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 ال فة  مجةمن الهيئةة المصةر ة العامةة للمواصةفات والجةودة المواصفات الصادرة

السخانات الشمسية

م
رقم المواصفة 

ر ةالقياسية المص
الدول رقم واسم المرجع اسم المواصفة القياسية المصر ة

15990-2014
ال ج عةةةةةارسالة ا  ةةةةةمس-الطاقةةةةةمسال   ةةةةة  س

ط قساالختبا س-ال    م

ISO 9806/2013

Solar energy-solar thermal 

collectors-test methods

26302-2007

اهسأنظ ةةةةمسن ةةةة  لسال  ةةةة-الت ةةة  لسال   ةةةة 

طةةة قسابختبةةةا سخةةةا  سال بةةةةان س)ال نزل ةةةمس

داءسل صائصسأداءسالنظامسوط قسأسةتنتا ساأ

)ال نوىسلألنظ مسال    مسفقط

ISO 9459-2/1995

Solar heating- Domestic water 

heating systems PART 2 : outdoor 

test methods for system 

performance characterization and 

yearly prediction of solar- only 

systems

37641-1-2013

–اأنظ ةةةمسوال اونةةةارسال   ةةة مسالة ا  ةةةمس

: الجةةزءساأو –أنظ ةةمسنةةاسهناخصةةاسخص صةةاس

متطلبةةةارسةامةةةمسل ةةة انارسال  ةةةا سال   ةةة م

واأنظ مسال ج عم

EN 12977-1/2012

Thermal solar systems and 

components - Custom built systems 

- Part 1: General requirements for 

solar water heaters and 

combisystems



المواصفات الصادرة ف  مجال السخانات الشمسية

م
موقف المواصفة 

ةالقياسية المصر 
رقم واسم المرجع الدول ةاسم المواصفة القياسية المصر 

47641-2-2013

–اأنظ ةةمسوال اونةةارسال   ةة مسالة ا  ةةمس

: ن الجةزءسالاةا–أنظ مسناسهناخصاسخص صاس

مسطةة قسابختبةةا سل ةة انارسال  ةةا سال   ةة 

(متبناه)واأنظ مسال ج عم

EN 12977-2/2012

Custom built systems - Part 2: Test 

methods for solar water heaters and 

combisystems

57641-3-2013

–اأنظ ةةمسوال اونةةارسال   ةة مسالة ا  ةةمس

: لة الجزءسالاا–أنظ مسناسهناخصاسخص صاس

طة قساختبةا سأداءسخزانةارسسة انارسال  ةةاه

(متبناه)ال    م

EN 12977-3/2012

Custom built systems - Part 3: 

Performance test methods for solar 

water heater stores



المواصفات الصادرة ف  مجال السخانات الشمسية

م
رقم المواصفة 

 ةالقياسية المصر

اسم المواصفة القياسية 

المصر ة
الدول رقم واسم المرجع 

67641-4-2013

اأنظ ةةةةةةمسوال اونةةةةةةارسال   ةةةةةة مس

أنظ ةةةةةمسنةةةةةاسهناخصةةةةةاس–الة ا  ةةةةةمس

طةة ق: الجةةزءسال اهةة –خص صةةاس

اختبةةةةةا سأداءسخزانةةةةةةارساأنظ ةةةةةةمس

(متبناه)ال    مسال ج عم

EN 12977-4/2012

Thermal solar systems and components -

Custom built systems - Part 4: Performance 

test methods for solar combistores

77641-5-2013

اأنظ ةةةةةةمسوال اونةةةةةةارسال   ةةةةةة مس

أنظ ةةةةةمسنةةةةةاسهناخصةةةةةاس–الة ا  ةةةةةمس

طة ق: الجزءسال امس–خص صاس

اختبةةةةةةةةةةةةةةةةةا ساأداءسأ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةز س

(متبناه)التةاا

EN 12977-5/2012

Thermal solar systems and components -

Custom built systems - Part 5: Performance 

test methods for control equipment



وال نظ مس(RCREEE)ث   سنعاونسه لسال  كزسابقل  يسللطاقمسال تجدد سوكفاء سالطاقمس

يسح  سناسنأس   سهتوص مسملسال جلسسالع ه(AIDMO)الع ه مسللتن  مسالصناة مسوالتعد لس

ه دفسإ جادسأسلوبسموحدسل نحسش ادارسالجود ,الوزا يسللا  هاءسهجامعمسالدو سالع ه م

.لل  انارسال    مسفيسالعالاسالع هي

ال ودان-لبنان-ل ب ا–الجزائ س–ال غ بس–نونسس–اال دنس–مص س: الدول االعضاء بشبكة شمسي 

حسن نة اسص ئمسمنح  سوس انارسال  اهسال    مسج عارل  سخاصمسها:شمسيجودةالعالمة 

ال  ادارسهعدسالتأكدسملسأنسال نتجس ةققسكافمسال  وطسالوا د سفيسصذهسالقواةدسملسخال 

.ال طاهقما  اءارسنق  ا

:المنتجات التي تغطيها عالمة شمسي

ISO 9806ال    م،ك اسصوسمةددسفيسال واصفمس(ال ج عار)  مسة االلواقطسال

EN 12976-1,2وISO 9459 -2اأنظ مسال    مسلت   لسال  اهسك اسصوسمةددسفيسال واصفارس

المشروع العربي لشهادات االنظمة الشمسية الحرار ة الشمسي



شكل عالمة الجودة شمسي



عالمة شمسي

 كز قد وقعت الهيئة المصر ة العامة للمواصفات والجودة برتوكول تعاون مع المر2017/11/ 5بتار خ

