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وزارة.ال�سناعة.والتجارة
.قرار.رقم.)71(.ل�سنة.2015

.ب�ساأن.اعتماد.الالئحة.الفنية.الخليجية
لالأجهزة.والمعدات.الكهربائية.منخف�سة.الجهد

وزير ال�شناعة والتجارة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )16( ل�شنة 1985 يف �شاأن املوا�شفات واملقايي�س، 

املعدل باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1992،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1994 بالت�شديق على وثيقة تاأ�شي�س منظمة التجارة العاملية،
وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2005 باملوافقة على النظام الأ�شا�شي لهيئة التقيي�س لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
يف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  التقيي�س  هيئة  اإدارة  جمل�س  قرار  وعلى 

اجتماعه الع�شرين املنعقد مبدينة الريا�س باململكة العربية ال�شعودية بتاريخ 5 نوفمرب 2014، 
وعلى قرار اللجنة الوطنية للموا�شفات واملقايي�س يف اجتماعها ال�شاد�س والربعني املنعقد 
واملعدات  لالأجهزة  اخلليجية  الفنية  الالئحة  اعتماد  على  باملوافقة   2015 يوليه   14 بتاريخ 

الكهربائية منخف�شة اجلهد لئحة فنية وطنية،
وبناًء على عر�س وكيل وزارة ال�شناعة والتجارة ل�شئون التجارة،

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

ُتعتمد، وُيعمل بها مبملكة البحرين، الالئحة الفنية اخلليجية لالأجهزة واملعدات الكهربائية 
« واملرفقة بهذا القرار، ويبداأ تطبيقها على   BD-142004-01 « منخف�شة اجلهد، وثيقة  رقم
القائمة رقم )2( وثيقة رقم TC143307-01 واملرفقة بهذا القرار، اختياريًا اعتبارًا من 1 

يوليو 2015 وب�شكل اإلزامي اعتبارًا من 1 يوليو 2016.   

املادة.الثانية
على وكيل وزارة ال�شناعة والتجارة ل�شئون التجارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من 

اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 
وزير.ال�سناعة.والتجارة
زايــد.بـن.را�ســد.الزيــاين

�شدر بتاريخ: 25 �شـــــــــــــوال 1436هـ
املــــــوافــــــــق: 10 اأغ�شـــطـــ�س 2015م
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 تمهيد
في  انطالقا مف أىداؼ مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية الرامية إلى تحقيؽ التكامؿ كالترابط بيف الدكؿ األعضاء.1

كالتي كضعت  ،كتمشيان مع أىداؼ " االتفاقية االقتصادية المكحدة " بيف دكؿ المجمس، جميع المياديف كصكالن لكحدتيا
لتطكير أسمكب العمؿ المشترؾ بيف دكؿ المجمس، كما حددت خطكات التكامؿ  المشتركة الخميجية السكؽأسس 

حاد الجمركي، ثـ استكماؿ السكؽ الخميجية المشتركة، كانتياءن بإقامة منطقة التجارة الحرة، ثـ االت ااالقتصادم بدءن 
 .كالجمركيةباالتحاد النقدم كاالقتصادم، ككذلؾ تكحيد تشريعاتيا التجارية كالصناعية 

 العربية الخميجكتحقيقا ألىداؼ مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية مف إنشاء ىيئة التقييس لدكؿ مجمس التعاكف لدكؿ .1
(GSO)  لتعزيز مسيرة التكامؿ االقتصادم كمكاكبة ما يتطمبو قياـ االتحاد الجمركي مف تكحيد المكاصفات كالمقاييس

كتكحيد  مكاطنييا.لما فيو صالح ، التي تدخؿ إلى أسكاؽ دكؿ المجمس كجكدة السمعبالدكؿ األعضاء كضماف سالمة 
مساىمة في تطكير قطاعاتيا اإلنتاجية كالخدمية كتنمية التجارة أنشطة التقييس المختمفة كمتابعة تطبيقيا كااللتزاـ بيا لم

 الخميجيبما يحقؽ دعـ االقتصاد  الخميجيةكالصحة العامة كتشجيع الصناعات  البيئةبينيا كحماية المستيمؾ ك 
د كالمحافظة عمى مكتسبات دكؿ المجمس كيساىـ في تقميص العكائؽ الفنية لمتجارة بما يتماشى مع أىداؼ االتحا

 .(WTOمنظمة التجارة العالمية ) الدكؿ تجاه اتفاقيات التزاماتالجمركي كمع 
ـ( بػػ "حػث ىيئػة  1225نػكفمبر  4-3لقرار لجنػة التعػاكف المػالي كاالقتصػادم فػي اجتماعيػا الثػاني كالسػبعيف ) كتنفيذان .2

التقيػػػيس لػػػدكؿ مجمػػػس التعػػػاكف عمػػػى اسػػػتكماؿ جيكدىػػػا بكضػػػع إجػػػراءات مكحػػػدة لتطبيػػػؽ المكاصػػػفات القياسػػػية بػػػدكؿ 
ؽ متطمبات االتحاد الجمركي في الكقػت المحػدد دعما لتطبي األكلىالمجمس ليتـ تنفيذىا بشكؿ مكحد في منافذ الدخكؿ 

 كتسييؿ حركة انسياب السمع".
البػػدء فػػي تنفيػػذ تكصػػيات  باعتمػػاد )ـ1226ك يكنيػػ 4( كتنفيػػذا لقػػرار مجمػػس إدارة ىيئػػة التقيػػيس فػػي اجتماعػػو السػػادس.3

اعتمػػاد مفيػػـك أف يكػػكف اإللػػزاـ  ، كمنيػػا(RCAS)مشػػركع تطػػكير نشػػاط التحقػػؽ مػػف المطابقػػة فػػي دكؿ مجمػػس التعػػاكف 
الجديػد لللػزاـ  الخميجػي( كأسػاس لكضػع المػنيج البيئػةمعتمػدا عمػى المتطمبػات األساسػية لممنتجػات )األمػاف كالصػحة ك 

 التشريعي.

 الرسػمي بػاإلعالف( ـ2009 نػكفمبر 22 الدكحػة،) عشػر الحػادم اجتماعػو فػي التقييس ىيئة إدارة مجمس لقرار كتنفيذا.4
 ـ2010 يناير 01 مف اعتبارا العربية الخميج لدكؿ التعاكف مجمس لدكؿ التقييس ىيئة إلى اليمنية جميكريةال النضماـ

 ديسػمبر 30 مسػقط،) كالعشػريف التاسػعة دكرتػو فػي العربيػة الخمػيج لػدكؿ التعػاكف لمجمػس األعمػى المجمػس لقػرار تنفيذا
 .االنضماـ ىذا باعتماد القاضي( ـ2008
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كحيث أف القكانيف كالتشريعات كأساليب اإلشراؼ المعمكؿ بيا في الدكؿ األعضاء كالخاصة بخصائص السالمة .5
تختمؼ في النطاؽ كالمحتكل. كبذلؾ قد تؤدم ىذه االختالفات إلى عكائؽ لمتجارة كيربائية كالمعدات الجيزة ألل

لدكؿ مجمس التعاكف دكف أف يككف ليذا االختالؼ كاختالؼ في شركط المنافسة في السكؽ الداخمي المكحد المنشكد 
 عائد مممكس عمى حماية المستيمكيف مف األخطار التي قد تنشأ عف ىذه المنتجات.

المكحد المنشكد بيف دكؿ مجمس التعاكف يتـ فيو الداخمي كحيث أنو يجب إزالة العكائؽ التي تحكؿ دكف قياـ السكؽ .6
 كافية.سالمة  بيع منتجات آمنو ذات

مكحدة بيف الدكؿ األعضاء اليث أنو يجب تحقيؽ االنسجاـ كالمكائمة مف خالؿ تحديد المتطمبات األساسية كالقكاعد كح.7
فيما يختص بصحة كسالمة المستيمؾ التػي يجػب عمػى كافػة األجيػزة كالمعػدات الكيربائيػة منخفضػة الجيػد الكفػاء بيػا 

 .االتحاد الجمركي في األسكاؽ كالحركة الحرة ليا في منطقةيا كضعبلمسماح 
فػي السػكؽ المكحػد المنشػكد فػي يا كضػعكحيث يجب أال تتسبب األجيزة كالمعدات الكيربائية منخفضة الجيد التي يتـ .8

 .المحيطة البيئةباإلضرار بالمستخدـ مباشرة أك 

االسػتخداـ  لمعدات الكيربائية منخفضة الجيد يجب أف تحدد في حدكد معاييركا ألجيزةل كحيث أف مكاصفات السالمة.12
بعػػػيف االعتبػػػار تصػػػرفات  ان كلكنػػػو يجػػػب السػػػماح بحػػػدكد أعمػػػى لتغطيػػػة أيػػة ظػػػركؼ  يػػػر مرئيػػػة مػػػأخكذ ،المقصػػكد بيػػػا
 .المستيمكيف

لمعػدات الكيربائيػة منخفضػة كاألجيػزة كضػع اعتبػار عنػدما يػتـ باالمسػالمة القياسػية لمكاصػفات و يجب أخذ الكحيث أن.11
 .االلتزاـ بيا خالؿ فترة االستخداـ المحددة كالعاديةاحتراـ مع ضركرة  ،الجيد في األسكاؽ

كضػػع كاعتمػػاد كتحػػديث كنشػػر المػػكائح منػػكط بيػػا  العربيػػة الخمػػيج لػػدكؿكحيػػث أف ىيئػػة التقيػػيس لػػدكؿ مجمػػس التعػػاكف .11
جػػراءات تقػػكيـ المطابقػػة الخميجيػػة لمسػػمع كالمنتجػػات كأجيػػزة القيػػاس  كالمعػػايرة الفنيػػة كالمكاصػػفات القياسػػية الخميجيػػة كات

ا كالتعػاريؼ كالرمػػكز كالمصػطمحات الفنيػػة كاشػتراطات تنفيػػذ كأسػاليب سػػحب العينػات كالفحػػص كاالختبػار كالمعػػايرة طبقػػ
 .لمكائح التنفيذية الصادرة بذلؾ

التي تكضح المتطمبات األساسية  األجيزة كالمعدات الكيربائية منخفضة الجيدبالخاصة الفنية ىذه الالئحة  إصدار فإنو تـ
محميا أك تمؾ التي يتـ استيرادىا مف  المنتجة الجيداألجيزة كالمعدات الكيربائية منخفضة مف قبؿ سكاء استيفائيا  الكاجب

إعاقة مف ىذه المنتجات يتـ السماح بتداكليا الحر في أسكاؽ الدكؿ األعضاء دكف  كأيان  األعضاء،الدكؿ الخارج إلى أم مف 
 كانت مستكفية لمتطمبات ىذه الالئحة. إذاالمنافذ الجمركية  في

  .منيا يتجزأ ال جزء الالئحة بيذه المالحؽ ككافة التمييد ىذا :مالحظة
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 األول الفصل

 العامة المتطمبات
كالذم  الثانيىي اإلصدار "الالئحة الفنية الخميجية لألجيزة كالمعدات الكيربائية منخفضة الجيد" ىذه الالئحة إّف  مقدمة:
المطابقة الئحة التحقؽ مف " كبعنكاف 16/11/1226( بتاريخ BD07070503تعديالن كتحديثان للصدار األكؿ رقـ )يعتبر 
 ".المصممة لمعمؿ عند جيد معيف كالمعدات الكيربائية لألجيزة

 أهم مقتضيات التعديل والتحديث:

 ؛تقكيـ المطابقة" كالتزامات "الجيات المقبكلة" إجراءات" ك"االقتصادييف الفاعميفالتزامات "تحديد تعريؼ دقيؽ ك  -أ 

يـ يكتق األجيزة كالمعدات الكيربائية منخفضة الجيدزاـ الصانعيف بتحميؿ كافة المخاطر التي يمكف أف تسببيا إل -ب 
 ؛احتماؿ التعرض ليا

 الكيربائية منخفضة الجيد.كالمعدات إضافة متطمبات التكافؽ الكيركمغناطيسي لألجيزة  -ج 

 (: التعريفات1)المادة 

مالـ يقتض سياؽ النص خالؼ  ،في تطبيؽ أحكاـ ىذه الالئحة، تككف لمكممات كالعبارات التالية المعاني المبينة قريف كؿ منيا
 ذلؾ:

 مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية. مجمس التعاون:.1
 ىيئة التقييس لدكؿ مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية. الهيئة:.2
)دكلة اإلمارات العربية المتحدة، مممكة البحريف، المممكة العربية السعكدية، ييئة الالدكؿ األعضاء في الدول األعضاء: .3

 سمطنة عماف، دكلة قطر، دكلة الككيت، الجميكرية اليمنية(.
 مجمس إدارة الييئة.مجمس اإلدارة: .4
 : المجمس الفني لمييئة.المجمس الفني.5
المجنة المشرفة عمى عممية إصدار المكائح الفنية الخميجية، كتضـ في  :ق من المطابقةالمجنة الخميجية لمتحق.6

كف المطابقة أك تطبيؽ ؤ عضكيتيا ممثميف عف األجيزة الكطنية لمتقييس في الدكؿ األعضاء مف المختصيف في ش
 .القياسية المكاصفات
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أنشطة المجاف الفنية لممكاصفات المكاصفات القياسية ك عممية إصدار  عمىالمجنة المشرفة  :المجنة العامة لممواصفات.7
 كتضـ في عضكيتيا مدراء المكاصفات بأجيزة التقييس الكطنية. بالييئة،

جميع األجيزة كالمعدات الكيربائية كاإللكتركنية كاألجيزة كالتركيبات التي تحتكم عمػى  :الكهربائية والمعدات األجهزة.7
فكلت بالنسبة لمتيار المتردد كبيف  1222ك 42بمقنف جيد بيف  لالستخداـأك إلكتركنية كمصممة /ك كيربائيةمككنات 

 (.1) محؽكالظكاىػر المذككرة في الم كالمعدات الكيربائيةفكلت لمػتيار المستمػر، خالؼ األجيزة  1422ك 64
 .بمعرفة الصانعأك المعدة الكيربائية الجيد المحدد لمجياز  :Rated voltage المقنن الجهد .8

 ،بمعرفة الصانع أك المعدة الكيربائيةمدل الجيد المحدد لمجياز : Rated voltage rangeمدى الجهد المقنن .12
 .يو األدنى كاألقصىمعبرا عنو بحدّ 

 بمعرفة الصانع. أك المعدة الكيربائيةقدرة الدخؿ المحددة لمجياز  :Rated power input المقننة الدخل قدرة.11
 أك المعدة الكيربائيةمدل قدرة الدخؿ المحددة لمجياز : Rated power input rangeمدى قدرة الدخل المقننة .12

 يو األدنى كاألقصى.بمعرفة الصانع، معبرا عنو بحدّ 
 بمعرفة الصانع. أك المعدة الكيربائيةالتيار المحدد لمجياز : Rated currentالتيار المقنن .13
 بمعرفة الصانع. أك المعدة الكيربائيةالتردد المحدد لمجياز : Rated frequencyالتردد المقنن .14
بمعرفة  أك المعدة الكيربائيةمدل التردد المحدد لمجياز : Rated frequency rangeمدى التردد المقنن .15

 يو األدنى كاألقصى.الصانع، معبرا عنو بحدّ 
في  أك المعدة الكيربائيةالظركؼ التي يتـ عندىا تشغيؿ الجياز : Normal operationالتشغيل العادي .16

 االستخداـ العادم عندما يتـ تكصيمو بمنبػع التغذية.
: أية ظاىػرة كيركمغناطيسػية يمكػف أف تفسد أداء Electromagnetic disturbanceتشويش كهرومغناطيسي .17

أك نظاـ. كيمكف أف يككف التشكيش الكيركمغناطيسي  أك معدة كيربائية أك كحدة مف جياز أك معدة كيربائيةجياز 
 عبارة عف ضكضاء كيركمغناطيسية أك إشارة  ير مر كب فييا أك تغير في انتشار الكسط ذاتو.

