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 تمھید

1.  ً من أھداف مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الرامیة إلى تحقیق التكامل والترابط بین الدول األعضاء في  انطالقا
ً مع أھداف " االتفاقیة االقتصادیة الموحدة " بین دول المجلس، جمیع المیادین وصوالً لوحدتھا والتي  ،وتمشیا

شترك بین دول المجلس، كما حددت خطوات وضعت أسس السوق الخلیجیة المشتركة لتطویر أسلوب العمل الم
بإقامة منطقة التجارة الحرة، ثم االتحاد الجمركي، ثم استكمال السوق الخلیجیة المشتركة،  اً التكامل االقتصادي بدء

 وانتھاًء باالتحاد النقدي واالقتصادي، وكذلك توحید تشریعاتھا التجاریة والصناعیة والجمركیة.

2.  ً تعاون لدول الخلیج العربیة من إنشاء ھیئة التقییس لدول مجلس التعاون لدول الخلیج ألھداف مجلس ال وتحقیقا
لتعزیز مسیرة التكامل االقتصادي ومواكبة ما یتطلبھ قیام االتحاد الجمركي من توحید المواصفات  )GSO(العربیة 

لما فیھ صالح ، مجلسالتي تدخل إلى أسواق دول ال وجودة السلعوالمقاییس بالدول األعضاء وضمان سالمة 
وتوحید أنشطة التقییس المختلفة ومتابعة تطبیقھا وااللتزام بھا للمساھمة في تطویر قطاعاتھا اإلنتاجیة  مواطنیھا.

بما یحقق دعم الخلیجیة والخدمیة وتنمیة التجارة بینھا وحمایة المستھلك والبیئة والصحة العامة وتشجیع الصناعات 
االقتصاد الخلیجي والمحافظة على مكتسبات دول المجلس ویساھم في تقلیص العوائق الفنیة للتجارة بما یتماشى مع 

 .)WTOمنظمة التجارة العالمیة ( الدول تجاه اتفاقیات التزاماتأھداف االتحاد الجمركي ومع 

م) بـ "حث ھیئ�ة  2006نوفمبر  5-4لقرار لجنة التعاون المالي واالقتصادي في اجتماعھا الثاني والسبعین ( وتنفیذاً  .3
التقی��یس ل��دول مجل��س التع��اون عل��ى اس��تكمال جھودھ��ا بوض��ع إج��راءات موح��دة لتطبی��ق المواص��فات القیاس��یة ب��دول 

ً  األولىالمجلس لیتم تنفیذھا بشكل موحد في منافذ الدخول  یق متطلبات االتحاد الجمركي في الوقت المح�دد لتطب دعما
 وتسھیل حركة انسیاب السلع".

الب�دء ف�ي تنفی�ذ توص�یات  باعتم�اد )م2007یونی�و  5( لقرار مجلس إدارة ھیئة التقییس في اجتماع�ھ الس�ادس وتنفیذاً  .4
على  یكون اإللزام معتمداً  اعتماد مفھوم أنْ  ، ومنھامشروع تطویر نشاط التحقق من المطابقة في دول مجلس التعاون

 المتطلبات األساسیة للمنتجات (األمان والصحة والبیئة) كأساس لوضع المنھج الخلیجي الجدید لإللزام التشریعي.

م) باإلعالن الرسمي 2009نوفمبر  22لقرار مجلس إدارة ھیئة التقییس في اجتماعھ الحادي عشر (الدوحة،  وتنفیذاً  .5
م����ن  ة إل����ى ھیئ����ة التقی����یس ل����دول مجل����س التع����اون ل����دول الخل����یج العربی����ة اعتب����اراً النض���مام الجمھوری����ة الیمنی����

لقرار المجلس األعلى لمجلس التعاون ل�دول الخل�یج العربی�ة ف�ي دورت�ھ التاس�عة والعش�رین  م تنفیذاً 2010 ینایر 01
 م) القاضي باعتماد ھذا االنضمام.2008دیسمبر  30(مسقط، 
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التوافق القوانین والتشریعات وأسالیب اإلشراف المعمول بھا في الدول األعضاء والخاصة بخصائص  وحیث أنّ  .6
تختلف في النطاق والمحتوى. وبذلك قد تؤدي ھذه االختالفات إلى عوائق كھربائیة ال ُمِعدَّاتللالكھُرمغناطیسي 

یكون لھذا  لدول مجلس التعاون دون أنْ  للتجارة واختالف في شروط المنافسة في السوق الداخلي الموحد المنشود
 االختالف عائد ملموس على حمایة المستھلكین من األخطار التي قد تنشأ عن ھذه المنتجات.

