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  -: الكهربائية وااللكترونيةت قطاع المنتجات مواصفا: ا ًثالث

 :ن قبل الفرق الفنيةعن المواصفات القياسية الدولية م هابلغت المتبناة المواصفات القياسية السعودية االختيارية - : (5 - 3)

 م
رقم المواصفة القياسية السعودية 

 المعتمدة

الرقم الحديث 

للمواصفة 

 المرجعية

رقم المواصفة 

 المطلوب تحديثها

رقم المواصفة 

 المرجعية
 (Eاسم المواصفة ) اسم المواصفة )ع(

 

اسم الفريق  

 الفني 

 

الئحة 

 فنية 

1 SASO IEC 60335-2-40:2020 

IEC 60335-2-

40:2018 

 

 

SASO-IEC-60335-

2-40:2010 

IEC-60335-2-

40:2005 

األجهزة المنزلية واألجهزة 

 -الكهربائية المماثلة لها

: 40-2الجزء  -السالمة 

المضخات الحرارية 

الكهربائية ومكيفات الهواء 

 ومجففات الهواء

Household and 

similar electrical 

appliances - Safety 

– Part 2-40: 

Particular 

requirements for 

electrical heat 

pumps, air-

conditioners and 

dehumidifiers 

 

 

 

الفريق 

الفني 

لألجهزة 

المنزلية 

 وملحقاتها

 

 

الالئحة 

الفنية 

الخليجية 

لألجهزة 

والمعدات 

الكهربائية 

منخفضة 

 الجهد 

2 SASO IEC 62031:2020 
IEC 

62031:2018 
SASO-IEC-

62031:2008 

IEC-

62031:2008 

وحدات الصمام الثنائي 

( LEDالباعث للضوء )

المستخدمة في اإلضاءة 

 واصفات السالمةم -العامة 

LED modules for 

general lighting - 

Safety 

specifications 

 

 
الفريق 

الفني 

ارة لإلن

 وملحقاتها

- 

http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/specs/techteams/Pages/Details.aspx?TechT=11
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/specs/techteams/Pages/Details.aspx?TechT=11
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/specs/techteams/Pages/Details.aspx?TechT=11
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/specs/techteams/Pages/Details.aspx?TechT=11
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/specs/techteams/Pages/Details.aspx?TechT=11
https://wasif.saso.gov.sa/Pages/User/StandardInfo.aspx?ref=xc354345XS53x4_8085x6yty34554sfswet
https://wasif.saso.gov.sa/Pages/User/StandardInfo.aspx?ref=xc354345XS53x4_8085x6yty34554sfswet
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/specs/techteams/Pages/Details.aspx?TechT=12
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/specs/techteams/Pages/Details.aspx?TechT=12
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/specs/techteams/Pages/Details.aspx?TechT=12
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/specs/techteams/Pages/Details.aspx?TechT=12
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3 SASO IEC 60309-2:2020 

IEC 60309-

2:1999+AMD

1:2005+AMD

2:2012 CSV 

SASO-IEC-60309-

2:2007 

IEC-60309-

2:1999 

القابسات والمقابس 

والقارنات لألغراض 

: 2الجزء  -الصناعية 

متطلبات قابلية تبادل 

األبعاد لملحقات األنبوب 

 ذات البنان والمالمس

Plugs, socket-

outlets and 

couplers for 

industrial 

purposes - Part 2: 

Dimensional 

interchangeability 

requirements for 

pin and contact-

tube accessories 

 

 

 الفريق

م الفني للنظ

والملحقات 

 الكهربائية

- 

4 SASO GSO IEC 60309-1:2020 

IEC 60309-

1:1999+AMD

1:2005+AMD

2:2012 CSV 

SASO-GSO-IEC-

60309-1:2002 

GSO-IEC-

60309-1:1999 

 

القابسات والمقابس 

والقارنات لألغراض 

: 1الجزء  -الصناعية 

 المتطلبات العامة

Plugs, socket-

outlets and 

couplers for 

industrial 

purposes - Part 1: 

General 

requirements 

 

 

 الفريقا

الفني للنظم 

والملحقات 

 الكهربائية 

- 

 

 

 

http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/specs/techteams/Pages/Details.aspx?TechT=11
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/specs/techteams/Pages/Details.aspx?TechT=11
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/specs/techteams/Pages/Details.aspx?TechT=11
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/specs/techteams/Pages/Details.aspx?TechT=11
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/specs/techteams/Pages/Details.aspx?TechT=11
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/specs/techteams/Pages/Details.aspx?TechT=11
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/specs/techteams/Pages/Details.aspx?TechT=11

