يستخدم فيها مقدار محدد من الزيت للطهي  -
أوانى الطهي بالبخار، أوانى الطهي البطيء، طباخات األرز، أجهزة سلق البيض و بعض األجهزة األخرى   -

التى تستخدم تسخين السوائل.

ألواح التسخين واألجهزة املماثلة  -
أجهزة صنع حليب الصويا  -

أجهزة صنع الزبادي  -

أجهزة الطهي التى تستخدم الغاز بدون عناصر تسخين كهربائية وكذلك ذات وصالت كهربائية   -
لإلشعال، مروحة ومصباح ..الخ

شوايات لإلستخدام الخارجي  -
أجهزة القلي العميق  -

أجهزة غلى املياه لإلستهالك البشري واألجهزة املماثلة مثل الغاليات، موزع املياه الساخنة واألجهزة   -
األخرى لغلي املياه.

أجهزة صنع القهوة والشاي  -
إناء إعداد الشاي  -

سخانات زجاجات الرضاعة  -
سخانات الحليب  -

أجهزة صنع الفشار  -
اجهزة تحميص البن  -

أجهزة صنع حلوى غزل البنات  -
مجففات الطعام  -

· مشعالت الفحم الكهربائية
· األجهزة املعدة لإلستخدام في صناعة الطعام اإلحترافية في املطاعم و التموين و ما شابهه

· األجهزة الصناعية املعدة إلنتاج الطعام
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09 – أ منتجات ضمن المجال: أمثلة
 

09- أ - 1

األفران المستقلة

09- أ - 2

األفران المثبتة في الحائط

09- أ - 3

أفران البخار

09- أ - 4

المواقد الكهربائية أو الغاز-كهرباء

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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09- أ - 5

مواقد الحث الكهربائي

09- أ - 6

المواقد الكهربائية

09- أ - 7

عناصر قاليات الحث

09- أ - 8

الشوايات الكهربائية

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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09- أ - 9

الشوايات الكهربائية

09- أ - 10

شوايات لإلستخدام داخل المنزل

09- أ - 11

الشوايات بالتالمس

09- أ - 12

مواقد الطهو بالتسخين أو الحث

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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09- أ - 13

قاليات التسخين والحث

09- أ - 14

األفران المحمولة و مواقد الطهي المثبتة على الطاولة

09- أ - 15

شوايات طبقات

09- أ - 16

الشوايات بالتالمس )شوايات الشطائر(
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09- أ - 17

الشوايات الدوارة

09- أ - 18

المحامص

09- أ - 19

الشوايات الدوارة

09- أ - 20

أجهزة القلى بالهواء الساخن
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09- أ - 21

ألواح التسخين 

09- أ - 22

أجهزة صنع الخبز

09- أ - 23

أجهزة صنع الوافل

09- أ - 24

أجهزة صنع الكريب / البان كيك

مالحظة: ضمن املجال حتى لو أدرجت تحت رمز تصنيف آخر 85167990 »أجهزة كهربائية حرارية أخرى«

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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09- أ - 25

أجهزة القلي الكهربائية

09- أ - 26

أجهزة القلي العميق الكهربائية

09- أ - 27

أوانى الطهي

09- أ - 28

الطباخات

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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09- أ - 29

الطباخات بالضغط

09- أ - 30

طباخات األرز

09- أ - 31

أوانى الطهي البطئ

09- أ - 32

أوانى الطهى بالبخار

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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09- أ - 33

أجهزة سلق البيض

09- أ - 34

أجهزة صنع حليب الصويا

09- أ - 35

أجهزة صنع الزبادي

09- أ - 36

أدراج تسخين حراري

مالحظة: ضمن املجال حتى لو أدرجت 
تحت رمز تصنيف آخر 85167990 

»أجهزة كهربائية حرارية أخرى«

مالحظة: ضمن املجال حتى لو أدرجت 
تحت رمز تصنيف آخر 85167990 

“أجهزة كهربائية حرارية أخرى”
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09 – ب منتجات خارج المجال: أمثلة

09- ب - 1

مواقد الغاز

09- ب - 2

شوايات لإلستخدام خارج المنزل

09- ب - 3

أجهزة القلي العميق لإلستخدام المنزلي

09- ب - 4

غاليات المياه وأجهزة غلي المياه

ذات وصالت كهربائية لإلشعال و 
املروحة و / أو املصباح – ال يوجد 

عناصر تسخين كهربائية
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09- ب - 5

أجهزة صنع القهوة

09- ب - 6

أجهزة صنع الشاي

09- ب - 7

أجهزة صنع الشاي )ساموفر(

09- ب - 8

أجهزة تسخين زجاجات الرضاعة

09- ب - 9

سخانات الحليب )كذلك مخثرات الحليب(

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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09- ب - 10

نافورة مخفوق الشوكوال

09- ب - 11

أجهزة صنع الفشار

09- ب - 12

أجهزة تحميص البن

09- ب - 13

أجهزة صنع حلوى غزل البنات

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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09- ب - 14

أجهزة تجفيف الطعام

09- ب - 15

أجهزة كهربائية إلشعال الفحم

09- ب - 16

أجهزة الطهي التجارية

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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التصنيف 10 – أجهزة تسخين المياه الفورية أو المجمعة و السخانات الغاطسة

85 16 

مســخنات فوريــة للميــاه أو مســخنات ميــاه مجمعــة أو مســخنات 
لتدفئــة  حراريــة  كهربائيــة  أجهــزة  كهربائيــة،  غاطســة،  حراريــة 
األماكن أو التربة أو ألستعماالت مماثلة؛ أجهزة حرارية كهربائية 
واملالقــط  واملجعــدات  املجففــات  )مثــل،  الشــعر  لتصفيــف 
كهربائيــة؛  مــكاوي  األيــدي؛  ومجففــات  للتجعيــد(  املســخنة 
أجهــزة حراريــة كهربائيــة ألســتعماالت منزليــة؛ مقاومــات حراريــة 

كهربائيــة عــدا تلــك الداخلــة فــي البنــد 85.45

ومســخنات 10 16 85 مجمعــة  ميــاه  ومســخنات  للميــاة  فوريــة  مســخنات 
كهربائيــة غاطســة،  حراريــة 

ومســخنات 00 10 16 85 مجمعــة  ميــاه  ومســخنات  للميــاة  فوريــة  مســخنات 
كهربائيــة غاطســة،  حراريــة 

هذا التصنيف قد يغطى األجهزة 
بسعة أكثر من 200 لتر وغير املدرجة في 

القائمة 2

ومســخنات 10 10 16 85 مجمعــه  ميــاه  ومســخنات  للميــاه  فوريــة  مســخنات 
أقــل أو  لتــر   200 حراريــة غاطســة، كهربائيــة بســعة 

تصنيف جديد من التعريفة 
الجمركية املوحدة لدول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية 2017

المواصفات القاسية المطبقة

مالحظاتالمواصفات القياسية الدولية

متطلبات عامةIEC 60335-1السالمة الكهربائية

IEC 60335-2-35سخانات املياه الفورية

IEC 60335-2-21سخانات املياه املجمعة
IEC 60335-2-73سخانات املياه الغاطسة الثابتة
IEC 60335-2-74سخانات املياه الغاطسة املحمولة

GSO 1858 مواصفة اختيارية في حال التصدير إلى اململكة
العربية السعودية

التوافق 
الكهرومغناطيسي

CISPR 14-1
CISPR 14-2

IEC 61000-3-2

IEC 61000-3-3

IEC 61000-3-11مقنن املعدات < 16 أمبير

IEC 61000-3-12مقنن املعدات < 16 أمبير

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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هذا 
المجال 
يشمل

المجال والتحديدات

هذا 
المجال

ال يشمل

األجهزة التالية لتسخين املياه تحت درجة الغليان:

- سخانات املياه الكهربائية الفورية

- سخانات املياه املجمعة بسعة 200 لتر أو أقل

- السخانات الغاطسة الثابتة للتركيب في خزان مياه مفتوح

- السخانات الغاطسة الكهربائية املحمولة لتسخين كميات صغيرة من 

املياه مباشرة في وعاء مالئم مثل كأس أو علبة

- سخانات املياه املجمعة بسعة تزيد عن 200 لتر

- أجهزة تسخين املياه إلى درجة الغليان مثل غاليات املياه أو موزع املياه 

الساخنة أو إعداد الشاي

- أجهزة توزيع املياه التجارية ومعدات البيع

- سخانات أحواض الزينة

- سخانات األسرة املائية

- السخانات الغاطسة املحمولة لإلستخدام غير املنزلي والصناعي

- بادئات تسخين املحركات مثل تلك إلستخدام السيارات والحافالت

- سخانات املياه بدون مصدر كهربائي )مثل الغاز أو الطاقة الشمسية(، و 

كذلك املرفق معها وصالت كهربائية لإلشعال والتحكم، الخ.

- عناصر التسخين داخل األجهزة املحمولة

- سخانات املياه لألغراض الصناعية
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 10 – أ منتجات ضمن المجال: أمثلة

10- أ - 1

سخانات المياه الكهربائية الفورية

10- أ - 2

سخانات المياه المجمعة بسعة 200 لتر أو أقل

10- أ - 3

السخانات الغاطسة الثابتة

10- أ - 4

السخانات الغاطسة الكهربائية المحمولة

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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10-  ب منتجات خارج المجال: أمثلة

10- ب - 1

سخانات المياه المجمعة بسعة تزيد عن 200 لتر

10- ب - 2

أجهزة غلى المياه

10- ب - 3

أجهزة توزيع المياه التجارية ومعدات البيع
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10- ب - 4

سخانات أحواض الزينة

10- ب - 5

سخانات األسرة المائية

10- ب - 6

السخانات الغاطسة المحمولة لإلستخدام غير المنزلي و الصناعي

10- ب - 7

بادئات تسخين المحرك مثل تلك الستخدام السيارات والحافالت

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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10- ب - 8

سخانات المياه التى تعمل بالغاز سواء الفورية أو المجمعة

10- ب - 9

سخانات المياه بالطاقة الشمسية

10- ب - 10

عناصر التسخين داخل األجهزة المحمولة

10- ب - 11

سخانات المياه لألغراض الصناعية

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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التصنيف 11: الكاويات الكهربائية

85 16

مسخنات فورية للمياه أو مسخنات مياه مجمعة أو مسخنات حرارية 
غاطسة، كهربائية، أجهزة كهربائية حرارية لتدفئة األماكن أو التربة أو 

ألستعماالت مماثلة؛ أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر )مثل، 
املجففات واملجعدات واملالقط املسخنة للتجعيد( ومجففات األيدي؛ 
مكاوي كهربائية؛ أجهزة حرارية كهربائية ألستعماالت منزلية؛ مقاومات 

حرارية كهربائية عدا تلك الداخلة في البند 85.45

- مكاوي كهربائية00 40 16 85

ملحوظة:
أدوات الكي بالبخار قد يتم إدراجها تحت أرقام التصنيف التالية:

· 85167990 “غيرها” أجهزة كهربائية حرارية
· 85164000 “أجهزة الكي”

· 84513000  “آالت ومكابس كي )بما فيها مكابس التثبيت الحراري(”
حتى لو تم اإلقرار بإدراجها تحت رمز تصنيف بديل، فإن تلك املنتجات سوف تعتبر ضمن القائمة 2 إذا ما 

كانت لإلستخدام املنزلي أو ما شابه ذلك.

