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  المتطلبات العامة
  

 

  

  

 

تم إصدار هذه المواصفة من قبل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة العربية 

  .من الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت ٨٤المادة على  ااستنادً السعودية 

  هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 

 المملكة العربية السعودية - ١١٥٨٨الرياض  -٧٥٦٠٦ صندوق بريد 

GENرقم المستند: ٠٠١ 

 النسخة: ٠٠٤اصدار 

 :التاريخ ١٠/٠٧/٢٠٢١

 هاتف: ٠٠٩٦٦١١٤٦١٨٠٠٠

 :فاكس ٠٠٩٦٦١١٤٦١٨١٢٠

 info@citc.gov.sa   :البريد االلكتروني 

 www.citc.gov.sa   :الموقع االلكتروني 

 المواصفات الفنية 

  هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات
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  نطاق المواصفة

  تحدد هذه الوثيقة الحد األدنى من المتطلبات التي يجب أن تفي بها جميع أجهزة

 على سبيل المثال ال الحصر أجهزةذلك ويشمل  ،االتصاالت السلكية والالسلكية

 تقنيةالمعلومات ومعدات اإلرسال الالسلكي وأجهزة  ةتقنيو االتصاالت

ستخدم أي تقنية ت ةجهز أ أووأي معدات  )modules( االتصال المعلومات ووحدات

  مذكورة في المواصفات الفنية التي تنشرها هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.

  طلبات باإلضافة إلى أي متهذه المواصفة الواردة في المتطلبات ب االلتزاميجب

  .المواصفات األخرى ذات العالقة أي فييتم تحديدها 

  في حال استخدم جهاز يقع ضمن اختصاص الجهات األخرى أي من تقنيات

يجب االلتزام بالمتطلبات الواردة في المواصفات االتصاالت أو تقنية المعلومات ف

الجهات  متطلباتب لاللتزامباإلضافة الفنية لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 

 األخرى ذات العالقة.

 أجهزة  جميعفي الفنية  ةمواصففي هذه الالواردة المتطلبات يجب االلتزام ب

  المعلومات. ةتقنيو االتصاالتمعدات و

  

  إلزامية المواصفة

  .٢٠/٠٧/٢٠٢١ بتاريختدخل هذه المواصفة حيز التنفيذ 

 يعتبر أي إصدار سابق لهذه المواصفة الفنية الغيًا.
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 المتطلبات العامة

  األجهزة و المعلومات ةتقنيمعدات االتصاالت وأجهزة وجميع  تطابقيجب أن

والمعدات األجهزة قد تخضع هذه و ،العالقةلمواصفات الفنية ذات اة الطرفي

االطالع على التنظيمات ويمكن المطابقة أو التسجيل.  قرارإإضافية ك لمتطلبات

  .www.citc.gov.saعبر موقع الهيئة االلكتروني  ذات العالقة

  بينية واجهةاحتوى الجهاز على أكثر من إذا (Interface) واجهة، فيجب أن تفي كل 

  .ذات العالقةالفنية  ةبالمواصفمنها 

  خالل  منوالمعدات للمواصفات الفنية أن يتم إثبات مطابقة األجهزة يجب يجب أن

ما يماثله أو  )أو جهة معتمدة( لألجهزة المصنعة تزويد الهيئة بإقرار من الجهة

تقارير) اختبار تم الحصول عليها من أو تقرير ( ، باإلضافة إلىوعاختبار النشهادة ك

المنظمة الدولية العتماد  عضو في جهةمن معتمد مختبر (أو مجموعة مختبرات) 

  .ILACالمختبرات 

  في المواصفات  محددةالضافية اإلمتطلبات ال من أي مطابقةإثبات يتطلب قد

أو  تقييسأو مخططات  ات محددةنتائج اختبار تزويد الهيئة ب ذات العالقة الفنية

  المتطلبات. وفق هذه نفسه صادرة عن مقدم الطلب إقراراتتفسيرات فنية أو 

  داخل المملكة العربية السعوديةيجب استيفاء أي متطلبات لدى الجهات األخرى. 

 ات شبك ومواصفاتمزيد من المعلومات حول خصائص  على حصوليمكن ال

 .في المملكةمقدمي الخدمة التنسيق مع  عبر االتصاالت
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  األحكامو الشروط

  :حسب قابلية تطبيقهالمعايير التالية األجهزة والمعدات ل مطابقةيجب االلتزام ب

  

 :السالمة الكهربائية  

EN ١-٦٢٣٦٨ or IEC ١-٦٢٣٦٨  

Audio/video, information and communication technology equipment - 

Part ١: Safety requirements  

  

  لإلشعاعاتالتعرض:  

EN ٥٠٣٦٠  

Product standard to demonstrate the compliance of mobile phones with 

the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic 

fields (٣٠٠ MHz - ٣ GHz).  