أك نظاـ عمى  أك معدة كيربائيةأك كحدة مف جياز  أك معدة كيربائيةمقدرة جياز : Immunity )حصانة( مناعة.18
 تشكيش كيركمغناطيسي. أف يتأثر بأمأداء عمػمو دكف 

أك كحدة مف جياز  أك معدة كيربائيةمقدرة جياز : Electromagnetic compatibilityتوافق كهرومغناطيسي .19
تشكيشػات بالبيئػة  مككنات تمؾعمى أم مف  يؤثردكف أف  مالئـأك نظاـ عمى أداء كظيفتو بشػكؿ  أك معدة كيربائية

 .محتممةكيػركمغناطيسية  ير 
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 .المكزع كأالمستكرد  كأالممثؿ الرسمي  كأالصانع  االقتصادي: الفاعل.20
كصكالن لممستيمؾ النيائي )كتشمؿ  ابعد إنتاجي األجيزة كالمعدات الكيربائيةمر بيا تكؿ المراحؿ التي  سمسمة اإلمداد:.21

 (.، إلخصيؿالتك عمميات االستيراد كالتخزيف كالبيع بالجممة كالمفرؽ ك 
 .المشتركة الخميجية السكؽألكؿ مرة في  األجيزة كالمعدات الكيربائية كضع الوضع في السوق:.22
بيدؼ التكزيع أك االستعماؿ أك االستيالؾ في الدكؿ  باألجيزة كالمعدات الكيربائيةأم إمداد  العرض في السوق:.23

 األعضاء في إطار نشاط تجارم، سكاء كاف ذلؾ مقابؿ مبالغ مادية أك بدكنيا.
 .عرض في السكؽمف ال في سمسمة اإلمداد األجيزة كالمعدات الكيربائيةمنع إجراء ييدؼ إلى ىك أم  السحب:.24
 .لممستعمؿ النيائيا عرضيالتي تـ فعال  األجيزة كالمعدات الكيربائيةإجراء ييدؼ إلى استرجاع  االستدعاء:.25
ما، أك يككؿ تصميمو أك تصنيعو إلى  ةكيربائيأك معدة جياز أم شخص طبيعي أك اعتبارم يقـك بتصنيع  الصانع:.26

 شخص طبيعي أك اعتبارم آخر، ثـ يقكـ بتسكيقو تحت اسمو الشخصي أك تحت العالمة التجارية الخاصة بو.
أم شخص طبيعي أك اعتبارم يككف مقره داخؿ إحدل الدكؿ األعضاء كحاصؿ عمى تككيؿ مكثؽ  الممثل الرسمي:.27

 مف الصانع لتمثيمو.
جيزة ألل في السكؽكضع الأم شخص طبيعي أك اعتبارم مقره داخؿ إحدل الدكؿ األعضاء، كيقكـ ب المستورد:.28

 .خارج الدكؿ األعضاءمف  كيربائيةالمعدات الك 
األجيزة  في السكؽالمستكرد، يعرض  كأأم شخص طبيعي أك اعتبارم في سمسمة اإلمداد،  ير الصانع  الموزع:.29

 .كالمعدات الكيربائية
كتعني استيفاء السمعة أك الخدمة أك العممية أك النظاـ أك الجية أك الشخص  (:لمتطمباتااستيفاء ) المطابقة.30

مكاصفات قياسية أك شركط عقد أك لكائح فنية خميجية أك لممتطمبات الخاصة بكٍؿ منيا، كقد تككف ىذه المتطمبات 
 إلخ.، مطمب لمستيمؾ

أك عممية أك نظاـ أك شخص أك جية قد  ةكيربائيأك معدة بجياز إثبات أف متطمبات محددة خاصة  تقويم المطابقة:.31
 تـ استيفاءىا.

 ثـ كتتأكد لممنَتج، الفني التصميـ بمراجعة مقبكلة جية بمقتضاه تقكـ المطابقة تقكيـ إجراء مف جزء ىك فحص الطراز:.32
 .بو الخاصة الخميجية الفنية المكائح متطمباتب يفي لممنَتج الفني التصميـ بأف تقر
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 الفني التصميـ أفىي شيادة تصدرىا جية مقبكلة بعد القياـ بفحص الطراز كتقر بمكجبيا ب شهادة فحص الطراز:.33
 .بو الخاصة الخميجية الفنية المكائح متطمباتب يفيطراز الخاضع لمفحص لم

الجيات التي تقكـ بإجراءات تقكيـ المطابقة، شاممة المعايرة كاالختبار كمنح الشيادات  جهات تقويم المطابقة:.34
 كالتفتيش.

كجية  تـ تعيينيا مف قبؿ جية التعييف تقكيـ المطابقة : جيةالجهة المقبولة )الجهة المقبولة لتقويم المطابقة(.35
 .الخميجية السارية، كفقا لمكائح الفنية المطابقة في نطاؽ معيف لتقكيـمقبكلة 

 .ىي الجية المختصة بعممية التعييف جهة التعيين:.36
كثيقة معتمدة مف مجمس اإلدارة تكضح اإلجراءات المستخدمة بطريقة مباشرة أك  إجراءات تقويم المطابقة الخميجية:.37

  ير مباشرة لتقكيـ المطابقة.
الذم يمنح الدكؿ األعضاء الحؽ في اتخاذ تدابير حمائية ككقائية مؤقتة، بناء عمى المعمكمات المبدأ  المبدأ الوقائي:.38

المتكفرة كفي  ياب اإلثباتات العممية الكافية عمى عدـ سالمة المنتج، شريطة سعي تمؾ الدكلة لمحصكؿ عمى 
 المعمكمات اإلضافية الالزمة لمتقييـ المكضكعي لمصدر الخطر في المنتج.

الدكؿ األعضاء تحدد المتطمبات أم مف كثيقة إلزامية صادرة عف الجيات المختصة في التشريعات الوطنية: .39
 األساسية لمنتج أك لفئة محددة مف المنتجات.

شيادة مف طرؼ ثالث تثبت بصفة رسمية أف جية تقكيـ مطابقة معينة مؤىمةن لمقياـ بمياـ تقكيـ مطابقة  االعتماد:.40
 .ةمحدد

ُتكضع عمى المنتج ، ذات شكؿ خاص، لدكؿ الخميج العربية ىي شارة المطابقة لدكؿ مجمس التعاكف ابقة:شارة المط.41
قرار المطابقة،  لمداللة عمى مطابقة المنَتج لممتطمبات األساسية الكاردة في الالئحة الفنية الخميجية الخاصة بو. أك/ كات

 القكاعد، كالمتكرراالعتيادم  لالستخداـ، تضعدارة كثيقة معتمدة مف مجمس اإل المواصفة القياسية الخميجية:.42
كتشمؿ كالتعميمات أك الخصائص لممنتجات أك العمميات كطرؽ اإلنتاج ذات العالقة، كالتي ال يككف التقيد بيا إلزاميان، 

خاص المصطمحات كالتعاريؼ كالتعبئة كمتطمبات كضع العالمات أك الممصقات التي تنطبؽ عمى المنتجات  بشكؿ
 أك الخدمات أك العمميات أك طرؽ اإلنتاج.
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كثيقة معتمدة مف مجمس اإلدارة تضع خصائص المنتجات كالعمميات المرتبطة بيا كطرؽ  الالئحة الفنية الخميجية:.43
بيا. كقد تشمؿ أك تبحث بشكؿ خاص في  لتزاـاالكاـ اإلدارية سارية المفعكؿ كالتي يجب إنتاجيا، بما في ذلؾ األح

المصطمحات كالتعاريؼ كالتعبئة، كمتطمبات كضع العالمات أك الممصقات التي تنطبؽ عمى المنتجات أك الخدمات 
 أك العمميات أك طرؽ اإلنتاج.

 .مف ىذه الالئحة (4)ك (3) يفمحقالكثائؽ المذككرة في الم الوثائق الفنية:.44
، كالتي يتكجب البيئةالسالمة كالصحة ك المتطمبات الخاصة بالمنتجات كالتي قد تؤثر عمى  المتطمبات األساسية:.45

 االلتزاـ بيا.
األنشطة كالتدابير التي تتخذىا سمطات مسح السكؽ، لمتحقؽ مف أف المنتجات تمبي المتطمبات  مسح السوق:.46

الفنية الخميجية ذات الصمة، كأنيا ال تشكؿ خطرا عمى الصحة كالسالمة كالبيئة أك أم  المنصكص عمييا في المكائح
 جانب آخر يتعمؽ بحماية المصمحة العامة.

كلة عف تنفيذ عمميات مسح ؤ التي تحددىا كؿ دكلة مف الدكؿ األعضاء كجية مؤىمة مس الجية السوق:سمطة مسح .47
 أكثر مف جية كاحدة ليذا الغرض. السكؽ عمى أراضييا، كلمدكؿ األعضاء أف تعيف

 مصدر محتمؿ لمضرر. Hazard(s):الخطر )أخطار( / .48
 احتماؿ ظيكر خطر مسبب لمضرر مرتبطان بدرجة شدة الضرر. :Risk(s)المخاطر: / .49

 التطبيق (: مجال2المادة )

 (.1المتصمة بيا كالمذككرة في المادة )متعريفات كالمصطمحات ل كفقان ، األجيزة كالمعدات الكيربائيةتطبؽ ىذه الالئحة عمى 

 هدا األ(: 3المادة )

كمتطمبات التكافؽ  األجيزة كالمعدات الكيربائيةبالخاصة األساسية لمسالمة متطمبات التحديد إلى ىذه الالئحة  تيدؼ
الدكؿ أسكاؽ داخؿ بحرية التنقؿ  ثـمف ك  في السكؽ، تمؾ األجيزة كالمعداتقبؿ كضع  استيفائياالكاجب  الكيركمغناطيسي

 األعضاء.
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 السالمةوأهدا   السوقفي  عرضال (:4المادة )

نتاجيا تصنيعيا  أف يتـ في السكؽ لعرضا أجؿ مف األجيزة كالمعدات الكيربائيةيشترط في  بما يتفؽ مع الممارسات كات
األشخاص تيدد سالمة  أالك  األعضاءدكؿ البيا في  المعمكؿاألساسية لمسالمة متطمبات بالاليندسية الجيدة فيما يتعمؽ 

 .أجمياالتي صنعت مف لأل راض كاستخداميا بطريقة صحيحة ككفقان  كصيانتياعندما يتـ تركيبيا  ،كالبيئة كالممتمكات

 .المادة ىذه فيالالزمة لتحقيؽ األىداؼ المشار إلييا لمسالمة ( كافة المتطمبات األساسية 1) محؽالميكضح 

 الحركةحرية  :(5المادة )
 المستكفية األجيزة كالمعدات الكيربائيةاتخاذ كافة اإلجراءات الضركرية لضماف حرية انسياب بالدكؿ األعضاء  تقكـ
 .األخذ في االعتبار الفركقات الكطنيةبعد  ،الدكؿ األعضاءأسكاؽ في متطمبات ىذه الالئحة ل

 الكهرومغناطيسيالتوافق  :(6المادة )
 الكيركمغناطيسي التكافؽ متطمبات تحقؽ بحيث الالئحة بيذه المشمكلة كالمعدات الكيربائيةاألجيزة  كتصنع تصمـ أف يجب
 .(1) محؽالم مف (3) الفقرة في بيفم ىك كما

 بالكهرباء اإلمداد(: 7) المادة

 في مذككر ىك مما تشددا أكثر األجيزة كالمعدات الكيربائيةعمى  قيكد فرض يتـ ال أنو مف التأكدب األعضاء الدكؿ تقكـ
ىذه  مستخدمي إلمداد أك بالشبكة لمتكصيؿ بالكيرباء اإلمداد كجيات سمطات بكاسطة( 1) كالممحؽ( 5)ك( 3) مادتيفال

 .بالكيرباء كالمعدات األجيزة

 الفصل الثاني

 االقتصاديين الفاعمين مسؤوليات

 الصانع مسؤوليات(: 8المادة )

 المطابقة لمتطمبات ىذه الالئحة. كالمعدات الكيربائية األجيزةيضع في السكؽ إال  أال الصانع يجب عمى.1
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 األجيزة تمؾكتصنيع تصميـ  يضمف أفّ  أفْ الصانع في السكؽ، يجب عمى  األجيزة كالمعدات الكيربائيةعند كضع .2
 (.1) محؽالمك  (5)ك( 3) المادتيفطبقا لممتطمبات الكاردة في  ـ  ػتَ  قد كالمعدات الكيربائية

 .حكلوالالزمة كأف يكفر اإلثباتات  (12) لممادة كفقا المطابقة تقكيـ بإجراء يقـك أف الصانع عمى يجب.3

