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 مالحظة

جميع محتويات  ).الجزء األول(لمنتجات اإلنارة القياسية لمواصفة لتمثل هذه الوثيقة مسودة 
 .قبل االعتماد الرسميللتغيير قابلة هذه الوثيقة 
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 المفكرة

 مقدمة•

 النطاق•

 الطاقةكفاءة متطلبات •

 التشغيلمتطلبات •

 البيانات اإليضاحيةمتطلبات •

 الضارةلمواد الحدود المسموحة ل•

 أسئلة واستفسارات•



3 

  لألحداث يالتسلسل الزمن

الخبراء ووالدوليين المحليين  والمصنعينالحكومية شمل الجهات تومن الجهات المختلفة ذات العالقة الفني تم تشكيل الفريق •
 الدوليةوالمنظمات  ينالتقني

من  ويونيمنذ شهر اإلنارة مواصفة عداد الذي بدء عمله إل الفنيالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الفريق  ترأس•
 م ۲۰۱۳عام 

مراجعة وتحديث 
 المواصفة

االنتهاء من 
إعداد المسودة 

األولى 
 للمواصفة

2013 

عقد االجتماع 
 األول

االنتهاء من 
إعداد المقارنة 
 المعيارية الدولية

 يوليو يونيو

2014 2015 

 يونيو مايو

مراجعة واعتماد 
المواصفة وآلية 

 المراقبة

 يونيو

 تاريخ بدء التنفيذ
 المرحلة األولى

 مايو

2016 

سيتم إصدار 
شهادات االعتماد 

على  بناءً 
المواصفة 

 الجديدة

 فبراير

 التنفيذتاريخ بدء 
 الثانيةالمرحلة 

 مايو

2017 
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 لومن  ۱۲,۰۰۰و  ٦۰بين ضوئي يتراوح المصابيح ذات فيض المواصفة تشمل 

 ۱۲,۰۰۰لومن أو اقل من  ٦۰من  أعلىتشمل المواصفة المصابيح ذات اإلنارة المباشرة وغير المباشرة وبفيض ضوئي •
 :لومن للتقنيات التالية

 اإلشارات/ المرورمصابيح •
 التسخينمصابيح •
 المصابيح المعدة للتشغيل مع البطاريات •
المصابيح التى يتم تسويقها كجزء من الفانوس وال يمكن ازالتها •

 من قبل المستخدم 
جزء من المنتج وليس بغرض االنارة كالمصابيح التى يتم تسويقها •

 أساسيبشكل 
 اإلنارةأساسي غير المصابيح التى يتم تسويقها لغرض •

 مصابيح التصوير-
 مصابيح التنبيه-

 اإلشارات/ المرورمصابيح •
 مصابيح التسخين•
 مصابيح حمامات السباحة •
 مصابيح رعاية الحيوانات االليفة •
 مصابيح مكافحة الحشرات •
 التعقيم/لتعقيماالمستخدمة ألجهزة المصابيح •
 التشمس/ألجهزة التشمسالمصابيح المستخدمة •
 مصابيح العرض الضوئية •
مصادر االضاءة التى ال تتوافق مع تعريف مصادر الضوء •

 االبيض
 األجهزة المنزلية مصابيح •

 الطاقةكفاءة األنواع المستثناة من متطلبات  الطاقة كفاءة األنواع المستثناة من متطلبات بطاقة
 اإليضاحيةوالبيانات والتشغيل 

 )Incandescent( المصابيح المتوهجة-
 )Halogen( مصابيح الهالوجين-

 

 )CFLi( الكبحالفلورسنت المضغوطة ذاتية مصابيح -
البديلة للمصابيح المتوهجة (الباعث للضوء الثنائي الصمام مصابيح -

 )LED( )والهالوجين
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 القدرة المرجعية إلى المصححة مؤشر كفاءة الطاقة هو النسبة بين القدرة المقننة 

𝑬𝑬𝑬 =  
𝑷𝒄𝒄𝒄
𝑷𝒄𝒓𝒓

 

