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المحاور

نظرة عامة حول هيئة التقييس

—
الالئحة الفنية لهيئة التقييس للمعدات 

منخفضة الجهد

—
عملية طلب شارة المطابقة الخليجية

—
كيف يمكن لقيمة المساعدة

، مطابقةالشهادة لطلبعند التقدم . المعلومات المقدمة في هذه الورشة هي معلومات عامة: إخالء مسؤولية

على الرابط عالقةالذات آلخر تحديث  لالئحة الفنية والمواصفاتالرجوع يرجى
https://www.gso.org.sa/en/

https://www.gso.org.sa/en/
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Oman

Saudi 
Arabia

Kuwait

Bahrain

Qatar

United 
Arab 

Emirates

ماهي  هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي

•GSOلدول الخليجهيئة التقييس لدول مجلس التعاون هي
 (GCC)العربية 

•GSO هي هيئة تقييس اقليمية(RSO)  أنشأها المجلس األعلى
الخليجيلدول مجلس التعاون 

:الدول األعضاء•

oاإلمارات العربية المتحدة

oالمملكة العربية السعودية

oسلطنة عمان

oقطر

oالكويت
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ية لمطابقة الخليجشارة اتشير
-Gالمعروفة أيًضا باسم

Mark  المنتجاتمطابقةإلى
مع المتطلبات األساسية 
.للصحة والسالمة والبيئة

ماهي شارة المطابقة الخليجية؟
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؟(NB)ماهي جهة مقبولة 

(/https://www.gso.org.sa/nb)قائمة الجهات المقبولة 

https://www.gso.org.sa/nb/
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نات جميع األجهزة والمعدات الكهربائية واإللكترونية واألجهزة والتركيبات التي تحتوي علـى مكو :النطاق•
75فولت بالنسبة للتيار المتردد وبين 1000و50أو إلكترونية ومصممة لالستخدام بمقنن جهد بين /كهربائية و

فولت للـتيار المستمـر1500و

(BD-142002-01)الالئحة الفنية الخليجية لألجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد 

1القائمة 

لم تنشر حاليا

—
منتجات منخفضة األخطار

—
1ال يتم إصدار شارة المطابقة الخليجية لمنتجات الالئحة 

2القائمة 

تم نشر قائمة المنتجات

—
منتجات ذات أخطار عالية

—
2شارة المطابقة الخليجية مطلوبة لمنتجات الالئحة 
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(BD-142002-01)الالئحة الفنية الخليجية لألجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد 

المراوح الكهربائية الثالجات، المجمدات، إلخ الغساالت، المجففات، إلخ ، إلخات، الخالطالمطاحن

المحمصات معدات تصفيف الشعر الميكرويف ألخأفران، أجهزة الطهي األخرى، 
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(BD-142002-01)الالئحة الفنية الخليجية لألجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد 

سخانات المياه الكهربائية المكاوي الكهربائية

المقابس ومنافذ المقابس والمحوالت وأسالك التمديد والشواحن• المكيفات

أجهزة التدفئة الكهربائية
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ة المعدات الكهربائية المستخدمة في األجواء القابل•
لإلنفجار

المعدات الكهربائية لألشعة واإلستخدام الطبي•

قطع غيار مصاعد البضائع واألفراد الكهربائية•

العدادات الكهربائية•

مراقبات األسوار الكهربائية•

معدات تداخل الكهرباء وموجات الراديو•

سفن المعدات الكهربائية المتخصصة الستخدامها في ال•
أو الطائرات أو السكك الحديدية

استثناءات
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• Disclaimer: The list of standards is subject to review. Please refer to the most recent version of the technical regulation and related standards on 
https://www.gso.org.sa/en/standards/standards-store/ when applying for the certificate of conformity.

https://www.gso.org.sa/en/standards/standards-store
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المتطلبات األساسية

 .www.iec.chاإللكتروني IECيجب مراجعة نوع وشكل القوابس والمآخذ من موقع: مالحظة

http://www.iec.ch/
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ث، يمكن أن تخضع هذه الالئحة للتحدي: إخالء مسؤولية
، ، عند التقدم لطلب شارة شهادة المطابقةيرجىلذلك  