الموحد المنشود بین دول مجلس التعاون یتم فیھ الداخلي ھ یجب إزالة العوائق التي تحول دون قیام السوق وحیث أنّ  .7
 كافیة.سالمة  بیع منتجات آمنھ ذات

موح��دة ب��ین ال��دول الھ یج��ب تحقی��ق االنس��جام والموائم��ة م��ن خ��الل تحدی��د المتطلب��ات األساس��یة والقواع��د وحی��ث أنّ�� .8
بوض�عھا الكھربائیة الوفاء بھا للس�ماح  ُمِعدَّاتالاألعضاء فیما یختص بصحة وسالمة المستھلك التي یجب على كافة 

 .الجمركيفي األسواق والحركة الحرة لھا في منطقة االتحاد 

ف�ي الس�وق الموح�د المنش�ود ف�ي اإلض�رار بالمس�تخدم وض�عھا الكھربائی�ة الت�ي ی�تم  ُمِع�دَّاتالوحیث یجب أال تتسبب  .9
 .المحیطة البیئةبمباشرة أو 

د في حدود معاییر االستخدام المقصود حدَّ تُ  الكھربائیة یجب أنْ  ُمِعدَّاتلل التوافق الكھُرمغناطیسيمواصفات  وحیث أنّ  .10
 .بعین االعتبار تصرفات المستھلكین اً ولكنھ یجب السماح بحدود أعلى لتغطیة أیة ظروف غیر مرئیة مأخوذ ،بھا

الكھربائی�ة ف�ي  ُمِعدَّاتالباالعتبار عندما یتم وضع للتوافق الكھُرمغناطیسي ھ یجب أخذ المواصفات القیاسیة وحیث أنّ  .11
 .ستخدام المحددة والعادیةاألسواق، مع ضرورة احترام االلتزام بھا خالل فترة اال

بھ�ا وض�ع واعتم�اد وتح�دیث ونش�ر الل�وائح  ھیئة التقییس لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة من�وطٌ  وحیث أنّ  .12
الفنیة والمواصفات القیاسیة الخلیجیة وإجراءات تقویم المطابقة الخلیجیة للسلع والمنتجات وأجھزة القی�اس والمع�ایرة 

المصطلحات الفنیة واشتراطات تنفیذ وأس�الیب س�حب العین�ات والفح�ص واالختب�ار والمع�ایرة والتعاریف والرموز و
 طبقا للوائح التنفیذیة الصادرة بذلك.

التي توضح المتطلبات والكھربائیة  ُمِعدَّاتاللتوافق الكھُرمغناطیسي في الخلیجیة لالفنیة ھ تم إصدار ھذه الالئحة فإنّ 
ً  نتجةالمُ الكھربائیة  ُمِعدَّاتالمن قبل  سواءً استیفائھا األساسیة الواجب  ٍ  محلیا  أو تلك التي یتم استیرادھا من الخارج إلى أّي

ً  األعضاء،الدول من  من ھذه المنتجات یتم السماح بتداولھا الحر في أسواق الدول األعضاء دون إعاقة في المنافذ  وأیا
 إذا كانت مستوفیة لمتطلبات ھذه الالئحة.الجمركیة 

  .منھا یتجزأ ال جزء الالئحة بھذه المالحق وكافة التمھید ھذا :مالحظة
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 األولالفصل 

 العامة المتطلبات

 ."للتوافق الكھُرمغناطیسي"الالئحة الفنیة الخلیجیة  ؛لالئحةالوثیقة ھي اإلصدار األول ھذه إّن  :مقدمة

 ): التعریفات1المادة (

والعبارات التالیة المعاني المبینة قرین كل منھا، مالم یقتض سیاق النص خالف  في تطبیق أحكام ھذه الالئحة، تكون للكلمات
 ذلك:

 مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة. مجلس التعاون: .1

 ھیئة التقییس لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة. الھیئة: .2

المتحدة، مملكة البحرین، المملكة العربیة (دولة اإلمارات العربیة ھیئة الالدول األعضاء في الدول األعضاء:  .3
 السعودیة، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكویت، الجمھوریة الیمنیة).

