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 تمهيد

في  انطالقا من أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى تحقيق التكامل والترابط بين الدول األعضاء .1
والتي وضعت  ،وتمشيًا مع أهداف " االتفاقية االقتصادية الموحدة " بين دول المجلس، جميع الميادين وصوًال لوحدتها

لتطوير أسلوب العمل المشترك بين دول المجلس، كما حددت خطوات التكامل  المشتركة الخليجية السوقأسس 
حاد الجمركي، ثم استكمال السوق الخليجية المشتركة، وانتهاًء بإقامة منطقة التجارة الحرة، ثم االت ااالقتصادي بدءً 

 .والجمركيةباالتحاد النقدي واالقتصادي، وكذلك توحيد تشريعاتها التجارية والصناعية 

 العربية الخليجوتحقيقا ألهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية من إنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول  .2
)GSO(  لتعزيز مسيرة التكامل االقتصادي ومواكبة ما يتطلبه قيام االتحاد الجمركي من توحيد المواصفات والمقاييس

وتوحيد  مواطنيها.لما فيه صالح ، التي تدخل إلى أسواق دول المجلس وجودة السلعبالدول األعضاء وضمان سالمة 
مساهمة في تطوير قطاعاتها اإلنتاجية والخدمية وتنمية التجارة أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها وااللتزام بها لل

 الخليجيبما يحقق دعم االقتصاد  الخليجيةوالصحة العامة وتشجيع الصناعات  البيئةبينها وحماية المستهلك و 
د والمحافظة على مكتسبات دول المجلس ويساهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة بما يتماشى مع أهداف االتحا

 .)WTOمنظمة التجارة العالمية ( الدول تجاه اتفاقيات التزاماتالجمركي ومع 

م) بــ "حـث هيئـة  2006نـوفمبر  5-4لقرار لجنـة التعـاون المـالي واالقتصـادي فـي اجتماعهـا الثـاني والسـبعين ( وتنفيذاً  .3
التقيـــيس لـــدول مجلـــس التعـــاون علـــى اســـتكمال جهودهـــا بوضـــع إجـــراءات موحـــدة لتطبيـــق المواصـــفات القياســـية بـــدول 

ق متطلبات االتحاد الجمركي في الوقـت المحـدد دعما لتطبي األولىالمجلس ليتم تنفيذها بشكل موحد في منافذ الدخول 
 وتسهيل حركة انسياب السلع".

البــدء فــي تنفيــذ توصــيات  باعتمــاد )م2007و يونيــ 5( وتنفيــذا لقــرار مجلــس إدارة هيئــة التقيــيس فــي اجتماعــه الســادس .4
اعتمــاد مفهــوم أن يكــون اإللــزام  ، ومنهــا(RCAS)مشــروع تطــوير نشــاط التحقــق مــن المطابقــة فــي دول مجلــس التعــاون 

الجديـد لإللـزام  الخليجـي) كأسـاس لوضـع المـنهج البيئـةمعتمـدا علـى المتطلبـات األساسـية للمنتجـات (األمـان والصـحة و 
 التشريعي.

 الرسـمي بـاإلعالن) م2009 نـوفمبر 22 الدوحـة،( عشـر الحـادي اجتماعـه فـي التقييس هيئة إدارة مجلس لقرار وتنفيذا .5
 م2010 يناير 01 من اعتبارا العربية الخليج لدول التعاون مجلس لدول التقييس هيئة إلى اليمنية جمهوريةال النضمام

 ديسـمبر 30 مسـقط،( والعشـرين التاسـعة دورتـه فـي العربيـة الخلـيج لـدول التعـاون لمجلـس األعلـى المجلـس لقـرار تنفيذا
 .االنضمام هذا باعتماد القاضي) م2008
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وحيث أن القوانين والتشريعات وأساليب اإلشراف المعمول بها في الدول األعضاء والخاصة بخصائص السالمة  .6
تختلف في النطاق والمحتوى. وبذلك قد تؤدي هذه االختالفات إلى عوائق للتجارة كهربائية والمعدات الجهزة ألل

لدول مجلس التعاون دون أن يكون لهذا االختالف واختالف في شروط المنافسة في السوق الداخلي الموحد المنشود 
 عائد ملموس على حماية المستهلكين من األخطار التي قد تنشأ عن هذه المنتجات.

الموحد المنشود بين دول مجلس التعاون يتم فيه الداخلي وحيث أنه يجب إزالة العوائق التي تحول دون قيام السوق  .7
 كافية.سالمة  بيع منتجات آمنه ذات

موحدة بين الدول األعضاء اليث أنه يجب تحقيق االنسجام والموائمة من خالل تحديد المتطلبات األساسية والقواعد وح .8
فيما يختص بصحة وسالمة المستهلك التـي يجـب علـى كافـة األجهـزة والمعـدات الكهربائيـة منخفضـة الجهـد الوفـاء بهـا 

 .االتحاد الجمركي في األسواق والحركة الحرة لها في منطقةها وضعبللسماح 

فـي السـوق الموحـد المنشـود فـي ها وضـعوحيث يجب أال تتسبب األجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد التي يتم  .9
 .المحيطة البيئةباإلضرار بالمستخدم مباشرة أو 

االسـتخدام  لمعدات الكهربائية منخفضة الجهد يجب أن تحدد في حدود معاييروا ألجهزةل وحيث أن مواصفات السالمة .10
بعـــين االعتبـــار تصـــرفات  اً ولكنـــه يجـــب الســـماح بحـــدود أعلـــى لتغطيـــة أيــة ظـــروف غيـــر مرئيـــة مـــأخوذ ،المقصــود بهـــا

 .المستهلكين

لمعـدات الكهربائيـة منخفضـة واألجهـزة وضـع اعتبـار عنـدما يـتم بااللسـالمة القياسـية لمواصـفات ه يجب أخذ الوحيث أن .11
 .االلتزام بها خالل فترة االستخدام المحددة والعاديةاحترام مع ضرورة  ،الجهد في األسواق

وضــع واعتمــاد وتحــديث ونشــر اللــوائح منــوط بهــا  العربيــة الخلــيج لــدولوحيــث أن هيئــة التقيــيس لــدول مجلــس التعــاون  .12
والمعــايرة الفنيــة والمواصــفات القياســية الخليجيــة وٕاجــراءات تقــويم المطابقــة الخليجيــة للســلع والمنتجــات وأجهــزة القيــاس 

ا والتعـاريف والرمــوز والمصـطلحات الفنيــة واشـتراطات تنفيــذ وأسـاليب ســحب العينـات والفحــص واالختبـار والمعــايرة طبقــ
 .للوائح التنفيذية الصادرة بذلك

التي توضح المتطلبات األساسية  األجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهدبالخاصة الفنية هذه الالئحة  إصدار فإنه تم
محليا أو تلك التي يتم استيرادها من  المنتجة الجهداألجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة من قبل سواء استيفائها  الواجب

إعاقة من هذه المنتجات يتم السماح بتداولها الحر في أسواق الدول األعضاء دون  وأياً  األعضاء،الدول الخارج إلى أي من 
 كانت مستوفية لمتطلبات هذه الالئحة. إذاالمنافذ الجمركية  في

  .منها يتجزأ ال جزء الالئحة بهذه المالحق وكافة التمهيد هذا :مالحظة
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 األول الفصل

 العامة المتطلبات

والذي  الثانيهي اإلصدار "الالئحة الفنية الخليجية لألجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد" هذه الالئحة إّن  مقدمة:
المطابقة الئحة التحقق من " وبعنوان 27/11/2007) بتاريخ BD07070503تعديًال وتحديثًا لإلصدار األول رقم (يعتبر 
 ".المصممة للعمل عند جهد معين والمعدات الكهربائية لألجهزة

 أهم مقتضيات التعديل والتحديث:

 ؛تقويم المطابقة" والتزامات "الجهات المقبولة" إجراءات" و"االقتصاديين الفاعلينالتزامات "تحديد تعريف دقيق و  -أ 

يم يوتق األجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهدزام الصانعين بتحليل كافة المخاطر التي يمكن أن تسببها إل -ب 
 ؛احتمال التعرض لها

 الكهربائية منخفضة الجهد.والمعدات إضافة متطلبات التوافق الكهرومغناطيسي لألجهزة  -ج 

 ): التعريفات1(المادة 

مالم يقتض سياق النص خالف  ،في تطبيق أحكام هذه الالئحة، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها
 ذلك:

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية. مجلس التعاون: .1

 هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الهيئة: .2

(دولة اإلمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، هيئة الالدول األعضاء في الدول األعضاء:  .3
 سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اليمنية).

 مجلس إدارة الهيئة.مجلس اإلدارة:  .4

 : المجلس الفني للهيئة.المجلس الفني .5

اللجنة المشرفة على عملية إصدار اللوائح الفنية الخليجية، وتضم في  :ق من المطابقةاللجنة الخليجية للتحق .6
ون المطابقة أو تطبيق ؤ عضويتها ممثلين عن األجهزة الوطنية للتقييس في الدول األعضاء من المختصين في ش

 .القياسية المواصفات
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أنشطة اللجان الفنية للمواصفات المواصفات القياسية و عملية إصدار  علىاللجنة المشرفة  :اللجنة العامة للمواصفات .7
 وتضم في عضويتها مدراء المواصفات بأجهزة التقييس الوطنية. بالهيئة،

جميع األجهزة والمعدات الكهربائية واإللكترونية واألجهزة والتركيبات التي تحتوي علـى  :الكهربائية والمعدات األجهزة .8
فولت بالنسبة للتيار المتردد وبين  1000و 50بمقنن جهد بين  لالستخدامأو إلكترونية ومصممة /و كهربائيةمكونات 

 ).2( لحقوالظواهـر المذكورة في الم والمعدات الكهربائيةفولت للـتيار المستمـر، خالف األجهزة  1500و 75

 .بمعرفة الصانعأو المعدة الكهربائية الجهد المحدد للجهاز  :Rated voltage المقنن الجهد  .9

 ،بمعرفة الصانع أو المعدة الكهربائيةمدى الجهد المحدد للجهاز : Rated voltage rangeمدى الجهد المقنن  .10
 .يه األدنى واألقصىمعبرا عنه بحدّ 

 بمعرفة الصانع. أو المعدة الكهربائيةقدرة الدخل المحددة للجهاز  :Rated power input المقننة الدخل قدرة .11

 أو المعدة الكهربائيةمدى قدرة الدخل المحددة للجهاز : Rated power input rangeمدى قدرة الدخل المقننة  .12
 يه األدنى واألقصى.بمعرفة الصانع، معبرا عنه بحدّ 

 بمعرفة الصانع. أو المعدة الكهربائيةالتيار المحدد للجهاز : Rated currentالتيار المقنن  .13

 بمعرفة الصانع. أو المعدة الكهربائيةالتردد المحدد للجهاز : Rated frequencyالتردد المقنن  .14

بمعرفة  أو المعدة الكهربائيةمدى التردد المحدد للجهاز : Rated frequency rangeمدى التردد المقنن  .15
 يه األدنى واألقصى.الصانع، معبرا عنه بحدّ 

في  أو المعدة الكهربائيةالظروف التي يتم عندها تشغيل الجهاز : Normal operationالتشغيل العادي  .16
 االستخدام العادي عندما يتم توصيله بمنبـع التغذية.

: أية ظاهـرة كهرومغناطيسـية يمكـن أن تفسد أداء Electromagnetic disturbanceتشويش كهرومغناطيسي  .17
أو نظام. ويمكن أن يكون التشويش الكهرومغناطيسي  أو معدة كهربائية أو وحدة من جهاز أو معدة كهربائيةجهاز 

 عبارة عن ضوضاء كهرومغناطيسية أو إشارة غير مرغوب فيها أو تغير في انتشار الوسط ذاته.