ات ذالرجوع آلخر تحديث  لالئحة الفنية والمواصفات
/https://www.gso.org.sa/enعلى الرابط عالقةال

الرموز الجمركية للمعدات واألجهزة منخفضة الجهد
الرمز الجمركي (2القائمة )نوع المنتج  

84145100
84145900

المراوح الكهربائية لالستعمال 
المنزلي

84181000
84182100
84182900
84183000
84184000

الثالجات والمجمدات وغيرها من 
معدات التبريد أو التجميد

84211200
84501100
84501200
84501900

س مجففات المالبس وغساالت المالب

بالطرد المركزي ، بما في ذلك 

الغساالت التي تقوم بالغسل 
والتجفيف معا

85094000
وخالطات الطعام، المطاحن

وعصارات الفواكه والطعام

85167200 المحمصات

85163100
85163200
85163300

أجهزة تصفيف الشعر الكهرو 
حرارية ومجففات األيدي

85162910 يةأجهزة التدفئة المنزلية الكهربائ

الرمز الجمركي (2القائمة )نوع المنتج  

85165000 الميكرويف

85166000
أفران وأجهزة وألواح طبخ وغلي 

وشوايات ومحمصات أخرى

85161000
رية سخانات المياه الكهربائية الفو

ةالمغمورأو التخزينية وسخانات 

85164000 المكاوي الكهربائية

85444220
85366910

المقابس ومنافذ المقابس 

والمحوالت وأسالك التمديد 

والشواحن

84151000 المكيفات

https://www.gso.org.sa/en/
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المتطلبات الفنية للملف

QF-51-03B

13

1متطلبات القائمة 

الوصف العام للمعدات الكهربائية والوصف المفصل ورسومات التصنيع، بما في ذلك قائمة المكونات والمواد والتجمعات الفرعية والدوائر

(إن وجد)اسم المنتج وعنوانه وعنوان التخزين 

:  سنوات، تشمل( 3)ال يزيد عمرها عن ثالث  ISO 17025تقارير االختبار من مختبر معتمد من

IECتطبق جزئي أو كلي للمواصفات الخليجية أو معايير •

.القيام بها واالختبارات التي تم إجراؤها وما إلى ذلكنتائج حسابات التصميم التي تم •

صور المنتج والتعبئة والتغليف والملصقات والتحذيرات وغيرها من المطبوعات

وصف إلجراءات تقويم المطابقة المتبعة

اإلقرار بالمطابقة لكل موديل من المعدات الكهربائية
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المتطلبات الفنية للملف

QF-51-03B

14

(أ1نوع )2متطلبات القائمة 

رسم األسالك الطلبإسثمارة

رسم الدارة الكهربائية IAFأو  ILACتقرير اختبار السالمة مع شهادة من منشأة اختبار معتمدة من 

((PCBتخطيط لوحة الدارة المطبوعة  IAFأو  ILACمع شهادة من منشأة اختبار معتمدة من  EMCتقرير اختبار

تحديد المكونات الحرجة للنماذج غير المدرجة في تقرير االختبار(PID)إعالن هوية المنتج 

الرخصة التجارية تقرير تقييم المخاطر

إقرار خطي بأن الطلب لم يتم إرساله إلى أي جهة مقبولة أخرى المنتج والعالمة التجارية والعنوانإسمملصق التصنيف وعليه 

إقرار الصانع بالمطابقة ليزيةباللغتين العربية واإلنجاإلستخداممعلومات وإرشادات السالمة عند 

ISO 9001 2015شهادة  رسم تفصيلي

فاتورة المواد
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(QF-51-03B)استمارة الطلب 
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مسؤوليات المستورد
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مسؤوليات المستورد

ةاستيفاء المنتجات لمتطلبات اللوائح الفني

إجراء تقييم للمخاطر

اإلقرار بالمطابقة

سنوات10بالسجالت اإلحتفاظ
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متعلقة يجب أن تكون جميع الملصقات أو التحذيرات ال✓