 مجلس إدارة الھیئة.مجلس اإلدارة:  .4

 : المجلس الفني للھیئة.المجلس الفني .5

اللجنة المشرفة على عملیة إصدار اللوائح الفنیة الخلیجیة، وتضم في  اللجنة الخلیجیة للتحقق من المطابقة: .6
ون المطابقة أو تطبیق ؤعضویتھا ممثلین عن األجھزة الوطنیة للتقییس في الدول األعضاء من المختصین في ش

 .القیاسیة المواصفات

أنشطة اللجان الفنیة للمواصفات و عملیة إصدار المواصفات القیاسیةعلى اللجنة المشرفة  اللجنة العامة للمواصفات: .7
 بالھیئة، وتضم في عضویتھا مدراء المواصفات بأجھزة التقییس الوطنیة.

 ثابتھ. ةأي جھاز أو تركیب :ُمِعدَّاتال .8

تجمیعة وضع في السوق كوحدة ذات وظیفة واحدة بقصد االستخدام من قبل المستخدم أي منتج نھائي أو  جھاز:ال .9
 تشویشعرضة بأْن یتأثر بھكذا أو أّن األداء  ،كھُرمغناطیسي تشویش نتاجالقابل الذي ھو النھائي، و

 .كھُرمغناطیسي

 في تطبیق أحكام ھذه الالئحة، تعتبر التالیة في حكم الجھاز:
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ة بلالمقصود تركیبھا في جھاز من قبل المستخدم النھائي، والتي ھي قا "التجمیعات الفرعیة"أو  "ناتكوِّ المُ " -أ /9
  .كذا تشویش كھُرمغناطیسيھیتأثر ب أنْ أّن األداء عرضة ب، أو كھُرمغناطیسينتاج تشویش ال

بھدف نقلھا وتشغیلھا  ،وأدوات أخرى حیثما ینطبق لألجھزة،اشتراك  والمقصود بھا "التركیبات المتحركة" -ب /9
 مجموعة من المواقع.في 

والتي تم تجمیعھا من أنواع مختلفة من األجھزة، وأدوات أخرى حیثما ینطبق،  تجمیعة محددةالتركیبة الثابتھ:  .10
 وتركیبھا بقصد استخدامھا بشكل دائم في مكان ُمحدد مسبقاً.

 بمعرفة الصانع.الكھربائیة  ُمِعدَّةللد حدّ التردد المُ : Rated frequencyالتردد المقنن  .11

بمعرفة الصانع، الكھربائیة  ُمِعدَّةلد لحدّ التردد المُ مدى : Rated frequency rangeمدى التردد المقنن  .12
 یھ األدنى واألقصى.عنھ بحدّ  معبراً 

في االستخدام العادي الكھربائیة  ُمِعدَّةالالظروف التي یتم عندھا تشغیل : Normal operationالتشغیل العادي  .13
 عندما یتم توصیلھ بمنبـع التغذیة.

فسد تُ  مكـن أنْ مغناطیسـیة یُ ة ظاھـرة كھرُ : أیّ Electromagnetic disturbanceمغناطیسي تشویش كھرُ  .14
مغناطیسي عبارة عن یكون التشویش الكھرُ  أو نظام. ویمكن أنْ  كھربائیة ُمِعدَّةأو وحدة من كھربائیة  ُمِعدَّةأداء 

 مغناطیسیة أو إشارة غیر مرغوب فیھا أو تغیر في انتشار الوسط ذاتھ.ضوضاء كھرُ 

 أنْ أو نظام على أداء عمـلھ دون كھربائیة  ُمِعدَّةأو وحدة من كھربائیة  ُمِعدَّةمقدرة : Immunityمناعة (حصانة)  .15
 مغناطیسي.تشویش كھرُ  یتأثر بأي

ھي كل الظواھر الكھُرمغناطیسیة التي یمكن : Electromagnetic environmentمحیط كھُرمغناطیسي  .16
 مالحظتھا في موقع ُمعیَّن.