 

EN ٥٠٣٦٤ Ed.٢  

Limitation of human exposure to electromagnetic fields from devices 

operating in the frequency range ٠ Hz to ٣٠٠ GHz, used in Electronic Article 

Surveillance (EAS), Radio Frequency Identification (RFID) and similar 

applications.  

 

EN ٦٢٤٧٩:٢٠١٠  

Assessment of the compliance of low power electronic and electrical 

equipment with the basic restrictions related to human exposure to 

electromagnetic fields (١٠ MHz to ٣٠٠ GHz)  
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EN ٥٠٣٨٥  

Product standard to demonstrate the compliance of radio base stations 

and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems with 

the basic restrictions or the reference levels related to human exposure 

to radio frequency electromagnetic fields (١١٠ MHz-٤٠ GHz) - General 

public.  

 

EN ٥٠٥٦٦ 

Product standard to demonstrate the compliance of wireless 

communication devices with the basic restrictions and exposure limit 

values related to human exposure to electromagnetic fields in the 

frequency range from ٣٠ MHz to ٦ GHz: hand-held and body mounted 

devices in close proximity to the human body.  

 

EN ٦٢٣١١:٢٠٠٨  

Assessment of electronic and electrical equipment related to human 

exposure restrictions for electromagnetic fields (٠ Hz-٣٠٠ GHz)  

 

EN ١٥٢٨-٦٢٢٠٩ 

Measurement procedure for the assessment of specific absorption rate 

of human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-

mounted wireless communication devices – Part ١٥٢٨: Human models, 

instrumentation, and procedures (Frequency range of ٤ MHz to ١٠ GHz) 

 

EN ٣-٦٢٢٠٩ 

Human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-

mounted wireless communication devices - Human models, 

instrumentation, and procedures - Part ٣: Vector probe systems 

(Frequency range of ١٠٠ MHz to ٦ GHz)  
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KDB ٤٤٧٤٩٨ 

RF EXPOSURE PROCEDURES AND EQUIPMENT AUTHORIZATION 

POLICIES FOR MOBILE AND PORTABLE DEVICES 

  

 والليزر: ءضوال  

EN ٦٠٨٢٥ or IEC ٦٠٨٢٥  

Safety of laser products  

  

 التوافق الكهرومغناطيسي: 

EN ٥٥٠٣٢  

Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission 

Requirements.  

 

EN ٥٥٠٣٥  

Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Immunity 

requirements.  

 

EN ٤٨٩ ٣٠١  

Electromagnetic Compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); 

Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and 

services.  

 

EN ٢-٣-٦١٠٠٠ or IEC ٢-٣-٦١٠٠٠  

Part ٢-٣: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input 

current up to and including ١٦ A per phase).  
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EN ٣-٣-٦١٠٠٠ or IEC ٣-٣-٦١٠٠٠  

Part ٣-٣: Limits — Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and 

flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated 

current <= ١٦ A per phase and not subject to conditional connection.  

 

EN ١١-٣-٦١٠٠٠ or IEC ١١-٣-٦١٠٠٠  

Part ١١-٣: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and 

flicker in public low-voltage supply systems - Equipment with rated 

current <= ٧٥ A and subject to conditional connection.  

 

EN ١-٦-٦١٠٠٠ or IEC ١-٦-٦١٠٠٠  

Part ١-٦: Generic standards - Immunity for residential, commercial and 

light- industrial environments.  

 

EN ٢-٦-٦١٠٠٠ or IEC ٢-٦-٦١٠٠٠  

Part ٢-٦: Generic standards - Immunity for industrial environments.  

 

EN ٣-٦-٦١٠٠٠ or IEC ٣-٦-٦١٠٠٠  

Part ٣-٦: Generic standards - Emission standard for residential, 

commercial and light-industrial environments.  

 

EN ٤-٦-٦١٠٠٠ or IEC ٤-٦-٦١٠٠٠  

Part ٤-٦: Generic standards - Emission standard for industrial 

environments If no issue or revision number is quoted along with the title 

of a technical specification, the latest published version should be used.  

  

يجب استخدام أحدث و، مواصفةلتطبيق هذه ال أساسيةالوثائق المرجعية المذكورة تعد 

  .الفنية عاييرعنوان الم بعينه فيإصدار تحديد لم يتم في حال إصدار منشور 
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  إلصداراتا سجل

 لهيئةا زيارة موقع عن طريق المواصفات الفنية اتإصدار أحدث حصول على يمكن ال

 ).www.citc.gov.sa(االلكتروني 

 

  الوصف  رقم اإلصدار  تاريخ اإلصدار

   ٠٠١ اإلصدار رقم  ١١/٠٣/٢٠٠٦

   ٠٠٢ اإلصدار رقم  ٢٩/٠٩/٢٠٠٩

   ٠٠٣ اإلصدار رقم  ١٥/١٢/٢٠١٨

   ٠٠٤ اإلصدار رقم  ٠١/٠٦/٢٠٢١

 