( 1إما باللغتين سهلة القراءة ودائمة وبالسالمة 

.العربية واإلنجليزية( 2العربية أو 

لد سم العالمة التجارية والعنوان وبإيجب أن يكون ✓

ة باللغتين العربيأو النوعالمنشأ ورقم الطراز 

واإلنجليزية

اإلنجليزيةيجب توفير التعليمات باللغتين العربية و✓

متطلبات الملصقات
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تقويم المطابقة

19
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(G-Markشعار )شارة المطابقة الخليجية -1•

لتتبع الشهادة(QR)السريعة اإلستجابةرمز -2•

((GCTSرمز تتبع المطابقة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي 

وضع أفقي
وضع عمودي األبعاد الدنيا

ه 
قل
أ

5
لم
م
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GCTSوضع 

ع وضةأو طبيع/أبعاد المنتج و1.

GCTSعالمات 

أبعاد المنتج ال تسمح 1.
كاملة GCTSبشارة

شارة على الال يمكن وضع 1.

المنتج على اإلطالق

:اختياري

:اختياري

:اختياري

:اختياري

:اختياري

:اختياري

عىل التغليفعىل المنتج عىل الوثائق المرفقةالحالة
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طلب الحصول على الشهادةتقديم 

طلب شارة المطابقة الخليجية

1
طرق تقديم الطلب

certification@qima.comعبر البريد اإللكتروني 

(ACA)من خالل منصة قيمة على األنترنت 

وثائق الطلب

 (QF-51-03B)استمارة طلب شارة المطابقة الخليجية

الملف التقني

عينة المنتج

إرسال منتج واحد كامل مع عبوة كاملة إلى العنوان التالييجب

(R-Cloudرقم المشار إليه بواسطة)

مراجعة الطلب وإصدار الفاتورة األولية
2

.المطلوبة في ملف التطبيق قد تم استالمها وأنها تتطابق مع العينة المقدمةوثائقمما إذا كانت جميع الإصدار الشهادات سيتحقق فريق 

.العينات كافية أم ال لمتابعة عملية تقييم المطابقة التفصيلية/ وثائقوإبالغ ما إذا كانت ال( لمعمول بهحسب ا)بإصدار الفاتورة األولية إصدار الشهاداتسيقوم فريق 

تقييم المطابقة، المراجعة والقرار
3

.الطلب والعينة، ويقبل العميل المبلغ المذكور في الفاتورة األوليةوثائقبإجراء تقييم المطابقة عند استالم جميع إصدار الشهاداتسيقوم فريق 

.أم ال بناًء على نتائج المراجعة GCأيًضا ما إذا كان يمكن منح شهادةإصدار الشهاداتسيحدد فريق 

مراجعة الطلب وإصدار الفاتورة األولية

4
بإبالغ العميل بالنتائج إصدار الشهاداتسيقوم فريق ،بل قيمةعند استالم الدفعة من ق  

، سيتم إصدار مذكرة عدم مطابقةرفي حالة ظهور حالة عدم مطابقة واحدة أو أكث

.على حدىكل منتج معتمد GCTSضعيجب على العميل أن ي. GCTSو GCسيتم إصدار شهادة،في حالة استيفاء جميع المتطلبات

mailto:certification@qima.com
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أسعار شارة المطابقة الخليجية 
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 :القيام بما يليقيمة يمكن لشركة،هيئة التقييسمعتمدة منجهةصفتها ب

تنظيم دول مجلس التعاون لللمنتجات الخاضعة شارة المطابقة الخليجيةجراء تقييم المطابقة وإصدارإ
الخليجي

 :أيًضا الخدمات التاليةرأن توفلقيمةيمكن

فاتقيمة هي أيضا جهة تقويم مطابقة معتمدة من الهيئة السعودية للمواصالمواصفات السعودية، سابر 
.والجودةوالمقاييس

مكتمل، يمكن أن ختبار غيرخضعت الأو التي ختبارللمنتجات التي تفتقر إلى تقرير اإلالمنتج ختبارا
.احتياجاتكار قيمةيلبي اختب

قييم المخاطر، متطلبات تصعوبات بخصوصواجهونمستوردين أو المصنّعين الذين يللتقييم المخاطر 
.المساعدةلقيمة يمكن لفريق الخدمات الفنية 