 ُمِعدَّةأو وحدة من كھربائیة  ُمِعدَّةمقدرة : Electromagnetic compatibilityمغناطیسي توافق كھرُ  .17
مكونات على أي من ذلك  یؤثر دون أنْ في محیطھ الكھُرمغناطیسي مالئم أو نظام على أداء وظیفتھ بشـكل كھربائیة 

 .محتملةمغناطیسیة غیر تشویشـات كھـرُ ب ذلك المحیط

النھائي (وتشمل عملیات للمستخدم بعد إنتاجھا وصوالً  الكھربائیة ُمِعدَّاتالكل المراحل التي تمر بھا  سلسلة اإلمداد: .18
 ، إلخ).صیلاالستیراد والتخزین والبیع بالجملة والمفرق والتو

بھدف التوزیع أو االستعمال أو االستھالك في الدول األعضاء  الكھربائیة ُمِعدَّاتالأي إمداد ب العرض في السوق: .19
 في إطار نشاط تجاري، سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادیة أو بدونھا.
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 ألول مرة في السوق الخلیجیة المشتركة. الكھربائیة ُمِعدَّاتال عرض الوضع في السوق: .20

 .في سلسلة اإلمداد من العرض في السوق الكھربائیة ُمِعدَّاتالھو أي إجراء یھدف إلى منع  السحب: .21

 .النھائيللمستخدم عرضھا  التي تم فعالً  الكھربائیة ُمِعدَّاتالإجراء یھدف إلى استرجاع  االستدعاء: .22

 .الصانع أو الممثل الرسمي أو المستورد أو الموزع الفاعل االقتصادي: .23

إلى شخص  اأو تصنیعھ اما، أو یوكل تصمیمھ ةكھربائی ُمِعدَّةأي شخص طبیعي أو اعتباري یقوم بتصنیع  الصانع: .24
 تحت اسمھ الشخصي أو تحت العالمة التجاریة الخاصة بھ. اطبیعي أو اعتباري آخر، ثم یقوم بتسویقھ

أي شخص طبیعي أو اعتباري یكون مقره داخل إحدى الدول األعضاء وحاصل على توكیل موثق  الممثل الرسمي: .25
 .ء مھام محددةفي أدا من الصانع لتمثیلھ

 ُمِعدَّاتللفي السوق وضع الأي شخص طبیعي أو اعتباري مقره داخل إحدى الدول األعضاء، ویقوم ب المستورد: .26
 .خارج الدول األعضاءمن  الكھربائیة

 ُمِعدَّاتالفي السوق المستورد، یعرض  وأأي شخص طبیعي أو اعتباري في سلسلة اإلمداد، غیر الصانع  الموزع: .27
 .الكھربائیة

): وتعني استیفاء السلعة أو الخدمة أو العملیة أو النظام أو الجھة أو الشخص لمتطلباتااستیفاء (المطابقة  .28
مواصفات قیاسیة أو شروط عقد أو لوائح فنیة خلیجیة أو للمتطلبات الخاصة بكٍل منھا، وقد تكون ھذه المتطلبات 

 إلخ.، مطلب لمستھلك

أو عملیة أو نظام أو شخص أو جھة قد تم  ةكھربائی بُمِعدَّةمتطلبات محددة خاصة  إثبات أنّ  تقویم المطابقة: .29
 استیفاءھا.

الجھات التي تقوم بإجراءات تقویم المطابقة، شاملة المعایرة واالختبار ومنح الشھادات  جھات تقویم المطابقة: .30
 والتفتیش.

كجھة مقبولة  الھیئةتم تعیینھا من قبل التي  مطابقةالتقویم  : جھةالجھة المقبولة (الجھة المقبولة لتقویم المطابقة) .31
ً المطابقة في نطاق معینلتقویم   .للوائح الفنیة الخلیجیة الساریة ، وفقا

وثیقة معتمدة من مجلس اإلدارة توضح اإلجراءات المستخدمة بطریقة مباشرة  إجراءات تقویم المطابقة الخلیجیة: .32
 أو غیر مباشرة لتقویم المطابقة.