 يجب ،( مف ىذه المادة2مفقرة )ل كفقا المحددة المتطمبات مع األجيزة كالمعدات الكيربائية مطابقة إثبات يتـ عندما.4
 كتثبيتمف ىذه الالئحة، ( 16) المادة ( مف1الفقرة ) في إليو المشار بالمطابقة الصانع إقرار إصدارعمى الصانع 

 .الخميجية المطابقة شارةالخميجية ذات العالقة ب ممتطمباتل كفقا المطابقة شارة

 في السكؽ. األجيزة كالمعدات الكيربائية( سنكات بعد كضع 12لفترة عشر ) إقرار الصانع بالمطابقةب حتفاظااليجب .5

 التسمسمي للنتاج بالنسبة المطابقة استمرارية لضماف الالزمة اإلجراءات تطبيؽ يضمف أف الصانع عمى يجب.6
األجيزة كالمعدات  خصائص كأ تصميـ في تغيير كؿ االعتبار في األخذعميو  كيجب، كيربائيةالكالمعدات  جيزةألل

األجيزة  بمطابقة اإلقرار أساسيا عمى تـ التي نيةلفا المكاصفات كأ الخميجية القياسية المكاصفات فيأك  الكيربائية
 .كالمعدات الكيربائية

 أجؿ كمف ،األجيزة كالمعدات الكيربائية في المتمثمة المخاطر إلى بالنظر الضركرة دعت كمما، الصانع عمى يجب.7
 ،المسكقة األجيزة كالمعدات الكيربائية مف عينات عمى اختبارات إجراء ،البيئةك  المستيمكيف كسالمة صحة حماية

ف، الشكاكل عف كالتحرم  األجيزة كالمعدات الكيربائية يخص فيما لمشكاكل بسجالت االحتفاظ، الحاؿ اقتضى كات
 .التتبعات ىذه عف المكزعيف إبالغ عميو يجب كما تمت، التي كاالستدعاءات المطابقة  ير

 الرقـ أك الدفعة كرقـ الطراز، رقـ تحمؿ الكيربائية كالمعدات األجيزة كؿ أف يضمف أف الصانع عمى يجب .8
 كضع استحالة حالة فيإال  ،الكيربائية كالمعدات األجيزة ىذه تعريؼ مؤشرات مف آخر مؤشر أم أك المتسمسؿ
 األجيزة عبكات عمى المعمكمات تمؾ تكفير يجب كما .طبيعتيا أك لحجميا نظرا المنتجات عمى المطمكبة المعمكمات
 .بيا المرفقة الكتيبات في أك الكيربائية كالمعدات

يجب عميو تبييف اسمو أك . ك العالمة التجارية المسجمة الكيربائية كالمعدات األجيزة عمىأف يبيف  الصانعيجب عمى .9
إال  معو عمى األجيزة كالمعدات الكيربائية، كالعنكاف المعتمد الذم يمكف مف خاللو التكاصؿ المسجؿ، التجارم االسـ
 في أك الكيربائية كالمعدات األجيزة عبكات عمىالمطمكبة  المعمكماتكؿ  تكفير يجب كما .االستحالةحالة  في

 .بيا المرفقة الكتيبات



27
العدد: 3225 - الخميس 3 سبتمبر 2015

هيئة التقييس لدول مجمس 
 التعاون لدول الخميج العربية

GSO 

 كالمعدات الكيربائية لألجيزة الخميجية الفنية الالئحة
 (BD-142004-01) الجيد منخفضة

 
 

44  /44

، كما يجب تكفير بالمغة العربية السالمةرشادات إب األجيزة كالمعدات الكيربائيةمصاحبة  الصانع ضمافيجب عمى .10
 بالمغة العربية.تعميمات االستعماؿ 

بكضعيا في السكؽ  ير  قاـ التي األجيزة كالمعدات الكيربائيةأف في أدلة لمشؾ  تكفرت لوأك  ،الصانع اعتبرإذا .11
 األجيزة تمؾ لجعؿباألفعاؿ التصحيحية الالزمة  أف يقكـ فكران  فيجب عميو، الساريةمطابقة لمكائح الفنية الخميجية 

إذا ما فإنو  ،بسحبيا أك استدعائيا إذا اقتضى الحاؿ. باإلضافة إلى ذلؾ يقـك ، أك أفمطابقة كالمعدات الكيربائية
فكرا أف يقـك الصانع  ىعم فيجب ،المكضكعة في السكؽ األجيزة كالمعدات الكيربائيةمخاطر عف  ةنجمت أي

 في كالمعدات الكيربائية ألجيزةا تمؾالدكؿ األعضاء التي تـ عرض  فيإخطار السمطات الكطنية المختصة ب
 ، خاصة التفاصيؿ المتعمقة بعدـ المطابقة كاألفعاؿ التصحيحية التي تمتياتفاصيم كتحديديذه المخاطر ب أسكاقيا
 .بشأنيا

جميع المعمكمات  في الدكؿ األعضاء،عمى طمب السمطات الكطنية المختصة  بناءن  ،أف يكفر الصانعيجب عمى .12
ذا ،بالمغة العربية الكيربائيةاألجيزة كالمعدات كالكثائؽ الالزمة لتأكيد مطابقة  بالمغة تكفيرىا يمكف تعذر ذلؾ  كات

 عشريف يـك عمؿ. ، كذلؾ خالؿ فترة تحددىا السمطات المعنية عمى أال تتجاكزاإلنجميزية بعد مكافقة تمؾ السمطات

تزكيدىا يجب عمى الصانع التعاكف مع السمطات الكطنية المختصة في الدكؿ األعضاء كمما طمبت ىذه السمطات .13
 التي قاـ بكضعيا في السكؽ. األجيزة كالمعدات الكيربائيةمف  باإلجراءات المتخذة إلزالة المخاطر

 الرسمي الممثل مسؤوليات(: 9) المادة

 عف طريؽ تككيؿ مكتكب. يمكف لمصانع أف يعيف ممثال رسميان .1

عداد ( 7) ( مف المادة2الفقرة )المحددة في  مسؤكلياتال يجكز جعؿ ال.2  مف ضمف التككيؿ. الكثائؽ الفنيةكات

يجب عمى الممثؿ الرسمي أف ينجز المياـ المحددة لو في التككيؿ الذم يتسممو مف الصانع. كيجب أف يسمح .3
 عمى األقؿ:بالمياـ التالية التككيؿ لمممثؿ الرسمي بالقياـ 

( 12لفترة عشر ) المختصةالكطنية سمطات التصرؼ  تحتكالكثائؽ الفنية  إقرار الصانع بالمطابقةأف يجعؿ  -أ 
 ؛ؽتاريخ كضع المنتج في السك سنكات مف 

األجيزة ، بطمب مبرر منيا، جميع المعمكمات كالكثائؽ الالزمة لتأكيد مطابقة المختصةأف يكفر لمسمطات الكطنية  -ب 
 ؛كالمعدات الكيربائية
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األجيزة كافة التدابير المتخذة إلزالة المخاطر مف  في، منوعند طمبيا ، المختصةأف يتعاكف مع السمطات الكطنية  -ج 
 .المشمكلة بالتككيؿ كالمعدات الكيربائية

 المستورد مسؤوليات(: 10) المادة

 .لمتطمبات ىذه الالئحة المطابقة األجيزة كالمعدات الكيربائيةيضع في السكؽ إال  أال المستكرد يجب عمى.1

كأف يكفر اإلثباتات الالزمة  قاـ باإلجراء المناسب لتقكيـ المطابقة قدأف يتأكد مف أف الصانع  المستكرد يجب عمى.2
 .حكليا

تحمؿ شارة المطابقة، كأنيا مصحكبة بالكثائؽ  كالمعدات الكيربائية األجيزةأف يتأكد مف أف  المستكرد يجب عمى.3
 (.7) المادة مف( 8)ك( 7) الفقرتيففي المطمكبة، كأف الصانع قد قاـ باستيفاء المتطمبات المذككرة 

 .(16) المادة ( مف1كفقا لمفقرة ) األجيزة كالمعدات الكيربائية بمطابقة المستكرد إقرار إصدار المستكرد يجب عمى  .4

( 3) المادتيف ير مطابقة لمتطمبات  أجيزة كمعدات كيربائيةبأف  لالعتقاداألسباب  لديو المستكرد أك تكفرت إذا رأل.5
مطابقة. كمف  تصبحفي السكؽ حتى  األجيزة كالمعدات الكيربائية تمؾعدـ كضع  عميو يجب، ف(1) محؽالمك  (5)ك

الصانع كسمطات  إبالغ المستكردجب عمى ي األجيزة كالمعدات الكيربائيةمخاطر عف  ةإذا ما نجمت أي ،جية أخرل
 مسح السكؽ بذلؾ.

 معو كالعنكاف المعتمد الذم يمكف مف خاللو التكاصؿ ،المسجؿ التجارم االسـاسمو أك بيف يجب عمى المستكرد أف ي.6
 .بيا الممحقة الكتيبات أك الكثائؽ في أك عبكاتيا عمى أك كالمعدات الكيربائية األجيزةعمى 

، كما يجب تكفير بالمغة العربية رشادات السالمةإب األجيزة كالمعدات الكيربائيةمصاحبة  ضماف المستكرد يجب عمى.7
 بالمغة العربية.تعميمات االستعماؿ 

أف يتأكد مف عدـ تعارض عمميات ، كليتوؤ مس تحت األجيزة كالمعدات الكيربائيةطالما كانت ، المستكرد يجب عمى.8
 .(1) محؽالمك  (5)ك( 3) المادتيفلمتطمبات  األجيزة كالمعدات الكيربائيةىذه النقؿ مع مطابقة  كأالتخزيف 

كمف أجؿ ، األجيزة كالمعدات الكيربائيةفي  بالنظر إلى المخاطر المتمثمةدعت الضركرة  كمما، المستكرديجب عمى .9
، المسكقة األجيزة كالمعدات الكيربائيةاختبارات عمى عينات مف  إجراء، البيئةك  حماية صحة كسالمة المستيمكيف

ف اقتضى الحاؿ ،الشكاكلعف  لتحر الك   ير  األجيزة كالمعدات الكيربائية يخص فيمابسجالت لمشكاكل  االحتفاظ ،كات
 التتبعات.المكزعيف عف ىذه  إبالغ، كما يجب عميو التي تمت المطابقة كاالستدعاءات
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بكضعيا في السكؽ  ير  قاـالتي  األجيزة كالمعدات الكيربائيةأف في األدلة لمشؾ  تكفرت لديوأك  المستكرد إذا رأل.10
 األجيزةتمؾ  لجعؿأف يقكـ فكرا باألفعاؿ التصحيحية الالزمة  فيجب عميو، الساريةمطابقة لمكائح الفنية الخميجية 

إذا ما  فإنو ،بسحبيا أك استدعائيا إذا اقتضى الحاؿ. باإلضافة إلى ذلؾ يقكـأك أف  ،مطابقة كالمعدات الكيربائية
فكرا أف يقـك  ى المستكردعمفيجب  ،المكضكعة في السكؽ األجيزة كالمعدات الكيربائيةمخاطر عف  ةنجمت أي

 في كالمعدات الكيربائية تمؾ األجيزةالدكؿ األعضاء التي تـ عرض  فيإخطار السمطات الكطنية المختصة ب
 التصحيحية التي تمت التفاصيؿ المتعمقة بعدـ المطابقة كاألفعاؿ خاصة ،ياتفاصيم كتحديدالمخاطر  بيذه أسكاقيا
 .بشأنيا

قراربإقرار الصانع بالمطابقة  االحتفاظ يجب عمى المستكرد.11 ( سنكات بعد كضع 12لفترة عشر ) بالمطابقة المستكرد كات
 .السمطات الكطنية المختصةالمعنية في السكؽ، كجعمو تحت تصرؼ  األجيزة كالمعدات الكيربائية

جميع المعمكمات  في الدكؿ األعضاء،عمى طمب السمطات الكطنية المختصة  بناءن  ،يجب عمى المستكرد أف يكفر.12
فإف تعذر ذلؾ أمكف قبكؿ الكثائؽ  ،كذلؾ بالمغة العربية، األجيزة كالمعدات الكيربائيةكالكثائؽ الالزمة لتأكيد مطابقة 

كذلؾ خالؿ فترة تحددىا السمطات المعنية عمى أال تتجاكز  ،الصادرة بالمغة اإلنجميزية بعد مكافقة تمؾ السمطات
 .عشريف يكـ عمؿ

 كمما طمبت ىذه السمطات تزكيدىا ،الكطنية المختصة في الدكؿ األعضاء مع السمطاتالتعاكف  عمى المستكرديجب .13
 بكضعيا في السكؽ. قاـ التي األجيزة كالمعدات الكيربائية المخاطر مفاإلجراءات المتخذة إلزالة ب

 الموزع ولياتؤ مس(: 11) المادة
 الالئحة.المطابقة لمتطمبات ىذه  األجيزة كالمعدات الكيربائيةفي السكؽ إال  يعرض أال كزعيجب عمى الم.1
كالمعدات  األجيزة تمؾ أف مف يتحقؽ أف المكزع عمى يجب السكؽ في األجيزة كالمعدات الكيربائية عرض قبؿ.2

تكفير  كبأنو تـ العربية بالمغة السالمة كبإرشادات المطمكبة بالكثائؽ مصحكبة كأنيا المطابقة شارة تحمؿ الكيربائية
( 7) الفقرتيف في المذككرة المتطمبات باستيفاء قاما قد المستكردك  الصانع كبأف ،بالمغة العربيةتعميمات االستعماؿ 

 مف ىذه الالئحة. (12) المادة مف( 5) الفقرة فيك ( 7) المادة مف( 8)ك

( 3) المادتيف لمتطمبات مطابؽ  ير مائية أك معدة كيربا ان جياز  بأف لالعتقاد األسباب لديو تكفرت أك ممكزعل تبيف إذا.3
ذا ،مطابقة بحتص حتى السكؽ في عرضيا عدـ عميو يجبف ،(1) محؽالمك  (5)ك  عف مخاطر ةأي نجمت ما كات