أو نظام على  أو معدة كهربائيةأو وحدة من جهاز  أو معدة كهربائيةمقدرة جهاز : Immunity (حصانة) مناعة .18
 تشويش كهرومغناطيسي. أن يتأثر بأيأداء عمـله دون 

أو وحدة من جهاز  أو معدة كهربائيةمقدرة جهاز : Electromagnetic compatibilityتوافق كهرومغناطيسي  .19
تشويشـات بالبيئـة  مكونات تلكعلى أي من  يؤثردون أن  مالئمأو نظام على أداء وظيفته بشـكل  أو معدة كهربائية

 .محتملةكهـرومغناطيسية غير 
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 .الموزع وأالمستورد  وأالممثل الرسمي  وأالصانع  االقتصادي: الفاعل .20

وصوًال للمستهلك النهائي (وتشمل  ابعد إنتاجه األجهزة والمعدات الكهربائيةمر بها تكل المراحل التي  سلسلة اإلمداد: .21
 ).، إلخصيلالتو عمليات االستيراد والتخزين والبيع بالجملة والمفرق و 

 .المشتركة الخليجية السوقألول مرة في  األجهزة والمعدات الكهربائية وضع الوضع في السوق: .22

بهدف التوزيع أو االستعمال أو االستهالك في الدول  باألجهزة والمعدات الكهربائيةأي إمداد  العرض في السوق: .23
 األعضاء في إطار نشاط تجاري، سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدونها.

 .عرض في السوقمن ال في سلسلة اإلمداد األجهزة والمعدات الكهربائيةمنع إجراء يهدف إلى هو أي  السحب: .24

 .للمستعمل النهائيا عرضهالتي تم فعال  األجهزة والمعدات الكهربائيةإجراء يهدف إلى استرجاع  االستدعاء: .25

ما، أو يوكل تصميمه أو تصنيعه إلى  ةكهربائيأو معدة جهاز أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتصنيع  الصانع: .26
 شخص طبيعي أو اعتباري آخر، ثم يقوم بتسويقه تحت اسمه الشخصي أو تحت العالمة التجارية الخاصة به.

أي شخص طبيعي أو اعتباري يكون مقره داخل إحدى الدول األعضاء وحاصل على توكيل موثق  الممثل الرسمي: .27
 من الصانع لتمثيله.

جهزة ألل في السوقوضع الأي شخص طبيعي أو اعتباري مقره داخل إحدى الدول األعضاء، ويقوم ب المستورد: .28
 .خارج الدول األعضاءمن  كهربائيةالمعدات الو 

األجهزة  في السوقالمستورد، يعرض  وأأي شخص طبيعي أو اعتباري في سلسلة اإلمداد، غير الصانع  الموزع: .29
 .والمعدات الكهربائية

وتعني استيفاء السلعة أو الخدمة أو العملية أو النظام أو الجهة أو الشخص  ):لمتطلباتااستيفاء ( المطابقة .30
مواصفات قياسية أو شروط عقد أو لوائح فنية خليجية أو للمتطلبات الخاصة بكٍل منها، وقد تكون هذه المتطلبات 

 إلخ.، مطلب لمستهلك

أو عملية أو نظام أو شخص أو جهة قد  ةكهربائيأو معدة بجهاز إثبات أن متطلبات محددة خاصة  تقويم المطابقة: .31
 تم استيفاءها.

 ثم وتتأكد للمنَتج، الفني التصميم بمراجعة مقبولة جهة بمقتضاه تقوم المطابقة تقويم إجراء من جزء هو فحص الطراز: .32
 .به الخاصة الخليجية الفنية اللوائح متطلباتب يفي للمنَتج الفني التصميم بأن تقر
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 الفني التصميم أنهي شهادة تصدرها جهة مقبولة بعد القيام بفحص الطراز وتقر بموجبها ب شهادة فحص الطراز: .33
 .به الخاصة الخليجية الفنية اللوائح متطلباتب يفيطراز الخاضع للفحص لل

الجهات التي تقوم بإجراءات تقويم المطابقة، شاملة المعايرة واالختبار ومنح الشهادات  جهات تقويم المطابقة: .34
 والتفتيش.

كجهة  تم تعيينها من قبل جهة التعيين تقويم المطابقة : جهةالجهة المقبولة (الجهة المقبولة لتقويم المطابقة) .35
 .الخليجية السارية، وفقا للوائح الفنية المطابقة في نطاق معين لتقويممقبولة 

 .هي الجهة المختصة بعملية التعيين جهة التعيين: .36

وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة توضح اإلجراءات المستخدمة بطريقة مباشرة أو  إجراءات تقويم المطابقة الخليجية: .37
 غير مباشرة لتقويم المطابقة.

تدابير حمائية ووقائية مؤقتة، بناء على المعلومات  الذي يمنح الدول األعضاء الحق في اتخاذالمبدأ  المبدأ الوقائي: .38
المتوفرة وفي غياب اإلثباتات العلمية الكافية على عدم سالمة المنتج، شريطة سعي تلك الدولة للحصول على 

 المعلومات اإلضافية الالزمة للتقييم الموضوعي لمصدر الخطر في المنتج.

الدول األعضاء تحدد المتطلبات أي من وثيقة إلزامية صادرة عن الجهات المختصة في التشريعات الوطنية:  .39
 األساسية لمنتج أو لفئة محددة من المنتجات.

شهادة من طرف ثالث تثبت بصفة رسمية أن جهة تقويم مطابقة معينة مؤهلًة للقيام بمهام تقويم مطابقة  االعتماد: .40
 .ةمحدد

ُتوضع على المنتج ، ذات شكل خاص، لدول الخليج العربية بقة لدول مجلس التعاونهي شارة المطا شارة المطابقة: .41
 للداللة على مطابقة المنَتج للمتطلبات األساسية الواردة في الالئحة الفنية الخليجية الخاصة به. أو/ وٕاقرار المطابقة،

 القواعد، والمتكرراالعتيادي  لالستخدام، تضعوثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة  المواصفة القياسية الخليجية: .42
وتشمل والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق اإلنتاج ذات العالقة، والتي ال يكون التقيد بها إلزاميًا، 

خاص المصطلحات والتعاريف والتعبئة ومتطلبات وضع العالمات أو الملصقات التي تنطبق على المنتجات  بشكل
 و العمليات أو طرق اإلنتاج.أو الخدمات أ
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وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق  الالئحة الفنية الخليجية: .43
بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في  لتزاماالإنتاجها، بما في ذلك األحكام اإلدارية سارية المفعول والتي يجب 

المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع العالمات أو الملصقات التي تنطبق على المنتجات أو الخدمات 
 أو العمليات أو طرق اإلنتاج.

 .من هذه الالئحة )4(و )3( ينلحقالوثائق المذكورة في الم الوثائق الفنية: .44

، والتي يتوجب البيئةالسالمة والصحة و المتطلبات الخاصة بالمنتجات والتي قد تؤثر على  المتطلبات األساسية: .45
 االلتزام بها.

األنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق، للتحقق من أن المنتجات تلبي المتطلبات  مسح السوق: .46
خطرا على الصحة والسالمة والبيئة أو أي  المنصوص عليها في اللوائح الفنية الخليجية ذات الصلة، وأنها ال تشكل

 جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

ولة عن تنفيذ عمليات مسح ؤ التي تحددها كل دولة من الدول األعضاء كجهة مؤهلة مس الجهة السوق:سلطة مسح  .47
 السوق على أراضيها، وللدول األعضاء أن تعين أكثر من جهة واحدة لهذا الغرض.

 مصدر محتمل للضرر. Hazard(s):الخطر (أخطار) /  .48

 احتمال ظهور خطر مسبب للضرر مرتبطًا بدرجة شدة الضرر. :Risk(s)المخاطر: /  .49

 التطبيق ): مجال2المادة (

 ).1لتعريفات والمصطلحات المتصلة بها والمذكورة في المادة (ل وفقاً ، األجهزة والمعدات الكهربائيةتطبق هذه الالئحة على 

 هدافاأل): 3المادة (

ومتطلبات التوافق  األجهزة والمعدات الكهربائيةبالخاصة األساسية للسالمة متطلبات التحديد إلى هذه الالئحة  تهدف
الدول أسواق داخل بحرية التنقل  ثممن و  في السوق، تلك األجهزة والمعداتقبل وضع  استيفائهاالواجب  الكهرومغناطيسي

 األعضاء.
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 السالمةوأهداف  السوقفي  عرضال ):4المادة (

بما يتفق مع الممارسات وٕانتاجها تصنيعها  أن يتم في السوق لعرضا أجل من األجهزة والمعدات الكهربائيةيشترط في 
األشخاص تهدد سالمة  أالو  األعضاءدول البها في  المعمولاألساسية للسالمة متطلبات بالالهندسية الجيدة فيما يتعلق 

 .أجلهاالتي صنعت من لألغراض واستخدامها بطريقة صحيحة ووفقًا  وصيانتهاعندما يتم تركيبها  ،والبيئة والممتلكات
 .المادة هذه فيالالزمة لتحقيق األهداف المشار إليها للسالمة ) كافة المتطلبات األساسية 1( لحقالميوضح 

 الحركةحرية  :)5المادة (

 المستوفية األجهزة والمعدات الكهربائيةاتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية لضمان حرية انسياب بالدول األعضاء  تقوم
 .األخذ في االعتبار الفروقات الوطنيةبعد  ،الدول األعضاءأسواق في متطلبات هذه الالئحة ل

 الكهرومغناطيسيالتوافق  :)6المادة (

 الكهرومغناطيسي التوافق متطلبات تحقق بحيث الالئحة بهذه المشمولة األجهزة والمعدات الكهربائية وتصنع تصمم أن يجب
 .)1( لحقالم من )4( الفقرة في بينم هو كما

 بالكهرباء اإلمداد): 7( المادة

 في مذكور هو مما تشددا أكثر األجهزة والمعدات الكهربائيةعلى  قيود فرض يتم ال أنه من التأكدب األعضاء الدول تقوم
هذه  مستخدمي إلمداد أو بالشبكة للتوصيل بالكهرباء اإلمداد وجهات سلطات بواسطة) 1( والملحق) 6(و) 4( مادتينال

 .بالكهرباء والمعدات األجهزة

 الفصل الثاني

 االقتصاديين الفاعلين مسؤوليات

 الصانع مسؤوليات): 8المادة (

 المطابقة لمتطلبات هذه الالئحة. األجهزة والمعدات الكهربائيةيضع في السوق إال  أال الصانع يجب على .1
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 األجهزة تلكوتصنيع تصميم  يضمن أنّ  أنْ الصانع في السوق، يجب على  األجهزة والمعدات الكهربائيةعند وضع  .2
 ).1( لحقالمو  )6(و) 4( المادتينطبقا للمتطلبات الواردة في  مَّ ـتَ  قد والمعدات الكهربائية

 .حولهالالزمة وأن يوفر اإلثباتات  )20( للمادة وفقا المطابقة تقويم بإجراء يقوم أن الصانع على يجب .3

 يجب ،) من هذه المادة2لفقرة (ل وفقا المحددة المتطلبات مع األجهزة والمعدات الكهربائية مطابقة إثبات يتم عندما .4
 وتثبيتمن هذه الالئحة، ) 17( المادة ) من1الفقرة ( في إليه المشار بالمطابقة الصانع إقرار إصدارعلى الصانع 

 .الخليجية المطابقة شارةالخليجية ذات العالقة ب لمتطلباتل وفقا المطابقة شارة

 في السوق. األجهزة والمعدات الكهربائية) سنوات بعد وضع 10لفترة عشر ( إقرار الصانع بالمطابقةب حتفاظااليجب  .5

 التسلسلي لإلنتاج بالنسبة المطابقة استمرارية لضمان الالزمة اإلجراءات تطبيق يضمن أن الصانع على يجب .6
األجهزة والمعدات  خصائص وأ تصميم في تغيير كل االعتبار في األخذعليه  ويجب، كهربائيةالوالمعدات  جهزةألل

األجهزة  بمطابقة اإلقرار أساسها على تم التي نيةلفا المواصفات وأ الخليجية القياسية المواصفات فيأو  الكهربائية
 .والمعدات الكهربائية

 أجل ومن ،األجهزة والمعدات الكهربائية في المتمثلة المخاطر إلى بالنظر الضرورة دعت كلما، الصانع على يجب .7
 ،المسوقة األجهزة والمعدات الكهربائية من عينات على اختبارات إجراء ،البيئةو  المستهلكين وسالمة صحة حماية