قيمة ذي قيمة مضافة، مراجعة الملصق من خالل خدماتأوليانظًرا لكونه اختباًرا مراجعة الملصق 
.ةفي تجنب التأخيرات المكلفة أثناء عملية تقييم المطابققيمة يمكن أن يساعدكالفنية أو مختبرات

كيف يمكن لقيمة أن تساعدك؟

:النطاق الجغرافي

معتمدةي جهة مقبولة هقيمة 
من خاللمن هيئة التقييس

ة ذات المسؤولية المحدودقيمة

يم تقديمكن . في هونغ كونغ

الطلبات من خالل أي موقع 

قيمةكةتابع لشر
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ماهي الخطوات القادمة؟

•www.qima.ae/register
certification@qima.comالتأكد من المتطلبات من خالل •
(العمليات العالمية)تعيين مدير حساب مخصص •

بمجرد تقويم الوثائق المطلوبة، نستطيع تقديم الطلب•

http://www.qima.ae/register
mailto:certification@qima.com
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لماذا قيمة؟

:استجابة سريعة

.ساعة48مؤهل من قيمة في مصنعك خالل تواجد مدقق•

أيام5خالل ( PCoC)إصدار شهادات مطابقة المنتج •

ساعة24خالل ( SCoC)إصدار شهادات مطابقة الشحنة •

خدمة عمالء متميزة مع مدير حساب مخصص وفريق دعم متاح على مدار الساعة وطوال •

أيام األسبوع

العميل / مفتشون متخصصون حسب نوع المنتج

مدققون ذو خبرة واسعة في المجال

ISO17025مختبرات مع شبكة عالمية من المرافق المعتمدة من 

مراقبة جودة مستقلة وموضوعية



certification@qima.comللمزيد من المعلومات، اتصل بقيمة عىل 



الملحقات
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المواصفات المعمول بها

ط على الرابعالقةالذات ، عند التقدم لطلب شارة شهادة المطابقة، الرجوع آلخر تحديث  لالئحة الفنية والمواصفاتيرجىيمكن أن تخضع هذه الالئحة للتحديث، لذلك  : إخالء مسؤولية
https://www.gso.org.sa/en/

Products Standard Name Standard Number

All Products Part 1: General Requirements GSO IEC 60335-1

Electrical Fans Part 2-80: Particular Requirements for Fans GSO IEC 60335-2-80

Refrigerating Appliances
Part 2-24: Particular Requirements for Refrigerating Appliances, Ice-Cream Appliances, and Ice 
Makers

GSO IEC 60335-2-24

Clothes Washing Machines, 
Washer-Dryers

Part 2-7: Particular Requirements for Washing Machines GSO IEC 60335-2-7

Tumble Dryers, Washer-Dryers Part 2-11: Particular Requirements for Tumble Dryers GSO IEC 60335-2-11

Spin Extractors Part 2-4: Particular Requirements for Spin Extractors
GSO 1963

GSO IEC 60335-2-4

Food Grinders, Mixers, Fruit and 
Vegetable Juice Extractors

Part 2-14: Particular Requirements for Kitchen Machines
GSO 1963:2009

GSO IEC 60335-2-14

Toasters Part 2-9: Particular Requirements for Grills, Toasters, and Similar Portable Cooking Appliances GSO IEC 60335-2-9

Hair-Dressing or Hand-Drying 
Apparatus

Part 2-23: Particular Requirements for Appliances for Skin or Hair Care GSO IEC 60335-2-23

Room Heaters Part 2-30: Particular Requirements for Room Heaters GSO IEC 60335-2-30

https://www.gso.org.sa/en/
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المواصفات المعمول بها
Products Standard Name Standard Number

Microwave Ovens
Part 2-25: Particular Requirements for Microwave Ovens, Including Combination Microwave 
Ovens

GSO IEC 60335-2-25

Warming Plates and Similar 
Appliances

Part 2-12: Particular Requirements for Warming Plates and Similar Appliances GSO IEC 60335-2-12

Appliances in which Oil is used for 
Cooking

Part 2-13: Particular Requirements for Deep Fat Fryers, Frying Pans, and Similar Appliances GSO IEC 60335-2-13