 .بذلؾ السكؽ مسح كسمطات المستكرد أك الصانع يبمغ أف المكزع عمى يجب ،األجيزة كالمعدات الكيربائية
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، أف يتأكد مف عدـ تعارض عمميات كليتوؤ مستحت  األجيزة كالمعدات الكيربائيةطالما كانت ، المكزعيجب عمى .4
 .(1) محؽالمك  (5)ك( 3) المادتيفلمتطمبات  كالمعدات الكيربائية األجيزةىذه التخزيف كالنقؿ مع مطابقة 

بعرضيا في السكؽ  ير  قاـ التي األجيزة كالمعدات الكيربائيةأف في  أدلة لمشؾو لتكفرت أك  المكزع اعتبرإذا .5
 لضماففيجب عميو فكران التأكد مف أنو تـ اتخاذ األفعاؿ التصحيحية الالزمة ، الساريةمطابقة لمكائح الفنية الخميجية 

 فإنو ،ضافة إلى ذلؾباإلاقتضى الحاؿ.  إذاتـ سحبيا أك استدعائيا  وأك أن، كالمعدات الكيربائية ألجيزةا تمؾ مطابقة
إخطار السمطات الكطنية ب فكران أف يقـك عميو  فيجب األجيزة كالمعدات الكيربائيةمخاطر عف  ةإذا ما نجمت أي

، ياتفاصيم كتحديد المخاطريذه بفييا  األجيزة كالمعدات الكيربائيةىذه الدكؿ األعضاء التي تـ عرض  فيالمختصة 
 .بشأنيا التفاصيؿ المتعمقة بعدـ المطابقة كاألفعاؿ التصحيحية التي تمت كباألخص

جميع المعمكمات الدكؿ األعضاء، في عمى طمب السمطات الكطنية المختصة  بناءن  ،يكفر أف المكزع يجب عمى.6
التعاكف مع تمؾ السمطات كمما طمبت كيجب عميو ، األجيزة كالمعدات الكيربائيةكالكثائؽ الالزمة لتأكيد مطابقة 

 قاـ بعرضيا في السكؽ. التي األجيزة كالمعدات الكيربائيةإلزالة المخاطر مف  تزكيدىا باإلجراءات المتخذة

 الموزع أو المستورد إلى الصانع مسؤوليات فيها تتحول التي الحاالت(: 12) المادة

في حكـ الصانع، مف حيث الخضكع لألجيزة كالمعدات الكيربائية  المكزع كأأل راض ىذه الالئحة، يعتبر المستكرد 
أك  جياز( مف ىذه الالئحة، كذلؾ إذا قاـ أم مف المستكرد أك المكزع بكضع أم 8الصانع الكاردة في المادة ) مسؤكلياتل

في  تـ كضعو مف قبؿ كيربائيةأك معدة  جيازفي السكؽ باسمو أك تحت عالمتو التجارية، أك قاـ بتغيير أم معدة كيربائية 
 السكؽ بطريقة يمكف أف تؤثر عمى مطابقتو لممتطمبات المعمكؿ بيا.

 االقتصاديين الفاعمين هوية تحديد(: 13) المادة

 قتصادم قاـ بإمدادىـافاعؿ  كؿ السكؽ، عند الطمب، أف يحددكا لسمطات مسح االقتصادييف الفاعميفيجب عمى .1
 .بأجيزة كمعدات كيربائية ككذلؾ كؿ فاعؿ اقتصادم قامكا ىـ بإمداده ، بأجيزة كمعدات كيربائية

ليـ بتكفير المعمكمات، المشار إلييا  تسمح التي المناسبة كاإلجراءات النظـاالقتصادييف  الفاعميف لدل يككف أف يجب.2
مف تاريخ اإلمداد  سنكات 12 لمدةكذلؾ  طمبيا، عمى بناء السكؽ مسح لسمطات( مف ىذه المادة، 1في الفقرة )

 .األجيزة كالمعدات الكيربائيةب
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 الفصل الثالث

 الكهربائية والمعدات األجهزةمطابقة 

 الخميجيةالقياسية  ممواصفاتل المطابقة فرضية(: 14) المادة
 السالمة لمتطمبات مستكفية منيا ألجزاء أك الخميجية القياسية لممكاصفات المطابقة األجيزة كالمعدات الكيربائية عتبارا يجب

 في المتطمبات ىذه تغطية تمت حيثما، (1)كالممحؽ  (5)ك( 3) تيفالماد في المبينة الكيركمغناطيسي التكافؽاألساسية ك 
 .منيا المعنية األجزاء في أك القياسية المكاصفات تمؾ
 .السارية الخميجية القياسية المكاصفات قائمة عمى لمحصكؿ ييئةمل اإللكتركني المكقع إلى الرجكع يمـز

 الدولية القياسية ممواصفاتل المطابقة فرضية (:15) المادة
األجيزة كالمعدات  عتبارا يجب (،13حيثما لـ يتـ إصدار أك نشر المكاصفات القياسية الخميجية المشار إلييا في المادة )

 منيا معنية ألجزاء أك( IECالكيركتقنية )الصادرة عف المجنة الدكلية الدكلية  القياسية لممكاصفات المطابقة الكيربائية
 تمت حيثما( 1)كالممحؽ  (5)ك( 3) تيفالماد في المبينة الكيركمغناطيسي التكافؽك  األساسية السالمة لمتطمبات مستكفية
 منيا. المعنية األجزاء في أكالدكلية  القياسية المكاصفات تمؾ في المتطمبات ىذه تغطية

 الخميجية القياسية المواصفات عمى الرسمية االعتراضات(: 16) المادة

 التكافؽك  األساسيةال تمبي كؿ متطمبات السالمة  أف مكاصفة قياسية خميجية ييئةالدكلة عضك أك ترل عندما .1
(، فإنو يتـ عرض ىذا األمر عمى 1)محؽ المك  (5)ك( 3) تيفالمادالتي تغطييا كالمذككرة في  الكيركمغناطيسي

 .حكؿ ذلؾ المجنة بإبداء الرأمىذه كتقـك  ،بالتبريرات الالزمة ، مرفقان المطابقة مف لمتحقؽ الخميجية المجنة

، باتخاذ القرار بشأف تعديؿ المكاصفة القياسية المطابقة مف لمتحقؽ الخميجية المجنةييئة عمى ضكء رأم التقـك .1
 الخميجية المعنية.

مراجعة كتعديؿ المكاصفة ب لممكاصفات العامة المجنة تقكـ في المكاصفة القياسية الخميجيةعند اقتضاء التعديؿ .2
 القياسية الخميجية المعنية.
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 بالمطابقة المستورد إقرار/  بالمطابقة الصانع إقرار(: 17) المادة

 بالمطابقةالصانع إقرار .1

 التكافؽك  األساسيةالسالمة  متطمبات كؿ ستيفاءا تـقد  بأنو بالمطابقةالصانع إقرار  فيالتصريح  يجب -أ 
 ؛(1)الممحؽ ك  (5ك) (3) تيفالماد في المذككرة الكيركمغناطيسي

، كأف (4) الممحؽ في المرفؽ لمنمكذج كفقان  نجميزيةكاإل العربية بالمغتيف بالمطابقةالصانع إقرار  يككف أف يجب -ب 
 كفقا األجيزة كالمعدات الكيربائية عمى المطبؽ المطابقة تقكيـ إجراء يحدد كأف، فيو الكاردة لمعناصر شامالن يككف 
 ؛لذلؾ كمما كانت ىناؾ ضركرة اإلقرار تحديث يجب كما ،(12)لممادة 

 .األجيزة كالمعدات الكيربائية مطابقة كليةؤ مس الصانع يتكلى ،بالمطابقةالصانع إقرار  بإصدار قياـال عند -ج 
 إقرار المستورد بالمطابقة.1

 التكافؽك  األساسيةالسالمة  متطمبات كؿ ستيفاءا تـقد  بأنوإقرار المستكرد بالمطابقة  في التصريح يجب -أ 
 المستكردة األجيزة كالمعدات الكيربائيةبالنسبة لكؿ  (1)كالممحؽ ( 5)ك( 3) تيفالماد في المذككرة الكيركمغناطيسي
 ؛()الشحنة ضمف اإلرسالية

، كأف (5)الممحؽ  في المرفؽ لمنمكذج كفقان  نجميزيةكاإل العربية بالمغتيف بالمطابقةيككف إقرار المستكرد  أف يجب -ب 
 كفقا األجيزة كالمعدات الكيربائية عمى إجراء تقكيـ المطابقة المطبؽ يحدد كأف، فيو الكاردة لمعناصر شامالن  يككف

 ؛لذلؾ كمما كانت ىناؾ ضركرة اإلقرار تحديث يجب كما ،(12لممادة )

 األجيزة كالمعدات الكيربائية كؿ مطابقة كليةؤ مس المستكرد يتكلى بالمطابقة، المستكرد إقرار بإصدار القياـ عند -ج 
 .)الشحنة( اإلرسالية ضمف المستكردة

 المطابقة لشارة العامة المبادئ(: 18) المادة

 .المطابقة شارة السكؽ في تعرض التي األجيزة كالمعدات الكيربائية تحمؿ أف يجب.1

كفؽ المتطمبات الخميجية ذات العالقة  السارية كؿ المتطمبات كالمعدات الكيربائية يزةاألج ىذه تستكفي أف يجب.2
 .الخميجية شارة المطابقةب

 ،ىذه الالئحة مقتضياتطبقا لالحاممة لشارة المطابقة  األجيزة كالمعدات الكيربائيةيجب عمى الدكؿ األعضاء اعتبار .3
 .(1كالممحؽ ) (5)ك( 3) تيفالماد في المبينة الكيركمغناطيسي كالتكافؽ األساسيةالسالمة  مستكفية لمتطمبات



33
العدد: 3225 - الخميس 3 سبتمبر 2015

هيئة التقييس لدول مجمس 
 التعاون لدول الخميج العربية

GSO 

 كالمعدات الكيربائية لألجيزة الخميجية الفنية الالئحة
 (BD-142004-01) الجيد منخفضة

 
 

21  /44

شارة المطابقة أك التي ال تمتـز بمتطمبات ىذه الالئحة أف ُتعرض  ال تحمؿ الكيربائية التيلألجيزة كالمعدات يسمح .4
تبيف عدـ  ةبسيكل إزالتيا يمكف الك ، شرط أف تككف عمييا إشارة كاضحة فقط التسكيقية المعارضأك ُتستخدـ في 

 تصبحلف يتـ عرضيا في السكؽ إال بعد أف  كالمعدات الكيربائية األجيزةكأف ىذه ، التزاميا بمتطمبات ىذه الالئحة
 مطابقة.

 الرابع الفصل

 المطابقة تقويم

 المخاطر (: تحميل19) المادة
مف خالؿ تحديد طر اخلمفي السكؽ، أف يقكـ بتحميؿ ا األجيزة كالمعدات الكيربائيةقبؿ كضع  ،الصانعيجب عمى 

 ،التسخيف أك االشتعاؿ بقابمية المتعمقة كتمؾ كاإلشعاعية كالصحية كالكيربائية كالميكانيكية كالفيزيائية الكيميائيةاألخطار 
 .األخطار ليذه التعرض احتماؿ تقييـ إلى باإلضافة ،أك المعدة الكيربائية الجياز عف تنجـ قد التي

 األجهزة والمعدات الكهربائية عمى تسري التي المطابقة تقويم إجراءات(: 20) المادة

 خطكرتيما درجة حسب األجيزة كالمعدات الكيربائيةلفئتيف مف  قائمتيفالمطابقة  مف لمتحقؽ تحدد المجنة الخميجية.1
 .(1( كالقائمة )1القائمة )ب يشار إلييما البيئةك  كالممتمكاتاألشخاص عمى 

 .(2) جراء تقكيـ المطابقة المفصؿ في الممحؽإل (1)في القائمة  األجيزة كالمعدات الكيربائيةتخضع .2

 .(3) جراء تقكيـ المطابقة المفصؿ في الممحؽإل (1في القائمة ) األجيزة كالمعدات الكيربائيةتخضع .3

 الكيركتقنية الدكلية لمجنة المطابقة تقكيـ لنظاـ طبقا مطابقة شيادة عمى الحاصمةاألجيزة كالمعدات الكيربائية  تعتبر.4
(IECEE CB SCHEME) - بما فييا كضع األعضاء  لمدكؿ الكطنية الفركقات االعتبار في األخذ عميو يجب الذم

 (.3)ك( 2) الممحقيف في المفصمة المطابقة تقكيـ إلجراءات مستكفية -شارة المطابقة الخميجية

 كما لمنتجو المناسب المطابقة تقكيـ بإجراء القياـ الصانع عمى يجب السكؽ، في كيربائية معدة أك جياز أم كضع قبؿ.5
 .المادة ىذه مف (3) أك (2) كأ( 1) راتالفق في مفصؿ ىك
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 المطابقة تقويم جهات لمتعامل مع العامة المبادئ (:21) مادةال
طبقا ليذه الالئحة،  ،كالمعدات الكيربائيةاألجيزة المجكء إلى خدمات طرؼ ثالث مف أجؿ إجراء تقكيـ مطابقة  حالة في

 .(1مقبكلة كفقا لمتعريؼ في المادة )يجب إسناد خدمة تقكيـ المطابقة إلى جيات 

 الداخمية المختبرات (:22) مادةال

الفقرة في  إلصدار تقارير االختبارات المذككرةاستخداـ مختبرات داخمية تابعة لمصانعيف أك تشكؿ جزءان منيـ  عند.1
، يجب أف تككف ىذه المختبرات مستقمة عف جية التصنيع (4.ب( مف الممحؽ )2الفقرة )ك ( 3مف الممحؽ ) (.ب1)
األجيزة كالمعدات تشترؾ في التصميـ أك اإلنتاج أك اإلمداد أك التركيب أك االستخداـ أك الصيانة ألم مف  أالك 

 التي تضطمع باختبارىا. الكيربائية
 ( مف ىذه المادة استيفاء المتطمبات التالية:1لمذككرة في الفقرة )يجب عمى المختبرات الداخمية ا.2

أف تككف معتمدة كفقان لمكائح الخميجية الخاصة باالعتماد مف قبؿ مركز االعتماد الخميجي أك أية جية اعتماد  .أ 
 المنتدل أك (ILAC) عتماد المختبراتلمنظمة التعاكف الدكلي ال المتبادؿ االعتراؼ اتفاقيات عمى مكقعة

 .(IAF) عتمادالدكلي لال
ثباتيا .ب  لمركز االعتماد  أف تككف في شكؿ كيانات تنظيمية محددة، كأف تضمف حيادية إصدار التقارير كات