 األجهزة والمعدات الكهربائية يخص فيما للشكاوى بسجالت االحتفاظ، الحال اقتضى وٕان، الشكاوى عن والتحري
 .التتبعات هذه عن الموزعين إبالغ عليه يجب كما تمت، التي واالستدعاءات المطابقة غير

 الرقم أو الدفعة ورقم الطراز، رقم تحمل الكهربائية والمعدات األجهزة كل أن يضمن أن الصانع على يجب  .8
 وضع استحالة حالة فيإال  ،الكهربائية والمعدات األجهزة هذه تعريف مؤشرات من آخر مؤشر أي أو المتسلسل
 األجهزة عبوات على المعلومات تلك توفير يجب كما .طبيعتها أو لحجمها نظرا المنتجات على المطلوبة المعلومات
 .بها المرفقة الكتيبات في أو الكهربائية والمعدات

يجب عليه تبيين اسمه أو . و العالمة التجارية المسجلة الكهربائية والمعدات األجهزة علىأن يبين  الصانعيجب على  .9
إال  معه على األجهزة والمعدات الكهربائية، والعنوان المعتمد الذي يمكن من خالله التواصل المسجل، التجاري االسم

 في أو الكهربائية والمعدات األجهزة عبوات علىالمطلوبة  كل المعلومات توفير يجب كما .االستحالةحالة  في
 .بها المرفقة الكتيبات
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، كما يجب توفير باللغة العربية السالمةرشادات إب األجهزة والمعدات الكهربائيةمصاحبة  الصانع ضمانيجب على  .10
 باللغة العربية.تعليمات االستعمال 

بوضعها في السوق غير  قام التي والمعدات الكهربائيةاألجهزة أن في أدلة للشك  توفرت لهأو  ،الصانع اعتبرإذا  .11
 األجهزة تلك لجعلباألفعال التصحيحية الالزمة  أن يقوم فوراً  فيجب عليه، الساريةمطابقة للوائح الفنية الخليجية 

إذا ما فإنه  ،بسحبها أو استدعائها إذا اقتضى الحال. باإلضافة إلى ذلك يقوم ، أو أنمطابقة والمعدات الكهربائية
فورا أن يقوم الصانع  ىعل فيجب ،الموضوعة في السوق األجهزة والمعدات الكهربائيةمخاطر عن  ةنجمت أي

 في والمعدات الكهربائية ألجهزةا تلكالدول األعضاء التي تم عرض  فيإخطار السلطات الوطنية المختصة ب
 بعدم المطابقة واألفعال التصحيحية التي تمت ، خاصة التفاصيل المتعلقةهاتفاصيل وتحديدهذه المخاطر ب أسواقها
 .بشأنها

جميع المعلومات  في الدول األعضاء،على طلب السلطات الوطنية المختصة  بناءً  ،أن يوفر الصانعيجب على  .12
باللغة توفيرها يمكن تعذر ذلك  وٕاذا ،باللغة العربية األجهزة والمعدات الكهربائيةوالوثائق الالزمة لتأكيد مطابقة 

 عشرين يوم عمل. ، وذلك خالل فترة تحددها السلطات المعنية على أال تتجاوزاإلنجليزية بعد موافقة تلك السلطات

يجب على الصانع التعاون مع السلطات الوطنية المختصة في الدول األعضاء كلما طلبت هذه السلطات تزويدها  .13
 التي قام بوضعها في السوق. الكهربائيةاألجهزة والمعدات من  باإلجراءات المتخذة إلزالة المخاطر

 الرسمي الممثل مسؤوليات): 9( المادة

 عن طريق توكيل مكتوب. يمكن للصانع أن يعين ممثال رسمياً  .1

 من ضمن التوكيل. وٕاعداد الوثائق الفنية) 8( ) من المادة2الفقرة (المحددة في  مسؤولياتال يجوز جعل ال .2

يجب على الممثل الرسمي أن ينجز المهام المحددة له في التوكيل الذي يتسلمه من الصانع. ويجب أن يسمح  .3
 على األقل:بالمهام التالية التوكيل للممثل الرسمي بالقيام 

) 10لفترة عشر ( الوطنية المختصةسلطات التصرف  تحتوالوثائق الفنية  إقرار الصانع بالمطابقةأن يجعل  -أ 
 ؛قتاريخ وضع المنتج في السو سنوات من 

األجهزة ، بطلب مبرر منها، جميع المعلومات والوثائق الالزمة لتأكيد مطابقة المختصةأن يوفر للسلطات الوطنية  -ب 
 ؛والمعدات الكهربائية
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األجهزة كافة التدابير المتخذة إلزالة المخاطر من  في، منهعند طلبها ، المختصةأن يتعاون مع السلطات الوطنية  -ج 
 .المشمولة بالتوكيل والمعدات الكهربائية

 المستورد مسؤوليات): 10( المادة

 .لمتطلبات هذه الالئحة المطابقة األجهزة والمعدات الكهربائيةيضع في السوق إال  أال المستورد يجب على .1

وأن يوفر اإلثباتات الالزمة  قام باإلجراء المناسب لتقويم المطابقة أن يتأكد من أن الصانع قد المستورد يجب على .2
 .حولها

تحمل شارة المطابقة، وأنها مصحوبة بالوثائق  والمعدات الكهربائية األجهزةأن يتأكد من أن  المستورد يجب على .3
 ).8( المادة من) 9(و) 8( الفقرتينفي المطلوبة، وأن الصانع قد قام باستيفاء المتطلبات المذكورة 

 .)17( المادة ) من2وفقا للفقرة ( األجهزة والمعدات الكهربائية بمطابقة المستورد إقرار إصدار المستورد يجب على   .4

) 4( المادتينغير مطابقة لمتطلبات  أجهزة ومعدات كهربائيةبأن  لالعتقاداألسباب  لديه المستورد أو توفرت إذا رأى .5
مطابقة. ومن  تصبحفي السوق حتى  الكهربائيةاألجهزة والمعدات  تلكعدم وضع  عليه يجب، ف)1( لحقالمو  )6(و

الصانع وسلطات  إبالغ المستوردجب على ي األجهزة والمعدات الكهربائيةمخاطر عن  ةإذا ما نجمت أي ،جهة أخرى
 مسح السوق بذلك.

 معه والعنوان المعتمد الذي يمكن من خالله التواصل ،المسجل التجاري االسماسمه أو بين يجب على المستورد أن ي .6
 .بها الملحقة الكتيبات أو الوثائق في أو عبواتها على أو والمعدات الكهربائية األجهزةعلى 

، كما يجب توفير باللغة العربية رشادات السالمةإب األجهزة والمعدات الكهربائيةمصاحبة  ضمان المستورد يجب على .7
 باللغة العربية.تعليمات االستعمال 

أن يتأكد من عدم تعارض عمليات ، وليتهؤ مس تحت األجهزة والمعدات الكهربائيةطالما كانت ، المستورد يجب على .8
 .)1( لحقالمو  )6(و) 4( المادتينلمتطلبات  األجهزة والمعدات الكهربائيةهذه النقل مع مطابقة  وأالتخزين 

ومن أجل ، والمعدات الكهربائيةاألجهزة في  بالنظر إلى المخاطر المتمثلةدعت الضرورة  كلما، المستورديجب على  .9
، المسوقة األجهزة والمعدات الكهربائيةاختبارات على عينات من  إجراء، البيئةو  حماية صحة وسالمة المستهلكين

غير  األجهزة والمعدات الكهربائية يخص فيمابسجالت للشكاوى  االحتفاظ ،وٕان اقتضى الحال ،الشكاوىعن  ىتحر الو 
 التتبعات.الموزعين عن هذه  إبالغ، كما يجب عليه التي تمت المطابقة واالستدعاءات
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بوضعها في السوق غير  قامالتي  األجهزة والمعدات الكهربائيةأن في األدلة للشك  توفرت لديهأو  المستورد إذا رأى .10
 األجهزةتلك  لجعلأن يقوم فورا باألفعال التصحيحية الالزمة  فيجب عليه، الساريةمطابقة للوائح الفنية الخليجية 

إذا ما  فإنه ،بسحبها أو استدعائها إذا اقتضى الحال. باإلضافة إلى ذلك يقومأو أن  ،مطابقة والمعدات الكهربائية
فورا أن يقوم  ى المستوردعلفيجب  ،الموضوعة في السوق األجهزة والمعدات الكهربائيةمخاطر عن  ةنجمت أي

 في والمعدات الكهربائية تلك األجهزةالدول األعضاء التي تم عرض  فيإخطار السلطات الوطنية المختصة ب
 التفاصيل المتعلقة بعدم المطابقة واألفعال التصحيحية التي تمت خاصة ،هاتفاصيل وتحديدالمخاطر  بهذه أسواقها
 .بشأنها

) سنوات بعد وضع 10لفترة عشر ( بالمطابقة المستورد وٕاقراربإقرار الصانع بالمطابقة  االحتفاظ يجب على المستورد .11
 .السلطات الوطنية المختصةالمعنية في السوق، وجعله تحت تصرف  األجهزة والمعدات الكهربائية

جميع المعلومات  في الدول األعضاء،على طلب السلطات الوطنية المختصة  بناءً  ،يجب على المستورد أن يوفر .12
فإن تعذر ذلك أمكن قبول الوثائق  ،وذلك باللغة العربية، والمعدات الكهربائيةاألجهزة والوثائق الالزمة لتأكيد مطابقة 

وذلك خالل فترة تحددها السلطات المعنية على أال تتجاوز  ،الصادرة باللغة اإلنجليزية بعد موافقة تلك السلطات
 .عشرين يوم عمل

 كلما طلبت هذه السلطات تزويدها ،األعضاءالوطنية المختصة في الدول  مع السلطاتالتعاون  على المستورديجب  .13
 بوضعها في السوق. قام التي األجهزة والمعدات الكهربائية المخاطر مناإلجراءات المتخذة إلزالة ب

 الموزع ولياتؤ مس): 11( المادة

 الالئحة.المطابقة لمتطلبات هذه  األجهزة والمعدات الكهربائيةفي السوق إال  يعرض أال وزعيجب على الم .1

والمعدات  األجهزة تلك أن من يتحقق أن الموزع على يجب السوق في األجهزة والمعدات الكهربائية عرض قبل .2
توفير  وبأنه تم العربية باللغة السالمة وبإرشادات المطلوبة بالوثائق مصحوبة وأنها المطابقة شارة تحمل الكهربائية

) 8( الفقرتين في المذكورة المتطلبات باستيفاء قاما قد المستوردو  الصانع وبأن ،باللغة العربيةتعليمات االستعمال 
 من هذه الالئحة. )10( المادة من) 6( الفقرة فيو ) 8( المادة من) 9(و

) 4( المادتين لمتطلبات مطابق غير مائية أو معدة كهربا اً جهاز  بأن لالعتقاد األسباب لديه توفرت أو لموزعل تبين إذا .3
 عن مخاطر ةأي نجمت ما وٕاذا ،مطابقة بحتص حتى السوق في عرضها عدم عليه يجبف ،)1( لحقالمو  )6(و

 .بذلك السوق مسح وسلطات المستورد أو الصانع يبلغ أن الموزع على يجب ،األجهزة والمعدات الكهربائية
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، أن يتأكد من عدم تعارض عمليات وليتهؤ مستحت  األجهزة والمعدات الكهربائيةطالما كانت ، الموزعيجب على  .4
 .)1( لحقالمو  )6(و) 4( المادتينلمتطلبات  والمعدات الكهربائية األجهزةهذه التخزين والنقل مع مطابقة 

بعرضها في السوق غير  قام التي األجهزة والمعدات الكهربائيةأن في  أدلة للشكه لتوفرت أو  الموزع اعتبرإذا  .5
 لضمانفيجب عليه فورًا التأكد من أنه تم اتخاذ األفعال التصحيحية الالزمة ، الساريةمطابقة للوائح الفنية الخليجية 

 فإنه ،ضافة إلى ذلكباإلاقتضى الحال.  إذاتم سحبها أو استدعائها  هأو أن، والمعدات الكهربائية ألجهزةا تلك مطابقة
إخطار السلطات الوطنية ب فوراً أن يقوم عليه  فيجب األجهزة والمعدات الكهربائيةمخاطر عن  ةإذا ما نجمت أي