نتَج، وتتأكد ھو جزء من إجراء تقویم المطابقة تقوم بمقتضاه جھة مقبولة بمراجعة التصمیم الفني للمُ  فحص الطراز: .33
 نتَج یفي بمتطلبات اللوائح الفنیة الخلیجیة الخاصة بھ.التصمیم الفني للمُ  ر بأنّ ـِ قثم تُ 
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التصمیم الفني  ر بموجبھا بأنّ ـِ قھي شھادة تصدرھا جھة مقبولة بعد القیام بفحص الطراز وتُ  شھادة فحص الطراز: .34
 للطراز الخاضع للفحص یفي بمتطلبات اللوائح الفنیة الخلیجیة الخاصة بھ.

علومات الذي یمنح الدول األعضاء الحق في اتخاذ تدابیر حمائیة ووقائیة مؤقتة، بناء على المالمبدأ  المبدأ الوقائي: .35
ج، شریطة سعي تلك الدولة للحصول على نتَ المتوفرة وفي غیاب اإلثباتات العلمیة الكافیة على عدم سالمة المُ 

 المعلومات اإلضافیة الالزمة للتقییم الموضوعي لمصدر الخطر في المنتج.

تحدد المتطلبات الدول األعضاء أي من وثیقة إلزامیة صادرة عن الجھات المختصة في التشریعات الوطنیة:  .36
 جات.نتَ ج أو لفئة محددة من المُ نتَ األساسیة لمُ 

للقیام بمھام تقویم مطابقة  جھة تقویم مطابقة معینة مؤھلة ثبت بصفة رسمیة أنّ شھادة من طرف ثالث تُ  االعتماد: .37
 محددة.

 .مركز االعتماد للدول األعضاء بالھیئة وھمركز االعتماد الخلیجي:  .38

ً ، ذات شكل خاص، تُوضع للدول األعضاء بالھیئةھي شارة المطابقة  :الخلیجیة شارة المطابقة .39 لمتطلبات وفقا
 .الخلیجیة لوائح الفنیة الخلیجیة المعنیة بشارة المطابقةال

 .لتتبع مطابقة المنتجات الخاضعة للوائح الفنیة الخلیجیة إلكتروني نظام :لمطابقةلتتبع االخلیجي  نظامال .40

 على ةمربع شبكة في مرتبة سوداء وحدات من نكوَّ رمز تمنحھ الھیئة ومُ ): QR Code( السریعة االستجابة رمز .41
مزود بتطبیق  جھاز عن طریق قراءتھا یمكن والتين من تخزین كمیة كبیرة من المعلومات مكِّ تُ  بیضاء، خلفیة

 .)ت، إلخالكامیرااألجھزة الذكیة،  مثل( معلوماتي لقراءة ھذا النوع من الرموز

رمز تمنحھ  ):GSO Conformity Tracking Symbol (GCTS)الخلیجي لتتبع المطابقة ( رمزال .42
نظام شارة المطابقة الخلیجیة، ورمز االستجابة السریع للتتبعیة، ویتم إصدار ھذا الرمز عبر  من نكوَّ الھیئة ومُ 
 ."لمطابقةاالنظام الخلیجي لتتبع " ھو إلكتروني

 القواعد، االعتیادي والمتكرر لالستخدام، تضعوثیقة معتمدة من مجلس اإلدارة  الخلیجیة:المواصفة القیاسیة  .43
والتعلیمات أو الخصائص للمنتجات أو العملیات وطرق اإلنتاج ذات العالقة، والتي ال یكون التقید بھا إلزامیاً، 

لملصقات التي تنطبق على خاص المصطلحات والتعاریف والتعبئة ومتطلبات وضع العالمات أو ا وتشمل بشكل
 جات أو الخدمات أو العملیات أو طرق اإلنتاج.نتَ المُ 
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وثیقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص المنتجات والعملیات المرتبطة بھا وطرق  الالئحة الفنیة الخلیجیة: .44
ل أو تبحث بشكل خاص في بھا. وقد تشم االلتزامإنتاجھا، بما في ذلك األحكام اإلداریة ساریة المفعول والتي یجب 

جات أو الخدمات نتَ المصطلحات والتعاریف والتعبئة، ومتطلبات وضع العالمات أو الملصقات التي تنطبق على المُ 
 أو العملیات أو طرق اإلنتاج.