 الخميجي أك لجية االعتماد المعنية.
في أم نشاط يمكف أف يتعارض مع استقالليتيا كنزاىتيا فيما يتعمؽ بنشاطات االختبار،  مشاركةتككف  أال .ج 

 .كيسرم ىذا االلتزاـ عمى مكظفييا
 .ـأف تككف خدماتيا مقدمة حصران لمصانعيف التي تشكؿ جزءان مني .د 

كسمطات مسح السكؽ  جية التعييفيجب عمى الصانعيف تقديـ المعمكمات الخاصة باعتماد مختبراتيـ الداخمية إلى .3
 عند الطمب.
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 الخامس الفصل

 األعضاء الدول وسمطات التزامات

الوقائي المبدأ(: 23) المادة
ألجيزة كالمعدات الكيربائية بالنسبة لالكقائي  أالمبدبعيف االعتبار  األعضاء المختصة في الدكؿالكطنية السمطات  تأخذ

تنظيـ مسح السكؽ كفقان عند الكفاء بااللتزاـ العاـ بىذه الالئحة، كبخاصة ( مف 1المادة )عمى النحك المنصكص عميو في 
 ( مف ىذه الالئحة.42ممادة )ل

 السوق مسح بتنظيم العام االلتزام(: 24) المادة
جراء مسح بالدكؿ األعضاء  تقـك التي تـ كضعيا في السكؽ كفقا لمتطمبات  ألجيزة كالمعدات الكيربائيةلسكؽ لاتنظيـ كات

 .ىذه الالئحة مف( 26ك)( 52) تيفالماديجب تطبيؽ مقتضيات  كفضالن عف ذلؾ ،ساريةالمكائح الفنية الخميجية ال

 المطابقة لتقويم المقبولة لمجهاتالسوق  مسح سمطات تعميمات(: 25) المادة

قامت شيادة بمعمكمات متعمقة بأية  تزكيدىالتقكيـ المطابقة المقبكلة  اتالجييمكف لسمطات مسح السكؽ الطمب مف .1
 مثؿ تمؾلأك بالمعمكمات التي تتعمؽ بأم رفض إصدار  نطاؽ عممياضمف  بإصدارىا أك سحبيا اتالجيتمؾ 

 .كالكثائؽ الفنية اتاالختبار بما في ذلؾ تقارير  ،الشيادة

 التكافؽك  األساسية السالمة متطمبات تمبي ال ما أجيزة كمعدات كيربائية أف السكؽ مسح اتسمط كجدت إذا.2
 اتالجي إلى تعميمات إصدارتقـك ب (1) محؽمكال (5)ك (3) المادتيف في عمييا المنصكص الكيركمغناطيسي

 .األمر اقتضى إذا األجيزة كالمعدات الكيربائيةبتمؾ  المتعمقة اتشيادال لسحب المطابقة لتقكيـ المقبكلة

 التي قامت بإصدارىا اتشيادالفي المقبكلة إلعادة النظر  اتإصدار تعميمات إلى الجيب مسح السكؽ اتسمط تقكـ.3
مف  (3الممحؽ )مف  2الفقرة كمما كاف ذلؾ ضركريا، كخاصة في حاالت مخالفة الضكابط المنصكص عمييا في 

 .ىذه الالئحة
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 IECEE)لنظامالجهات الُمصدرة لشهادة المطابقة طبقا ب المختصةالوطنية  سمطاتال عالقة(: 26) المادة
CB SCHEME) 

 (IECEE CB SCHEME) لنظاـ طبقا المطابقة لشيادة الُمصدرة الجياتالطمب مف  المختصة الكطنيةمسمطات ليمكف .1
 .نطاؽ عممياضمف  بإصدارىا أك سحبيا اتقامت تمؾ الجيشيادة بمعمكمات متعمقة بأية  تزكيدىا

 عمى حاصمة كيربائية كمعدات أجيزة أف األعضاء الدكؿ مف دكلة أم في المختصة كطنيةال السمطات كجدت إذا.2
 الكيركمغناطيسي التكافؽك  األساسية السالمة متطمبات تمبي الك  (IECEE CB SCHEME) لنظاـ طبقا المطابقة شيادة

 اتخاد أجؿ مف المطابقة لشيادة الُمصدرة ةالجي إعالـتقـك ب (1) كالممحؽ( 5)ك( 3) المادتيف في عمييا المنصكص
ذا. الالـز ة لمسمط يمكف ذلؾ، حكؿ الكافية الضمانات تكفيرك  الالزمة التصحيحية باإلجراءات ةالجي تمؾ تقـ لـ كات

 األعضاء الدكؿ كباقي الييئةك  IECEE منظمة بإعالـ كتقكـ الجية تمؾ عف الصادرة الشياداتب قبكؿال تعميؽ المعنية
 .ذلؾ حياؿ الالزمة التدابير التخاد

 األعضاء الدول إحدى عمى رمخاط تمثل التيوالمعدات الكهربائية  األجهزة مع التعامل إجراءات(: 27) المادة

 ساريةال الخميجية الفنية المكائح بمكجب إجراءات األعضاء الدكؿ مف أم في السكؽ مسح ةسمط اتخذت حاؿ في.1
األجيزة  إحدل بأف لالعتقاد كاؼ سبب لدييا كاف حاؿ في أك ،ميمة رمخاط تمثؿ التي بالمنتجات المتعمقة

 ،كالبيئة كالممتمكاتاألشخاص سالمة  أك صحة عمى خطكرةن  تمثؿ الالئحة ىذه تشمميا التي كالمعدات الكيربائية
 يجبك . الالئحة ىذه في الكاردة المتطمبات جميع يغطي ةالمعني أك المعدة الكيربائية لمجياز تقييماجرم تمؾ السمطة تُ 

 .السكؽ مسح ةسمط مع الضركرة كفؽ التعاكف العالقة أصحاباالقتصادييف  الفاعميف عمى

( 1المشار إلييا في الفقرة ) التقييـ عممية سياؽ في، في أم مف الدكؿ األعضاء السكؽ مسح ةسمط كجدت حاؿ في.2
 تأخير دكف تطمب ،الالئحة ىذه في الكاردة لممتطمبات مطابؽ  ير أك المعدة الكيربائية الجياز أف مف ىذه المادة،

 ليصبح ةالسمط تمؾ تحددىا التي الالزمة التصحيحية اإلجراءات يتخذ أف العالقة صاحب االقتصادم الفاعؿ مف
 طبيعة مع تتناسبفترة  خالؿ استدعائو أك السكؽ مف ولسحب أك المتطمبات ليذه ان مطابق أك المعدة الكيربائيةالجياز 
 .كتحددىا السمطات المعنية الخطكرة

 لشيادة المطابقة طبقا لنظاـ تقكيـ المطابقة لمجنة الدكلية الكيركتقنيةالجية الُمصدرة  بإبالغ السكؽ مسح ةسمط تقكـ.3
(IECEE CB SCHEME)  كمنظمةIECEE ( 2( ك)1كفقان لمفقرتيف ) إجراءات مف اتخاذه تـ بما، أك الجية المقبكلة

 مف ىذه المادة.
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 أك المعدة الكيربائيةالجياز أف عدـ مطابقة  في أم مف الدكؿ األعضاءمسح السكؽ  ةسمطفي حاؿ اعتبرت .4
التي  كاإلجراءات التصحيحيةالدكؿ األعضاء بنتيجة التقييـ بقية ييئة ك الإخطار ب تقكـ ،الدكلةىذه يتجاكز حدكد 

 صاحب العالقة أف يتخذىا. االقتصادم الفاعؿمف  ُطمب

التصحيحية الالزمة بخصكص  اإلجراءاتتـ اتخاذ  قد صاحب العالقة التأكد مف أنو االقتصادم الفاعؿيجب عمى .5
 سكؽ.الالتي عرضيا في  األجيزة كالمعدات الكيربائية

حددتيا التي  الفترة خالؿ كالكافي المناسب التصحيحي اإلجراء العالقة صاحب االقتصادم الفاعؿ يتخذ لـ حاؿ في.6
 مناسبة مؤقتة تدابير تخاذاب ةسمطال تمؾ تقكـ، المادة( مف ىذه 2سمطة مسح السكؽ في الدكلة العضك عمالن بالفقرة )

أك  الجياز ءستدعااأك  لسحب أك المعنيةالعضك  الدكلة سكؽ في أك المعدة الكيربائية الجياز عرض تقييد أك منعل
بالمعمكمات عما اتخذتو ييئة كالدكؿ األعضاء األخرل ال بإخطارأيضا  تقكـك  ،ىذه الدكلة سكؽ مف المعدة الكيربائية

 .مؤقتةتدابير مف 

خاصة  ،كؿ التفاصيؿ المتكفرةمف ىذه المادة ( 5المشار إلييا في الفقرة )عف التدابير المؤقتة تتضمف المعمكمات .7
 ير المطابقة كمصدرىا كطبيعة عدـ المطابقة المفترضة  كالمعدات الكيربائية األجيزةالبيانات الميمة لمتعرؼ عمى 

كالردكد كالحجج  ،الدكلة العضك المعنيةفي قبؿ سمطة مسح السكؽ كطبيعة كمدة التدابير المتخذة مف  ،كخطكرتيا
 :تعكد إلىعدـ المطابقة  تتحدد بشكؿ خاص ما إذا كانك  ،االقتصادم صاحب العالقة الفاعؿالمقدمة مف 

 ؛كالبيئة كالممتمكاتاألشخاص سالمة ك  صحةبفي تحقيؽ المتطمبات المتعمقة  أك المعدة الكيربائية الجيازفشؿ  -أ 
 أك

كالتي ينتج عف  مف ىذه الالئحة (14)( ك13) تيفالمادكجكد قصكر في المكاصفات القياسية المشار إلييا في  -ب 
 تطبيقيا افتراض المطابقة.

 (مف ىذه المادة (7( ك)6) ير الدكلة التي قامت باتخاذ التدابير المذككرة في الفقرتيف الدكؿ األعضاء األخرل ) تقكـ.8
كبأية معمكمات إضافية في متناكليا بخصكص عدـ  قامت باتخاذىا،بأية تدابير  الدكؿ األعضاءبقية ييئة ك ال بإبالغ

مع ما اتخذتو الدكلة تفاقيا اكبأية اعتراضات لدييا في حاؿ عدـ  ،المعني أك المعدة الكيربائيةالجياز مطابقة 
 .مف ىذه المادة (7( ك)6)العضك مف التدابير المذككرة في الفقرتيف 

 مف إحدل ةبير المتخذابخصكص التد ،ييئةالالدكؿ األعضاء أك  إحدلفي حاؿ لـ يتـ إبداء أم اعتراض مف قبؿ .9
فإف مف ىذه المادة  (5)الفقرة في لييا إالمعمكمات المشار ب تاريخ إبال ياخالؿ ثالثة أشير مف  ،الدكؿ األعضاء

 .ةصبح مبرر تبير االتد تمؾ
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، مثؿ  ير المطابؽ المعني أك المعدة الكيربائية الجيازالالزمة بشأف دة قي  مُ اتخاذ التدابير البالدكؿ األعضاء تقكـ .10
 .تأخيرمف أسكاقيا دكف أم  أك المعدة الكيربائية الجيازسحب 

 األعضاء الدول لدى الحماية إجراءات(: 28) المادة

مف قبؿ إحدل الدكؿ األعضاء بعد اكتماؿ اإلجراء المتخذ كفؽ الفقرتيف  ةبير المتخذافي حاؿ إبداء اعتراض عمى التد.1
في دكلة معينة مخالؼ  ةبير المتخذاأف التد ييئةال، أك في حاؿ اعتبرت مف ىذه الالئحة (16( مف المادة )5( ك)4)

 الفاعميفأك  الفاعؿمشاكرات مع الدكؿ األعضاء كمع  بدكف تأخير الييئةتجرم  الساريةلمكائح الفنية الخميجية 
بير االتد تتقرر ما إذا كان، التقييـىذا مى ضكء نتائج كع بير.اؾ التدتمتقكـ بتقييـ ك أصحاب العالقة االقتصادييف 

لى  الييئة، كترسؿ ةأك  ير مبرر  ةمف الدكلة المعنية مبرر  ةالمتخذ أك  الفاعؿقرارىا مباشرة إلى جميع الدكؿ األعضاء كات
 أصحاب العالقة.االقتصادييف  الفاعميف

التدابير باتخاذ الدكؿ األعضاء  تقكـ، ةالمعنية مبرر العضك مف قبؿ الدكلة  ةبير المتخذاالتد الييئةت في حاؿ اعتبر  .2
بالغ  ير المطابقة مف أسكاقيا األجيزة كالمعدات الكيربائية الضركرية لمتأكد مف سحب  أما في حاؿ  بذلؾ. الييئةكات

 .اعنيلدكلة تمؾ اتتراجع ، ةالمعنية  ير مبرر العضك مف قبؿ الدكلة  ةبير المتخذاأف التد لييئةاقررت 

األجيزة كالمعدات كأف عدـ مطابقة  ةالمعنية مبرر العضك مف قبؿ الدكلة  ةبير المتخذاأف التد لمييئةتبيف في حاؿ .3
مف ىذه  (16المادة )ب( مف -6الفقرة )المكاصفات القياسية المشار إلييا في ُيعزل إلى كجكد قصكر في  الكيربائية
كتدعكىما لمتشاكر  لممكاصفات العامة كالمجنة المطابقة مف لمتحقؽ الخميجية المجنةكالن مف باألمر  ييئةال تبمغ، الالئحة

بداء الرأم، ثـ تقـك بإصدار قرارىا النيائي بيذا الشأف دكف   .تأخيركات

 (عاجل) لممعمومات السريع لمتبادل الخميجي النظام – المعمومات تبادل(: 29) المادة
 لتبادؿ المعمكماتلنظاـ الخميجي السريع مف خالؿ ا( 16( مف المادة )5)ك (3يتـ اإلخطار المنصكص عميو في الفقرات )

كيتـ اإلشارة فيو إلى أنو مطمكب بمكجب ىذه الالئحة كالالئحة العامة لسالمة المنتجات، كيتـ إرفاؽ كؿ ، (عاجؿ)
 .ليذه الالئحة كنظاـ عاجؿلو كفقا  ةالداعم اتاإلثباتالمعمكمات ك 
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 داريةاإل لممتطمبات المطابقة عدم(: 30) المادة