، هاتفاصيل وتحديد المخاطرهذه بفيها  األجهزة والمعدات الكهربائيةهذه الدول األعضاء التي تم عرض  فيالمختصة 
 .بشأنها التفاصيل المتعلقة بعدم المطابقة واألفعال التصحيحية التي تمت وباألخص

جميع المعلومات الدول األعضاء، في على طلب السلطات الوطنية المختصة  بناءً  ،يوفر أن الموزع يجب على .6
ويجب عليه التعاون مع تلك السلطات كلما طلبت ، األجهزة والمعدات الكهربائيةوالوثائق الالزمة لتأكيد مطابقة 

 قام بعرضها في السوق. التي األجهزة والمعدات الكهربائيةإلزالة المخاطر من  تزويدها باإلجراءات المتخذة

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

في حكم الصانع، من حيث الخضوع لألجهزة والمعدات الكهربائية  الموزع وأألغراض هذه الالئحة، يعتبر المستورد 
أو  جهاز) من هذه الالئحة، وذلك إذا قام أي من المستورد أو الموزع بوضع أي 8الصانع الواردة في المادة ( مسؤولياتل

في  تم وضعه من قبل أو معدة كهربائية جهازفي السوق باسمه أو تحت عالمته التجارية، أو قام بتغيير أي معدة كهربائية 
 ت المعمول بها.السوق بطريقة يمكن أن تؤثر على مطابقته للمتطلبا

 االقتصاديين الفاعلين هوية تحديد): 13( المادة

 قتصادي قام بإمدادهمافاعل  كل السوق، عند الطلب، أن يحددوا لسلطات مسح االقتصاديين الفاعلينيجب على  .1
 .بأجهزة ومعدات كهربائية وكذلك كل فاعل اقتصادي قاموا هم بإمداده ، بأجهزة ومعدات كهربائية

لهم بتوفير المعلومات، المشار إليها  تسمح التي المناسبة واإلجراءات النظماالقتصاديين  الفاعلين لدى يكون أن يجب .2
من تاريخ اإلمداد  سنوات 10 لمدةوذلك  طلبها، على بناء السوق مسح لسلطات) من هذه المادة، 1في الفقرة (

 .األجهزة والمعدات الكهربائيةب
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 الفصل الثالث

 الكهربائية والمعدات األجهزةمطابقة 

 الخليجيةالقياسية  لمواصفاتل المطابقة فرضية): 14( المادة

 السالمة لمتطلبات مستوفية منها ألجزاء أو الخليجية القياسية للمواصفات المطابقة األجهزة والمعدات الكهربائية عتبارا يجب
 في المتطلبات هذه تغطية تمت حيثما، )1(والملحق  )6(و) 4( تينالماد في المبينة الكهرومغناطيسي التوافقاألساسية و 

 .منها المعنية األجزاء في أو القياسية المواصفات تلك
 .السارية الخليجية القياسية المواصفات قائمة على للحصول هيئةلل اإللكتروني الموقع إلى الرجوع يلزم

 الدولية القياسية لمواصفاتل المطابقة فرضية ):15( المادة

األجهزة والمعدات  عتبارا يجب )،14يتم إصدار أو نشر المواصفات القياسية الخليجية المشار إليها في المادة (حيثما لم 
 منها معنية ألجزاء أو) IECالكهروتقنية (الصادرة عن اللجنة الدولية الدولية  القياسية للمواصفات المطابقة الكهربائية
 تمت حيثما) 1(والملحق  )6(و) 4( تينالماد في المبينة الكهرومغناطيسي التوافقو  األساسية السالمة لمتطلبات مستوفية
 منها. المعنية األجزاء في أوالدولية  القياسية المواصفات تلك في المتطلبات هذه تغطية

 الخليجية القياسية المواصفات على الرسمية االعتراضات): 16( المادة

 التوافقو  األساسيةال تلبي كل متطلبات السالمة  قياسية خليجيةأن مواصفة  هيئةالدولة عضو أو ترى عندما  .1
)، فإنه يتم عرض هذا األمر على 1(لحق المو  )6(و) 4( تينالمادالتي تغطيها والمذكورة في  الكهرومغناطيسي

 .ذلكحول  اللجنة بإبداء الرأيهذه وتقوم  ،بالتبريرات الالزمة ، مرفقاً المطابقة من للتحقق الخليجية اللجنة

، باتخاذ القرار بشأن تعديل المواصفة القياسية المطابقة من للتحقق الخليجية اللجنةهيئة على ضوء رأي التقوم  .2
 الخليجية المعنية.

مراجعة وتعديل المواصفة ب للمواصفات العامة اللجنة تقوم في المواصفة القياسية الخليجيةعند اقتضاء التعديل  .3
 القياسية الخليجية المعنية.
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 بالمطابقة المستورد إقرار/  بالمطابقة الصانع إقرار): 17( المادة

 بالمطابقةالصانع إقرار  .1

 التوافقو  األساسيةالسالمة  متطلبات كل ستيفاءا تمقد  بأنه بالمطابقةالصانع إقرار  فيالتصريح  يجب -أ 
 ؛)1(الملحق و  )6و( )4( تينالماد في المذكورة الكهرومغناطيسي

، وأن )5( الملحق في المرفق للنموذج وفقاً  نجليزيةواإل العربية باللغتين بالمطابقةالصانع إقرار  يكون أن يجب -ب 
 وفقا األجهزة والمعدات الكهربائية على المطبق المطابقة تقويم إجراء يحدد وأن، فيه الواردة للعناصر شامالً يكون 
 ؛لذلك كلما كانت هناك ضرورة اإلقرار تحديث يجب كما ،)20(للمادة 

 .األجهزة والمعدات الكهربائية مطابقة وليةؤ مس الصانع يتولى ،بالمطابقةالصانع إقرار  بإصدار قيامال عند -ج 

 إقرار المستورد بالمطابقة .2

 التوافقو  األساسيةالسالمة  متطلبات كل ستيفاءا تمقد  بأنهإقرار المستورد بالمطابقة  في التصريح يجب -أ 
 المستوردة األجهزة والمعدات الكهربائيةبالنسبة لكل  )1(والملحق ) 6(و) 4( تينالماد في المذكورة الكهرومغناطيسي
 ؛)(الشحنة ضمن اإلرسالية

، وأن )6(الملحق  في المرفق للنموذج وفقاً  نجليزيةواإل العربية باللغتين يكون إقرار المستورد بالمطابقة أن يجب -ب 
 وفقا األجهزة والمعدات الكهربائية على المطابقة المطبقإجراء تقويم  يحدد وأن، فيه الواردة للعناصر شامالً  يكون

 ؛لذلك كلما كانت هناك ضرورة اإلقرار تحديث يجب كما ،)20للمادة (

 األجهزة والمعدات الكهربائية كل مطابقة وليةؤ مس المستورد يتولى بالمطابقة، المستورد إقرار بإصدار القيام عند -ج 
 .(الشحنة) اإلرسالية ضمن المستوردة

 المطابقة لشارة العامة المبادئ): 18( المادة

 .المطابقة شارة السوق في تعرض التي األجهزة والمعدات الكهربائية تحمل أن يجب .1

وفق المتطلبات الخليجية ذات العالقة  السارية كل المتطلبات والمعدات الكهربائية هزةاألج هذه تستوفي أن يجب .2
 .الخليجية شارة المطابقةب

 ،هذه الالئحة مقتضياتطبقا لالحاملة لشارة المطابقة  األجهزة والمعدات الكهربائيةيجب على الدول األعضاء اعتبار  .3
 .)1والملحق ( )6(و) 4( تينالماد في المبينة الكهرومغناطيسي والتوافق السالمة األساسية مستوفية لمتطلبات
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شارة المطابقة أو التي ال تلتزم بمتطلبات هذه الالئحة أن ُتعرض  ال تحمل الكهربائية التيلألجهزة والمعدات يسمح  .4
تبين عدم  ةبسهول إزالتها يمكن الو ، شرط أن تكون عليها إشارة واضحة فقط التسويقية المعارضأو ُتستخدم في 

 تصبحلن يتم عرضها في السوق إال بعد أن  والمعدات الكهربائية األجهزةوأن هذه ، التزامها بمتطلبات هذه الالئحة
 مطابقة.

 الرابع الفصل

 المطابقة تقويم

 المخاطر ): تحليل19( المادة

من خالل تحديد طر اخلمفي السوق، أن يقوم بتحليل ا األجهزة والمعدات الكهربائيةقبل وضع  ،الصانعيجب على 
 ،التسخين أو االشتعال بقابلية المتعلقة وتلك واإلشعاعية والصحية والكهربائية والميكانيكية والفيزيائية الكيميائيةاألخطار 

 .األخطار لهذه التعرض احتمال تقييم إلى باإلضافة ،أو المعدة الكهربائية الجهاز عن تنجم قد التي

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

 خطورتهما درجة حسب األجهزة والمعدات الكهربائيةلفئتين من  قائمتينالمطابقة  من للتحقق تحدد اللجنة الخليجية .1
 .)2) والقائمة (1القائمة (ب يشار إليهما البيئةو  والممتلكاتاألشخاص على 

 .)3( جراء تقويم المطابقة المفصل في الملحقإل )1(في القائمة  األجهزة والمعدات الكهربائيةتخضع  .2

 .)4( جراء تقويم المطابقة المفصل في الملحقإل )2في القائمة ( األجهزة والمعدات الكهربائيةتخضع  .3

 الكهروتقنية الدولية للجنة المطابقة تقويم لنظام طبقا مطابقة شهادة على الحاصلةاألجهزة والمعدات الكهربائية  تعتبر .4
(IECEE CB SCHEME) - بما فيها وضع األعضاء  للدول الوطنية الفروقات االعتبار في األخذ عليه يجب الذي

 ).4(و) 3( الملحقين في المفصلة المطابقة تقويم إلجراءات مستوفية -شارة المطابقة الخليجية

 كما لمنتجه المناسب المطابقة تقويم بإجراء القيام الصانع على يجب السوق، في كهربائية معدة أو جهاز أي وضع قبل .5
 .المادة هذه من )4( أو )3( وأ) 2( راتالفق في مفصل هو
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 المطابقة تقويم جهات للتعامل مع العامة المبادئ ):21( مادةال

طبقا لهذه الالئحة،  ،األجهزة والمعدات الكهربائيةاللجوء إلى خدمات طرف ثالث من أجل إجراء تقويم مطابقة  حالة في
 .)1للتعريف في المادة (مقبولة وفقا يجب إسناد خدمة تقويم المطابقة إلى جهات 

 الداخلية المختبرات ):22( مادةال

الفقرة في  إلصدار تقارير االختبارات المذكورةاستخدام مختبرات داخلية تابعة للصانعين أو تشكل جزءًا منهم  عند .1
 ، يجب أن تكون هذه المختبرات مستقلة عن جهة التصنيع)4.ب) من الملحق (2الفقرة (و ) 3) من الملحق (.ب1(
األجهزة والمعدات تشترك في التصميم أو اإلنتاج أو اإلمداد أو التركيب أو االستخدام أو الصيانة ألي من  أالو 

 التي تضطلع باختبارها. الكهربائية

 ) من هذه المادة استيفاء المتطلبات التالية:1يجب على المختبرات الداخلية المذكورة في الفقرة ( .2

أن تكون معتمدة وفقًا للوائح الخليجية الخاصة باالعتماد من قبل مركز االعتماد الخليجي أو أية جهة اعتماد  .أ 
 المنتدى أو (ILAC) عتماد المختبراتلمنظمة التعاون الدولي ال المتبادل االعتراف اتفاقيات على موقعة

 .(IAF) عتمادالدولي لال

لمركز االعتماد  وأن تضمن حيادية إصدار التقارير وٕاثباتهاأن تكون في شكل كيانات تنظيمية محددة،  .ب 
 الخليجي أو لجهة االعتماد المعنية.