PCOR (CORRECTED RATED POWER) PREF (REFERENCE POWER) 

• For models without external control gear, 𝑃𝑐𝑐𝑐 
is the rated power (𝑃𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟) 

• For models with external control gear, 𝑃𝑐𝑐𝑐 is 
the rated power (𝑃𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟) corrected 

• 𝑷𝒄𝒓𝒓 is the reference power obtained by using 
the following formulas:  
- For models with 𝛷𝑢𝑢𝑟< 1 300 lumen: 
𝑃𝑐𝑟𝑟 = 0.88 𝛷𝑢𝑢𝑟 + 0.049𝛷𝑢𝑢𝑟 

- For models with 𝛷𝑢𝑢𝑟 ≥ 1 300 lumen: 𝑃𝑐𝑟𝑟
= 0.07341𝛷𝑢𝑢𝑟 

 )۲۰۱٦مايو (المرحلة األولى  )۲۰۱۷مايو (المرحلة الثانية 

مصابيح  النطاق
الفلورسنت 

 المضغوطة واللد

مصابيح 
الهالوجين 

 المنخفضة الجهد

المصابيح 
المتوهجة 

والهالوجين 
 المرتفعة الجهد

مصابيح 
الفلورسنت 

 المضغوطة واللد

مصابيح 
الهالوجين 

 المنخفضة الجهد

المصابيح 
المتوهجة 

والهالوجين 
 المرتفعة الجهد

مصابيح ذات قدرة  غير موجود غير موجود غير موجود 0.95 0.5 0.24
 وات ٦۰<

مصابيح ذات قدرة  0.95 0.5 0.24 0.95 0.5 0.24
 وات ٦۰≥
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 الخاص بها مؤشر كفاءة الطاقةل تصنف المصابيح طبقاً 

 مؤشر كفاءة الطاقة
كفاءة مستويات 

 الطاقة 
 )اإلنجليزي(

كفاءة مستويات 
 الطاقة 

 )العربي(
EEI ≤ 0.11 A أ 

0.11 < EEI ≤ 0.13 B ب 
0.13 < EEI ≤ 0.18 C ج 
0.18 < EEI ≤ 0.24 D لمصابيح الفلورسنت الحد األدنى  ← د

 المضغوطة واللد

0.24 < EEI ≤ 0.50 E لمصابيح الهالوجين الحد األدنى  ← هـ
 منخفضة الجهدال

0.50 < EEI ≤ 0.95 F المصابيح المتوهجة والهالوجين  ← و
 المرتفعة الجهد

0.95 < EEI ≤ 1.75 G ز 
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 مستويات لكفاءة الطاقة ۷تشمل بطاقة تصميم تم 

 شعار الهيئة 

المنتجمستوى  مستويات ۷  

رمز االستجابة 
 )QR(ة السريع

 مسودة
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 لومن ٤۰۰ ضوئي وفيضوات ،  ٤۰مصباح متوهج بقدرة  :مثال
Incandescent, 40 Watts, 400 Lumens 

 الحد األدنى
 للمصابيح المتوهجة

Pre𝑟 = 0.88 Φ + 0.049Φ = 37.2W 

𝑃𝑐𝑐𝑐 = 𝑃𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟 = 40𝑊 

EEI =
𝑃𝑐𝑐𝑐
𝑃𝑐𝑟𝑟

=
40

37.2
= 1.08 

ز=المستوى  

 المصباح غير مطابق 

40W 
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 لومن ۲۰۰ ضوئي وفيضوات ،  ۳۰بقدرة  ح هالوجين منخفض الجهدامصب :مثال
Halogen, 30 Watts, 200 Lumens 