المواصفات القياسية المطبقة:

مالحظاتالمواصفات القياسية الدولية

متطلبات عامةIEC 60335-1السالمة الكهربائية

IEC 60335-2-3متطلبات للمكاوي الكهربائية

IEC 60335-2-85متطلبات ملكاوي املالبس بالبخار

التوافق الكهرومغناطيسي

CISPR 14-1
CISPR 14-2

IEC 61000-3-2

IEC 61000-3-3

IEC 61000-3-11مقنن املعدات < 16 أمبير

IEC 61000-3-12مقنن املعدات < 16 أمبير

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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هذا 
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المجال والتحديدات

هذا 
المجال

ال يشمل

الكاويات الكهربائية الجافة و البخارية وتشمل تلك التى تحتوي على خزان مياه أو غالية   -
منفصلة

كاويات املالبس البخارية  -

أجهزة الكي الكهربائية مثل  -
- مكابس الكي إلستخدام شخص واحد

- املجففات
- املكاوي الدوارة إلستخدام شخص واحد

- مكابس السراويل
املنظفات بالبخار  -

ألواح الكي الهوائية  -
مكابس البخار  -

املكاوي الدوارة التى يقوم بتشغيلها أكثر من شخص واحد  -
أجهزة اإلستخدام التجاري في محال مغاسل املالبس  -

أجهزة اإلستخدام الصناعي أو ما شابه ذلك  -
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11-  أ منتجات ضمن المجال: أمثلة

11- أ - 1

المكاوى الجافة

11- أ - 2

مكاوى البخار

11- أ - 3

محطات البخار )مكواة بخار ذات خزان أو غالية مياه منفصلة(

11- أ - 4

مكواة بخار بدون أسالك
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11- أ - 5

مكواة بخار

11- أ - 6

مكواة بخار مدمجة مع لوح للكي

11- أ - 7

مكواة بخار يدوية للمالبس 

11- أ - 8

مكواة بخار محمولة للمالبس 

مالحظة: ضمن املجال حتى لو أدرجت 
تحت رمز تصنيف آخر 85167990، 
84513000 “غيرها” أجهزة كهربائية 

حرارية، 85164000 “ أجهزة الكي”

مالحظة: ضمن املجال حتى لو أدرجت 
تحت رمز تصنيف آخر 85167990، 

84513000 “غيرها” أجهزة كهربائية 
حرارية، 85164000 “ أجهزة الكي”
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11-  ب منتجات خارج المجال: أمثلة

11- ب - 1

مكابس الكوي

11- ب - 2

المكاوي الدوارة

11- ب - 3

مكابس السراويل
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11- ب - 4

المجففات

11- ب - 5

المنظفات بالبخار

11- ب - 6

ألواح الكي بالهواء

11- ب - 7

معدات الكبس البخارية
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11- ب - 8

أدوات الكي الدوارة التى يقوم بتشغيلها أكثر من شخص واحد
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التصنيف 12: الفيشة »البلج«, مخارج البرايز »السوكت«, األدابتور »المحول«, امتداد لوصالت األسالك 
والشواحن.

85 44

أسالك معزولة )بما فيها املطلية باملينا أو بأوكسيد األملونيوم( وكابالت معزولة 
)بما في ذلك الكابالت املتحدة املحور( وغيرها من املوصالت املعزولة للكهرباء، 

وإن كانت مزودة بأدوات توصيل طرفية؛ كابالت من ألياف بصرية مصنوعة 
، وإن كانت مجمعة مع موصالت كهربائية أو مزودة 

ً
من ألياف مكسوة إفراديا

بأدوات توصيل طرفية

85 44 4x)V( خر لجهد ال يزيد عن 1000 فولت
ُ
- موصالت كهربائية أ

- - مزودة بوصالت

- - - أسالك كهربائية ال يزيد مقطعها العر�سي عن 10 ملم20 42 44 85

- - - أسالك كهربائية ال يزيد مقطعها العر�سي عن 10 ملم 21 42 44 85
- - - - وصالت كهربائية )توصيلة( ألسالك ال يزيد مقطعها العر�سي عن 10 ملم

- - - أسالك كهربائية ال يزيد مقطعها العر�سي عن 10 ملم29 42 44 85
- - - - غيرها

85 36 

أجهزة كهربائية لوصل أو قطع أو لوقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية )مثل 
، املفاتيح أو املرحالت “ريليه” واملنصهرات وأجهزة إمتصاص الصدمات 

الكهربائية ووصالت املآخذ الكهربائية ومقابس )قوابس( وقواعد اللمبات 

“دوى” ووصالت أخر وعلب التوصيل(، معدة لجهد ال يزيد عن 1000 فولت؛ 

وصالت لأللياف البصرية أو لحزم أو حبال األلياف البصرية

85 36 69 10

- قواعد ملبات ، وصالت مآخذ كهربائية )قوابس و مقابس(
- - غيرها

- - - وصالت مآخذ كهربائية )قوابس و مقابس( لألسالك املتحدة املحور 
والدوائر املطبوعة
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رموز مرجعية من النظام المنسق:

رموز النظام املنسق التالية ليست مدرجة في القائمة )2( الرسمية ولكنها ضرورية لتغطية املنتجات ضمن مجال التصنيفات.

محوالت كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة )إليكتروستاتيكية( )مثل،  04 85
مقومات التيار( ووشائع التأثير الكهربائي )محثات(

85 04 40 
- مغيرات كهربائية ساكنة )إليكتروستاتيكية)

- - - مغيرات كهربائية ساكنة آلالت معالجة  البيانات ذاتيا ووحداتها 
وأجهزة اإلتصال

- - - - شاحن للبطاريات الجافة13 40 04 85

85 36 

أجهزة كهربائية لوصل أو قطع أو لوقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية 
)مثل ، املفاتيح أو املرحالت »ريليه« واملنصهرات وأجهزة إمتصاص 

الصدمات الكهربائية ووصالت املآخذ الكهربائية ومقابس )قوابس( 
وقواعد اللمبات »دوى« ووصالت أخر وعلب التوصيل(، معدة لجهد ال 

يزيد عن 1000 فولت؛ وصالت لأللياف البصرية أو لحزم أو حبال األلياف 
البصرية

- قواعد ملبات ، وصالت مآخذ كهربائية )قوابس و مقابس(69 36 85
- - غيرها

- - - غيرها من وصالت مآخذ كهربائية )قوابس و مقابس(20 69 36 85

خر90 36 85
ُ
- أجهزة أ

85 36 90 91
- - - غيرها

- - - - مهيئات )محوالت افياش( وان احتوت على منفذ يو اس بي وما 
يماثلها

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق

117

www.gso.org.sa 

شراكــــة مستــــدامة

منتجات القائمة
)2( 

.2



المواصفات القياسية المطبقة:

مالحظات المواصفات القياسية الدولية

السالمة الكهربية

IEC 60335-1)املتطلبات العامة )الشواحن فقط

IEC 60335-2-29متطلبات شواحن البطاريات

IEC 62368-1 معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، الصوتية واملرئية – الجزء
1: متطلبات السالمة

IEC 60950-1)ملخرج تغذية منخفض الجهد )يو اس بي

IEC 60884-1)املتطلبات العامة )ليست للشواحن

IEC 60884-2-1»متطلبات للقابس املزود بمصهر »فيوز

IEC 60884-2-3متطلبات للمقابس املزودة بمفاتيح بدون قفل وذلك للتركيبات الثابتة

IEC 60884-2-6متطلبات للمقابس املزودة بمفاتيح و قفل وذلك للتركيبات الثابتة

IEC 60884-2-5متطلبات املهيئات

IEC 60884-2-7 متطلبات مجموعات وصالت اإلطالة الكهربائية )التوصيالت
الكهربائية(

(GSO 2117)إجبارية للمنتجات املصدرة إلى اململكة العربية السعودية

BS 1363-1
متطلبات للقابس املزود بمصهر )فيوز( 13 أمبير القابل إلعادة 

)G التوصيل بأسالك و غير القابل لذلك )النوع
)IEC 60884 عن 

ً
)بديال

BS 1363-2 متطلبات للمقابس املزودة بمفاتيح أو بدون مفاتيح بمقنن 13 أمبير
)IEC 60884 عن 

ً
)النوع G( )بديال

BS 546 متطلبات للقابسات و املقابس و مهيئات املقابس ذات القطبين مع
)D و M  طرف تأريض )النوع

SASO 2203إجبارية للمنتجات املصدرة إلى اململكة العربية السعودية

التوافق 
الكهرومغناطيسي

CISPR 32

في حال أن التوصيلة الكهربائية أو امليهىء أو ما شابهه مزودا بمخرج 
طاقة منخفض الجهد )مثال شحن يو اس بي(

IEC 61000-3-2
IEC 61000-3-3

CISPR 35
CISPR 14-1
CISPR 14-2

61000-6-1
IEC 61000-6-3
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هذا 
المجال 
يشمل

المجال والتحديدات

القابسات الالزمة لتوصيل الكهرباء سواء كانت قابلة أو غير قابلة إلعادة التوصيل مزودة   -

بكابل مرن.

املقابس للتوصيل الثابت، من النوع املزود أو غير املزود بمفاتيح، و كذلك املزودة بمخرج   -

طاقة إضافي منخفض الجهد )مثال: منفذ شحن يو اس بي(.

املقابس املتنقلة /املحمولة.  -

امليهىء أحادي املخرج.  -

املهيئات الالزمة لتحويل مخرج مقبس واحد لعدة مخارج مقابس أخرى، بما فيها ما يشتمل   -

وظائف أخرى مثل الوصل و الفصل، و مؤقت زمني، و مخرج طاقة إضافي منخفض الجهد 

)مثال: منفذ شحن يو اس بي(.

مجموعات وصالت اإلطالة الكهربائية )التوصيالت الكهربائية(، سواء أكانت ملخرج مقبس   -

واحد أو مخارج متعددة، سواء كانت مزودة أو غير مزودة بمفاتيح، بما فيها املزودة بمخرج 

طاقة منخفض الجهد )مثال: منفذ شحن يو اس بي( أو وظائف اضافية مثل الحماية من 

ارتفاع الجهد املفاجيء .. الخ.

شواحن البطاريات لإلستخدام املنزلي و ما شابهه لشحن البطاريات املتعارف عليها )مثل   -

خاليا النوع AA و AAA ، بطاريات السيارات، الخ( أو مجموعة بطاريات من نوع خاص من 

النيكل-كادميوم، نيكل الهيدريد املعدني، الليثيوم-أيون، الرصاص الحمضية أو األنواع 

األخرى.
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المجال والتحديدات

هذا 
المجال

ال يشمل

األسالك والكابالت الكهربائية.  -

مجموعات األسالك/الكابالت الكهربائية.  -

بكرات الكابالت، و لفات األسالك.  -

األطراف و املخارج والوصالت الخاصة بنقل اإلشارة أو لإلستخدامات األخرى   -

)على سبيل املثال: التليفزيون، بث األقمار الصناعية، الصوت، الصورة، الشبكات الداخلية،

 و الهاتف(.

معدات التوصيل الخاصة بالتركيبات الثابتة غير تلك املوجودة ضمن املجال، مثل املفاتيح   -

الجدارية، املتحكمات في شدة اإلضاءة، وحدات الربط، مفاتيح التحكم في املراوح، صناديق 

التوصيل، ....الخ.

القابسات و املقابس و الوصالت الخاصة بالتطبيقات الخاصة مثل مقاومة العوامل الجوية.  -

القابسات و املقابس و الوصالت الخاصة باألغراض الصناعية.  -

منافذ مدخل األجهزة و قارنات التيار املتردد.  -

الشواحن الخاصة بالهواتف النقالة، الكمبيوتر املحمول، الكمبيوتر اللوحي و غيرها.  -

مغذيات الطاقة سواء كانت خارجية أو داخلية مدمجة كجزء من أجهزة أخرى.  -

املحوالت.  -

كوابح التيار، أو مزودات وحدات LED، أو أجهزة تحكم املصابيح.  -

محطات الكهرباء املتنقلة.  -

شواحن البطاريات الخاصة باألغراض التجارية مثل كراجات السيارات، .. الخ، أو باألغراض   -

الصناعية.

شواحن املركبات التي تعمل بالكهرباء.  -

إرشادات لمراقبى الجمارك والسوق
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12-  أ منتجات ضمن المجال: أمثلة 

12- أ - 1

شاحن بطارية للتركيب المباشر مزود بحجرة بطاريات لشحن الخاليا المتعارف عليها.

12- أ - 2

شاحن بطارية من النوع المكتبي مزود بحجرة بطاريات لشحن الخاليا المتعارف عليها.