حالة مف حاالت كجدت إحدل الدكؿ األعضاء أم إذا ما ، في حاؿ مف ىذه الالئحة (16مع عدـ اإلخالؿ بالمادة ).1
 صاحب العالقة كضع حد لعدـ المطابقة المعنية: االقتصادم الفاعؿ، تطمب مف المذككرة فيما يميالمطابقة  عدـ

 ؛مف ىذه الالئحة (17المادة )ألحكاـ  بالمخالفة تثبيت شارة المطابقة -أ 

 ؛المطابقةعدـ تثبيت شارة  -ب 

 بالمطابقة؛ أم إقرارعدـ كجكد  -ج 

 ؛المتكفر عدـ صحة اإلقرار بالمطابقة -د 

 .الكثائؽ الفنيةكتماؿ اعدـ كجكد أك عدـ  -ق 

الدكلة  تتخذمف ىذه المادة،  (1في حاؿ استمرار كجكد أم حالة مف حاالت عدـ المطابقة المذككرة في الفقرة ).2
أك في السكؽ، أك ضماف سحبيا  األجيزة كالمعدات الكيربائية العضك المعنية التدابير الالزمة لتقييد أك منع عرض

 مف السكؽ.استدعائيا 

 السادس الفصل

 هيئةال إجراءات

 التطبيق وتدابير التعديالت(: 31) مادةال

، أف كالعممية، الفنية التطكرات مكاكبة أجؿ مف لمييئة، يجكز.1  بما ،المطابقة مف لمتحقؽ الخميجية المجنة طريؽ عف تقـك
 :يمي

 الالئحة؛ بيذه المرفؽ( 1) )ق( مف الجزء )ثانيا( مف الممحؽ تحديث الفقرة -أ 

 ؛الالئحة بيذه المرفؽ( 2) الممحؽ في النظر إعادة -ب 

 (.20( مف المادة )1في الفقرة )( المذككرتيف 2)ك( 1) كنشر القائمتيف إصدار كمراجعة -ج 

 المجمس مكافقة بعد المفعكؿ سارية المادة، ليذه كفقان  المطابقة مف لمتحقؽ الخميجية المجنة تجرييا التي التعديالت تعتبر.2
 .عمييا الفني
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 المجنة إجراءات(: 32) المادة

فيما يتعمؽ بيذه الالئحة كتعديالتيا، كليا  لممكاصفات العامة بالمجنةستعانة اال المطابقة مف لمتحقؽ الخميجية لمجنة يجكز
لمجاف االستعانة ليذه اإحالة أم مكضكع فني إلى لجاف قطاعية أك متخصصة أك مصغرة منبثقة عنيا، كيجكز في الحؽ 

 .ييئةالبخبراء كمستشاريف مف خارج في أداء أعماليا 

 السابع الفصل

 إدارية أحكام

 اإلبالغ(: 33) المادة

ثـ  ،سريانياحكؿ تطبيؽ ىذه الالئحة بعد الستة أشير األكلى مف تاريخ  ييئةالإلى تقرير بإرساؿ األعضاء تقـك الدكؿ .1
 ذلؾ.بعد  كؿ سنة تباعان 

 األجيزة كالمعدات الكيربائيةلمكضع فيما يتعمؽ بسالمة  تقييمان  ( مف ىذه المادة1المذككر في الفقرة )يتضمف التقرير .2
 العكائؽالعضك كبياف  السكؽ التي قامت بيا الدكلة مسحكذلؾ عرضان عف أنشطة يتضمف  ك، كمدل فعالية ىذه الالئحة

عطاء  .المطابقة  ير المنتجات عمى التركيز مع إحصائية بيانات كات

 .عضك عف التقارير الخاصة بكؿ دكلة انشر ممخصتك ييئة تحرر ال.3

 والسرية الشفافية(: 34) المادة

 تمتـزفي حاؿ قامت السمطات الكطنية المختصة في الدكؿ األعضاء كالييئة بتبني أية تدابير بمكجب ىذه الالئحة، 
بمتطمبات الشفافية مف حيث ضركرة إطالع عامة المستيمكيف عمى مخاطر الصحة كالسالمة التي يمكف أف يتعرضكا ليا 

يجب عمييا مراعاة متطمبات السرية مف حيث ضركرة عدـ إفشاء كما ، األجيزة كالمعدات الكيربائية مف جراء استخداـ
تطمع عمييا في سياؽ تطبيؽ الالئحة كمسح األسكاؽ كالتي تغطييا "السرية  المعمكمات  ير المتعمقة بالصحة كالسالمة التي

تضي الضركرة إطالع التي تق كالمعدات الكيربائية األجيزة المينية" بمكجب طبيعتيا، باستثناء ما يتعمؽ بخصائص سالمة
 عامة المستيمكيف عمييا.
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 إبداء أسباب التدابير المتخذة(: 35) المادة

عرض  أية تدابير تتصؿ بتقييد أك منع إلييا، بمكجب ىذه الالئحة، في اتخاذ ستنادااليجب بياف األسس الدقيقة التي تـ .1
 أك سحبيا أك استدعاءىا. في السكؽ األجيزة كالمعدات الكيربائية

بال و كذلؾ ، تأخير( مف ىذه المادة دكف 1المذككر في الفقرة ) إبالغ الطرؼ المعني بأم تدبير مف النكعيجب .2 كات
كسائؿ المعالجة المتاحة لو بمكجب التشريعات الكطنية المعمكؿ بيا في الدكلة المعنية كالميؿ الزمنية المحددة إلجراء ب

 تمؾ المعالجة.

 العقوبات(: 36) المادة

كالتي قد تشمؿ االقتصادييف  الفاعميفالمنظمة لمعقكبات المطبقة عمى الكطنية سف التشريعات بالدكؿ األعضاء  تقكـ.1
فرض عقكبات جنائية في حاؿ االنتياكات اليامة لألحكاـ الكطنية التي تـ اعتمادىا كفقا ليذه الالئحة، كأف تتخذ كافة 

 العقكبات.التدابير التي مف شأنيا ضماف تنفيذ تمؾ 

مع االنتياكات، كيمكف فعالة كرادعة كمتناسبة  ( مف ىذه المادة1لعقكبات المشار إلييا في الفقرة )ايجب أف تككف .2
 االقتصادم قد ارتكب في السابؽ انتياكات ليذه الالئحة. الفاعؿزيادتيا إذا كاف 

( مف ىذه المادة خالؿ سنة مف 2( ك)1تيف )المشار إلييا في الفقر الكطنية الدكؿ األعضاء الييئة بالتشريعات  تخطر.3
 .تأخيرتاريخ سرياف ىذه الالئحة، كما يجب عمييا التبميغ عف أية تعديالت الحقة عمى ىذه القكانيف دكف 

 الثامن الفصل

 الختامية األحكام

 العالقة ذات خرىاأل موائحال(: 37) المادة

فيما لـ يرد بشأنو نص  األجيزة كالمعدات الكيربائيةعمى  (BD-091005-04)تطبؽ الالئحة العامة لسالمة المنتجات رقـ 
 في ىذه الالئحة.
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 (: تحويل الالئحة إلى تشريعات وطنية في الدول األعضاء38المادة )

 ساريةكطنية قبؿ أف تصبح  تشريعاتتحكيؿ المكائح الخميجية إلى  ةشترط نظميا القانكنيتالدكؿ األعضاء التي  تقكـ
 ييئة بذلؾ أكالن بأكؿ.ال تخطرك ىذه الالئحة  سريافقبؿ تاريخ  بسف تمؾ التشريعات الكطنيةفييا المفعكؿ 

 لالئحة األول اإلصدار إلغاء(: 39) المادة

 رقـ "ألجيزة كالمعدات الكيربائية المصممة لالستخداـ في نطاؽ جيد معيف"الئحة التحقؽ مف المطابقة ل مغىتُ 
(BD07070503)– بسالمة خاصة كطنية أك خميجية فنية الئحة أم ككذلؾ ،- 16/11/1226بتاريخ  (1رقـ ) إصدار 

 .الفنية ، كذلؾ اعتباران مف تاريخ سرياف ىذه الالئحةالنطاؽ نفس في الكيربائية كالمعدات األجيزة

 النفاذ تاريخ(: 40) المادة

 .2015 ٌناٌر 1 خاعتباراً من تارٌ النفاذتدخل هذه الالئحة حٌز 
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 (1) محقالم
 الكهرومغناطيسي التوافق متطمباتو  منخفضة الجهد األجهزة والمعدات الكهربائيةبالخاصة لمسالمة المتطمبات األساسية 

 األساسية المتطمبات.2

زالتيا كذلؾ إيجب بياف ككضع الخصائص الرئيسية لألجيزة كالمعدات الكيربائية عمييا بصكرة كاضحة يصعب  -أ 
ذا تعذر ذلؾ فيجب بيانيا في كتيب أك نشرة ، الكيربائية أك كسميا عمى الجياز أك المعدةمف خالؿ لصقيا  كات

كذلؾ لضماف االستخداـ اآلمف ليا في التطبيقات التي صنعت مف  تشمؿ إرشادات االستعماؿترفؽ معيا 
 أجميا.

طريقة تضمف إمكانية ب -بما في ذلؾ األجزاء المككنة ليا  –األجيزة كالمعدات الكيربائيةيجب أف تصنع  -ب 
 تجميعيا كتكصيميا بشكؿ آمف كجيد.

لييا في إبحيث تكفؿ تحقيؽ الكقاية مف األخطار المشار  األجيزة كالمعدات الكيربائيةع صنّ يجب أف تصمـ كتُ  -ج 
في التطبيقات التي  أك المعدة الكيربائيةشريطة أف يتـ استخداـ الجياز الممحؽ، مف ىذا  (2( ك)1) لفقرتيفا
 .مف أجميا كأف تتـ صيانتيا بطريقة مالئمةعدت أ

 
 األجهزة والمعدات الكهربائية من تنشأ التي األخطار من الوقاية.1

( أعاله، مف أجؿ ضماف ما 1العامة المذككرة في الفقرة ) الشتراطاتلطبقان تحديد التدابير ذات الطبيعة الفنية يجب 
 يمي:
أك أم ضرر قد ينتج عف التالمس المباشر أك  ير  الجسدممالئمة مف خطر األذل  األشخاص بطريقةحماية  -أ 

 ؛المباشر
أال تنتج درجات حرارة أك أقكاس كيربائية أك إشعاعات أك تأثيرات كيركمغناطيسية قد تسبب خطرا عمى  -ب 

 ؛المحيطة بيـ البيئة أك الممتمكات األشخاص أك
األجيزة كالمعدات بطريقة مالئمة مف األخطار  ير الكيربائية التي تنتج عف  كالممتمكاتاألشخاص حماية  -ج 

 ؛كالتي يمكف أف تظير مف الممارسات العممية الكيربائية
 ؛المتكقعة الجياز عمؿ لظركؼأف يككف العازؿ مناسبان  -د 
كشكؿ المأخذ  يجب أف يتـ مراعاة الجيد الكيربائي كالتردد الخاص بكؿ دكلة مف الدكؿ األعضاء ككذلؾ نكع -ق 

 :)القابسات كالمقابس( المستخدـ في كؿ دكلة حسب الجدكؿ التالي
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االمارات العربية  
المملكة العربية  مملكة البةرين المتةدة

الجمهورية  دولة الكويت دولة قطر سلطنة ُعمان السعودية
 اليمنية

الجهد المقنن
 

)فو
ل

ت(
 230/400±10

%_6%
230/400±6%

127/220 ±5
لالستعمال بالنسبة 

اريتجلوا ًلسكنا
 

220/380 ±5
لالستعمال بالنسبة 

 الصناعً

240/415±6%240/415±6%240/415±6%220/400±6%

التردد
)هيرتز( 

 

50 Hz
±0.5 %(1)

50 Hz
±0.5 %(1)

60 Hz
± 0.1

50 Hz
±0.5 %(1)

50 Hz
±0.5 %(1)

50 Hz
±0.5 %(1)

50 Hz

نوع وشكل 
القابسات
س 

والمقاب
 

C/D/GGGC/GD/GC/GA/D/G

 .حسب الرموز المذكورة فً الجدول أعاله .لمعرفة نوع وشكل القابسات والمقابس(IEC) موقع الهٌئة الدولٌة الكهروتقنٌةمالحظة: ٌلزم الرجوع إلى 

مصممة لمعمؿ  التي تعمؿ بأجكاء داخمية  ير مكيفة أك خارجية األجيزة كالمعدات الكيربائيةيجب أف تككف  -ك 
 .بما يتناسب مع الظركؼ المناخية في الدكؿ األعضاء في ىذه األجكاء

 األجهزة والمعدات الكهربائيةالوقاية من األخطار التي تكون نتيجة لمؤثرات خارجية عمى .3
 ما يمي: مف أجؿ ضماف مف ىذا الممحؽ (1) فقرةال لممتطمبات األساسية المبينة في يجب تحديد التدابير الفنية طبقان 

شخاص األض عر  المتطمبات الميكانيكية المتكقعة بطػػريقة ال تُ  األجيزة كالمعدات الكيربائيةتستكفي  أف -أ 
 ؛لمخطر كالممتمكات

التأثيرات  ير المػيكانيكية في الظركؼ البيئية المتكقعة، بطػريقة ال  األجيزة كالمعدات الكيربائيةيجب أف تقػاكـ  -ب 
 لمخطر؛ كالممتمكاتاألشخاص ض عػر  تُ 

في ظركؼ زيادة الحمؿ  األشخاص كالممتمكاتعمى  اخطر  األجيزة كالمعدات الكيربائيةيجب أال تشكؿ  -ج 
 .المتكقعة

 الكهرومغناطيسي التوافق متطمبات.4
 األجيزة كالمعدات الكيربائيةمف  المتكلد )التشكيش( كالتداخؿ الكيركمغناطيسي ضطرابااليتجاكز  الأ يجب -أ 

 ؛كالمعدات األخرلمعدات الراديك كاالتصاالت السمكية كالالسمكية  كظائؼعمى  الذم يؤثرالمستكل 
الكيركمغناطيسي  )التشكيش( مف االضطراب المناعةمف  الكيربائية مستكلجيزة كالمعدات أللأف يككف  يجب -ب 

دكف حدكث تشكيش  ير مقبكؿ عند االستخداـ الطبيعي ليا.بحيث تعمؿ 
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 (2) محقالم
 والظواهر الطبيعية التي تقع خارج نطاق هذه الالئحة والمعدات الكهربائيةاألجهزة 

 ؛لالنفجار أجكاء قابمةفي  لالستخداـاألجيزة كالمعدات الكيربائية .1
 ؛ راض الطبيةشعاعي كاأللمطب اإل كالمعدات الكيربائيةاألجيزة .1
 ؛األجزاء الكيربائية لممصاعد الخاصة باألفراد كالبضائع.2
 ؛الكيرباء أجيزة قياس.3
 ؛أجيزة التحكـ في السكر الكيربائي.4
 ؛التداخؿ الراديك كيربائي.5
 ألحكػػػاـ المطابقػػػة ،الحديديػػػةلسػػػكؾ فػػػي السػػػفف كالطػػػائرات كا سػػػتخداـلال ،متخصصػػػةال األجيػػػزة كالمعػػػدات الكيربائيػػػة.6

 تمثيؿ فييا. لمدكؿ األعضاءطراؼ( الدكلية التي يكجد الجػيات )األ المكضكعة مف طرؼ ةػالسالم
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 (3) محقالم
 (2)القائمة  ضمن المدرجة ألجهزة والمعدات الكهربائيةل بالنسبةالمطابقة تقويم إجراء 

 :الوثائق الفنية.1
 األجيزة كالمعدات الكيربائيةيجب عمى الصانع إعداد الكثائؽ الفنية، كالتي يجب أف تمكف مف تقييـ مدل مطابقة  -أ 

 مع المتطمبات الفنية المطبقة، كما يجب أف تحتكم عمى تحميؿ كتقييـ مناسبيف لممخاطر
 (Risk Analysis and Risk Assessment). 