األدنىالحد   
 لمصابيح الهالوجين

 الجهدالمنخفضة 

Pre𝑟 = 0.88 Φ + 0.049Φ = 22.3W  

𝑃𝑐𝑐𝑐 = 𝑃𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟 = 30𝑊 

EEI =
𝑃𝑐𝑐𝑐
𝑃𝑐𝑟𝑟

=
30

22.3
= 1.34 

ز=المستوى  

 المصباح غير مطابق 

30W 
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 لومن ۱۱٤۰ضوئي وات ، وفيض  ۱۸بقدرة فلورسنت مضغوط ح امصب :مثال
CFLi, 18 Watts, 1140 Lumens 

األدنىالحد   
 الفلورسنتلمصابيح 

 المضغوطة

Pre𝑟 = 0.88 Φ + 0.049Φ = 85.6W  

𝑃𝑐𝑐𝑐 = 𝑃𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟 = 18𝑊 

EEI =
𝑃𝑐𝑐𝑐
𝑃𝑐𝑟𝑟

=
18

85.6
= 0.21 

 د=المستوى

 المصباح مطابق 

18W 
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 لومن ٤۰۰ ضوئي وفيضوات ،  ٥بقدرة  LEDح امصب :مثال
LED, 5 Watts, 400 Lumens 

األدنىالحد   
 لمصابيح اللد

Pre𝑟 = 0.88 Φ + 0.049Φ = 37.2W  

𝑃𝑐𝑐𝑐 = 𝑃𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟 = 5𝑊 

EEI =
𝑃𝑐𝑐𝑐
𝑃𝑐𝑟𝑟

=
5

37.2
= 0.13 

ب=المستوى  

 المصباح مطابق 

٥W 
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 المفكرة

 مقدمة•

 النطاق•

 الطاقةكفاءة متطلبات •

 التشغيلمتطلبات •

 البيانات اإليضاحيةمتطلبات •

 الضارةلمواد الحدود المسموحة ل•

 أسئلة واستفسارات•
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 تم وضع مجموعة من متطلبات التشغيل لضمان جودة المنتج

 متطلبات التشغيل

 ساعة ٦,۰۰۰نسبة تلف المصابيح بعد 

 معدل انخفاض الفيض الضوئي

 عدد دورات التشغيل قبل تلف المصباح

 زمن بدء التشغيل

 زمن احماء المصباح

 المبكرلتلف معدل ا

 معامل القدرة للمصباح

 تجانس اللون 

 تناسق اللون

 لمصباح المدة االفتراضية ل بقاءمن %  ٥۰العمر االفتراضى للمصباح عند 
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 دليل المنتج/ العبوة على والمصباح على  اإليضاحيةمتطلبات البيانات 

 التجارياالسم •

 الدخلجهد •

 ةالقدرة االفتراضي•

 المنشأبلد •

 االسم التجارى•

 رقم الموديل•

 جهد الدخل•

 ةالقدرة االفتراضي•

 بلد المنشأ•

 نوع المصباح•

 نوع التقنية•

 المصباح رأسنوع •

 الضوئي الفعلي الفيض•

 العمر االفتراضي•

 ةالكفاءة االفتراضي•

 درجة حرارة اللون •

قبل االخفاق ) التشغيل (عدد دورات الوصل والفصل •
 المبكر) تلف المصباح (

من الفيض % ٦۰بلوغه زمن احماء المصباح حتى  •
 الضوئي األقصى

 اإلضاءةقابلية خفض •

 معلومات عن شروط التشغيل•

 بعاد المصباحأ•

 محتوى الزئبق بالمصباح•

 إليهالموقع االلكترونى ليتم الرجوع •

 المصباحعلى 

العبوة أو على 
 دليل المنتج
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 سالمة المستهلك لضمان الضارة حدود المواد 

 الضارةالمواد 

 الزئبق
Mercury (Hg) 

 الرصاص
Lead(Pb) 

 الكادميوم
Cadmium (Cd) 

 الكروم سداسي التكافؤ
Hexavalent chromium (Cr6+) 

 ثنائي الفينيل عديد البروم
Polybrominated biphenyls (PBB) 

 ثنائية الفينيل عديد البروم  اثيرات
Polybrominated diphenyl ether (PBDE) 
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