لتفو ض الهيئة لتكون الجهة المانحة لعالمة  (RCREEE)اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

شمسي شمسي في جمهور ة مصر العربية  وأ ضاً وضع القواعد المنظمة للترخيص بمنح عالمة الجودة

المة حيث بموجب هذا البروتوكول تم رسمياً اطالق عالمة شمسي بمصر كأول دولة عربية  طبق بها ع

عوائق الجودة شمسي مما  دعم االرتقاء بجودة السخانات الشمسية بالسوق المصري و ساهم في إزالة ال

.الفنية التجار ة بين الدول من خالل االعتراف المتبادل بشهادات الجودة بين الدول األعضاء 

تضمن نظام عالمة شمسي جميع شروط وإجراءات الحصول عل  ترخيص بإستخدام عالمة شمسي ,

.solar key markوذلك بإتباع الممارسات الدولية في إجراءات المنح مثل عالمة 



اهداف عالمة شمسي

ضمان الحصول علي منتج آمن ذو جودة عالية باالسواق المصر ة.

ات مةن خةالل التوافةق مةن المواصةف,ضمان الحصول عل  منةتج مطةابق للمعةا ير الدوليةة

.  الدولية الصادرة في مجال السخانات الشمسية

مية تساهم في إزلة العوائق التجار ة بين الدول المشاركة بإعتبارها عالمة جودة إقلي.

تهلكينتحسين االنتاج ورفع مستوى الجوده وذلك لرفع الثقة بين المصنعين والمس.

تساعد علي ز ادة القدرة التنافسية للصناعة المصر ة في هذا المجال.



وفي إطار حرص وزارة التجارة والصناعة علي جودة وآمان المنتجات الموجودة باالسواق المحليةة مةن أنظمةة

.التسخين الشمسي ومكوناتها سواء الُمصنعة محلياً أو المستوردة

:الذي  تضمن التالي2018لسنة 914فقد اصدر معالي وز ر التجارة و الصناعة القرار الوزاري رقم 

بززلةليلتزز المستوززتن ونللنمستنتبززنللعززلس بن لسلصييززالمستةزز يالمسالتززالسلتنمةززبلةلنمسبززنو لست لع ززالتنت-
نظتزالوخلنلةلمستيلهلمسشتويالنمستبتالةلمسشتوزيالسغرز مالمستن سيزالانلمسةزنلفيالطزرلا زل لمس نمفزولمست

. قعلل  حصللعلألونقساغتالمسبنو لشتور
طيتلليخصلمستنتجلمستحلرلويتالت عيقلمب مءمةلتنحلفغتالشتورلنمسترلتتضتل:

.(الكيان القانوني)التقدم بطلب الحصول عل  عالمة شمسي وتقد م بعض المستندات االدار ة-1

.مراجعة الطلب ودراسة المستندات وتحد د فر ق عمل لمتابعة تقييم الشركة المتقدمة-2

.وعمل التعاقد المبدئي, (نظام الداخلي للجودةمراجعة )ز ارة التقييم األولي -3

(مجمع شمسي( 2)سخان شمسي أو عدد( 2)جحم العينة عدد)رسالها إلجراء االختباراتإسحب العينات و-4

.تقييم نتائج االختبارات الواردة من المعمل المختص-5

.منح الشهادات واتخاذ القرارالعرض عل  اللجنة -6

.المراجعة واالعتماد-7

.التعاقد النهائي-8

(مدة الترخيص بوضع العالمة سنتين)منح العالمة -9



طيتلليخصلمسوخلنلةلمسشتويالنمستبتالةلمسشتويالمستوتن وهلمسحلةلهلفلرلفغتالشتورل

SHAMCI انلفغتالمسبنو لتللايلتللممسونللمألفضلءلعلسشعكالSOLAR KEY MARKيلت ال

.ست مباالمستنقفلمسبنرمستوتن ونللعلس بن لسلصييالمستة يالمسالتالسلتنمةبلةل

تبعمسل  ا عمسال  تندارسال اصمسهال  انارسال    مسوال ج عارسال    مسال  تو  د سفيسحالمساب  اءارسال  

-:وصيسكالتاليس Solar Key Markحصو سالع  لسةل سةالممسش  يسأوس

.جهة منح شهادات معتمدة Solar Key Markصورة من شهادة شمسي أو -1

.صوره من المستندات الخاصة بالرسالة المستوردة-2

 Solar Key Markح  س تاساصدا خطابسملسال  ئمسنف دسد اسمسال  تندارسوالتةققسملسش اد سش  يسأوس

ش  يسأوسةالممسفيسحالمسةدمسحصو سال  انارسال    مسسأوسال ج عارسال    مسةليسSolar Key Mark

نتجمسطبقاًسب  اءارسال نحسلعالممسش  يسسواءسكانسال صن سوخ طوطساالنتا سستتاسة ل مسال نحسفيسال  كمسال  

.دخلس   و  مسمص سالع ه مسأوسهال ا  



  الشركات الحاصلة عل  عالمة الجودة شمسي في مصر

تار خ منح العالمة اسم المنتج نشاط الشركةاسم الشركةم

نصن  ش كمسنوفاساستاند د1
عمسنظامسن   لسش  يسس

لت 200

2019/3/1

 ا يسا  اءارسالتجد د



العـــرضنها ــة


