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 -: الكهربائية وااللكترونيةت قطاع المنتجات مواصفا: ا ًثالث

رة عن منظمات دولية ووطنية، الصاد المواصفات القياسيةعن  بلغتها المتبناة )اإللزامية / االختيارية( القياسية السعودية اتالمواصف : (3 - 3)

 :(جديدة)

 م

  رقم

 مشروع

 المواصفة 

رقم المواصفة القياسية السعودية 

 المعتمدة
 (Eأسم المواصفة ) أسم المواصفة )ع( رقم المواصفة المرجعية

صفة 

 التطبيق

1 
 SASO IEC 62776:2020 IEC 62776:2014 

الباعث مصاااااااابيم الصااااااامام الثنائ  

ئيااااة الرأ  LEDللضاااااااو  ) ثنااااا  )

المصممة كبديل لمصابيم الفلورسنت 

 مة  السال واصفاتم-الخطية 

DOUBLE-CAPPED LED 

LAMPS DESIGNED TO 

RETROFIT LINEAR 

FLUORESCENT LAMPS 

- SAFETY 

SPECIFICATIONS 

مواصفة 

 إلزامية

بعد والعمل بها 

أشهر من  6

تاريخ النشر في 

الجريدة 

 الرسمية

2 
 SASO UL 1839 :2020 

UL 1839 :2016 

 

 

 الكابالت الداعمة لبطارية السيارات

 

 

Automotive Battery 

Booster Cables 

 

مواصفة 

 إلزامية

والعمل بها 

أشهر  6بعد 
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من تاريخ 

النشر في 

الجريدة 

 الرسمية

3 
 SASO IEC 62660-3:2020 IEC 62660-3:2016 

 خالياااا الليثيوم أيول الثاااانوياااة لاااد  

: 3الجز   -مركبات الطرق الكهربائية

 متطلبات السالمة

Secondary lithium-ion 

cells for the propulsion of 

electric road vehicles - 

Part 3: Safety 

requirements 

مواصفة 

 إلزامية

والعمل بها 

أشهر  6بعد 

من تاريخ 

النشر في 

الجريدة 

 الرسمية

4 
 SASO IEC 63000:2020 IEC 63000:2016 

فن  ل يق ا توث ل تجاااات  ا ن م ل يم ا ي ق ت ل

الكهربااائيااة واإللكترونيااة  يمااا يتعلق 

 بتقييد استخدام المواد الخطرة

Technical documentation 

for the assessment of 

electrical and electronic 

products with respect to 

the restriction of 

hazardous substances 

مواصفة 

 اختيارية
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5 
 SASO IEC 62321-1:2020 IEC 62321-1:2013   

تحااااديااااد مواد معينااااة    المنتجااااات 

دماااة : مقااا1الجز   -الكهرو تقنياااة 

 ونظرة عامة

Determination of certain 

substances in 

electrotechnical products - 

Part 1: Introduction and 

overview 

مواصفة 

 اختيارية

6 
 SASO IEC 62321-2:2020 IEC 62321-2:2013 

تحااااديااااد مواد معينااااة    المنتجااااات 

 : تفكيااا 2لجز  ا -الكهرو تقنيااااة 

  صل وإعداد العينات الميكانيكيةو

Determination of certain 

substances in 

electrotechnical products - 

Part 2: Disassembly, 

disjointment and 

mechanical sample 

preparation 

مواصفة 

 اختيارية

7 
 

SASO IEC 62321-3-

1:2020 
IEC 62321-3-1:2013 

تحااااديااااد مواد معينااااة    المنتجااااات 

ية   - حص : 1-3لجز  ا -الكهرو تقن

لكااااادميوم  لزئبق وا لرصاااااااااااو وا ا

بروم الكل  عن  والكروم الكل  وال

طريق قيا  طيف األشاااااعة الساااااينية 

 X-ray fluorescence)الضاااوئية

spectrometry )  

Determination of certain 

substances in 

electrotechnical products - 

Part 3-1: Screening - 

Lead, mercury, cadmium, 

total chromium and total 

مواصفة 

 اختيارية

https://webstore.iec.ch/publication/6828
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bromine by X-ray 

fluorescence spectrometry 

8 
 

SASO IEC 62321-3-

2:2020 

IEC 62321-3-2:2020 

RLV 

تحااااديااااد مواد معينااااة    المنتجااااات 

ية   -:  حص 2-3الجز   -الكهرو تقن

الااافااالاااور والاااباااروم والاااكااالاااور  ااا  

يات عن طريق  البوليمرات وااللكترون

 ( C-IC ) للون ايول ا -االحتراق 

 