ؤثر على السالمة والصحة والبیئة، والتي یتوجب جات والتي قد تُ نتَ المتطلبات الخاصة بالمُ  المتطلبات األساسیة: .45
 اللتزام بھا.ا

ھي جھات مخولة من قبل الحكومات الوطنیة لدى الدول األعضاء من أجل تطبیق المختصة: الوطنیة السلطات  .46
 .بعض أو كل أحكام ھذه الالئحة

جات تلبي المتطلبات نتَ المُ  األنشطة والتدابیر التي تتخذھا سلطات مسح السوق، للتحقق من أنّ  مسح السوق: .47
على الصحة والسالمة والبیئة أو أي  ل خطراً شكِّ ھا ال تُ اللوائح الفنیة الخلیجیة ذات الصلة، وأنّ المنصوص علیھا في 

 جانب آخر یتعلق بحمایة المصلحة العامة.

ولة عن تنفیذ عملیات مسح ؤالجھة التي تحددھا كل دولة من الدول األعضاء كجھة مؤھلة مس سلطة مسح السوق: .48
 ن أكثر من جھة واحدة لھذا الغرض.عیِّ تُ  األعضاء أنْ السوق على أراضیھا، وللدول 

 مصدر محتمل للضرر. Hazard(s):خطر (أخطار)  .49

 احتمال ظھور خطر مسبب للضرر مرتبطاً بدرجة شدة الضرر. :Risk(s)مخاطر  .50
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 التطبیق ): مجال2المادة (

 ).1الكھربائیة، وفقاً للتعریفات والمصطلحات المتصلة بھا والمذكورة في المادة ( ُمِعدَّاتق ھذه الالئحة على الطبَّ تُ  .1

 .فتشمل األجھزة والتركیبات الثابتة الكھربائیة "الكھربائیة ُمِعدَّاتال"أینما ترد عبارة  :مالحظة

 ق ھذه الالئحة على التالیة:طبَّ ال تُ  .2

المتع������ارف عل������ى ، واالتص������االت ع������ن بُع������د (الرادی������و) لالتص������االت الالس������لكیة ُمِع������دَّاتوالجھ������زة األ 1.2
 ؛)R&TTE( اختصارھا

R&TTE : Radio equipment and Telecommunications Terminal Equipment 

 ؛طیرانالمتعلقة بالجات نتَ مُ الوالكھربائیة واألجزاء  ُمِعدَّاتاألجھزة وال 2.2

المس�تخدمة م�ن قب�ل الھ�واة م�ا ع�دا تل�ك الت�ي تع�رض ف�ي  لالتص�االت الالس�لكیة (الرادی�و) ُمِع�دَّاتاألجھ�زة وال 3.2
 ؛السوق

 :ما یليحسب والتي على ھذا القبیل وبطبیعتھا  المتأصلةذات الخواص الفیزیائیة  ُمِعدَّاتال 4.2

لتش�غیل الس�ماح  تتج�اوز مس�توىف�ي زی�ادة اإلنبعاث�ات إل�ى درج�ة  تس�اھمأْن على تولی�د أو  قادرة غیر ھاأنّ  . أ
األخرى لم�ا ھ�ي  ُمِعدَّاتواألجھزة وال التصاالت الالسلكیة (الرادیو) واالتصاالت عن بُعدا ُمِعدَّاتأجھزة و

 مخصصھ لھ؛ و

انحسار غیر مقبول بوجود التشویش الكھُرمغناطیسي والذي ع�ادة یترت�ب ع�ن االس�تخدام ا تشتغل بدون ھأنّ  . ب
  .لھا المقصود

ة وفق��اً للطل��ب لالس��تخدام الص��رف ف��ي منش��آت دّ عَ��مجموع��ات التقی��یم الُمَخّصص��ة للمحت��رفین الُمتخصص��ین والمُ  5.2
 .البحث والتطویر ومن أجل تلك األھداف