في أي نشاط يمكن أن يتعارض مع استقالليتها ونزاهتها فيما يتعلق بنشاطات االختبار،  مشاركةتكون  أال .ج 
 .ويسري هذا االلتزام على موظفيها

 .مالتي تشكل جزءًا منهأن تكون خدماتها مقدمة حصرًا للصانعين  .د 

وسلطات مسح السوق  جهة التعيينيجب على الصانعين تقديم المعلومات الخاصة باعتماد مختبراتهم الداخلية إلى  .3
 عند الطلب.
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 الخامس الفصل

 األعضاء الدول وسلطات التزامات

 الوقائي المبدأ): 23( المادة

ألجهزة والمعدات الكهربائية بالنسبة لالوقائي  أالمبدبعين االعتبار  األعضاء المختصة في الدولالوطنية السلطات  تأخذ
تنظيم مسح السوق وفقًا عند الوفاء بااللتزام العام بهذه الالئحة، وبخاصة ) من 1المادة (على النحو المنصوص عليه في 

 ) من هذه الالئحة.42لمادة (ل

 السوق مسح بتنظيم العام االلتزام): 24( المادة

التي تم وضعها في السوق وفقا لمتطلبات  ألجهزة والمعدات الكهربائيةلسوق لاتنظيم وٕاجراء مسح بالدول األعضاء  تقوم
 .هذه الالئحة من) 26و() 52( تينالماديجب تطبيق مقتضيات  وفضًال عن ذلك ،ساريةاللوائح الفنية الخليجية ال

 المطابقة لتقويم المقبولة للجهاتالسوق  مسح سلطات تعليمات): 25( المادة

قامت شهادة بمعلومات متعلقة بأية  تزويدهالتقويم المطابقة المقبولة  اتالجهيمكن لسلطات مسح السوق الطلب من  .1
 مثل تلكلأو بالمعلومات التي تتعلق بأي رفض إصدار  نطاق عملهاضمن  بإصدارها أو سحبها اتالجهتلك 

 .والوثائق الفنية اتاالختبار بما في ذلك تقارير  ،الشهادة

 التوافقو  األساسية السالمة متطلبات تلبي ال ما أجهزة ومعدات كهربائية أن السوق مسح اتسلط وجدت إذا .2
 اتالجه إلى تعليمات إصدارتقوم ب )1( لحقموال )6(و )4( المادتين في عليها المنصوص الكهرومغناطيسي

 .األمر اقتضى إذا األجهزة والمعدات الكهربائيةبتلك  المتعلقة اتشهادال لسحب المطابقة لتقويم المقبولة

 التي قامت بإصدارها اتشهادالفي المقبولة إلعادة النظر  اتإصدار تعليمات إلى الجهب مسح السوق اتسلط تقوم .3
من  )4الملحق (من  3الفقرة كلما كان ذلك ضروريا، وخاصة في حاالت مخالفة الضوابط المنصوص عليها في 

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

 )IECEE CB SCHEME( لنظام طبقا المطابقة لشهادة الُمصدرة الجهاتالطلب من  المختصة الوطنيةلسلطات ليمكن  .1
 .نطاق عملهاضمن  بإصدارها أو سحبها اتقامت تلك الجهشهادة بمعلومات متعلقة بأية  تزويدها

 على حاصلة كهربائية ومعدات أجهزة أن األعضاء الدول من دولة أي في المختصة وطنيةال السلطات وجدت إذا .2
 الكهرومغناطيسي التوافقو  األساسية السالمة متطلبات تلبي الو  )IECEE CB SCHEME( لنظام طبقا المطابقة شهادة

 اتخاد أجل من المطابقة لشهادة الُمصدرة ةالجه إعالمتقوم ب )1( والملحق) 6(و) 4( المادتين في عليها المنصوص
ة للسلط يمكن ذلك، حول الكافية الضمانات توفيرو  الالزمة التصحيحية باإلجراءات ةالجه تلك تقم لم وٕاذا. الالزم

 األعضاء الدول وباقي الهيئةو  IECEE منظمة بإعالم وتقوم الجهة تلك عن الصادرة الشهاداتب قبولال تعليق المعنية
 .ذلك حيال الالزمة التدابير التخاد

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

 ساريةال الخليجية الفنية اللوائح بموجب إجراءات األعضاء الدول من أي في السوق مسح ةسلط اتخذت حال في .1
األجهزة  إحدى بأن لالعتقاد كاف سبب لديها كان حال في أو ،مهمة رمخاط تمثل التي بالمنتجات المتعلقة

 ،والبيئة والممتلكاتاألشخاص سالمة  أو صحة على خطورةً  تمثل الالئحة هذه تشملها التي والمعدات الكهربائية
 يجبو . الالئحة هذه في الواردة المتطلبات جميع يغطي ةالمعني الكهربائيةأو المعدة  للجهاز تقييماجري تلك السلطة تُ 

 .السوق مسح ةسلط مع الضرورة وفق التعاون العالقة أصحاباالقتصاديين  الفاعلين على

) 1المشار إليها في الفقرة ( التقييم عملية سياق في، في أي من الدول األعضاء السوق مسح ةسلط وجدت حال في .2
 تأخير دون تطلب ،الالئحة هذه في الواردة للمتطلبات مطابق غير أو المعدة الكهربائية الجهاز أن المادة،من هذه 

 ليصبح ةالسلط تلك تحددها التي الالزمة التصحيحية اإلجراءات يتخذ أن العالقة صاحب االقتصادي الفاعل من
 طبيعة مع تتناسبفترة  خالل استدعائه أو السوق من هلسحب أو المتطلبات لهذه اً مطابق أو المعدة الكهربائيةالجهاز 
 .وتحددها السلطات المعنية الخطورة

 لشهادة المطابقة طبقا لنظام تقويم المطابقة للجنة الدولية الكهروتقنيةالجهة الُمصدرة  بإبالغ السوق مسح ةسلط تقوم .3
(IECEE CB SCHEME)  ومنظمةIECEE 2) و(1وفقًا للفقرتين ( إجراءات من اتخاذه تم بما، أو الجهة المقبولة (

 من هذه المادة.
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 أو المعدة الكهربائيةالجهاز أن عدم مطابقة  في أي من الدول األعضاءمسح السوق  ةسلطفي حال اعتبرت  .4
التي  واإلجراءات التصحيحيةالدول األعضاء بنتيجة التقييم بقية هيئة و الإخطار ب تقوم ،الدولةهذه يتجاوز حدود 

 صاحب العالقة أن يتخذها. االقتصادي الفاعلمن  ُطلب

التصحيحية الالزمة بخصوص  اإلجراءاتتم اتخاذ  قد صاحب العالقة التأكد من أنه االقتصادي الفاعليجب على  .5
 سوق.الالتي عرضها في  األجهزة والمعدات الكهربائية

حددتها التي  الفترة خالل والكافي المناسب التصحيحي اإلجراء العالقة صاحب االقتصادي الفاعل يتخذ لم حال في .6
 مناسبة مؤقتة تدابير تخاذاب ةسلطال تلك تقوم، ) من هذه المادة2سلطة مسح السوق في الدولة العضو عمًال بالفقرة (

أو  الجهاز ءستدعااأو  لسحب أو المعنيةالعضو  الدولة سوق في أو المعدة الكهربائية الجهاز عرض تقييد أو منعل
بالمعلومات عما اتخذته هيئة والدول األعضاء األخرى ال بإخطارأيضا  تقومو  ،هذه الدولة سوق من الكهربائية المعدة
 .مؤقتةتدابير من 

خاصة  ،كل التفاصيل المتوفرةمن هذه المادة ) 6المشار إليها في الفقرة (عن التدابير المؤقتة تتضمن المعلومات  .7
غير المطابقة ومصدرها وطبيعة عدم المطابقة المفترضة  والمعدات الكهربائية األجهزةالبيانات المهمة للتعرف على 

والردود والحجج  ،الدولة العضو المعنيةفي قبل سلطة مسح السوق وطبيعة ومدة التدابير المتخذة من  ،وخطورتها
 :د إلىتعو عدم المطابقة  تتحدد بشكل خاص ما إذا كانو  ،االقتصادي صاحب العالقة الفاعلالمقدمة من 

 ؛والبيئة والممتلكاتاألشخاص سالمة و  صحةبفي تحقيق المتطلبات المتعلقة  أو المعدة الكهربائية الجهازفشل  -أ 
 أو

والتي ينتج عن  من هذه الالئحة )15() و14( تينالمادوجود قصور في المواصفات القياسية المشار إليها في  -ب 
 تطبيقها افتراض المطابقة.

 )من هذه المادة )7) و(6(غير الدولة التي قامت باتخاذ التدابير المذكورة في الفقرتين الدول األعضاء األخرى ( تقوم .8
وبأية معلومات إضافية في متناولها بخصوص عدم  قامت باتخاذها،بأية تدابير  الدول األعضاءبقية هيئة و ال بإبالغ

مع ما اتخذته الدولة تفاقها اوبأية اعتراضات لديها في حال عدم  ،المعني أو المعدة الكهربائيةالجهاز مطابقة 
 .من هذه المادة )7) و(6(العضو من التدابير المذكورة في الفقرتين 

 من إحدى ةبير المتخذابخصوص التد ،هيئةالالدول األعضاء أو  إحدىفي حال لم يتم إبداء أي اعتراض من قبل  .9
فإن من هذه المادة  )6(الفقرة في ليها إالمعلومات المشار ب تاريخ إبالغهاخالل ثالثة أشهر من  ،الدول األعضاء

 .ةصبح مبرر تبير االتد تلك
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، مثل غير المطابق المعني أو المعدة الكهربائية الجهازالالزمة بشأن دة قيِّ مُ اتخاذ التدابير البالدول األعضاء تقوم  .10
 .تأخيرمن أسواقها دون أي  أو المعدة الكهربائية الجهازسحب 

 األعضاء الدول لدى الحماية إجراءات): 28( المادة

من قبل إحدى الدول األعضاء بعد اكتمال اإلجراء المتخذ وفق الفقرتين  ةبير المتخذافي حال إبداء اعتراض على التد .1
في دولة معينة مخالف  ةبير المتخذاأن التد هيئةال، أو في حال اعتبرت من هذه الالئحة )27) من المادة (6) و(5(

 الفاعلينأو  الفاعلمشاورات مع الدول األعضاء ومع  بدون تأخير الهيئةتجري  الساريةللوائح الفنية الخليجية 
بير االتد تتقرر ما إذا كان، التقييمهذا لى ضوء نتائج وع بير.اك التدتلتقوم بتقييم و أصحاب العالقة االقتصاديين 

أو  الفاعلقرارها مباشرة إلى جميع الدول األعضاء وٕالى  الهيئة، وترسل ةأو غير مبرر  ةمن الدولة المعنية مبرر  ةالمتخذ
 أصحاب العالقة.االقتصاديين  الفاعلين

التدابير باتخاذ الدول األعضاء  تقوم، ةالمعنية مبرر العضو من قبل الدولة  ةبير المتخذاالتد الهيئةت في حال اعتبر   .2
أما في حال  بذلك. الهيئةوٕابالغ غير المطابقة من أسواقها األجهزة والمعدات الكهربائية الضرورية للتأكد من سحب 

 .اعنهلدولة تلك اتتراجع ، ةالمعنية غير مبرر العضو من قبل الدولة  ةبير المتخذاأن التد لهيئةاقررت 

األجهزة والمعدات وأن عدم مطابقة  ةالمعنية مبرر العضو من قبل الدولة  ةبير المتخذاأن التد للهيئةتبين في حال  .3
من هذه  )27المادة (ب) من -7الفقرة (المواصفات القياسية المشار إليها في ُيعزى إلى وجود قصور في  الكهربائية

وتدعوهما للتشاور  للمواصفات العامة واللجنة المطابقة من للتحقق الخليجية اللجنةكًال من باألمر  هيئةال تبلغ، الالئحة
 .تأخيروٕابداء الرأي، ثم تقوم بإصدار قرارها النهائي بهذا الشأن دون 

 )عاجل( للمعلومات السريع للتبادل الخليجي النظام – المعلومات تبادل): 29( المادة

 السريع لتبادل المعلوماتلنظام الخليجي من خالل ا) 27) من المادة (6(و )4يتم اإلخطار المنصوص عليه في الفقرات (
ويتم اإلشارة فيه إلى أنه مطلوب بموجب هذه الالئحة والالئحة العامة لسالمة المنتجات، ويتم إرفاق كل ، )عاجل(