Determination of certain 

substances in 

electrotechnical products - 

Part 3-2: Screening - 

Fluorine, bromine and 

chlorine in polymer and 

electronics by 

combustion-ion 

chromatography (C-IC) 

مواصفة 

 اختيارية

9 
 SASO IEC 62321-4:2020  

IEC 62321-

4:2013+AMD1:2017 

CSV 

تحااااديااااد مواد معينااااة    المنتجااااات 

زئبق    : ال4الجز   -الكهرو تقنيااة 

البوليمرات والمعااادل واإللكترونيااات 

 بااااااااااااااااااااااااواسااااااااااااااااااااااااااااااطااااااااااااااااااااااااة

CV-AAS   و CV-AFS و 

ICP-OES و  ICP-MS  

Determination of certain 

substances in 

electrotechnical products - 

Part 4: Mercury in 

polymers, metals and 

electronics by CV-AAS, 

مواصفة 

 اختيارية
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CV-AFS, ICP-OES and 

ICP-MS 

10 
 SASO IEC 62321-5:2020 IEC 62321-5:2013 

تحااااديااااد مواد معينااااة    المنتجااااات 

كاااادميوم : ال5الجز   -الكهرو تقنياااة

والرصاااااااو والكروم    البوليمرات 

واإللكترونيات والكادميوم والرصاو 

  و AAS    المعاااادل بواساااااااطاااة

AFSو ICP-OES و ICP-MS 

Determination of certain 

substances in 

electrotechnical products - 

Part 5: Cadmium, lead 

and chromium in 

polymers and electronics 

and cadmium and lead in 

metals by AAS, AFS, ICP-

OES and ICP-MS 

مواصفة 

 اختيارية

11 
 

SASO IEC 62321-7-

2:2020 
IEC 62321-7-2:2017 

تحااااديااااد مواد معينااااة    المنتجااااات 

روم الك :2-7لجز  ا -الكهرو تقنياااة 

م تقاادير الكرو -سااااااااداسااااااا  التكااا   

     (Cr (VI)) ساااااداسااااا  التكا  

البوليمرات واإللكترونيااااات بطريقاااة 

 القيا  اللون 

Determination of certain 

substances in 

electrotechnical products - 

Part 7-2: Hexavalent 

chromium - 

Determination of 

hexavalent chromium 

مواصفة 

 اختيارية
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(Cr(VI)) in polymers and 

electronics by the 

colorimetric method 

12 
 SASO IEC 62321-8:2020 IEC 62321-8:2017 

تحااااديااااد مواد معينااااة    المنتجااااات 

فثاالت    : ال8الجز   -الكهرو تقنية 

البوليمرات عن طريق االساااااتشااااارا  

 ،(GC-MS) طياف الكتلةم -الغازي 

ة مطياف الكتل - االساااتشااارا  الغازي

باستخدام جهاز تحليل حراري/ ملحق 

  امااااااااااااتصاااااااااااااااااااو حااااااااااااراري

(Py-TD-GC-MS) 

Determination of certain 

substances in 

electrotechnical products - 

Part 8: Phthalates in 

polymers by gas 

chromatography-mass 

spectrometry (GC-MS), 

gas chromatography-mass 

spectrometry using a 

pyrolyzer/thermal 

desorption accessory (Py-

TD-GC-MS) 

مواصفة 

 اختيارية

13 
 SASO IEC 62474:2020  

IEC 62474:2018 

RLV 

بيااال المواد لمنتجااات الصاااااااناااعااات 

الكهرو تقنية والمنتجات المخصاااصاااة 

 لها 

Material declaration for 

products of and for the 

electrotechnical industry 

مواصفة 

 اختيارية
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14 
 

SASO IEC TR 62474-

1:2020 

IEC TR 62474-

1:2015 

بيااال المواد لمنتجااات الصاااااااناااعااات 

الكهرو تقنية والمنتجات المخصاااصاااة 

شاااااااااادات لتنفياا  : إر1الجز   -لهاااا 

 IEC المواصاااافة القياسااااية الدولية

62474 

Material declaration for 

products of and for the 

electrotechnical industry - 

Part 1: Guidance for the 

implementation of IEC 

62474 

مواصفة 

 اختيارية

 
 

 