 المادةانظر ال یؤثر تطبیق ھذه الالئحة على تطبیق أي متطلبات أخرى مثل المتطلبات األساسیة للسالمة ( یجب أنْ  .3
 ) أو أي متطلبات وطنیة لم تشمل في اللوائح الخلیجیة.)37(
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 األھداف): 3المادة (

والتركیبات الثابتھ  ُمِعدَّاتاألجھزة والالخاصة بللتوافق الكھُرمغناطیسي تحدید المتطلبات األساسیة إلى ھذه الالئحة  تھدف
داخل بحریة م التنقل من ثُ و في السوق، والتركیبات الثابتھ ُمِعدَّاتتلك األجھزة والقبل وضع  استیفائھاالواجب  الكھربائیة

 األعضاء.الدول أسواق 

 ) كافة المتطلبات األساسیة للتوافق الكھُرمغناطیسي الالزمة لتحقیق األھداف المشار إلیھا في ھذه المادة.1ح الملحق (وّضِ یُ 

 و/أو الوضع في الخدمةالسوق في  عرضال ):4المادة (

سیكون عرضھا في السوق و/أو  الكھربائیة ُمِعدَّاتالأّن تقوم الدول األعضاء باتخاذ كافة اإلجراءات الضروریة لضمان 
عندما یتم تركیبھا وصیانتھا واستخدامھا بطریقة وذلك  ،فقط عندما تستوفي متطلبات ھذه الالئحةوضعھا في الخدمة 

 .أجلھاالتي صنعت من لألغراض صحیحة ووفقاً 

 الحركةحریة  :)5المادة (

الوضع في الخدمة للُمِعدَّات الكھربائیة المستوفیة عیق، العرض في السوق و/أو ال تُ  یجب على الدول األعضاء أنْ  .1
لمتطلبات ھذه الالئحة في أسواق الدول األعضاء، بعد األخذ في االعتبار الفروقات الوطنیة ألسباب تتعلق بالتوافق 

  الكھُرمغناطیسي.
المتعلقة والتالیة الخاصة تطبیق اإلجراءات من ال تمنع متطلبات ھذه الالئحة أي من الدول األعضاء  یجب أنْ  .2

 :بالوضع في الخدمة أو استخدام الُمِعدَّات الكھربائیة
 ؛دحدّ مشكلة قائمة أو دوریة للتوافق الكھُرمغناطیسي في موقع مُ  التغلب علىاإلجراءات من أجل  .أ 
اإلجراءات المتخذه ألسباب السالمة لحمایة شبكات االتصاالت العامة أو محطات البث واالستقبال، عندما  .ب 

 وواضح المعالم.د حدّ مُ تستخدم من أجل السالمة في ظروف طیف ترددي 

 المتطلبات األساسیة :)6المادة (

 ).1الكھربائیة المتطلبات األساسیة الواردة في الملحق ( ُمِعدَّاتالیجب أْن تستوفي 
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 الفصل الثاني

 االقتصادیین الفاعلین مسؤولیات

 الصانع مسؤولیات): 7المادة (

 المطابقة لمتطلبات ھذه الالئحة. الكھربائیة ُمِعدَّاتالیجب على الصانع أال یضع في السوق إال  .1

 الكھربائیة ُمِعدَّاتال تلكوتصنیع تصمیم  یضمن أنّ  أنْ الصانع في السوق، یجب على  الكھربائیة ُمِعدَّاتالعند وضع  .2
 ).1( لحقالمالواردة في األساسیة طبقا للمتطلبات  مَّ ـتَ  قد

ً  بتحلیل المخاطر یقوم أنْ  الصانع على یجب .3  .وأن یوفر اإلثباتات الالزمة حولھ )20( للمادة وفقا

ً  المطابقة تقویم بإجراء یقوم أنْ  الصانع على یجب .4  .حولھالالزمة وأن یوفر اإلثباتات  )21( للمادة وفقا

ً  دةحدّ المُ  المتطلبات مع الكھربائیة ُمِعدَّاتال مطابقة إثبات یتم عندما .5 على  یجب ،) من ھذه المادة2لفقرة (ل وفقا
 .ھذه الالئحةمن ) 16( المادة ) من1الفقرة ( في إلیھ المشار بالمطابقة الصانع إقرار إصدارالصانع 