يجب أف تحدد الكثائؽ الفنية المتطمبات المطبقة كأف تشمؿ، بحسب مقتضيات التقييـ، التصميـ كالتصنيع كتشغيؿ  -ب 
 تحكم الكثائؽ الفنية العناصر اآلتية عمى األقؿ حيثما لـز األمر:يجب أف ك . األجيزة كالمعدات الكيربائية

 الكيربائية؛كالمعدات كصؼ عاـ لألجيزة (1
المككنات كالمركبات الجزئية كالدكائر كمخططات كصؼ مفصؿ مع رسكـ التصميـ كالتصنيع، شامال قائمة (2

 ؛األجيزة كالمعدات الكيربائيةكالمكاد المستعممة في 
 ؛األجيزة كالمعدات الكيربائيةالالزمة لفيـ الرسـك المشار إلييا كالمخططات كتشغيؿ األكصاؼ كالشركح (3
 ؛األجيزة كالمعدات الكيربائيةعناكيف أماكف تصنيع كتخزيف (4
 الكيركتقنيةالصادرة عف المجنة الدكلية  الدكلية القياسية لمكاصفاتا أكبياف لممكاصفات القياسية الخميجية (5

(IEC) ، ،ككصؼ لمحمكؿ المتخذة الستيفاء المتطمبات األساسية لمكائح الفنية الخميجية المطبقة كميان أك جزئيا
الصادرة عف المجنة  الدكلية القياسية لمكاصفاتا أك السارية حيثما ال يتـ تطبيؽ المكاصفات القياسية الخميجية

لممكاصفات القياسية الخميجية يجب أف تبيف الكثائؽ الفنية . في حالة التطبيؽ الجزئي (IEC) الكيركتقنيةالدكلية 
 الفقرات التي تـ تطبيقيا؛

 ؛، إلخجزةنتائج حسابات التصميـ القائمة كالفحكصات المن(6
 ؛كصؼ إلجراء تقكيـ المطابقة المتبع(7
 .أك مف جية مقبكلة مف ىذه الالئحة، (22)، كفقا لممادة نعامصل تابعة داخمية اتمختبر تقارير االختبارات مف  (8

الكثائؽ الفنية بالمغة العربية، فإف تعذر ذلؾ أمكف قبكؿ الكثائؽ الصادرة بالمغة اإلنجميزية بعد مكافقة  إعداديجب  -ج 
 .السمطات الكطنية المختصة في الدكؿ األعضاء

 لطمب استجابة العربية المغة إلى الفنية الكثائؽ مف المطمكبة لألجزاء ترجمة يقدـ أف أك المستكرد الصانع عمى يجب -د 
 .األعضاء الدكؿ مف أم في السكؽ مسح سمطات مف مبرر
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 فإنيا منيا، ألجزاء ترجمةن  أك الفنية الكثائؽ تكفير أك المستكرد الصانع مف السمطات الكطنية المختصة تطمب عندما -ق 
 مبررات كجكد حاؿ في إال ترجمتيا، أك الكثائؽ ىذه مثؿ الستالـ عمؿعشركف يكـ  مدتو نيائيان  مكعدان  تحدد قد

 .كآنية جدية خطكرة حالة لكجكد بالنظر أقصر مدة تستدعي
 مسح لسمطات فإف الفقرة، ىذه مف( ق)ك( د)ك( ج) النقط في المذككرة لممتطمبات المستكرد أك الصانع يمتثؿ لـ إذا -ك 

أك الجية التي تحددىا  مقبكلة جية قبؿ مف الكيربائية المعدة أك الجياز عمى اختبار إجراء طمب في الحؽ السكؽ
 األجيزة كالمعدات الكيربائية مطابقة مف التأكد أجؿ مف المستكرد، أك الصانع نفقة كعمى خالؿ فترة محددة

( 3) المادتيف في المبينة الكيركمغناطيسي التكافؽك  األساسية السالمة كلمتطمبات المعتمدة القياسية لممكاصفات
 (.1) كالممحؽ( 5)ك

 التصنيع.2
األجيزة يجب عمى الصانع اتخاذ كافة اإلجراءات الضركرية كي تضمف عمميات التصنيع كالمراقبة مطابقة  -أ 

( كمع متطمبات المكائح الفنية الخميجية 1المصنعة مع الكثائؽ الفنية المشار إلييا في الفقرة ) كالمعدات الكيربائية
 الخاصة بيا.

الصادرة عف المنظمة الدكلية القياسية المكاصفات  أكتعتبر أنظمة اإلدارة المطابقة لممكاصفات القياسية الخميجية  -ب 
 أ(.-2) نقطةالخاصة بنظـ اإلدارة ذات الصمة مستكفية لشركط ال (ISO)لممكاصفات 

قرار الصانع بالمطابقة.3  شارة المطابقة وا 
عمى  بكضع الشارة ذات العالقة كالمتطمباتيجب عمى الصانع تثبيت شارة المطابقة كفقا لمكائح الفنية الخميجية  -أ 

 متطمبات المكائح الفنية الخميجية السارية. حقؽي أك معدة كيربائيةكؿ جياز 
)إقرار الصانع  الكيربائيةاألجيزة كالمعدات نمكذج مف لكؿ يجب عمى الصانع أف يصدر إقرارا مكتكبا بالمطابقة  -ب 

تيحو ضمف الكثائؽ الفنية ، كأف يُ (5في الممحؽ )المرفؽ ( كالنمكذج 17( مف المادة )1طبقا لمفقرة ) بالمطابقة(
( سنكات بعد كضع المنَتج في السكؽ. يجب أف يحدد إقرار الصانع 10لمدة عشر )المختصة لمسمطات الكطنية 

 مف أجمو. بالمطابقة نمكذج المنَتج الذم أصدر
 يجب تكفير نسخة مف إقرار الصانع بالمطابقة لمسمطات المعنية عند الطمب. -ج 

 الممثل الرسمي.4
شرط ( باسـ الصانع كتحت كامؿ مسؤكليتو، 3ة )كاجبات المشار إلييا في النقطاليمكف لمممثؿ الرسمي لمصانع القياـ ب

  أف يككف ذلؾ مكضحا في التككيؿ المحرر لو مف قبؿ الصانع.
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 (4) الممحق
 (1)ضمن القائمة  المدرجةألجهزة والمعدات الكهربائية ل بالنسبةإجراء تقويم المطابقة 

 يجب أف يحتكم الطمب عمى:ك  .فحص الطرازل كاحدة مف اختياره جية مقبكلةليجب عمى الصانع أف يقدـ طمبا .1
 ؛الممثؿ الرسمي الطمب مف قبؿ، كاسـ كعنكاف الممثؿ الرسمي لمصانع إذا تـ تقديـ اسـ كعنكاف الصانع -أ 
 إقرار مكتكب بعدـ تقديـ نفس الطمب إلى أم جية مقبكلة أخرل؛ -ب 
 ؛التالية( 2المبينة في الفقرة ) الكثائؽ الفنية -ج 
برنامج  الستكماؿ، كيمكف لمجية المقبكلة طمب المزيد مف العينات إف دعت الضركرة المنتجعينات ممثمة عف  -د 

 االختبارات؛
األدلة الداعمة لتكافؽ الحمكؿ الفنية المتخذة في التصميـ. يجب أف تشير ىذه األدلة إلى كؿ الكثائؽ التي  -ق 

 القياسية لمكاصفاتأك االخميجية يتـ استعماليا، عمى كجو الخصكص حيف ال يتـ تطبيؽ المكاصفات القياسية 
بأكمميا. يجب أف تشمؿ األدلة الداعمة، كمما اقتضى  (IECالدكلية الصادرة عف المجنة الدكلية الكيركتقنية )

الصانع كتحت  باسـالحاؿ، نتائج االختبارات المنفذة في المختبر المناسب لدل الصانع، أك في مختبر آخر 
 كليتو.ؤ مس
 

 :الوثائق الفنية.2
 كالمعدات الكيربائيةاألجيزة يجب عمى الصانع إعداد الكثائؽ الفنية، كالتي يجب أف تمكف مف تقييـ مدل مطابقة  -أ 

 مع المتطمبات الفنية المطبقة، كما يجب أف تحتكم عمى تحميؿ كتقييـ مناسبيف لممخاطر
 (Risk Analysis and Risk Assessment). 

يجب أف تحدد الكثائؽ الفنية المتطمبات المطبقة كأف تشمؿ، بحسب مقتضيات التقييـ، التصميـ كالتصنيع كتشغيؿ  -ب 
 . يجب أف تحكم الكثائؽ الفنية العناصر اآلتية عمى األقؿ حيثما لـز األمر:لكيربائيةاألجيزة كالمعدات ا

 ؛الكيربائية  كالمعداتكصؼ عاـ لألجيزة (1
المككنات كالمركبات الجزئية كالدكائر كمخططات كصؼ مفصؿ مع رسكـ التصميـ كالتصنيع، شامال قائمة (2

 ؛ةاألجيزة كالمعدات الكيربائيكالمكاد المستعممة في 
 ؛األجيزة كالمعدات الكيربائيةاألكصاؼ كالشركح الالزمة لفيـ الرسـك المشار إلييا كالمخططات كتشغيؿ (3
 ؛األجيزة كالمعدات الكيربائيةعناكيف أماكف تصنيع كتخزيف (4



49
العدد: 3225 - الخميس 3 سبتمبر 2015

هيئة التقييس لدول مجمس 
 التعاون لدول الخميج العربية

GSO 

 كالمعدات الكيربائية لألجيزة الخميجية الفنية الالئحة
 (BD-142004-01) الجيد منخفضة

 
 

36  /44

الدكلية الصادرة عف المجنة الدكلية الكيركتقنية  القياسية لمكاصفاتأك ابياف لممكاصفات القياسية الخميجية (5
(IEC) ، المطبقة كميان أك جزئيا، ككصؼ لمحمكؿ المتخذة الستيفاء المتطمبات األساسية لمكائح الفنية الخميجية

الدكلية الصادرة عف المجنة  القياسية لمكاصفاتأك ا السارية حيثما ال يتـ تطبيؽ المكاصفات القياسية الخميجية
لممكاصفات القياسية الخميجية يجب أف تبيف الكثائؽ الفنية . في حالة التطبيؽ الجزئي (IECالدكلية الكيركتقنية )

 الفقرات التي تـ تطبيقيا؛
 ؛، إلخجزةنتائج حسابات التصميـ القائمة كالفحكصات المن(6
نسخة مف شيادة مطابقة الطراز ككصؼ الحمكؿ التي يضمف بيا الصانع مطابقة اإلنتاج مع الطراز المحدد في (7

 الكثائؽ التي أرسميا الصانع إلى الجية المقبكلة. شيادة مطابقة الطراز كنسخ مف
 ؛كصؼ إلجراء تقكيـ المطابقة المتبع(8
 .أك مف جية مقبكلة مف ىذه الالئحة، (22)، كفقا لممادة نعامصل تابعة داخمية اتمختبر تقارير االختبارات مف (9

بالمغة العربية، فإف تعذر ذلؾ أمكف قبكؿ الكثائؽ الصادرة بالمغة اإلنجميزية بعد مكافقة إعداد الكثائؽ الفنية يجب  -ج 
 .السمطات الكطنية المختصة في الدكؿ األعضاء

 لطمب استجابة العربية المغة إلى الفنية الكثائؽ مف المطمكبة لألجزاء ترجمة يقدـ أف أك المستكرد الصانع عمى يجب -د 
 .األعضاء الدكؿ مف أم في السكؽ مسح سمطات مف مبرر

 فإنيا منيا، ألجزاء ترجمةن  أك الفنية الكثائؽ تكفير أك المستكرد الصانع مفالسمطات الكطنية المختصة  تطمب عندما -ق 
 مبررات كجكد حاؿ في إال ترجمتيا، أك الكثائؽ ىذه مثؿ الستالـعشركف يكـ عمؿ  مدتو نيائيان  مكعدان  تحدد قد

 .كآنية جدية خطكرة حالة لكجكد بالنظر أقصر مدة تستدعي
 مسح لسمطات فإف الفقرة، ىذه مف( ق)ك( د)ك( ج) النقط في المذككرة لممتطمبات المستكرد أك الصانع يمتثؿ لـ إذا -ك 

أك الجية التي تحددىا  مقبكلة جية قبؿ مف الكيربائية المعدة أك الجياز عمى اختبار إجراء طمب في الحؽ السكؽ
 األجيزة كالمعدات الكيربائية مطابقة مف التأكد أجؿ مف المستكرد، أك الصانع نفقة كعمى خالؿ فترة محددة