12- أ - 3

شاحن بطارية من النوع المكتبي أو للتركيب المباشر مزود بحجرة بطاريات لشحن نوع معين 
من مجموعة البطاريات )عندما يباع كمنتج منفصل(

12- أ - 4

 شاحن بطارية غير مزود بحجرة بطاريات و مخصص لشحن أنواع/أحجام مختلفة
من مجموعات البطاريات.
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12- أ - 5

 شاحن بطارية مخصص لشحن مجموعة البطاريات الخاصة بالعدد الكهربائية
)عندما يباع كمنتج منفصل(

12- أ - 6

شاحن بطارية عالمي مخصص لشحن أنواع/أحجام مختلفة من مجموعات البطاريات.

12- أ - 7

شاحن بطارية سيارة متنقل مخصص لشحن بطاريات الرصاص الحمضية للسيارات.

12- أ - 8

،)G القابسات المزودة بمصهر )فيوز( القابلة و غير القابلة إلعادة التوصيل بأسالك )النوع 
مزودة ببنان تأريض أو بنان بالستيكي وظيفته فتح غوالق المقابس
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12- أ - 9

      )G المقابس للتركيبات الثابتة، مزودة أو غير مزودة بمفاتيح )النوع

قد تكون املقابس مزودة بوظائف أخرى، مثال

منفذ طاقة يو اس بي:

مفتاح خاص بتركيب أجهزة الطهي

12- أ - 10

) M والنوع D أمبير )النوع BS546، 5 لقابسات و المقابس حسب المواصفة
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12- أ - 11

المقابس للتركيب المتكامل مع غيرها من معدات التوصيل )مثال : مسارات التغذية، المخارج 
المثبتة المدمجة في األثاث، أرضيات المكاتب، الخ(

12- أ - 12

المقابس المتنقلة )أحادية أو متعددة(.

12- أ - 13

مجموعات وصالت اإلطالة )التوصيالت الكهربائية( بمفاتيح أو بدون.
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12- أ - 14

 مجموعات وصالت اإلطالة )التوصيالت الكهربائية( مع وظائف أخرى
)منفذ طاقة يو اس بي، حماية من ارتفاع الجهد المفاجيء، الخ(

12- أ - 15

مهيء أحادي المخرج

12- أ - 16

المهيء و كذلك المزود بوظائف إضافية )مؤقت زمني، منفذ طاقة يو اس بي، مفتاح للتحكم 
عن بعد،موفر للطاقة، الخ(

12- أ - 17

مهيء متعدد المخارج
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12- ب منتجات خارج المجال: أمثلة
 

12- ب - 1

مغذي للطاقة / محول من التيار المتردد للتيار المستمر من النوع للتركيب المباشر أو من النوع المكتبي.

12- ب - 2

مغذي للطاقة مخصص لشحن البطارية داخل المنتج النهائي )مثال: العدد الكهربائية(

12- ب - 1

شاحن للهواتف النقالة و الكمبيوتر اللوحي يحول من التيار المتردد للتيار المستمر
)مخرج يو اس بي أو غيره(

12- ب - 4

شاحن الكمبيوتر المتنقل و ما شابهه يحول من التيار المتردد للتيار المستمر
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12- ب - 5

وحدة مزودة للطاقة خارجية خاصة بالكمبيوتر المتنقل

12- ب - 6

وحدة مدمجة داخلية مزودة للطاقة

12- ب - 7

مزود وحدات ليد LED – النوع المنفصل

12- ب - 8

مزود وحدات ليد LED – النوع المدمج
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12- ب - 9

محول خاص باأللعاب، مزود للطاقة خاص باأللعاب

12- ب - 10

وحدة محمولة لتوليد الكهرباء 12 فولت )متعددة االستخدامات(

12- ب - 11

شواحن بطاريات لألغراض التجارية )كراجات السيارات(  أو الصناعية 

12- ب - 12

 مفتاح التحكم في شدة اإلضاءة، مفتاح اإلضاءة، مستقبل التليفزيون، الشبكات الداخلية،
 منافذ االتصاالت أو مخارج االشارات الخاصة باللوحات ثابتة التركيب و كذلك شواحن اليو اس بي.
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12- ب - 13

سلك أو كابل كهرباء

12- ب - 14

مجموعة كابل/سلك كهرباء

12- ب - 15

منافذ مدخل األجهزة و قارنات التيار المتردد 
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12- ب - 16

بكرات الكابالت أو لفات األسالك

12- ب - 17

القابسات و المقابس و التوصيالت المخصصة لألغراض الصناعية

12- ب - 18

شاحن للمركبات التي تعمل بالكهرباء )النوع المحمول أو الثابت(
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التصنيف 13: مكيفات الهواء

84 15
آالت وأجهزة تكييف الهواء محتوية على 

مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة 
والرطوبة، بما في ذلك اآلالت التي ال يمكن 

تنظيم الرطوبة فيها على حدة

من النوع املعد للنوافذ أو الجدران، مؤلفة 00 10 15 84
 أو منفصال

ً
 واحدا

ً
جسما

84 15 10
من النوع املعد للتثبيت على النوافذ أو 

الجدران أو األسقف أو األرضيات، مؤلفة 
 أو منفصال

ً
 واحدا

ً
جسما

تصنيف جديد من التعريفة الجمركية 
املوحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية 2017

اجهزة تكييف هواء سعتها 70 الف وحدة 10 10 15 84
حرارية أو أقل

تصنيف جديد من التعريفة الجمركية 
املوحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية 2017

اجهزة تكييف هواء سعتها 70 الف وحدة 20 10 15 84
حرارية أو أقل

تصنيف جديد من التعريفة الجمركية 
املوحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية 2017

المواصفات القياسية المطبقة

مالحظاتالمواصفات القياسية الدولية

معايير السالمة الكهربية

IEC 60335-1املتطلبات العامة

IEC 60335-2-40 املتطلبات للمضخات الحرارية الكهربائية
و مكيفات الهواء، و مزيالت الرطوبة

التوافق الكهرومغناطيسي

CISPR 14-1

CISPR 14-2

IEC 61000-3-2

IEC 61000-3-3

IEC 61000-3-11مقنن املعدات < 16 أمبير

IEC 61000-3-12مقنن املعدات < 16 أمبير
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هذا 
المجال 
يشمل

المجال والتحديدات

مكيفات الهواء الكهربائية املدمج بها محركات ضواغط، و وحدات مراوح.  -

الوحدات الجزئية )مثال: الوحدات الداخلية / الخارجية التي يتم شحنها منفصلة(.  -

ملحوظة:

مكيــف الهــواء: املجمــع أو املؤلــف مــن تجميعــات مغلفــة ، مصممــة كجهــاز فــي املقــام األول 

لتوفيــر توصيــل الهــواء املكيــف إلــى مــكان مغلــق أو غرفــة أو منطقــة )مســاحة مكيفــة(. 

يتضمــن نظــام تبريــد يعمــل بالكهربــاء للتبريــد وربمــا إزالــة الرطوبــة مــن الهــواء. يمكــن أن 

املكثــف ووحــدة  أو وحــدة  التكثيــف  مــن وحــدة  الهــواء علــى مجموعــة  يحتــوي مكيــف 

التبخيــر أو وحــدة املبخــر.

قــد يشــتمل علــى مصــدر رئي�ســي  للتدفئــة )»مضخــة حراريــة«(. يمكــن أن تحتــوي املضخــة 

أو  التبخيــر  ووحــدة  املكثــف  وحــدة  أو  التكثيــف  وحــدة  مــن  مجموعــة  علــى  الحراريــة 

وحــدة املبخــر ويمكــن تجهيزهــا للعمــل فــي وضــع دورة عكســية إلزالــة الحــرارة مــن املســاحة 

املكيفــة وتفريغهــا إلــى املشــتت الحــراري للتبريــد وإزالــة الرطوبــة عــن طريــق نفــس املعــدات 

)»مضخــة حراريــة عكســية«(.

يمكن أن تشمل أيًضا وسائل التدفئة بخالف املضخة الحرارية ، وكذلك وسائل تدوير 

الهــواء أو تنظيفــه أو ترطيبــه أو تهويتــه أو تفريغــه. يمكــن أن تكــون هــذه املعــدات إمــا 

حزمــة واحــدة أو نظــام مجــزأ ويمكــن توفيرهــا فــي أكثــر مــن مجموعــة واحــدة ، والتجمعــات 

املنفصلــة )األنظمــة املنقســمة( مخصصــة لالســتخدام مًعــا.

)IEC 60335-2-40 و ISO 5151 التعريفات مقتبسة من(

األمثلــة النموذجيــة لهــذه املنتجــات هــي مكيفــات الهــواء ذات الحزمــة الواحــدة مــن نــوع 

النافــذة ومكيفــات الهــواء بنظــام االنقســام الفــردي مــع وحــدات داخليــة مصممــة ليتــم 

تثبيتهــا علــى الحائــط أو الســقف أو األرضيــة ، بمــا فــي ذلــك الوحــدات املثبتــة علــى الحائــط 

أو الســقف1 املصممــة أساًســا لتوفيــر التوصيــل الحــر للمكيفــات.

1 يشمل أيًضا ما يسمى بوحدات »األنابيب املخفية« التي تستخدم مجاري هواء محدودة لتحسين دوران الهواء   -

داخل املساحة املكيفة ، ولكن لم يتم تصميمها بشكل أسا�سي لتوفير توصيل مجرى الهواء إلى العديد من 

األماكن املغلقة أو الغرف أو املناطق في املبنى
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هذا 
المجال

ال يشمل

المجال والتحديدات

وحدات التكييف املركزية.  -

مكيفات الهواء املخصصة لألغراض غير السكنية مثال األغراض الصناعية أو ما   -

شابه.

املكيفات الصحراوية.  -

املضخات الحرارية بما فيها مضخات الحرارة لتسخين املياه الصحية.  -

أجهزة مزيالت الرطوبة.  -

أجهزة تنقية الهواء.  -

املراوح املدمجة في أجهزة مكيفات الهواء.  -

عناصر التسخين املدمجة امللحقة بأجهزة مكيفات الهواء.  -

مرطبات الهواء املخصصة لالستعمال في أجهزة التبريد والتكييف.  -

مكيفات الهواء الخاصة بالسيارات.  -

مكيفات الهواء املصممة بشكل أسا�سي لتوفير توصيل مجرى الهواء )عبوة واحدة   -

أو نظام منفصل( ؛

أنظمة تقسيم متعددة تستخدم وحدة خارجية واحدة أو أكثر ووحدة داخلية   -

واحدة أو أكثر ؛

مضخات الحرارة )بخالف توفير الهواء املكيف للتدفئة( ، بما في ذلك مضخات   -

تسخين املاء الساخن الصحي ؛
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13-  أ منتجات ضمن المجال: أمثلة 

13- أ - 1

مكيف الهواء من النوع الشباك )مجموعة واحدة(

13- أ - 2

مكيف الهواء من النوع الذي يتم تركيبه في الجدار )مجموعة واحدة(

13- أ - 3

مكيف الهواء من النوع المنفصل يثبت على الجدار، الوحدة الداخلية )يسار( والوحدة الخارجية )يمين(

13- أ - 4

مكيف الهواء من النوع المنفصل، يتم تثبيته على األرض
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13- أ - 5

مكيف الهواء من النوع المنفصل، النوع الرأسي الواقف على األرض

13- أ - 6

مكيف الهواء من النوع المنفصل، يتم تركيبه بالسقف

13- أ - 7

مكيف الهواء من النوع المنفصل، يتم تركيبه غائرا في السقف

13- أ - 8

مكيف هواء من النوع المنفصل، يتم تركيبه في السقف )وحدة من النوع الكاسيت السقفي(
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13- أ - 9

مكيف هواء “متنقل” )مجموعةا وحدة(

13- أ - 10

مكيف هواء “متنقل” من النوع المنفصل
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 11- ب منتجات خارج المجال: أمثلة

13- ب - 1

وحدات تكييف مركزية
، )VRF أجهزة تكييف الهواء المركزية ، وأنظمة من النوع متعدد االنقسام )مثل 

وأنظمة مجاري الهواء أحادية الحزمة )مثل السطح( ، وأنظمة مجاري الهواء أحادية أو متعددة االنقسام
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13- ب - 2

المكيفات الصحراوية

13- ب - 3

مضخات حرارية خالف وحدات التكييف المذكورة في البند 84.15.
أنظمة هواء-هواء، هواء-ماء، ماء-ماء للتسخين، و التبريد، و املاء الساخن املحلي

13- ب - 4

أجهزة تنقية الهواء /  مزيالت الرطوبة

13- ب - 4

المراوح واألجزاء األخرى المدمجة في وحدات تكييف الهواء
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13- ب - 5

أجهزة تكييف السيارات
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3. الرمز الخليجي
    لتتبع المطابقة



.3

أقل أبعاد ممكنة خاصة بشعار هيئة التقييس.