 .لهذه الالئحة ونظام عاجلله وفقا  ةالداعم اتاإلثباتالمعلومات و 
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 داريةاإل للمتطلبات المطابقة عدم): 30( المادة

حالة من حاالت وجدت إحدى الدول األعضاء أي إذا ما ، في حال من هذه الالئحة )27بالمادة (مع عدم اإلخالل  .1
 صاحب العالقة وضع حد لعدم المطابقة المعنية: االقتصادي الفاعل، تطلب من المذكورة فيما يليالمطابقة  عدم

 ؛من هذه الالئحة )18المادة (ألحكام  بالمخالفة تثبيت شارة المطابقة -أ 

 ؛تثبيت شارة المطابقةعدم  -ب 

 بالمطابقة؛ أي إقرارعدم وجود  -ج 

 ؛المتوفر عدم صحة اإلقرار بالمطابقة -د 

 .الوثائق الفنيةكتمال اعدم وجود أو عدم  -ه 

الدولة  تتخذمن هذه المادة،  )1في حال استمرار وجود أي حالة من حاالت عدم المطابقة المذكورة في الفقرة ( .2
أو في السوق، أو ضمان سحبها  األجهزة والمعدات الكهربائية العضو المعنية التدابير الالزمة لتقييد أو منع عرض

 من السوق.استدعائها 

 السادس الفصل

 هيئةال إجراءات

 التطبيق وتدابير التعديالت): 31( مادةال

 بما ،المطابقة من للتحقق الخليجية اللجنة طريق عن تقوم، أن والعلمية، الفنية التطورات مواكبة أجل من للهيئة، يجوز .1
 :يلي

 الالئحة؛ بهذه المرفق) 1( (ه) من الجزء (ثانيا) من الملحق تحديث الفقرة -أ 

 ؛الالئحة بهذه المرفق) 2( الملحق في النظر إعادة -ب 

 ).20) من المادة (1في الفقرة () المذكورتين 2(و) 1( ونشر القائمتين إصدار ومراجعة -ج 

 المجلس موافقة بعد المفعول سارية المادة، لهذه وفقاً  المطابقة من للتحقق الخليجية اللجنة تجريها التي التعديالت تعتبر .2
 .عليها الفني
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 اللجنة إجراءات): 32( المادة

فيما يتعلق بهذه الالئحة وتعديالتها، ولها  للمواصفات العامة باللجنةستعانة اال المطابقة من للتحقق الخليجية للجنة يجوز
للجان االستعانة لهذه اإحالة أي موضوع فني إلى لجان قطاعية أو متخصصة أو مصغرة منبثقة عنها، ويجوز في الحق 

 .هيئةالبخبراء ومستشارين من خارج في أداء أعمالها 

 السابع الفصل

 إدارية أحكام

 اإلبالغ): 33( المادة

ثم  ،سريانهاحول تطبيق هذه الالئحة بعد الستة أشهر األولى من تاريخ  هيئةالإلى تقرير بإرسال األعضاء تقوم الدول  .1
 ذلك.بعد  كل سنة تباعاً 

 األجهزة والمعدات الكهربائيةللوضع فيما يتعلق بسالمة  تقييماً  ) من هذه المادة1المذكور في الفقرة (يتضمن التقرير  .2
 العوائقالعضو وبيان  السوق التي قامت بها الدولة مسحكذلك عرضًا عن أنشطة يتضمن  و، ومدى فعالية هذه الالئحة

 .المطابقة غير المنتجات على التركيز مع إحصائية بيانات وٕاعطاء

 .عضو عن التقارير الخاصة بكل دولة انشر ملخصتو هيئة تحرر ال .3

 والسرية الشفافية): 34( المادة

 تلتزمفي حال قامت السلطات الوطنية المختصة في الدول األعضاء والهيئة بتبني أية تدابير بموجب هذه الالئحة، 
بمتطلبات الشفافية من حيث ضرورة إطالع عامة المستهلكين على مخاطر الصحة والسالمة التي يمكن أن يتعرضوا لها 

يجب عليها مراعاة متطلبات السرية من حيث ضرورة عدم إفشاء كما ، األجهزة والمعدات الكهربائية من جراء استخدام
تطلع عليها في سياق تطبيق الالئحة ومسح األسواق والتي تغطيها "السرية  المعلومات غير المتعلقة بالصحة والسالمة التي

تضي الضرورة إطالع التي تق والمعدات الكهربائية األجهزة المهنية" بموجب طبيعتها، باستثناء ما يتعلق بخصائص سالمة
 عامة المستهلكين عليها.
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 إبداء أسباب التدابير المتخذة): 35( المادة

عرض  أية تدابير تتصل بتقييد أو منع إليها، بموجب هذه الالئحة، في اتخاذ ستنادااليجب بيان األسس الدقيقة التي تم  .1
 أو سحبها أو استدعاءها. في السوق األجهزة والمعدات الكهربائية

وٕابالغه كذلك ، تأخير) من هذه المادة دون 1المذكور في الفقرة ( إبالغ الطرف المعني بأي تدبير من النوعيجب  .2
وسائل المعالجة المتاحة له بموجب التشريعات الوطنية المعمول بها في الدولة المعنية والمهل الزمنية المحددة إلجراء ب

 تلك المعالجة.

 العقوبات): 36( المادة

والتي قد تشمل االقتصاديين  الفاعلينالمنظمة للعقوبات المطبقة على الوطنية سن التشريعات بالدول األعضاء  تقوم .1
فرض عقوبات جنائية في حال االنتهاكات الهامة لألحكام الوطنية التي تم اعتمادها وفقا لهذه الالئحة، وأن تتخذ كافة 

 العقوبات.التدابير التي من شأنها ضمان تنفيذ تلك 

مع االنتهاكات، ويمكن فعالة ورادعة ومتناسبة  ) من هذه المادة1لعقوبات المشار إليها في الفقرة (ايجب أن تكون  .2
 االقتصادي قد ارتكب في السابق انتهاكات لهذه الالئحة. الفاعلزيادتها إذا كان 

) من هذه المادة خالل سنة من 2) و(1تين (المشار إليها في الفقر الوطنية الدول األعضاء الهيئة بالتشريعات  تخطر .3
 .تأخيرتاريخ سريان هذه الالئحة، كما يجب عليها التبليغ عن أية تعديالت الحقة على هذه القوانين دون 

 الثامن الفصل

 الختامية األحكام

 العالقة ذات خرىاأل لوائحال): 37( المادة

فيما لم يرد بشأنه نص  األجهزة والمعدات الكهربائيةعلى  )BD-091005-04(تطبق الالئحة العامة لسالمة المنتجات رقم 
 في هذه الالئحة.
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 ): تحويل الالئحة إلى تشريعات وطنية في الدول األعضاء38المادة (

 ساريةوطنية قبل أن تصبح  تشريعاتتحويل اللوائح الخليجية إلى  ةشترط نظمها القانونيتالدول األعضاء التي  تقوم
 هيئة بذلك أوًال بأول.ال تخطرو هذه الالئحة  سريانقبل تاريخ  بسن تلك التشريعات الوطنيةفيها المفعول 

 لالئحة األول اإلصدار إلغاء): 39( المادة

 رقم "ألجهزة والمعدات الكهربائية المصممة لالستخدام في نطاق جهد معين"الئحة التحقق من المطابقة ل لغىتُ 
)BD07070503(– إصدار ) بسالمة خاصة وطنية أو خليجية فنية الئحة أي وكذلك ،- 27/11/2007بتاريخ  )1رقم 

 .الفنية ، وذلك اعتبارًا من تاريخ سريان هذه الالئحةالنطاق نفس في الكهربائية والمعدات األجهزة

 النفاذ تاريخ): 40( المادة

 .2016يوليو  1 خاعتباراً من تاري النفاذتدخل هذه الالئحة حيز 
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 )1( لحقالم

 الكهرومغناطيسي التوافق متطلباتو  منخفضة الجهد األجهزة والمعدات الكهربائيةبالخاصة للسالمة المتطلبات األساسية 

 األساسية المتطلبات .1

زالتها وذلك إيجب بيان ووضع الخصائص الرئيسية لألجهزة والمعدات الكهربائية عليها بصورة واضحة يصعب  -أ 
وٕاذا تعذر ذلك فيجب بيانها في كتيب أو نشرة ، الكهربائية أو وسمها على الجهاز أو المعدةمن خالل لصقها 

وذلك لضمان االستخدام اآلمن لها في التطبيقات التي صنعت من  تشمل إرشادات االستعمالترفق معها 
 أجلها.

طريقة تضمن إمكانية ب -بما في ذلك األجزاء المكونة لها  –األجهزة والمعدات الكهربائيةيجب أن تصنع  -ب 
 تجميعها وتوصيلها بشكل آمن وجيد.

ليها في إبحيث تكفل تحقيق الوقاية من األخطار المشار  األجهزة والمعدات الكهربائيةع صنّ يجب أن تصمم وتُ  -ج 
في التطبيقات التي  أو المعدة الكهربائيةشريطة أن يتم استخدام الجهاز الملحق، من هذا  )3) و(2( لفقرتينا
 .من أجلها وأن تتم صيانتها بطريقة مالئمةعدت أ

 
 األجهزة والمعدات الكهربائية من تنشأ التي األخطار من الوقاية .2

) أعاله، من أجل ضمان ما 1العامة المذكورة في الفقرة ( الشتراطاتلطبقًا تحديد التدابير ذات الطبيعة الفنية يجب 
 يلي:
أو أي ضرر قد ينتج عن التالمس المباشر أو غير  الجسديمالئمة من خطر األذى  األشخاص بطريقةحماية  -أ 

 ؛المباشر
أال تنتج درجات حرارة أو أقواس كهربائية أو إشعاعات أو تأثيرات كهرومغناطيسية قد تسبب خطرا على  -ب 

 ؛المحيطة بهم البيئة أو الممتلكات األشخاص أو
األجهزة والمعدات بطريقة مالئمة من األخطار غير الكهربائية التي تنتج عن  والممتلكاتاألشخاص حماية  -ج 

 ؛والتي يمكن أن تظهر من الممارسات العملية الكهربائية
 ؛المتوقعة الجهاز عمل لظروفأن يكون العازل مناسبًا  -د 
وشكل المأخذ  يجب أن يتم مراعاة الجهد الكهربائي والتردد الخاص بكل دولة من الدول األعضاء وكذلك نوع -ه 

 :(القابسات والمقابس) المستخدم في كل دولة حسب الجدول التالي
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االمارات العربية  
المملكة العربية  مملكة البحرين المتحدة

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 يلسكنا
 

220/380 ±5 
لالستعمال بالنسبة 

 الصناعي

 
 

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/G G G C/G D/G C/G A/D/G 

 .حسب الرموز المذكورة في الجدول أعاله .لمعرفة نوع وشكل القابسات والمقابس)IEC( موقع الهيئة الدولية الكهروتقنيةمالحظة: يلزم الرجوع إلى 

مصممة للعمل  التي تعمل بأجواء داخلية غير مكيفة أو خارجية األجهزة والمعدات الكهربائيةيجب أن تكون  -و 
 .بما يتناسب مع الظروف المناخية في الدول األعضاء في هذه األجواء

 األجهزة والمعدات الكهربائيةالوقاية من األخطار التي تكون نتيجة لمؤثرات خارجية على  .3
 ما يلي: من أجل ضمان من هذا الملحق )1( فقرةال للمتطلبات األساسية المبينة في يجب تحديد التدابير الفنية طبقاً 

شخاص األض عرِّ المتطلبات الميكانيكية المتوقعة بطــريقة ال تُ  األجهزة والمعدات الكهربائيةتستوفي  أن -أ 
 ؛للخطر والممتلكات

التأثيرات غير المـيكانيكية في الظروف البيئية المتوقعة، بطـريقة ال  األجهزة والمعدات الكهربائيةيجب أن تقـاوم  -ب 
 للخطر؛ والممتلكاتاألشخاص ض عـرٍّ تُ 

في ظروف زيادة الحمل  األشخاص والممتلكاتعلى  اخطر  األجهزة والمعدات الكهربائيةيجب أال تشكل  -ج 
 .المتوقعة