Appliances for Heating Liquids Part 2-15: Particular Requirements for Appliances for Heating Liquids GSO IEC 60335-2-15

Stationary Cooking Ranges, Hobs, 
Ovens, and Similar Appliances

Part 2-6: Particular Requirements for Stationary Cooking Ranges, Hobs, Ovens, and Similar 
Appliances

GSO 1962:2009 /
GSO IEC 60335-2-6

Part 2-102: Particular Requirements for Gas, Oil, and Solid-Fuel Burning Appliances having 
Electrical Connections

GSO IEC 60335-2-102

Grills and Similar Portable Cooking 
Appliances

Part 2-9: Particular Requirements for Grills, Toasters, and Similar Portable Cooking Appliances GSO IEC 60335-2-9

Instantaneous Water Heaters Part 2-35: Particular Requirements for Instantaneous Water Heaters GSO IEC 60335-2-35

Storage Water Heaters Part 2-21: Particular Requirements for Storage Water Heaters
GSO 1858:2008

GSO IEC 60335-2-21

ط على الرابعالقةالذات ، عند التقدم لطلب شارة شهادة المطابقة، الرجوع آلخر تحديث  لالئحة الفنية والمواصفاتيرجىيمكن أن تخضع هذه الالئحة للتحديث، لذلك  : إخالء مسؤولية
https://www.gso.org.sa/en/

https://www.gso.org.sa/en/
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المواصفات المعمول بها

Products Standard Name Standard Number

Fixed Immersion Heaters Part 2-73: Particular Requirements for Fixed Immersion Heater GSO IEC 60335-2-73

Portable Immersion Heaters Part 2-74: Particular Requirements for Portable Immersion Heaters GSO IEC 60335-2-74

Electric Irons Part 2-3: Particular Requirements for Electric Irons GSO IEC 60335-2-3

Ironers Part 2-44: Particular Requirements for Ironers GSO IEC 60335-2-44

Fabric Steamers Part 2-85: Particular Requirements for Fabric Steamers GSO IEC 60335-2-85

Electrical Air-Conditioners
Part 2-40: Particular Requirements for Electrical Heat Pumps, Air-Conditioners, and 
Dehumidifiers

GSO IEC 60335-2-40

Battery Chargers Part 2-29: Particular Requirements for Battery Chargers GSO IEC 60335-2-29

Electromagnetic Compatibility 
(EMC)

Part 1: Emission GSO CISPR 14-1

Part 2: Immunity – Product Family Standard CISPR 14-2
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المواصفات المعمول بها
Products Standard Name Standard Number

Adaptors, Cord Extension Sets, 
Plus, and Socket-Outlets

Part 1: General Requirements GSO IEC 60884-1

Part 2-1: Particular Requirements for Fused Plugs GSO IEC 60884-2-1

Part 2-3: Particular Requirements for Switched Socket-Outlets without Interlock for Fixed Installations GSO IEC 60884-2-3

Part 2-4: Particular Requirements for Plugs and Socket-Outlets for SELV GSO IEC 60884-2-4

Part 2-5: Particular Requirements for Adapters GSO IEC 60884-2-5

Part 2-6: Particular Requirements for Switched Socket-Outlets with Interlock for Fixed Electrical 
Installations

GSO IEC 60884-2-6

Part 2-7: Particular Requirements for Cord Extension Sets
GSO 2117

GSO IEC 60884-2-7

13 A Plugs, Socket-Outlets, Adapters, and Connection Units – Specification for Rewireable and Non-
Rewireable 13 A Fused Plugs

GSO BS 1363-1

13 A Plugs, Socket-Outlets, Adapters, and Connection Units – Specification for 13 A Switched and 
Unswitched Socket-Outlets

GSO BS 1363-2

Specification. Two-pole and Earthing-Pin Plugs, Socket-Outlets and Socket-Outlet Adapters BS 546

Specification for Plugs made of Resilient Material BS 546

Plugs and Socket-Outlets for Household and Similar Purposes-Safety Requirements and Test Methods 
250 V/13 A

SASO 2203:2018
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