املوقع:

يعتبر وضع الرمز الخليجي لتتبع املطابقة على شهادة فحص الطراز 

الخيليجية إلزاميا ويجب أن يكون على الصفحة األولى.

Certificate 1st page

Configuration
1.3. الرمز الخليجي لتتبع المطابقة للشهادات:

يشمل ثالثة عناصر:

.)G 1. عالمة املطابقة لهيئة التقييس لدول الخليج )شعار هيئة التقييس

2. الرقم التتبعي للشهادة.

3. الكود الخاص بالرد السريع »الباركود« لتتبع الشهادة.   

رقم الجهة املقبولة الرقم التسل�سي للشهادة
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لتتبع المطابقة

الشكل العام:



4. Inverted QR codes (light color on dark background) may require special software to read, as not all scanner applications can reliably 
read inverted markings. See chapter 4.2 below.

البد أن يكون الرمز الخليجي لتتبع املطابقة مثبت بشكل واضح وقانوني ومقروء باستخدام املاسحات الضوئية 

الشــائعة الخاصة بباركود الرد الســريع )4(, وإذا كان باركود الرد الســريع غير مرئي بواســطة املاســح الضوئي البد 

من التأكد من أن تصميمه يتما�سى مع متطلبات الرمز الخليجي لتتبع املطابقة.

إذا لم تســمح جودة الشــهادة املنســوخة بعمل مســح ضوئي للباركود أو التعرف على صالحيتها, يفضل اســتخدام 

الخيــارات األخــرى املذكــورة بالفصــل الرابــع واملتعلقــة بهيئــة التقييــس لــدى مجلــس التعــاون لدول الخليج العربية.

إذا لــم يكــن هنــاك ســبب منطقــي أو قلــق واضــح بخصــوص تطابــق املنتجــات مــع املتطلبــات األساســية الخاصــة 

بالالئحــة الفنيــة الخليجيــة لألجهــزة واملعــدات الكهربائيــة منخفضــة الجهــد، فليــس هنــاك داعــي أن تقــوم الدولــة 

العضــو بطلــب نســخة مــن تقاريــر االختبــارات أو طلــب نســخة كاملــة مــن الوثائــق الفنيــة للمنتــج ألغــراض التفتيــش 

علــى املســتوردات, فوجــود شــهادات االختبــار مــن هــذا النــوع وإقــرار املطابقــة الذاتــي كافييــن الثبــات املطابقــة أثنــاء 

عمليــات املراقبــة الروتينيــة. 

توافق رمز الخليجي لتتبع املطابقة الخليجي مع رمز اإلستجابة السريع.  

توافق بيانات املنتج مع رمز اإلستجابة السريع.  

تاريخ إصدار وإنتهاء الشهادة.  

حالة الشهادة )انظر بند 4.4(.  

إمسح رمز 
اإلستجابة 

السريع 
وتحقق من :
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Configuration

Location

GCTS for products shall be affixed on:

• the product itself
• the product packaging

 

2.3. الرمز الخليجي لتتبع المطابقة للشهادات:

يشمل ثالثة عناصر:

.)G 1. عالمة املطابقة لهيئة التقييس لدول الخليج )شعار هيئة التقييس

XXXX . 2. رقم تسجيل الجهة املقبولة

3. الكود الخاص بالرد السريع »الباركود« لتتبع الشهادة.   

أقل أبعاد ممكنة خاصة برمز تتبع املطابقة الخليجي.

موقع الرمز: 

الشكل العام:

الرمز الخليجي لتتبع املطابقة يجب أن يكون مثبت على:

املنتج بذاته.  •

غالف املنتج.  •
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يبين الجدول التالي كل السيناريوهات املحتملة الحدوث لكل الحاالت مع أمثلة توضيحية:

-----

أبعــاده  أو  المنتــج  ال تســمح طبيعــة  عندمــا 
مــن تثبيــت الرمــز الخليجــي لتتبــع المطابقــة علــى 
جســم المنتــج يســمح بتطبيــق اإلعفــاءات الخاصــة.

تسمح طبيعة املنتج أو أبعاده من تثبيت الرمز الخليجي 
لتتبع املطابقة على جسم املنتج

التسمح طبيعة املنتج أو أبعادهمن  تثبيت الرمز 
الخليجي لتتبع املطابقة على جسم املنتج بشكل كامل

التسمح طبيعة املنتج أو أبعاده من تثبيت الرمز 
الخليجي لتتبع املطابقة  على املنتج بأي شكل من 

األشكال 

على غالف المنتجالسيناريو على المنتج

جدول 3.2: السيناريوهات املحتملة للمواضع املسموح بها لتثبيت الرمز الخليجي لتتبع املطابقة على املنتج

: يتم شرح أمثلة تفصيلية للسيناريو 2,3 في الفصل )3.3(مالحظة
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3.3 اإلجراءات المتبعة لمراجعة بطاقة بيان المنتجات للتأكد من التطابق مع قواعد  الرمز 
         الخليجي لتتبع المطابقة

انظر للمخطط البياني باألسفل وللصفحات التالية التي تشمل الوصف التفصيلي لكل مرحلة:

شكل 3.3. اإلجراءات املتبعة ملرجعة وفحص امللصقات على املنتجات والتأكد من تطابقها النظام الخليجي لتتبع شهادات املطابقة

1

2

3

 الرمز الخليجي لتتبع المطابقة
إختياري على كراتين الشحن

انظر بيانات المنتج والشهادة

  الرمز الخليجي لتتبع المطابقة
على المنتج على بطاقة البيان

 افحص 
الغالف

 افحص 
المنتج

 إمسح رمز
 ا�ستجابة

 التسمح طبيعة المنتج أو أبعاده
 بصورة كاملة من لصق الرموز

 التتبعية التوافقية الخاصة بهيئة
التقييس على جسم المنتج

 فقط شارة المطابقة
 الخليجية على المنتج
 والرمز الخليجي لتتبع

 المطابقة على غالف
المنتج

 فقط رمز تتبع
 المطابقة الخليجي

على غالف المنتج

 الرمز الخليجي لتتبع
 المطابقة  على المنتج

على بطاقة البيان

 التسمح طبيعة المنتج
 أو أبعاده تمام� من

لصق الرموز
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1( افخص الغالف:

 

2( فحص املنتج :

كراتين الشحن )اختياري(تغليف التجزئة )تغلفة هدايا( مطلوب

يتــم تطبيــق هــذا املتطلــب علــى 

الجســم الرئي�ســي للمنتــج وليــس 

مــن األجــزاء اإلضافيــة  علــى أي 

امللحقــة. أو اإلكسســوارات 

يجب أن يثبت الرمز الخليجي لتتبع املطابقة للمنتجات على الغالف الخارجي مثل التغليف املفرد والغالف الخارجي.

مالحظة :

مالحظة :

-  هذا املتطلب يطبق على التغليف الخارجي للمنتج الرئي�سي وليس للملحقات أو األجزاء اإلضافية والتي يمكن تغليفها مع املنتج 

في غالف/عبوة مستقل.

-  يمكن أن ال يكون الرمز الخليجي لتتبع املطابقة مثبت على كراتين الشحن التي تحتوي على منتجات عدة خالل عملية النقل 

والتخزين، يمكن للصانع تثبيت الرمز الخليجي لتتبع املطابقة على هذه الكراتين بشكل إختياري وذلك لعملية تتبع أسهل.

يجب تثبيت الرمز الخليجي لتتبع املطابقة على املنتج، عادة على بطاقة البيان أو بطاقة املنتج، أوفي أي حال على جسم املنتج 

الرئي�سي )على سبيل املثال على بطاقة بيان منفصلة أو شريط معلق أو على ملصق صعب اإلزالة، إلخ(

الجسم الرئيسي للمنتج )مطلوب(

يعــرض جــدول )2.3( أمثلــة للحــاالت املســموح بهــا فــي فحــص املنتــج والتــي تســتثني وجــود ملصــق الرمــز الخليجــي لتتبــع املطابقــة علــى 

الجســم الرئي�ســي للمنتــج.
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3( افحص الباركود  عن طريق 
استخدام املاسح الضوئي:

)5( باركــود الــرد الســريع املقلــوب )عبــارة عــن لــون فاتــح مطبــوع علــى خلفيــة معتمــة(, ويتطلــب وجــود ســوفت ويــر مــن نــوع خــاص لتتــم قرائتــه, حيــث أن ليســت كل 

التطبيقــات الخاصــة باملاســح الضوئــي قــادرة علــى قــراءة الباركــود املقلــوب )راجــع فصــل 4.2 باألســفل(.

الحالة 2: التسمح طبيعة املنتج أو أبعاده بصورة كاملة من تثبيت الرمز الخليجي لتتبع املطابقة على جسم املنتج:

 تشــمل هــذه الحالــة املنتجــات التــي لهــا بطاقــة بيــان مثبتــة علــى الغــالف البالســتيكي )مثــال: عــدة األســالك والكابــالت(, أو أي منتــج ذو ســطح 

منحنــي وغيــر منتظــم )مثــال: مجفــف الشــعر( , أو حيــث تكــون أماكــن وضــع امللصقــات صغيــرة أو صعــب الوصــول إليهــا )مثــال« بكــر الشــعر 

املخصــص ألغــراض الســفر, مخــارج البرايــز( وذلــك حيــث يكــون الحجــم املطلــوب, الشــكل أو درجــة تعــارض اللــون غيــر مناســب لوضــع ملصــق 

مقــروء خــاص بالرمــز الخليجــي لتتبــع املطابقــة, يمكــن بهــذه الحالــة تثبيــت رمــز االســتجابة الســريع ليكــون مقــروء مــن خــالل رمــز مبســط يتكــون 

مــن شــارة املطابقــة الخليجيــة ورقــم تســجيل الجهــة املقبولــة. فــي هــذه الحالــة يكــون الرمــز الخليجــي لتتبــع املطابقــة الكامــل إلزاميــا علــى عبــوة 

كل وحــدة مــن املنتــج.

 من تثبيت الرمز الخليجي لتتبع املطابقة: 
ً
الحالة 3: التسمح طبيعة املنتج أو أبعاده تماما

تشــمل هــذه الحالــة املنتجــات ذات األبعــاد وطبيعــة العالمــات املصبوبــة أو املحفــورة التــي ال تســمح بتثبيــت الرمــز الخليجــي لتتبــع املطابقــة 

الكامــل أو املبســط املكــون مــن شــارة املطابقــة الخليجيــة ورقــم تســجيل الجهــة املقبولــة بشــكل مقــروء علــى ســبيل املثــال الفيــش والتــي تحتــاج 

أيضــا أن تحمــل البيانــات اإليضاحيــة الفنيــة الخاصــة باملواصفــات القياســية الفنيــة.

وفي هذه الحالة يكون تثبيت الرمز الخليجي لتتبع املطابقة على عبوة كل وحدة من املنتج إلزاميا.

لتتبــع  الخليجــي  الرمــز  يكــون  أن  يجــب 
بواســطة  ومقــروء  بوضــوح  مرئــي  املطابقــة 
املاســح الضوئــي املعتــاد الخــاص بقــراءة رمــز 

الســريع)5(. اإلســتجابة 

 بواســطة 
ً
إذا لــم يكــن رمــز اإلســتجابة مقــروءا

املاســح الضوئــي البــد مــن التأكــد مــن تطابــق 
تصميمــه مــع جميــع متطلبــات الرمــز الخليجــي 
لتتبــع املطابقــة )أقــل أبعــاد, األلــوان, الخلفيــة, 

الطباعــة الواضحــة بــدون أي تلــف(.