 الكهرومغناطيسي التوافق متطلبات .4
 األجهزة والمعدات الكهربائيةمن  المتولد (التشويش) والتداخل الكهرومغناطيسي ضطرابااليتجاوز  الأ يجب -أ 

 ؛والمعدات األخرىمعدات الراديو واالتصاالت السلكية والالسلكية  وظائفعلى  الذي يؤثرالمستوى 
الكهرومغناطيسي  (التشويش) من االضطراب المناعةمن  الكهربائية مستوىجهزة والمعدات أللأن يكون  يجب -ب 

 دون حدوث تشويش غير مقبول عند االستخدام الطبيعي لها.بحيث تعمل 
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 )2( لحقالم
 والظواهر الطبيعية التي تقع خارج نطاق هذه الالئحة والمعدات الكهربائيةاألجهزة 

 ؛لالنفجار أجواء قابلةفي  لالستخداماألجهزة والمعدات الكهربائية  .1
 ؛غراض الطبيةشعاعي واألللطب اإل والمعدات الكهربائيةاألجهزة  .2
 ؛األجزاء الكهربائية للمصاعد الخاصة باألفراد والبضائع .3
 ؛الكهرباء أجهزة قياس .4
 ؛أجهزة التحكم في السور الكهربائي .5
 ؛التداخل الراديو كهربائي .6
 ألحكـــام المطابقـــة ،الحديديـــةلســـكك فـــي الســـفن والطـــائرات وا ســـتخداملال ،متخصصـــةال األجهـــزة والمعـــدات الكهربائيـــة .7

 تمثيل فيها. للدول األعضاءطراف) الدولية التي يوجد الجـهات (األ الموضوعة من طرف ةـالسالم
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 )3( لحقالم
 )1(القائمة  ضمن المدرجة ألجهزة والمعدات الكهربائيةل بالنسبةالمطابقة تقويم إجراء 

 :الوثائق الفنية .1

 األجهزة والمعدات الكهربائيةيجب على الصانع إعداد الوثائق الفنية، والتي يجب أن تمكن من تقييم مدى مطابقة  -أ 
 مع المتطلبات الفنية المطبقة، كما يجب أن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر

 (Risk Analysis and Risk Assessment). 

يجب أن تحدد الوثائق الفنية المتطلبات المطبقة وأن تشمل، بحسب مقتضيات التقييم، التصميم والتصنيع وتشغيل  -ب 
 تحوي الوثائق الفنية العناصر اآلتية على األقل حيثما لزم األمر:يجب أن و . األجهزة والمعدات الكهربائية

 الكهربائية؛والمعدات وصف عام لألجهزة  )1

المكونات والمركبات الجزئية والدوائر ومخططات وصف مفصل مع رسوم التصميم والتصنيع، شامال قائمة  )2
 ؛األجهزة والمعدات الكهربائيةوالمواد المستعملة في 

 ؛األجهزة والمعدات الكهربائيةالالزمة لفهم الرسوم المشار إليها والمخططات وتشغيل األوصاف والشروح  )3

 ؛األجهزة والمعدات الكهربائيةعناوين أماكن تصنيع وتخزين  )4

 الكهروتقنيةالصادرة عن اللجنة الدولية  الدولية القياسية لمواصفاتا أوبيان للمواصفات القياسية الخليجية  )5
)IEC( ، ،ووصف للحلول المتخذة الستيفاء المتطلبات األساسية للوائح الفنية الخليجية المطبقة كليًا أو جزئيا

الصادرة عن اللجنة  الدولية القياسية لمواصفاتا أو السارية حيثما ال يتم تطبيق المواصفات القياسية الخليجية
للمواصفات القياسية الخليجية يجب أن تبين الوثائق الفنية . في حالة التطبيق الجزئي )IEC( الكهروتقنيةالدولية 

 الفقرات التي تم تطبيقها؛

 ؛، إلخجزةنتائج حسابات التصميم القائمة والفحوصات المن )6

 ؛وصف إلجراء تقويم المطابقة المتبع )7

 .أو من جهة مقبولة من هذه الالئحة، )22(، وفقا للمادة نعالصل تابعة داخلية اتمختبر تقارير االختبارات من   )8

الوثائق الفنية باللغة العربية، فإن تعذر ذلك أمكن قبول الوثائق الصادرة باللغة اإلنجليزية بعد موافقة  إعداديجب  -ج 
 .السلطات الوطنية المختصة في الدول األعضاء

 لطلب استجابة العربية اللغة إلى الفنية الوثائق من المطلوبة لألجزاء ترجمة يقدم أن أو المستورد الصانع على يجب -د 
 .األعضاء الدول من أي في السوق مسح سلطات من مبرر
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 فإنها منها، ألجزاء ترجمةً  أو الفنية الوثائق توفير أو المستورد الصانع من السلطات الوطنية المختصة تطلب عندما -ه 
 مبررات وجود حال في إال ترجمتها، أو الوثائق هذه مثل الستالم عملعشرون يوم  مدته نهائياً  موعداً  تحدد قد

 .وآنية جدية خطورة حالة لوجود بالنظر أقصر مدة تستدعي

 مسح لسلطات فإن الفقرة، هذه من) ه(و) د(و) ج( النقط في المذكورة للمتطلبات المستورد أو الصانع يمتثل لم إذا -و 
أو الجهة التي تحددها  مقبولة جهة قبل من الكهربائية المعدة أو الجهاز على اختبار إجراء طلب في الحق السوق

 األجهزة والمعدات الكهربائية مطابقة من التأكد أجل من المستورد، أو الصانع نفقة وعلى خالل فترة محددة
) 4( المادتين في المبينة الكهرومغناطيسي التوافقو  األساسية السالمة ولمتطلبات المعتمدة القياسية للمواصفات

 ).1( والملحق) 6(و

 التصنيع .2

األجهزة يجب على الصانع اتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية كي تضمن عمليات التصنيع والمراقبة مطابقة  -أ 
) ومع متطلبات اللوائح الفنية الخليجية 1المصنعة مع الوثائق الفنية المشار إليها في الفقرة ( والمعدات الكهربائية

 الخاصة بها.

الصادرة عن المنظمة الدولية القياسية المواصفات  أوتعتبر أنظمة اإلدارة المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية  -ب 
 أ).-2( نقطةالخاصة بنظم اإلدارة ذات الصلة مستوفية لشروط ال (ISO)للمواصفات 

 شارة المطابقة وٕاقرار الصانع بالمطابقة .3

على  بوضع الشارة ذات العالقة والمتطلباتا للوائح الفنية الخليجية يجب على الصانع تثبيت شارة المطابقة وفق -أ 
 متطلبات اللوائح الفنية الخليجية السارية. حققي أو معدة كهربائيةكل جهاز 

(إقرار الصانع  األجهزة والمعدات الكهربائيةنموذج من لكل يجب على الصانع أن يصدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة  -ب 
تيحه ضمن الوثائق الفنية ، وأن يُ )5في الملحق (المرفق ) والنموذج 17) من المادة (1طبقا للفقرة ( بالمطابقة)

) سنوات بعد وضع المنَتج في السوق. يجب أن يحدد إقرار الصانع 10لمدة عشر (المختصة للسلطات الوطنية 
 بالمطابقة نموذج المنَتج الذي أصدر من أجله.

 الصانع بالمطابقة للسلطات المعنية عند الطلب.يجب توفير نسخة من إقرار  -ج 

 الممثل الرسمي .4
شرط ) باسم الصانع وتحت كامل مسؤوليته، 3ة (واجبات المشار إليها في النقطاليمكن للممثل الرسمي للصانع القيام ب

  أن يكون ذلك موضحا في التوكيل المحرر له من قبل الصانع.
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 )4( الملحق
 )2(ضمن القائمة  المدرجةألجهزة والمعدات الكهربائية ل بالنسبةإجراء تقويم المطابقة 

 يجب أن يحتوي الطلب على:و  .فحص الطرازل واحدة من اختياره جهة مقبولةليجب على الصانع أن يقدم طلبا  .1

 ؛الممثل الرسمي ، واسم وعنوان الممثل الرسمي للصانع إذا تم تقديم الطلب من قبلاسم وعنوان الصانع -أ 

 مكتوب بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى؛إقرار  -ب 

 ؛التالية) 2المبينة في الفقرة ( الوثائق الفنية -ج 

برنامج  الستكمال، ويمكن للجهة المقبولة طلب المزيد من العينات إن دعت الضرورة المنتجعينات ممثلة عن  -د 
 االختبارات؛

صميم. يجب أن تشير هذه األدلة إلى كل الوثائق التي األدلة الداعمة لتوافق الحلول الفنية المتخذة في الت -ه 
 القياسية لمواصفاتأو االخليجية يتم استعمالها، على وجه الخصوص حين ال يتم تطبيق المواصفات القياسية 

بأكملها. يجب أن تشمل األدلة الداعمة، كلما اقتضى  )IECالدولية الصادرة عن اللجنة الدولية الكهروتقنية (
الصانع وتحت  باسمالحال، نتائج االختبارات المنفذة في المختبر المناسب لدى الصانع، أو في مختبر آخر 

 وليته.ؤ مس

 

 :الوثائق الفنية .2

 والمعدات الكهربائيةاألجهزة يجب على الصانع إعداد الوثائق الفنية، والتي يجب أن تمكن من تقييم مدى مطابقة  -أ 
 مع المتطلبات الفنية المطبقة، كما يجب أن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر

 (Risk Analysis and Risk Assessment). 

يجب أن تحدد الوثائق الفنية المتطلبات المطبقة وأن تشمل، بحسب مقتضيات التقييم، التصميم والتصنيع وتشغيل  -ب 
 . يجب أن تحوي الوثائق الفنية العناصر اآلتية على األقل حيثما لزم األمر:لكهربائيةاألجهزة والمعدات ا

 ؛الكهربائية  والمعداتوصف عام لألجهزة  )1

المكونات والمركبات الجزئية والدوائر ومخططات وصف مفصل مع رسوم التصميم والتصنيع، شامال قائمة  )2
 ؛الكهربائيةاألجهزة والمعدات والمواد المستعملة في 

 ؛األجهزة والمعدات الكهربائيةاألوصاف والشروح الالزمة لفهم الرسوم المشار إليها والمخططات وتشغيل  )3

 ؛األجهزة والمعدات الكهربائيةعناوين أماكن تصنيع وتخزين  )4
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الكهروتقنية الدولية الصادرة عن اللجنة الدولية  القياسية لمواصفاتأو ابيان للمواصفات القياسية الخليجية  )5
)IEC( ، المطبقة كليًا أو جزئيا، ووصف للحلول المتخذة الستيفاء المتطلبات األساسية للوائح الفنية الخليجية

الدولية الصادرة عن اللجنة  القياسية لمواصفاتأو ا السارية حيثما ال يتم تطبيق المواصفات القياسية الخليجية
التطبيق الجزئي للمواصفات القياسية الخليجية يجب أن تبين الوثائق الفنية . في حالة )IECالدولية الكهروتقنية (

 الفقرات التي تم تطبيقها؛

 ؛، إلخجزةنتائج حسابات التصميم القائمة والفحوصات المن )6

نسخة من شهادة مطابقة الطراز ووصف الحلول التي يضمن بها الصانع مطابقة اإلنتاج مع الطراز المحدد في  )7
 الطراز ونسخ من الوثائق التي أرسلها الصانع إلى الجهة المقبولة. شهادة مطابقة

 ؛وصف إلجراء تقويم المطابقة المتبع )8

 .أو من جهة مقبولة من هذه الالئحة، )22(، وفقا للمادة نعالصل تابعة داخلية اتمختبر تقارير االختبارات من  )9

باللغة العربية، فإن تعذر ذلك أمكن قبول الوثائق الصادرة باللغة اإلنجليزية بعد موافقة إعداد الوثائق الفنية يجب  -ج 
 .السلطات الوطنية المختصة في الدول األعضاء

 لطلب استجابة العربية اللغة إلى الفنية الوثائق من المطلوبة لألجزاء ترجمة يقدم أن أو المستورد الصانع على يجب -د 
 .األعضاء الدول من أي في السوق مسح سلطات من مبرر