( 3) المادتيف في المبينة الكيركمغناطيسي التكافؽك  األساسية السالمة كلمتطمبات المعتمدة القياسية لممكاصفات
 (.1) كالممحؽ( 5)ك

األجيزة ( سنكات بعد كضع 10لمدة عشر ) ختصةالميجب أف يتيح الصانع الكثائؽ الفنية لمسمطات الكطنية  -ز 
 في السكؽ. كالمعدات الكيربائية
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 :يمي بما تقكـ أف المقبكلة الجية عمى يجب.3
 :ألجيزة كالمعدات الكيربائية ل بالنسبة -أ 

 .كالمعدات الكيربائية ألجيزةل الفني التصميـ مالئمة تقييـ أجؿ مف الداعمة كاألدلة الفنية الكثائؽ فحص(1
بالتعاكف مع الصانع إذا دعت ك  ( مف ىذه الالئحة19المخاطر التي أجراىا الصانع كفقا لممادة )تقييـ لتحميؿ (2

 .الضركرة
 :لمعينات بالنسبة   -ب 

 المكاصفات مع بالتكافؽ تصميميا تـ التي العناصر كتحديد الفنية لمكثائؽ مطابؽ العينات تصنيع أف مف التأكد(1
 كالعناصر ،(IECالدكلية الصادرة عف المجنة الدكلية الكيركتقنية ) القياسية لمكاصفاتأك االخميجية  القياسية

 ؛تمؾ المكاصفات القياسية مع التكافؽ دكف تصميميا تـ التي
 تطبيؽ الصانع اختيار حالة في لمتأكد بالنيابة، بيا يقكـ مف تككيؿ أك المناسبة، كاالختبارات بالفحكصات القياـ(2

الدكلية الصادرة عف المجنة  القياسية لمكاصفاتأك ا الخميجية القياسية المكاصفات في المحددة الفنية الحمكؿ
 صحيحا؛ تطبيقا تطبيقيا تـ بأنو (،IECالدكلية الكيركتقنية )

 الحمكؿ تطبيؽ عدـ حالة في لمتأكد بالنيابة، بيا يقكـ مف تككيؿ أك المناسبة، كاالختبارات بالفحكصات القياـ(3
الدكلية الصادرة عف المجنة الدكلية  القياسية لمكاصفاتأك ا الخميجية القياسية المكاصفات في المحددة الفنية

 الفنية لمكائح األساسية المتطمبات تحتـر الصانع قبؿ مف المتخذة الفنية الحمكؿ بأف (،IECالكيركتقنية )
 السارية؛ الخميجية

 .كاالختبارات الفحكصات إجراء مكاف عمى الصانع مع االتفاؽ(4
. كمخرجاتيماأعاله ( ب)ك( أ) لمفقرتيف طبقا بيا قامت التي اإلجراءات عف تقرير إصدار المقبكلة الجية عمى يجب -ج 

 بعد إال جزئيا أك كميا التقرير ىذا تنشر أال المقبكلة الجية عمى يتعيف ،جية التعييف تجاه بمسؤكلياتيا المس بدكف
 الصانع. مصادقة

 الطراز:فحص بالنسبة لشيادة  -د 
 أك المعدة الكيربائية المعني الجياز عمى السارية الخميجية الفنية المكائح متطمبات مع مطابؽ الطراز كاف إذا(1

 .الطراز فحص شيادة لمصانع تصدر المقبكلة الجية فإف
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التي كالفحكصات كقائمة باالختبارات  الصانع، كعنكاف اسـ عمىليذه الالئحة كأف تحتكم  الشيادةتشير  أف يجب(2
لمطراز كاضح كصؼ ك  ،(ِجدتكُ  إف) سريانيا كشركط ،مع اإلشارة إلى تقارير االختباراتكنتائجيا تـ إجراؤىا 

 الشيادة تحتكم أف كيمكف. هلتحديد الالزمة المعطياتكذا كؿ ك لو  صكرة ممكنةك  متضمنا أبعادهالمصادؽ عميو 
 .مرفقات عمى

 المصن عة األجيزة مطابقة تقكيـ مف لمتمكيف المناسبة المعمكمات كؿ عمى مرفقاتيا مع الشيادة تحتكم أف يجب(3
 .التشغيؿ أثناء المراقبة مف كالتمكيف المفحكص الطراز مع

كالمعدات الكيربائية  األجيزة عمى السارية الخميجية الفنية المكائح متطمبات مع مطابؽ  ير الطراز كاف إذا(4
 مع بقرارىا الطمب صاحب تبمغ كأف الطراز فحص شيادة إصدار ترفض أف المقبكلة الجية عمى يجب المعنية،
 .رفضيا حكؿ المفصمة المبررات تكفير

 بالنسبة لمتطكرات في الحالة التقنية:  -ق 
 إلى التطكرات ىذه أشارت كحيثما عمكما، المعركفة التقنية حالة في التطكرات كؿ تتبع أف المقبكلة الجية عمى يجب

 :فيجب السارية، الخميجية الفنية المكائح متطمبات مع عميو المصادؽ الطراز مطابقة عدـ ظيكر إمكانية
 أف عمييا اإلضافية، الفحكصات إلى الحاجة حالة كفي إضافية، فحكصات إلى الحاجة المقبكلة الجية تحدد أف(1

 .بذلؾ الصانع تبمغ
مراجعة شيادة فحص الطراز كمما كاف ذلؾ ضركريا، خاصة في حالة التغيير في عممية التصنيع أك التغيير في (2

 سنكات. ثالث، كعمى أم حاؿ كؿ الجياز أك المعدة الكيربائيةالمادة الخاـ أك المككنات الداخمة في تصنيع 
 في التغييرات بكؿ الطراز فحص بشيادة الخاصة الفنية بالكثائؽ تحتفظ التي المقبكلة الجية إبالغ الصانع ىعم(3

 مع أك السارية، الخميجية الفنية المكائح لمتطمبات بالمطابقة المس شأنيا مف كالتي عميو، المصادؽ الطراز
 لشيادة إضافة شكؿ عمى إضافية مصادقة تستدعي التغييرات ىذه مثؿ. الطراز فحص شيادة سرياف شركط
 .األكلية الطراز فحص

 الكيركمغناطيسي التكافؽك  األساسيةيجب أف تسحب شيادة فحص الطراز في حالة عدـ االلتزاـ بمتطمبات السالمة  -ك 
 .(1كالممحؽ ) (6)ك( 4) المادتيفالمذككرة في 

ضافاتيا كمرفقاتيا الطراز فحص شيادة مف بنسخة االحتفاظ الصانع عمى يجب  -ز  تاحتيا الفنية، الكثائؽ مع كات  كات
 .السكؽ في المنَتج كضع بعد سنكات عشر لمدة المختصة الكطنية لمسمطات



52
هيئة التقييس لدول مجمس العدد: 3225 - الخميس 3 سبتمبر 2015

 التعاون لدول الخميج العربية
GSO 

 كالمعدات الكيربائية لألجيزة الخميجية الفنية الالئحة
 (BD-142004-01) الجيد منخفضة

 
 

39  /44

 التصنيع.4
األجيزة يجب عمى الصانع اتخاذ كافة اإلجراءات الضركرية كي تضمف عمميات التصنيع كالمراقبة مطابقة  -أ 

الطراز المصادؽ عميو بشيادة فحص ك ( 2المصنعة مع الكثائؽ الفنية المشار إلييا في الفقرة ) كالمعدات الكيربائية
 (، كمع متطمبات المكائح الفنية الخميجية الخاصة بيا.د-3) النقطةالطراز المشار إلييا في 

الصادرة عف المنظمة الدكلية القياسية أك المكاصفات تعتبر أنظمة اإلدارة المطابقة لممكاصفات القياسية الخميجية  -ب 
 (.أ-4) نقطةارة ذات الصمة مستكفية لشركط الالخاصة بأنظمة اإلد (ISO)لممكاصفات 

قرار الصانع بالمطابقة.5  شارة المطابقة وا 
عمى بكضع الشارة ذات العالقة كالمتطمبات يجب عمى الصانع تثبيت شارة المطابقة كفقا لمكائح الفنية الخميجية  -أ 

 متطمبات المكائح الفنية الخميجية السارية. يحقؽأك معدة كيربائية  جيازكؿ 
)إقرار الصانع  األجيزة كالمعدات الكيربائيةنمكذج مف كؿ عمى الصانع أف يصدر إقرارا مكتكبا بالمطابقة ل يجب -ب 

، كأف يتيحو ضمف الكثائؽ الفنية لمسمطات (5( كالنمكذج في الممحؽ )17( مف المادة )1طبقا لمفقرة ) بالمطابقة(
السكؽ. يجب أف يحدد إقرار الصانع بالمطابقة  ( سنكات بعد كضع المنَتج في10لمدة عشر ) المختصةالكطنية 

 نمكذج المنَتج الذم أصدر مف أجمو.
 يجب تكفير نسخة مف إقرار الصانع بالمطابقة لمسمطات المعنية عند الطمب. -ج 

 
 الممثل الرسمي.6

( .ق3) النقط كاجبات المشار إلييا فيالالقياـ ب( ك 1) فقرةيمكف لمممثؿ الرسمي لمصانع تقديـ الطمب المشار إليو في ال
شرط أف يككف ذلؾ مكضحا في التككيؿ المحرر لو مف قبؿ باسـ الصانع كتحت كامؿ مسؤكليتو،  ،(5)الفقرة ( ك ز.3ك)

 .الصانع
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 (5الممحق )
 إقرار الصانع بالمطابقة

Declaration of Conformity اإلقرار بالمطابقة
الوحٌد للجهاز أو المعدة  ًالتعرٌف الرقم.1

)رقم الطراز مثال( الكهربائٌة
----------------------1. Unique identification No of the 

electrical equipment(i.e Model no)

.2----------------------اسم الصانع أو ممثله الرسمً.2 Name of the manufacturer or his 
authorized representative

.3---------------------- الصانع أو ممثله الرسمًعنوان.3 Address of the manufacturer or his 
authorized representative

 الجهاز موضوع اإلقرار )تعرٌف.4
مع توفٌر معطٌات أك المعدة الكيربائية 

التتبعٌة(

----------------------
----------------------

4. Object of the declaration (identification 
of electrical equipment allowing 
traceability(

 4موضوع اإلقرار المبٌن فً الفقرة .5
الخلٌجٌةاللوائح الفنٌة  لمتطلبات مطابق

----------------------5. The object of the declaration 
described in point 4 is in conformity 
with the Gulf Technical Regulations

 القٌاسٌة المواصفات إلى اإلشارة.6
 الفنٌة المتطلبات أو المطبقة، الخلٌجٌة

بالمطابقة اإلقرار فً المستخدمة

----------------------
----------------------

6. References to the relevant standards 
used or references to the 
specifications in relation to which 
conformity is declared

إذا لزم()المقبولةالجهةاسم.7
المقبولةرقم الجهة.8
المقبولةالجهةنطاق تدخل.9

----------------------
----------------------
----------------------

7. The notified body name (if any)

8. Number of the notified body

9. Notified body scope

.10----------------------معطٌات إضافٌة.10 Additional information

 المسؤولٌة تحت اإلقرار هذا إصدار تم
 للصانع الكاملة

This declaration of conformity is 
issued under the sole responsibility 
of the manufacturer

:Signed for and on behalf of---------------------- :موّقع من طرف وبتفوٌض عن

(place and date of issue)---------------------- )مكان وتارٌخ اإلصدار(

(name, function)---------------------- )االسم، الوظٌفة(

(signature)---------------------- )التوقٌع(
 

 الوثائق الواجب إرفاقها مع هذا اإلقرار:
 تقوٌم إجراء تحدٌد مقبولة جهة إلى اللجوء حالة فً-

 عنه الصادرة الشهادة من ونسخة المستخدم المطابقة

Documents to be annexed with this declaration:
- In case of the intervention of a Notified body the Conformity 

Assessment Procedure used & certificate issued
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 (6) الممحق
 بالمطابقة إقرار المستورد

Declaration of Conformity اإلقرار بالمطابقة
الوحٌد للجهاز أو المعدة  ًالتعرٌف الرقم.1

)رقم الطراز مثال(الكهربائٌة
----------------------1. Unique identification No of the 

electrical equipment (i.e Model no)

.2----------------------المستورداسم .2 Name of the importer

.3---------------------- المستورد عنوان.3 Address of the importer

 الجهاز موضوع اإلقرار )تعرٌف.4
مع توفٌر معطٌات أك المعدة الكيربائية 

التتبعٌة(

----------------------
----------------------

4. Object of the declaration (identification 
of electrical equipment allowing 
traceability(

 4موضوع اإلقرار المبٌن فً الفقرة .5
الخلٌجٌةاللوائح الفنٌة  لمتطلبات مطابق

----------------------5. The object of the declaration 
described in point 4 is in conformity 
with the Gulf Technical Regulations

 القٌاسٌة المواصفات إلى اإلشارة.6
 الفنٌة المتطلبات أو المطبقة، الخلٌجٌة

بالمطابقة اإلقرار فً المستخدمة

----------------------
----------------------

6. References to the relevant standards 
used، or references to the 
specifications in relation to which 
conformity is declared

إذا لزم()المقبولةالجهةاسم.7
المقبولةرقم الجهة.8
المقبولةالجهةنطاق تدخل.9

----------------------
----------------------
----------------------

7. The notified body name (if any)

8. Number of the notified body

9. Notified body scope

.10----------------------معطٌات إضافٌة.10 Additional information

 المسؤولٌة تحت اإلقرار هذا إصدار تم
 للمستورد الكاملة

This declaration of conformity is 
issued under the sole responsibility 
of the importer

:Signed for and on behalf of---------------------- :موّقع من طرف وبتفوٌض عن

(place and date of issue)---------------------- )مكان وتارٌخ اإلصدار(

(name, function)---------------------- )االسم، الوظٌفة(

(signature)---------------------- )التوقٌع(

 

 الوثائق الواجب إرفاقها مع هذا اإلقرار:
 تقوٌم إجراء تحدٌد مقبولة جهة إلى اللجوء حالة فً-

 عنه الصادرة الشهادة من ونسخة المستخدم المطابقة

Documents to be annexed with this declaration:
- In case of the intervention of a Notified body the Conformity 

Assessment Procedure used & certificate issued
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