التقييــس  بهيئــة  الخاصــة  القواعــد  انظــر 
املطابقــة,  لتتبــع  الخليجــي  الرمــز  الســتخدام 
بالرمــز  الخــاص  التتبــع  نظــام  واســتخدم 
للبحــث  اليــن  أون  املطابقــة  لتتبــع  الخليجــي 
بنــد3.4( )انظــر  املنتــج  شــهادة  بيانــات  عــن 

البد من مراجعة 
وفحص البيانات 

التالية:

• اسم املنتج.

• العالمة التجارية.

• رقم املوديل.

• بلد املنشأ.

• الصور.
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4. نظام تتبع 
شهادة المنتج
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نظــام تتبع 
شهادة المنتج

 .4

هــو عبــارة عــن نظــام الكترونــي لتســجيل كافــة الشــهادات الخاصــة باملنتجــات 
فــي الالئحــة الفنيــة الصــادرة عــن  الــواردة  التــي تخضــع للشــروط واملتطلبــات 
يلزمهــا  والتــي  العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  لــدى  التقييــس  هيئــة 

التتبعيــة. ملتابعــة  املطابقــة  تقويــم  إجــراءات 

يتــم تســجيل وقبــول كل الشــهادات الصــادرة مــن الجهــات املقبولــة مــن قبــل 
هيئــة التقييــس لــدى مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة  والصــادرة مــن 

الجهــات املعنيــة فــي النظــام االلكترونــي لتتبــع الشــهادات املذكــور أعــاله.
الجهــات  بواســطة  االلكترونــي  النظــام  فــي  الشــهادات  ســجالت  تحديــث  يتــم 
الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  لــدى  التقييــس  هيئــة  وبواســطة  املقبولــة 
العربيــة, ويتــم اإلطــالع علــى هــذه التحديثــات وذلــك مــن خــالل املســح الضوئــي 

املطابقــة. لتتبــع  الخليجــي  الرمــز  فــي  املتضمــن  الســريع  اإلســتجابة  لرمــز 

من املمكن فحص ومراجعة التالي:

رقم الرمز الخليجي لتتبع املطابقة ورمز تتبع الشهادة.  •

بيانات الشهادة والجهة املقبولة.  •

بيانات املشغلين اإلقتصاديين )املصنع, موقع التصنيع, املمثل للرسمي للصانع(.  •

بيانات املنتج )الوصف, تصميم املوديل, املاركة/العالمة املسجلة, الصور(.  •

حالة الشهادة والتأكد من الشهادة األصلية الصادرة )في صيغة ملف pdf( )انظر قسم 4.3(  •

نظام التتبع 
لـــشهـــادة 
فحص الطراز 

الخليجية:

1.4. المقدمة: 
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هل رمز التتبع
موجود على 

 الصفحة ا�ولى؟ 
مطلوب

 هل رمز التتبع
موجود على

 كرتون الشحن؟ 
إختياري

 هل رمز التتبع
موجود على

 الغالف ؟ 
مطلوب

 هل رمز التتبع
موجود على

 المنتج؟ 

 تحقق من
الغالف

امسح الباركود
ضوئيا 

هل الباركود
مقروء؟ 

هل الشهادة
مسجلة؟ 

استخدم
النظام 

ا�لكتروني 
لهيئة 

التقييس 

 تحقق من
المنتج

نعم نعم نعم نعم

نعم نعم

نعم

م
س

لق
ر ا

ظ
 أن

1.
3

4.1 - 

4.2
1.4 - 

4.4
1.4 - 

4.4

 تحقق من رمز
 التتبع على

الشهادة

 تحقق من
الباركود

 تحقق من
صالحية

الشهادة 

 تحقق من
حالة

الشهادة 

 تحقق من رمز
 التتبع على
المنتجات

م
س

لق
ر ا

ظ
 أن

2.
3

م
س

لق
ر ا

ظ
 أن

م
س

لق
ر ا

ظ
 أن

م
س

لق
ر ا

ظ
 أن

 استخدم حساب
 الدخول للجمارك

لرؤية تفاصيل
إضافية و 
مشاهدة 
الشهادة 

 هل تتوافق
 تفاصيل المنتج و

الفاعل االقتصادي؟

هل الشهادة
فعالة و صالحة؟ 

 ا�حتماالت
 انتهت مدة

 التسجيل، لم يتم
 اعتماد الشهادة بعد،

 أوقفت الشهادة أو
علقت أو سحبت

 تحقق من اسم المنتج، العالمة
 التجارية، رقم الموديل، بلد المنشأ،

الصور، تفاصيل الشهادة

استخدم منتدى هيئة التقييس

املخطط البياني لتتبع ىوفحص الشهادات ومدى تطابقها مع الرموز التتبعية التوافقية الخاصة بهيئة التقييس Aشكل 1.4
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2.4. استخدام  رمز االستجابة السريع والماسحات الضوئية المتاحة:

 يمكن استعمال العديد من أنواع األجهزة املختلفة لقراءة رمز اإلستجابة السريع:

.
ً
1. املاسحات الضوئية املتاحة تجاريا

2. كمبيوتر شخ�سي مزود بكاميرا ويب.
3. موبايل أو تابلت مزود بكاميرا.
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3.4. نظام تتبع المطابقة الخليجي الخاص بهيئة التقييس أونالين:

كحــل بديــل، إذا فشــلت عمليــة املســح الضوئــي لرمــز اإلســتجابة , علــى 
ســبيل املثــال بســبب ضعــف جــودة امللــف أو نســختها, يمكــن ادخــال 
واملطبــوع  التقييــس  بهيئــة  الخــاص  املطابقــة  لتتبــع  الخليجــي  الرمــز 
علــى الشــهادة فــي خانــة البحــث فــي صفحــة الويــب داخــل نظــام التتبــع 

https://www.gso.org.sa/gcts/ التقييــس  بهيئــة  الخــاص 
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من املمكن استخدام مربع البحث في العديد من مجاالت البحث األخرى:
بحث عام: عن كل ما يتعلق بأرقام تتبع خاصة بالهيئة, املنتجات, املوديل والفاعل االقتصادي.  •

رقم الرمز الخليجي لتتبع املطابقة.  •

املنتج.  •

رقم املوديل.  •

الفاعل اإلقتصادي.  •

تتوفر الفالتر أيًضا على الجانب األيمن للتصفية والعثور على شهادة أو منتج:
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تتوفر الفالتر أيًضا على الجانب األيمن للتصفية والعثور على شهادة أو منتج:
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بعد ايجاد الشهادة, قم بالضغط على رقم الرمز الخليجي لتتبع املطابقة للدخول على صفحة تتبع مطابقة املنتج:
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4.4. المعلومات المتوفرة في نظام تتبع الشهادات:

ومــدى  وحالتهــا  باملنتــج  الخاصــة  الشــهادة  وكذلــك  باملنتــج  الخاصــة  املعلومــات  علــى  اإلطــالع  املمكــن  مــن 
صالحيتهــا وذلــك مــن خــالل املســح الضوئــي للباركــود أو مــن خــالل مســح رمــز االســتجابة الســريع اللرمــز 

املطابقــة. لتتبــع  الخليجــي 

البد من مراجعة وفحص البيانات التالية:

اسم املنتج.  •

العالمة التجارية.  •

رقم املوديل.  •

بلد املنشأ.  •

الصور.  •

تاريخ إصدار وإنتهاء الشهادة  •

حالة الشهادة )انظر الصفحات التالية(.  •
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هــي تلــك الشــهات املعتمــدة بواســطة الجهــات املقبولــة وكذلــك مســجلة 
بواســطة نظــام تتبــع الشــهادات لــدى هيئــة التقييــس الخليجيــة, ومــن 
خصائــص نظــام التتبــع أنــه يبيــن بيانــات تســجيل الشــهادة وكذلــك تاريــخ 

االنتهــاء.

الشهادات 
الفعالة والسارية:

بيانــات  تلقــت  التــي  الجمركيــة  وللســلطات  الرقابيــة  للجهــات  فقــط  البيانــات اإلضافيــة” متاحــة  “رؤيــة  وتعــد خاصيــة 

الخليجيــة. التقييــس  هيئــة  مــن  الدخــول 
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قم بالضغط على
 »انظر البيانات اإلضافية« وقم بالدخول:

يقوم النظام بعرض البيانات الخاصة باملشغل اإلقتصادي )املصنع أو املمثل الرسمي مالك هذه الشهادة(

قم بالضغط على
 »اطلع على الوثيقة« 

وذلــك حتــى تتمكــن مــن القيــام بفتــح نســخة رقميــة مــن شــهادة فحــص الطــراز الخليجيــة والتــي تــم رفعهــا علــى 
نظــام تتبــع الشــهادات الخــاص بهيئــة التقييــس لــدول الخليــج.
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معنى هذه الحالة حالة الشهادة

لــم يتــم دفعهــا  انتهــى التســجيل ألن مصاريــف التســجيل 
قبــل تاريــخ اإلنتهــاء.

يعــد التســجيل أمــر اداري ملــزم وليــس لــه عالقــة  بمطابقــة 
املنتجــات مــع الالئحــة الفنيــة.

انتهاء التسجيل

يوضح النظام بيانات الشهادة تم انتهاء تاريخ التسجيل الخاص بها فيما م�سى.

حالة الوثيقة ومعناها:

وعنــد دخــول مفت�ســي الجمــارك علــى النظــام، يقــوم النظــام 
بإظهــار التالــي:
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معنى هذه الحالة حالة الشهادة

 
ً
تــم ايقــاف الشــهادة بواســطة الجهــة املقبــول  وذلــك بنــاءا

علــى طلــب املصنــع.
واألسباب املحتملة إليقاف هذه الشهادة:

املنتجات الواردة بها تم ايقاف تصنيعها.  •
لم يعد للصانع أي وجود.  •

للشــهادة  تحديــث  بعمــل  للصانــع  نيــة  وجــود  عــدم   •
حــال  فــي  أو  الجديــدة  القياســية  للمواصفــات   

ً
وفقــا

تغيــر املنتجــات الــواردة بالشــهادة وتحتــاج إلــى فحــص 
جديــدة. واختبــارات 

ال يــود العميــل االحتفــاظ بالشــهادة ألي ســبب مــن   •
األســباب.

موقوفة.

يبين النظام بيانات الشهادة وتاريخ اإليقاف ويخفي باقي بيانات الشهادة.

حالة الوثيقة ومعناها:
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معنى هذه الحالة حالة الشهادة

املقبولــة  الجهــة  بواســطة  الشــهادة  صالحيــة  تعليــق  تــم 
املصــدرة للشــهادة ولكــن يمكــن تفعيلهــا مــرة أخــرى عندمــا 

باإليقــاف. املتعلقــة  يتــم حــل املشــكلة 
بشــكل  املطابقــة  لتتبــع  الخليجــي  الرمــز  تفعيــل  الغــاء  تــم 

مؤقــت.
للمزيــد مــن البيانــات عــن الحالــة واألســباب يمكــن طلــب 
الجهــات  مــن  أو  الخليجيــة  التقييــس  هيئــة  مــن  ذلــك 

املقبولــة.

معلقة من قبل الجهة املقبولة

يبين النظام بيانات الشهادة وتاريخ تعليق الشهادة ويخفي باقي بيانات الشهادة.

حالة الوثيقة ومعناها:
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معنى هذه الحالة حالة الشهادة

تم سحب الشهادة نتيجة لوجود مشكلة لم تحل في عمليات تقويم املطابقة.
 
ً
موجــودا يكــن  ولــم  مســتحدث  مصطلــح  “موقوفــة”  مصطلــح  يعــد  مالحظــة: 

حتــى يونيــو 2018, وربمــا تــم ســحب شــهادات ألســباب ال تتعلــق بعــدم مطابقــة 
للمنتجــات.