 فإنها منها، ألجزاء ترجمةً  أو الفنية الوثائق توفير أو المستورد الصانع منالسلطات الوطنية المختصة  تطلب عندما -ه 
 مبررات وجود حال في إال ترجمتها، أو الوثائق هذه مثل الستالمعشرون يوم عمل  مدته نهائياً  موعداً  تحدد قد

 .وآنية جدية خطورة حالة لوجود بالنظر أقصر مدة تستدعي

 مسح لسلطات فإن الفقرة، هذه من) ه(و) د(و) ج( النقط في المذكورة للمتطلبات المستورد أو الصانع يمتثل لم إذا -و 
أو الجهة التي تحددها  مقبولة جهة قبل من الكهربائية المعدة أو الجهاز على اختبار إجراء طلب في الحق السوق

 األجهزة والمعدات الكهربائية مطابقة من التأكد أجل من المستورد، أو الصانع نفقة وعلى خالل فترة محددة
) 4( المادتين في المبينة الكهرومغناطيسي التوافقو  األساسية السالمة ولمتطلبات المعتمدة القياسية للمواصفات

 ).1( والملحق) 6(و

األجهزة ) سنوات بعد وضع 10لمدة عشر ( ختصةالميجب أن يتيح الصانع الوثائق الفنية للسلطات الوطنية  -ز 
 في السوق. والمعدات الكهربائية
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 :يلي بما تقوم أن المقبولة الجهة على يجب .3

 :ألجهزة والمعدات الكهربائية ل بالنسبة -أ 

 .والمعدات الكهربائية ألجهزةل الفني التصميم مالئمة تقييم أجل من الداعمة واألدلة الفنية الوثائق فحص )1

بالتعاون مع الصانع إذا دعت و  ) من هذه الالئحة19المخاطر التي أجراها الصانع وفقا للمادة (تقييم لتحليل  )2
 .الضرورة

 :للعينات بالنسبة   -ب 

 المواصفات مع بالتوافق تصميمها تم التي العناصر وتحديد الفنية للوثائق مطابق العينات تصنيع أن من التأكد )1
 والعناصر ،)IECالدولية الصادرة عن اللجنة الدولية الكهروتقنية ( القياسية لمواصفاتأو االخليجية  القياسية

 ؛تلك المواصفات القياسية مع التوافق دون تصميمها تم التي

 تطبيق الصانع اختيار حالة في للتأكد بالنيابة، بها يقوم من توكيل أو المناسبة، واالختبارات بالفحوصات القيام )2
الدولية الصادرة عن اللجنة  القياسية لمواصفاتأو ا الخليجية القياسية المواصفات في المحددة الفنية الحلول

 صحيحا؛ تطبيقا تطبيقها تم بأنه )،IECالدولية الكهروتقنية (

 الحلول تطبيق عدم حالة في للتأكد بالنيابة، بها يقوم من توكيل أو المناسبة، واالختبارات بالفحوصات القيام )3
الدولية الصادرة عن اللجنة الدولية  القياسية لمواصفاتأو ا الخليجية القياسية المواصفات في المحددة الفنية

 الفنية للوائح األساسية المتطلبات تحترم الصانع قبل من المتخذة الفنية الحلول بأن )،IECالكهروتقنية (
 السارية؛ الخليجية

 .واالختبارات الفحوصات إجراء مكان على الصانع مع االتفاق )4

. ومخرجاتهماأعاله ) ب(و) أ( للفقرتين طبقا بها قامت التي اإلجراءات عن تقرير إصدار المقبولة الجهة على يجب -ج 
 بعد إال جزئيا أو كليا التقرير هذا تنشر أال المقبولة الجهة على يتعين ،جهة التعيين تجاه بمسؤولياتها المس بدون

 الصانع. مصادقة

 الطراز:فحص بالنسبة لشهادة  -د 

 أو المعدة الكهربائية المعني الجهاز على السارية الخليجية الفنية اللوائح متطلبات مع مطابق الطراز كان إذا )1
 .الطراز فحص شهادة للصانع تصدر المقبولة الجهة فإن
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التي والفحوصات وقائمة باالختبارات  الصانع، وعنوان اسم علىلهذه الالئحة وأن تحتوي  الشهادةتشير  أن يجب )2
للطراز واضح وصف و  ،)ِجدتوُ  إن( سريانها وشروط ،مع اإلشارة إلى تقارير االختباراتونتائجها تم إجراؤها 

 الشهادة تحتوي أن ويمكن. هلتحديد الالزمة المعطياتكذا كل و له  صورة ملونةو  متضمنا أبعادهالمصادق عليه 
 .مرفقات على

 المصنَّعة األجهزة مطابقة تقويم من للتمكين المناسبة المعلومات كل على مرفقاتها مع الشهادة تحتوي أن يجب )3
 .التشغيل أثناء المراقبة من والتمكين المفحوص الطراز مع

والمعدات الكهربائية  األجهزة على السارية الخليجية الفنية اللوائح متطلبات مع مطابق غير الطراز كان إذا )4
 مع بقرارها الطلب صاحب تبلغ وأن الطراز فحص شهادة إصدار ترفض أن المقبولة الجهة على يجب المعنية،

 .رفضها حول المفصلة المبررات توفير
 بالنسبة للتطورات في الحالة التقنية:  -ه 

 إلى التطورات هذه أشارت وحيثما عموما، المعروفة التقنية حالة في التطورات كل تتبع أن المقبولة الجهة على يجب
 :فيجب السارية، الخليجية الفنية اللوائح متطلبات مع عليه المصادق الطراز مطابقة عدم ظهور إمكانية

 أن عليها اإلضافية، الفحوصات إلى الحاجة حالة وفي إضافية، فحوصات إلى الحاجة المقبولة الجهة تحدد أن )1
 .بذلك الصانع تبلغ

مراجعة شهادة فحص الطراز كلما كان ذلك ضروريا، خاصة في حالة التغيير في عملية التصنيع أو التغيير في  )2
 سنوات. ثالث، وعلى أي حال كل الجهاز أو المعدة الكهربائيةالمادة الخام أو المكونات الداخلة في تصنيع 

 في التغييرات بكل الطراز فحص بشهادة الخاصة الفنية بالوثائق تحتفظ التي المقبولة الجهة إبالغ الصانع ىعل )3
 مع أو السارية، الخليجية الفنية اللوائح لمتطلبات بالمطابقة المس شأنها من والتي عليه، المصادق الطراز
 لشهادة إضافة شكل على إضافية مصادقة تستدعي التغييرات هذه مثل. الطراز فحص شهادة سريان شروط
 .األولية الطراز فحص

 الكهرومغناطيسي التوافقو  األساسيةيجب أن تسحب شهادة فحص الطراز في حالة عدم االلتزام بمتطلبات السالمة  -و 
 .)1والملحق ( )6(و) 4( المادتينالمذكورة في 

 وٕاتاحتها الفنية، الوثائق مع وٕاضافاتها ومرفقاتها الطراز فحص شهادة من بنسخة االحتفاظ الصانع على يجب  -ز 
 .السوق في المنَتج وضع بعد سنوات عشر لمدة المختصة الوطنية للسلطات
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 التصنيع .4

األجهزة يجب على الصانع اتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية كي تضمن عمليات التصنيع والمراقبة مطابقة  -أ 
الطراز المصادق عليه بشهادة فحص و ) 2المصنعة مع الوثائق الفنية المشار إليها في الفقرة ( والمعدات الكهربائية

 )، ومع متطلبات اللوائح الفنية الخليجية الخاصة بها.د-3( النقطةالطراز المشار إليها في 

الصادرة عن المنظمة الدولية القياسية أو المواصفات تعتبر أنظمة اإلدارة المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية  -ب 
 ).أ-4( نقطةارة ذات الصلة مستوفية لشروط الالخاصة بأنظمة اإلد (ISO)للمواصفات 

 شارة المطابقة وٕاقرار الصانع بالمطابقة .5

على بوضع الشارة ذات العالقة والمتطلبات يجب على الصانع تثبيت شارة المطابقة وفقا للوائح الفنية الخليجية  -أ 
 متطلبات اللوائح الفنية الخليجية السارية. يحققأو معدة كهربائية  جهازكل 

(إقرار الصانع  األجهزة والمعدات الكهربائيةنموذج من كل على الصانع أن يصدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة ل يجب -ب 
، وأن يتيحه ضمن الوثائق الفنية للسلطات )5) والنموذج في الملحق (17) من المادة (1طبقا للفقرة ( بالمطابقة)
السوق. يجب أن يحدد إقرار الصانع بالمطابقة  ) سنوات بعد وضع المنَتج في10لمدة عشر ( المختصةالوطنية 

 نموذج المنَتج الذي أصدر من أجله.

 يجب توفير نسخة من إقرار الصانع بالمطابقة للسلطات المعنية عند الطلب. -ج 

 

 الممثل الرسمي .6

) .ه3( النقط واجبات المشار إليها فيالالقيام ب) و 1( فقرةيمكن للممثل الرسمي للصانع تقديم الطلب المشار إليه في ال
شرط أن يكون ذلك موضحا في التوكيل المحرر له من قبل باسم الصانع وتحت كامل مسؤوليته،  ،)5(الفقرة ) و ز.3و(

 .الصانع
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 )5الملحق (
 إقرار الصانع بالمطابقة

 Declaration of Conformity  اإلقرار بالمطابقة
الوحيد للجهاز أو المعدة  يالتعريف الرقم .1

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

electrical equipment(i.e Model no) 

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

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

 الجهاز موضوع اإلقرار (تعريف .4
مع توفير معطيات أو المعدة الكهربائية 

 التتبعية)

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

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

 4موضوع اإلقرار المبين في الفقرة  .5
 الخليجيةاللوائح الفنية  لمتطلبات مطابق

---------------------- 
5. The object of the declaration 

described in point 4 is in conformity 
with the Gulf Technical Regulations 

 القياسية المواصفات إلى اإلشارة .6
 الفنية المتطلبات أو المطبقة، الخليجية

 بالمطابقة اإلقرار في المستخدمة

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

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

 إذا لزم)( المقبولة الجهة اسم .7
 المقبولة رقم الجهة .8
 المقبولة الجهة نطاق تدخل .9

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

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

7. The notified body name (if any) 

8. Number of the notified body 

9. Notified body scope 

 Additional information .10 ---------------------- معطيات إضافية .10

 المسؤولية 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 وبتفويض عن

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

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

 (signature) ---------------------- (التوقيع)
 

 الوثائق الواجب إرفاقها مع هذا اإلقرار:
 تقويم إجراء تحديد مقبولة جهة إلى اللجوء حالة في -

 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( الملحق

 بالمطابقة إقرار المستورد
 Declaration of Conformity  اإلقرار بالمطابقة

الوحيد للجهاز أو المعدة  يالتعريف الرقم .1
 (رقم الطراز مثال) الكهربائية

---------------------- 1. Unique identification No of the 
electrical equipment (i.e Model no) 

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

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

 الجهاز موضوع اإلقرار (تعريف .4
مع توفير معطيات أو المعدة الكهربائية 

 التتبعية)

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

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

 4موضوع اإلقرار المبين في الفقرة  .5
 الخليجيةاللوائح الفنية  لمتطلبات مطابق

---------------------- 
5. The object of the declaration 

described in point 4 is in conformity 
with the Gulf Technical Regulations 

 القياسية المواصفات إلى اإلشارة .6
 الفنية المتطلبات أو المطبقة، الخليجية

 بالمطابقة اإلقرار في المستخدمة

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

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

 إذا لزم)( المقبولة الجهة اسم .7
 المقبولة رقم الجهة .8
 المقبولة الجهة نطاق تدخل .9

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

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

7. The notified body name (if any) 

8. Number of the notified body 

9. Notified body scope 

 معطيات إضافية .10
 

---------------------- 10. Additional information 
 

 المسؤولية 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 وبتفويض عن

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

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

 (signature) ---------------------- (التوقيع)

 

 الوثائق الواجب إرفاقها مع هذا اإلقرار:
 تقويم إجراء تحديد مقبولة جهة إلى اللجوء حالة في -

 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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