للمزيــد مــن البيانــات عــن الحالــة واألســباب يمكــن طلــب ذلــك مــن هيئــة التقييــس 
الخليجيــة أو مــن الجهــات املقبولــة.

بواســطة  ســحبها  تــم 
املقبولــة. الجهــة 

معنى هذه الحالة حالة الشهادة

تــم انشــاء ســجل للشــهادة وتســجيله علــى نظــام التتبــع الخــاص بهيئــة التقييــس 
ولكــن لــم يتــم انهــاؤه بواســطة الجهــة املقبولــة )مســودة( أو مــازال لــم يتــم تقييمــه 
بعــد بواســطة هيئــة التقييــس أو تــم رفضــه مــن قبــل هيئــة التقييــس الخليجيــة.

للمزيــد مــن البيانــات عــن الحالــة واألســباب يمكــن طلــب ذلــك مــن هيئــة التقييــس 
الخليجيــة أو مــن الجهــات املقبولــة.

غير معتمدة.

يبين النظام بيانات الشهادة وتاريخ سحب الشهادة ويخفي باقي بيانات الشهادة.

يبين النظام بيانات الشهادة وتاريخ سحب الشهادة ويخفي باقي بيانات الشهادة.
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منتدى هيئة التقييس
 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:

إذا كانت هناك أي مالحظات أو أسباب لعدم املطابقة, قم باستخدام منتدى هيئة التقييس كالتالي:

1. ادخــل باســتخدام حســاب الجمــارك حيــث أن جميــع مفت�ســي الجمــارك لديهــم تعليمــات الدخــول علــى نظــام التتبــع 

واملطابقــة الخــاص بهيئــة التقييــس, فقــط كل مــا عليــك هــو االتصــال بالهيئــة واســأل علــى حســاب املســتخدم وكلمــة الســر.

2. قم بالدخول على املنتدى الخاص بهيئة التقييس لدول الخليج.

3. قم بإضافة موضوع جديد.

4. اختار الجهة املستقبلة.

5. قم بإضافة عنوان للموضوع.

6. قم بتدوين التعليقات.

7. قم برفع امللفات التي تريدها.
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الملحق 1: جدول االرتباط بين رموز النظام المنسق في التعريفة الجمركية 
الموحدة لدول مجلس التعاون (2012) – (2017( فيما يخص القائمة (2(.

الملحقات
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اسم املنتج 
باإلنجليزية

رمز النظام املنسق 

املنسق )2012( 

عنوان البند في النظام 

املنسق )2012(

تفاصيل الصنف 

في النظام املنسق 

)2012(

رمز النظام 
املنسق )2017(

عنوان البند في النظام 

املنسق )2017(

تفاصيل الصنف 

في النظام املنسق 

)2017(

1
مراوح الهواء 

الكهربائية 
املنزلية

84 14 51 00

مضخات هواء ومضخات 
تفريغ الهواء، مضاغط 

ومراوح هواء أو غازات 
أخر؛ أجهزة "أغطية" 

شافطة أو مبدلة للهواء 
بمراوح مندمجة، وإن 

كانت مزودة بمنقيات هواء 
-فالتر-

-  املراوح:

- - مراوح طاولة أو 
أرض أو جدران أو 

افذ أو سقوف أو  نو
سطح، ذات محرك 

كهربائي مندمج ال 
تتجاوز قدرته 125 

واط

84 14 51 10

مضخات هواء ومضخات 
تفريغ الهواء، مضاغط 

ومراوح هواء أو غازات 
أخر؛ أجهزة "أغطية" 

شافطة أو مبدلة للهواء 
بمراوح مندمجة، وإن 
كانت مزودة بمنقيات 

هواء -فالتر-

-  املراوح:

- - مراوح طاولة أو 
أرض أو جدران أو 

افذ أو سقوف أو  نو
سطح، ذات محرك 

كهربائي مندمج ال 
تتجاوز قدرته 25 

واط

84 14 51 20

مضخات هواء ومضخات 
تفريغ الهواء، مضاغط 

ومراوح هواء أو غازات 
أخر؛ أجهزة "أغطية" 

شافطة أو مبدلة للهواء 
بمراوح مندمجة، وإن 
كانت مزودة بمنقيات 

هواء -فالتر-

-  املراوح:

- - مراوح طاولة أو 
أرض أو جدران أو 

افذ أو سقوف أو  نو
سطح، ذات محرك 
كهربائي مندمج بها 

تتجاوز قدرته 25 
واط و ال تتجاوز 
قدرته 125 واط

84 14 59 00

مضخات هواء ومضخات 
تفريغ الهواء، مضاغط 

ومراوح هواء أو غازات 
أخر؛ أجهزة "أغطية" 

شافطة أو مبدلة للهواء 
بمراوح مندمجة، وإن 

كانت مزودة بمنقيات هواء 
-فالتر-

-  املراوح:

- - غيرها
84 14 59 00

مضخات هواء ومضخات 
تفريغ الهواء، مضاغط 

ومراوح هواء أو غازات 
أخر؛ أجهزة "أغطية" 

شافطة أو مبدلة للهواء 
بمراوح مندمجة، وإن 
كانت مزودة بمنقيات 

هواء -فالتر-

-  املراوح:

- - غيرها
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2
الثالجات، 
املجمدات 

وأجهزة التبريد 
والتجميد 

األخرى

84 18 10 00

ثالجات )برادات( 
ومجمدات )فريزرات( 

وغيرها من آالت ومعدات 
وأجهزة التبريد أو التجميد 
، كهربائية أو غير كهربائية 

؛ مضخات حراري ، عدا 
آالت وأجهزة تكييف الهواء 

الداخلة في البند 84.15

- ثالجات مع 
مجمدات في جسم 

واحد ، مجهزة 
بأبواب خارجية 

مستقلة

84 18 10 00

ثالجات )برادات( 
ومجمدات )فريزرات( 

وغيرها من آالت ومعدات 
وأجهزة التبريد أو التجميد 
، كهربائية أو غير كهربائية 

؛ مضخات حراري ، عدا 
آالت وأجهزة تكييف 

الهواء الداخلة في البند 
84.15

- ثالجات مع 
مجمدات في جسم 

واحد ، مجهزة 
بأبواب خارجية 

مستقلة

84 18 21 00

ثالجات )برادات( 
ومجمدات )فريزرات( 

وغيرها من آالت ومعدات 
وأجهزة التبريد أو التجميد 
، كهربائية أو غير كهربائية 

؛ مضخات حراري ، عدا 
آالت وأجهزة تكييف الهواء 

الداخلة في البند 84.15

- ثالجات من النوع 
املنزلي :

- - تعمل بالضغط

84 18 21 00

ثالجات )برادات( 
ومجمدات )فريزرات( 

وغيرها من آالت ومعدات 
وأجهزة التبريد أو التجميد 
، كهربائية أو غير كهربائية 

؛ مضخات حراري ، عدا 
آالت وأجهزة تكييف 

الهواء الداخلة في البند 
84.15

- ثالجات من النوع 
املنزلي :

- - تعمل بالضغط

84 18 29 00

ثالجات )برادات( 
ومجمدات )فريزرات( 

وغيرها من آالت ومعدات 
وأجهزة التبريد أو التجميد 
، كهربائية أو غير كهربائية 

؛ مضخات حراري ، عدا 
آالت وأجهزة تكييف الهواء 

الداخلة في البند 84.15

- ثالجات من النوع 
املنزلي :

- - غيرها

84 18 29 00

ثالجات )برادات( 
ومجمدات )فريزرات( 

وغيرها من آالت ومعدات 
وأجهزة التبريد أو التجميد 
، كهربائية أو غير كهربائية 

؛ مضخات حراري ، عدا 
آالت وأجهزة تكييف 

الهواء الداخلة في البند 
84.15

- ثالجات من النوع 
املنزلي :

- - غيرها

84 18 30 00

ثالجات )برادات( 
ومجمدات )فريزرات( 

وغيرها من آالت ومعدات 
وأجهزة التبريد أو التجميد 
، كهربائية أو غير كهربائية 

؛ مضخات حراري ، عدا 
آالت وأجهزة تكييف الهواء 

الداخلة في البند 84.15

- مجمدات بشكل 
صناديق أفقية ، ال 
تتجاوز سعتها 800 

لتر

84 18 30 00

ثالجات )برادات( 
ومجمدات )فريزرات( 

وغيرها من آالت ومعدات 
وأجهزة التبريد أو التجميد 
، كهربائية أو غير كهربائية 

؛ مضخات حراري ، عدا 
آالت وأجهزة تكييف 

الهواء الداخلة في البند 
84.15

- مجمدات بشكل 
صناديق أفقية ، 

ال تتجاوز سعتها 
800 لتر

84 18 40 00

ثالجات )برادات( 
ومجمدات )فريزرات( 

وغيرها من آالت ومعدات 
وأجهزة التبريد أو التجميد 
، كهربائية أو غير كهربائية 

؛ مضخات حراري ، عدا 
آالت وأجهزة تكييف الهواء 

الداخلة في البند 84.15

- مجمدات بشكل 
صناديق رأسية ، ال 
تتجاوز سعتها 900 

لتر

84 18 40 00

ثالجات )برادات( 
ومجمدات )فريزرات( 

وغيرها من آالت ومعدات 
وأجهزة التبريد أو التجميد 
، كهربائية أو غير كهربائية 

؛ مضخات حراري ، عدا 
آالت وأجهزة تكييف 

الهواء الداخلة في البند 
84.15

- مجمدات بشكل 
صناديق رأسية ، 

ال تتجاوز سعتها 
900 لتر

 List (2)
category(GCC COMMON EXTERNAL CUSTOMS TARIFF (2012The Unified Customs Tariff for GCC States 2017
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3
غساالت 

املالبس و 
مجففات 

املالبس 
بالطرد 

املركزي 
وتشمل تلك 

التى تقوم 
بعملية 

الغسيل 
والتجفيف 

معا

84 21 12 00

أجهزة طرد مركزي، بما 
فيها أجهزة التجفيف 
بالطرد املركزي؛ آالت 

وأجهزة ترشيح أو تنقية 
السوائل أو الغازات

- أجهزة طرد 
مركزي، بما فيها 

أجهزة التجفيف 
بالطرد املركزي: 

84 21 12 00

أجهزة طرد مركزي، بما 
فيها أجهزة التجفيف 
بالطرد املركزي؛ آالت 

وأجهزة ترشيح أو تنقية 
السوائل أو الغازات

- أجهزة طرد 
مركزي، بما فيها 

أجهزة التجفيف 
بالطرد املركزي: 

84 50 11 00

آالت غسل منزلية مما 
يستعمل في املنازل 
أو املغاسل العامة 

)املصابغ(، بما فيها اآلالت 
التي تقوم بعمليتي الغسل 

و التجفيف

- - أجهزة تجفيف 
البياضات 

واأللبسة

84 50 11 00

آالت غسل منزلية مما 
يستعمل في املنازل 
أو املغاسل العامة 

)املصابغ(، بما فيها 
اآلالت التي تقوم بعمليتي 

الغسل و التجفيف

- - أجهزة تجفيف 
البياضات 

واأللبسة

84 50 12 00

آالت غسل منزلية مما 
يستعمل في املنازل 
أو املغاسل العامة 

)املصابغ(، بما فيها اآلالت 
التي تقوم بعمليتي الغسل 

و التجفيف

- آالت ال تزيد 
سعة كل منها من 
الغسيل الجاف 

عن 10 كغ :

84 50 12 00

آالت غسل منزلية مما 
يستعمل في املنازل 
أو املغاسل العامة 

)املصابغ(، بما فيها 
اآلالت التي تقوم بعمليتي 

الغسل و التجفيف

- آالت ال تزيد 
سعة كل منها من 
الغسيل الجاف 

عن 10 كغ :

84 50 19 00

آالت غسل منزلية مما 
يستعمل في املنازل 
أو املغاسل العامة 

)املصابغ(، بما فيها اآلالت 
التي تقوم بعمليتي الغسل 

و التجفيف

- - آالت ذاتية 
ً
الحركة كليا

84 50 19 00

آالت غسل منزلية مما 
يستعمل في املنازل 
أو املغاسل العامة 

)املصابغ(، بما فيها 
اآلالت التي تقوم بعمليتي 

الغسل و التجفيف

- - آالت ذاتية 
ً
الحركة كليا
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4
 مطاحن

 وخالطات
 الطعام

 وعصارات
 الفاكهة أو

الخضروات

85 09 40 00

 أجهزة آلية كهربائية
 لألستعمال املنزلي ذات

 محرك كهربائي مندمج بها،
 عدا املكانس الكهربائية
الداخلة في البند 85.08

- مطاحن و 
خالطات املأكوالت؛ 

عصارات الفواكه 
والخضر

85 09 40 00

أجهزة آلية كهربائية 
لألستعمال املنزلي 

ذات محرك كهربائي 
مندمج بها، عدا املكانس 

الكهربائية الداخلة في 
البند 85.08

- مطاحن 
و خالطات 
املأكوالت؛ 

عصارات الفواكه 
والخضر

5
 أجهزة

 تحميص
الخبز

85 16 72 00

 مسخنات فورية للمياه أو
 مسخنات مياه مجمعة أو

 مسخنات حرارية غاطسة،
 كهربائية، أجهزة كهربائية

 حرارية لتدفئة األماكن
 أو التربة أو ألستعماالت

 مماثلة؛ أجهزة حرارية
 كهربائية لتصفيف

 الشعر )مثل، املجففات
 واملجعدات واملالقط

 املسخنة للتجعيد(
 ومجففات األيدي؛ مكاوي

 كهربائية؛ أجهزة حرارية
 كهربائية ألستعماالت

 منزلية؛ مقاومات حرارية
 كهربائية عدا تلك الداخلة

في البند 85.45

- أجهزة حرارية 
كهربائية أخر:

- - تحميص الخبز
85 16 72 00

مسخنات فورية للمياه أو 
مسخنات مياه مجمعة 

أو مسخنات حرارية 
غاطسة، كهربائية، 

أجهزة كهربائية حرارية 
لتدفئة األماكن أو التربة 

أو ألستعماالت مماثلة؛ 
أجهزة حرارية كهربائية 

لتصفيف الشعر )مثل، 
املجففات واملجعدات 

واملالقط املسخنة 
للتجعيد( ومجففات 

األيدي؛ مكاوي كهربائية؛ 
أجهزة حرارية كهربائية 

ألستعماالت منزلية؛ 
مقاومات حرارية كهربائية 

عدا تلك الداخلة في 
البند 85.45

- أجهزة حرارية 
كهربائية أخر:

- - تحميص الخبز
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6
 أجهزة

 تصفيف
 وتجفيف

 الشعر
 الكهربائية -

الحرارية

85 16 31 00

 مسخنات فورية للمياه أو
 مسخنات مياه مجمعة أو

 مسخنات حرارية غاطسة،
 كهربائية، أجهزة كهربائية

 حرارية لتدفئة األماكن
 أو التربة أو ألستعماالت

 مماثلة؛ أجهزة حرارية
 كهربائية لتصفيف

 الشعر )مثل، املجففات
 واملجعدات واملالقط

 املسخنة للتجعيد(
 ومجففات األيدي؛ مكاوي

 كهربائية؛ أجهزة حرارية
 كهربائية ألستعماالت

 منزلية؛ مقاومات حرارية
 كهربائية عدا تلك الداخلة

في البند 85.45

- أحهزة حرارية 
كهربائية لتصفيف 
الشعر أو لتجفيف 

األيدي
- - مجففات شعر

85 16 31 00

مسخنات فورية للمياه أو 
مسخنات مياه مجمعة 

أو مسخنات حرارية 
غاطسة، كهربائية، 

أجهزة كهربائية حرارية 
لتدفئة األماكن أو التربة 

أو ألستعماالت مماثلة؛ 
أجهزة حرارية كهربائية 

لتصفيف الشعر )مثل، 
املجففات واملجعدات 

واملالقط املسخنة 
للتجعيد( ومجففات 

األيدي؛ مكاوي كهربائية؛ 
أجهزة حرارية كهربائية 

ألستعماالت منزلية؛ 
مقاومات حرارية كهربائية 

عدا تلك الداخلة في 
البند 85.45

- أحهزة حرارية 
كهربائية 

لتصفيف الشعر 
أو لتجفيف األيدي
- - مجففات شعر

85 16 32 00

 مسخنات فورية للمياه أو
 مسخنات مياه مجمعة أو

 مسخنات حرارية غاطسة،
 كهربائية، أجهزة كهربائية

 حرارية لتدفئة األماكن
 أو التربة أو ألستعماالت

 مماثلة؛ أجهزة حرارية
 كهربائية لتصفيف

 الشعر )مثل، املجففات
 واملجعدات واملالقط

 املسخنة للتجعيد(
 ومجففات األيدي؛ مكاوي

 كهربائية؛ أجهزة حرارية
 كهربائية ألستعماالت

 منزلية؛ مقاومات حرارية
 كهربائية عدا تلك الداخلة

في البند 85.45

- أحهزة حرارية 
كهربائية لتصفيف 
الشعر أو لتجفيف 

األيدي
- - أجهزة أخر 

لتصفيف الشعر 
 

85 16 32 00

مسخنات فورية للمياه أو 
مسخنات مياه مجمعة 

أو مسخنات حرارية 
غاطسة، كهربائية، 

أجهزة كهربائية حرارية 
لتدفئة األماكن أو التربة 

أو ألستعماالت مماثلة؛ 
أجهزة حرارية كهربائية 

لتصفيف الشعر )مثل، 
املجففات واملجعدات 

واملالقط املسخنة 
للتجعيد( ومجففات 

األيدي؛ مكاوي كهربائية؛ 
أجهزة حرارية كهربائية 

ألستعماالت منزلية؛ 
مقاومات حرارية كهربائية 

عدا تلك الداخلة في 
البند 85.45

- أحهزة حرارية 
كهربائية 

لتصفيف الشعر 
أو لتجفيف األيدي

- - أجهزة أخر 
لتصفيف الشعر 
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 أجهزة
 تصفيف
 وتجفيف

 الشعر
 الكهربائية -

الحرارية

85 16 33 00

 مسخنات فورية للمياه أو
 مسخنات مياه مجمعة أو

 مسخنات حرارية غاطسة،
 كهربائية، أجهزة كهربائية

 حرارية لتدفئة األماكن
 أو التربة أو ألستعماالت

 مماثلة؛ أجهزة حرارية
 كهربائية لتصفيف

 الشعر )مثل، املجففات
 واملجعدات واملالقط

 املسخنة للتجعيد(
 ومجففات األيدي؛ مكاوي

 كهربائية؛ أجهزة حرارية
 كهربائية ألستعماالت

 منزلية؛ مقاومات حرارية
 كهربائية عدا تلك الداخلة

في البند 85.45

- أحهزة حرارية 
كهربائية لتصفيف 
الشعر أو لتجفيف 

األيدي
- - مجففات أيدي

85 16 33 00

مسخنات فورية للمياه أو 
مسخنات مياه مجمعة 

أو مسخنات حرارية 
غاطسة، كهربائية، 

أجهزة كهربائية حرارية 
لتدفئة األماكن أو التربة 

أو ألستعماالت مماثلة؛ 
أجهزة حرارية كهربائية 

لتصفيف الشعر )مثل، 
املجففات واملجعدات 

واملالقط املسخنة 
للتجعيد( ومجففات 

األيدي؛ مكاوي كهربائية؛ 
أجهزة حرارية كهربائية 

ألستعماالت منزلية؛ 
مقاومات حرارية كهربائية 

عدا تلك الداخلة في 
البند 85.45

- أحهزة حرارية 
كهربائية 

لتصفيف الشعر 
أو لتجفيف األيدي
- - مجففات أيدي

7
 أجهزة

 التدفئة
 الكهربائية

املنزلية

85 16 29 10

 مسخنات فورية للمياه أو
 مسخنات مياه مجمعة أو

 مسخنات حرارية غاطسة،
 كهربائية، أجهزة كهربائية

 حرارية لتدفئة األماكن
 أو التربة أو ألستعماالت

 مماثلة؛ أجهزة حرارية
 كهربائية لتصفيف

 الشعر )مثل، املجففات
 واملجعدات واملالقط

 املسخنة للتجعيد(
 ومجففات األيدي؛ مكاوي

 كهربائية؛ أجهزة حرارية
 كهربائية ألستعماالت

 منزلية؛ مقاومات حرارية
 كهربائية عدا تلك الداخلة

في البند 85.45

- أجهزة كهربائية 
لتدفئة األماكن أو 

التربة:
- - غيرها:

- - - أجهزة كهربائية 
للتدفئة املنزلية

85 16 29 10

مسخنات فورية للمياه أو 
مسخنات مياه مجمعة 

أو مسخنات حرارية 
غاطسة، كهربائية، 

أجهزة كهربائية حرارية 
لتدفئة األماكن أو التربة 

أو ألستعماالت مماثلة؛ 
أجهزة حرارية كهربائية 

لتصفيف الشعر )مثل، 
املجففات واملجعدات 

واملالقط املسخنة 
للتجعيد( ومجففات 

األيدي؛ مكاوي كهربائية؛ 
أجهزة حرارية كهربائية 

ألستعماالت منزلية؛ 
مقاومات حرارية كهربائية 

عدا تلك الداخلة في 
البند 85.45

- أجهزة حرارية 
كهربائية أخر:

   التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون
 لدول الخليج العربية 2017

 التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية 2012
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8
 أفران

 املوجات
 متناهية
الصغر

-ميكروويف   

85 16 50 00

 مسخنات فورية للمياه أو
 مسخنات مياه مجمعة أو

 مسخنات حرارية غاطسة،
 كهربائية، أجهزة كهربائية

 حرارية لتدفئة األماكن
 أو التربة أو ألستعماالت

 مماثلة؛ أجهزة حرارية
 كهربائية لتصفيف

 الشعر )مثل، املجففات
 واملجعدات واملالقط

 املسخنة للتجعيد(
 ومجففات األيدي؛ مكاوي

 كهربائية؛ أجهزة حرارية
 كهربائية ألستعماالت

 منزلية؛ مقاومات حرارية
 كهربائية عدا تلك الداخلة

في البند 85.45

- أفران تعمل 
بموجات 

متناهية الصغر 
)ميكروويف(

85 16 50 00

مسخنات فورية للمياه أو 
مسخنات مياه مجمعة 

أو مسخنات حرارية 
غاطسة، كهربائية، 

أجهزة كهربائية حرارية 
لتدفئة األماكن أو التربة 

أو ألستعماالت مماثلة؛ 
أجهزة حرارية كهربائية 

لتصفيف الشعر )مثل، 
املجففات واملجعدات 

واملالقط املسخنة 
للتجعيد( ومجففات 

األيدي؛ مكاوي كهربائية؛ 
أجهزة حرارية كهربائية 

ألستعماالت منزلية؛ 
مقاومات حرارية كهربائية 

عدا تلك الداخلة في 
البند 85.45

- أفران تعمل 
بموجات 

متناهية الصغر 
)ميكروويف(

9
 أفران

 كهربائية
 أخرى؛ أفران
اقد  طبخ ومو

 )بما فيها
 مسطحات

 الطبخ(
 وغاليات

 وشوايات
 ومحمصات

منزلية

85 16 60 00

 مسخنات فورية للمياه أو
 مسخنات مياه مجمعة أو

 مسخنات حرارية غاطسة،
 كهربائية، أجهزة كهربائية

 حرارية لتدفئة األماكن
 أو التربة أو ألستعماالت

 مماثلة؛ أجهزة حرارية
 كهربائية لتصفيف

 الشعر )مثل، املجففات
 واملجعدات واملالقط

 املسخنة للتجعيد(
 ومجففات األيدي؛ مكاوي

 كهربائية؛ أجهزة حرارية
 كهربائية ألستعماالت

 منزلية؛ مقاومات حرارية
 كهربائية عدا تلك الداخلة

في البند 85.45

- أفران أخر؛ 
أفران طبخ 

اقد )بما فيها  ومو
مسطحات الطبخ( 
وغاليات وشوايات 

ومحمصات

85 16 60 00

مسخنات فورية للمياه أو 
مسخنات مياه مجمعة 

أو مسخنات حرارية 
غاطسة، كهربائية، 

أجهزة كهربائية حرارية 
لتدفئة األماكن أو التربة 

أو ألستعماالت مماثلة؛ 
أجهزة حرارية كهربائية 

لتصفيف الشعر )مثل، 
املجففات واملجعدات 

واملالقط املسخنة 
للتجعيد( ومجففات 

األيدي؛ مكاوي كهربائية؛ 
أجهزة حرارية كهربائية 

ألستعماالت منزلية؛ 
مقاومات حرارية كهربائية 

عدا تلك الداخلة في 
البند 85.45

- أفران أخر؛ 
أفران طبخ 

اقد )بما  ومو
فيها مسطحات 

الطبخ( وغاليات 
وشوايات 

ومحمصات

   التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون
 لدول الخليج العربية 2017

 التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية 2012
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10
 مسخنات

 فورية للمياه
 أو مسخنات

 مياه مجمعة
 و مسخنات

 حرارية
 غاطسة،
كهربائية

85 16 10 00

 مسخنات فورية للمياه أو
 مسخنات مياه مجمعة أو

 مسخنات حرارية غاطسة،
 كهربائية، أجهزة كهربائية

 حرارية لتدفئة األماكن
 أو التربة أو ألستعماالت

 مماثلة؛ أجهزة حرارية
 كهربائية لتصفيف

 الشعر )مثل، املجففات
 واملجعدات واملالقط

 املسخنة للتجعيد(
 ومجففات األيدي؛ مكاوي

 كهربائية؛ أجهزة حرارية
 كهربائية ألستعماالت

 منزلية؛ مقاومات حرارية
 كهربائية عدا تلك الداخلة

في البند 85.45

- مسخنات فورية 
للمياة ومسخنات 

مياه مجمعة 
ومسخنات حرارية 
غاطسة، كهربائية

85 16 10 10

مسخنات فورية للمياه أو 
مسخنات مياه مجمعة 

أو مسخنات حرارية 
غاطسة، كهربائية، 

أجهزة كهربائية حرارية 
لتدفئة األماكن أو التربة 

أو ألستعماالت مماثلة؛ 
أجهزة حرارية كهربائية 

لتصفيف الشعر )مثل، 
املجففات واملجعدات 

واملالقط املسخنة 
للتجعيد( ومجففات 

األيدي؛ مكاوي كهربائية؛ 
أجهزة حرارية كهربائية 

ألستعماالت منزلية؛ 
مقاومات حرارية كهربائية 

عدا تلك الداخلة في 
البند 85.45

- مسخنات فورية 
للمياة ومسخنات 

مياه مجمعة 
ومسخنات 

حرارية غاطسة، 
كهربائية:

- - مسخنات فورية 
للمياه ومسخنات 

مياه مجمعه 
ومسخنات حرارية 
غاطسة، كهربائية 

بسعة 200 لتر أو 
أقل

11
 كاويات

 كهربائية
منزلية

85 16 40 00

 مسخنات فورية للمياه أو
 مسخنات مياه مجمعة أو

 مسخنات حرارية غاطسة،
 كهربائية، أجهزة كهربائية

 حرارية لتدفئة األماكن
 أو التربة أو ألستعماالت

 مماثلة؛ أجهزة حرارية
 كهربائية لتصفيف

 الشعر )مثل، املجففات
 واملجعدات واملالقط

 املسخنة للتجعيد(
 ومجففات األيدي؛ مكاوي

 كهربائية؛ أجهزة حرارية
 كهربائية ألستعماالت

 منزلية؛ مقاومات حرارية
 كهربائية عدا تلك الداخلة

في البند 85.45

00 40 16 85- مكاوي كهربائية

مسخنات فورية للمياه أو 
مسخنات مياه مجمعة 

أو مسخنات حرارية 
غاطسة، كهربائية، 

أجهزة كهربائية حرارية 
لتدفئة األماكن أو التربة 

أو ألستعماالت مماثلة؛ 
أجهزة حرارية كهربائية 

لتصفيف الشعر )مثل، 
املجففات واملجعدات 

واملالقط املسخنة 
للتجعيد( ومجففات 

األيدي؛ مكاوي كهربائية؛ 
أجهزة حرارية كهربائية 

ألستعماالت منزلية؛ 
مقاومات حرارية كهربائية 

عدا تلك الداخلة في 
البند 85.45

 Electric -
 smoothing

irons

   التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون
 لدول الخليج العربية 2017

 التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول
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12
 القابسات
 و املقابس

 و املهايئات
 و الوصالت
 الكهربائية

 و الشواحن
املنزلية

85 44 42 20

 أسالك معزولة )بما
 فيها املطلية باملينا أو
 بأوكسيد األملونيوم(

 وكابالت معزولة )بما في
 ذلك الكابالت املتحدة

 املحور( وغيرها من
 املوصالت املعزولة

 للكهرباء، وإن كانت مزودة
 بأدوات توصيل طرفية؛

 كابالت من ألياف بصرية
 مصنوعة من ألياف

، وإن كانت
ً
 مكسوة إفراديا

 مجمعة مع موصالت
 كهربائية أو مزودة بأدوات

توصيل طرفية

- موصالت كهربائية 
خر لجهد ال يزيد 

ُ
أ

عن 1000 فولت 
:)V(

- - مزودة بوصالت
- - - أسالك 

كهربائية ال يزيد 
مقطعها العر�سي 

عن 10 ملم

85 44 42 21

أسالك معزولة )بما 
فيها املطلية باملينا أو 
بأوكسيد األملونيوم( 

وكابالت معزولة )بما في 
ذلك الكابالت املتحدة 

املحور( وغيرها من 
املوصالت املعزولة 

للكهرباء، وإن كانت 
مزودة بأدوات توصيل 

طرفية؛ كابالت من ألياف 
بصرية مصنوعة من 

 ،
ً
ألياف مكسوة إفراديا
وإن كانت مجمعة مع 
موصالت كهربائية أو 

مزودة بأدوات توصيل 
طرفية

- موصالت 
خر 

ُ
كهربائية أ

لجهد ال يزيد عن 
:)V( 1000 فولت

- - مزودة 
بوصالت:

- - - أسالك 
كهربائية ال يزيد 

مقطعها العر�سي 
عن 10 ملم

- - - - وصالت 
كهربائية 

)توصيلة( ألسالك 
ال يزيد مقطعها 

العر�سي عن 10 
ملم

85 44 42 29

أسالك معزولة )بما 
فيها املطلية باملينا أو 
بأوكسيد األملونيوم( 

وكابالت معزولة )بما في 
ذلك الكابالت املتحدة 

املحور( وغيرها من 
املوصالت املعزولة 

للكهرباء، وإن كانت 
مزودة بأدوات توصيل 

طرفية؛ كابالت من ألياف 
بصرية مصنوعة من 

 ،
ً
ألياف مكسوة إفراديا
وإن كانت مجمعة مع 
موصالت كهربائية أو 

مزودة بأدوات توصيل 
طرفية

- موصالت 
خر 

ُ
كهربائية أ

لجهد ال يزيد عن 
:)V( 1000 فولت

- - مزودة 
بوصالت:

- - - أسالك 
كهربائية ال يزيد 

مقطعها العر�سي 
عن 10 ملم

- - - - غيرها

   التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون
 لدول الخليج العربية 2017

 التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية 2012
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 القابسات
 و املقابس

 و املهايئات
 و الوصالت
 الكهربائية

 و الشواحن
املنزلية

85 36 69 10

 أجهزة كهربائية لوصل أو
 قطع أو لوقاية أو لتقسيم
 الدوائر الكهربائية )مثل

 ، املفاتيح أو املرحالت
 “ريليه” واملنصهرات

 وأجهزة إمتصاص
 الصدمات الكهربائية

 ووصالت املآخذ الكهربائية
 ومقابس )قوابس(

 وقواعد اللمبات “دوى”
 ووصالت أخر وعلب

 التوصيل(، معدة لجهد
 ال يزيد عن 1000 فولت؛

 وصالت لأللياف البصرية
 أو لحزم أو حبال األلياف

البصرية

- قواعد ملبات 
، وصالت مآخذ 

كهربائية )قوابس و 
مقابس(
- - غيرها

- - - وصالت مآخذ 
كهربائية )قوابس و 

مقابس( لألسالك 
املتحدة املحور 

والدوائر املطبوعة

85 36 69 10

أجهزة كهربائية لوصل أو 
قطع أو لوقاية أو لتقسيم 
الدوائر الكهربائية )مثل 

، املفاتيح أو املرحالت 
“ريليه” واملنصهرات 

وأجهزة إمتصاص 
الصدمات الكهربائية 

ووصالت املآخذ 
الكهربائية ومقابس 

)قوابس( وقواعد 
اللمبات “دوى” ووصالت 

أخر وعلب التوصيل(، 
معدة لجهد ال يزيد عن 

1000 فولت؛ وصالت 
لأللياف البصرية أو لحزم 
أو حبال األلياف البصرية

- قواعد ملبات 
، وصالت مآخذ 

كهربائية )قوابس 
و مقابس(

- - غيرها

- - - وصالت مآخذ 
كهربائية )قوابس 

و مقابس( 
لألسالك املتحدة 

املحور والدوائر 
املطبوعة

 لم يحدد رمز)
91 90 36 85املهايئات--(النظام المنسق

أجهزة كهربائية لوصل أو 
قطع أو لوقاية أو لتقسيم 
الدوائر الكهربائية )مثل 

، املفاتيح أو املرحالت 
"ريليه" واملنصهرات 

وأجهزة إمتصاص 
الصدمات الكهربائية 

ووصالت املآخذ 
الكهربائية ومقابس 

)قوابس( وقواعد 
اللمبات "دوى" ووصالت 

أخر وعلب التوصيل(، 
معدة لجهد ال يزيد عن 

1000 فولت؛ وصالت 
لأللياف البصرية أو لحزم 
أو حبال األلياف البصرية

خر
ُ
- أجهزة أ

 لم يحدد رمز)
--(النظام المنسق

شواحن البطاريات 
ضمن مجال 

 IEC املواصفة
60335-2-29

85 04 40 13

محوالت كهربائية 
ومغيرات كهربائية ساكنة 

)إليكتروستاتيكية( 
)مثل، مقومات التيار( 

ووشائع التأثير الكهربائي 
)محثات(

- مغيرات 
كهربائية ساكنة (

إليكتروستاتيكية)

 List (2)
category(GCC COMMON EXTERNAL CUSTOMS TARIFF (2012The Unified Customs Tariff for GCC States 2017

   التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون
 لدول الخليج العربية 2017

 التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية 2012
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13
املكيفات

84 15 10 00

 آالت وأجهزة تكييف
 الهواء محتوية على مروحة
 بمحرك وتجهيزات لتعديل

 الحرارة والرطوبة، بما في
 ذلك اآلالت التي ال يمكن
 تنظيم الرطوبة فيها على

حدة

- من النوع املعد 
افذ أو  للنو

الجدران، مؤلفة 
 أو 

ً
 واحدا

ً
جسما

منفصال

84 15 10 10

آالت وأجهزة تكييف 
الهواء محتوية على 

مروحة بمحرك وتجهيزات 
لتعديل الحرارة 

والرطوبة، بما في ذلك 
اآلالت التي ال يمكن 

تنظيم الرطوبة فيها على 
حدة

- من النوع 
املعد للتثبيت 
افذ  على النو

أو الجدران أو 
األسقف أو 

األرضيات، مؤلفة 
 أو 

ً
 واحدا

ً
جسما

منفصال

- - اجهزة تكييف 
هواء سعتها 70 

الف وحدة حرارية 
أو أقل

84 15 10 20

آالت وأجهزة تكييف 
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لالستفسارات والتواصل حول الدليل 

 المهندس: إبراهيم يحيى الحشف
ialhashaf@gso.org.sa