 في السوق. الكھربائیة ُمِعدَّاتال) سنوات بعد وضع 10لفترة عشر ( إقرار الصانع بالمطابقةب االحتفاظیجب  .6

 حولتوفیر كل المعلومات الالزمة ولتتبع المطابقة لدى ھیئة التقییس،  الخلیجي بالنظام التقید صانعال على یجب .7
ً  المطابقة المصاحبةجات والمزودین وإجراءات تقویم نتَ المُ   ).17( للمادة وفقا

 التسلسلي لإلنتاج بالنسبة المطابقة استمراریة لضمان الالزمة اإلجراءات تطبیق یضمن أنْ  الصانع على یجب .8
 أو في أو خصائص الُمِعدَّات الكھربائیة تصمیم في تغییر كل االعتبار في علیھ األخذ ویجب، للُمِعدَّات الكھربائیة

 .الُمِعدَّات الكھربائیة بمطابقة اإلقرار أساسھا على تم التي الفنیة أو المواصفات الخلیجیة القیاسیة المواصفات

الصادرة عن المنظمة الدولیة  القیاسیةالمواصفات  أوتعتبر أنظمة اإلدارة المطابقة للمواصفات القیاسیة الخلیجیة و
 .لھذا المتطلبالخاصة بنظم اإلدارة ذات الصلة مستوفیة  (ISO)للمواصفات 

 حمایة أجل ومن ،الكھربائیة ُمِعدَّاتال في المتمثلة المخاطر إلى بالنظر الضرورة دعت كلما، الصانع على یجب .9
 عن والتحري ،المسوقة الكھربائیة ُمِعدَّاتال من عینات على اختبارات إجراء ،والبیئة المستھلكین وسالمة صحة

 المطابقة غیر الكھربائیة ُمِعدَّاتال یخص فیما للشكاوى بسجالت االحتفاظ، الحال اقتضى وإنْ ، الشكاوى
 .التتبعات ھذه عن الموزعین إبالغ علیھ یجب كما تمت، التي واالستدعاءات
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 الدفعة رقمأحد التالیة: كذلك وتحمل  الطراز، رقم تحمل الكھربائیة ُمِعدَّاتال كل أنّ  یضمن أنْ  الصانع على یجب  .10
 وضع استحالة حالة ، إال فيالكھربائیة ُمِعدَّاتال ھذه تعریف مؤشرات من آخر مؤشر أي أو المتسلسل الرقم أو

 ُمِعدَّاتال عبوات على المعلومات تلك توفیر یجب كما طبیعتھا. أو لحجمھا نظراً  المنتجات على المطلوبة المعلومات
 بھا. المرفقة الكتیبات في أو الكھربائیة

 . ویجب علیھ تبیین اسمھ أو االسمالعالمة التجاریة المسجلة الكھربائیة ُمِعدَّاتال علىبین یُ  أنْ  الصانعیجب على  .11
حالة  إال في ،الكھربائیة ُمِعدَّاتالمعھ على  والعنوان المعتمد الذي یمكن من خاللھ التواصل المسجل، التجاري

، بھا المرفقة الكتیبات في أو الكھربائیة ُمِعدَّاتال عبوات علىالمطلوبة  كل المعلومات توفیر یجب كما .االستحالة
 ھما.لیك أواالنجلیزیة اللغة العربیة أو ویكون ذلك باللغة 

، كما یجب توفیر تعلیمات باللغة العربیة السالمةرشادات إب الكھربائیة ُمِعدَّاتالمصاحبة  الصانع ضمانیجب على  .12
 باللغة العربیة.االستعمال 

بوضعھا في السوق غیر مطابقة  قام التي الكھربائیة ُمِعدَّاتال أنّ في أدلة للشك  توفرت لھأو  ،الصانع اعتبرإذا  .13
 الكھربائیة ُمِعدَّاتال تلك لجعلباألفعال التصحیحیة الالزمة  یقوم فوراً  أنْ  فیجب علیھ، الساریةللوائح الفنیة الخلیجیة 

مخاطر عن  ةإذا ما نجمت أیھ فإنّ  ،بسحبھا أو استدعائھا إذا اقتضى الحال. باإلضافة إلى ذلك یقوم ، أو أنْ مطابقة
إخطار السلطات الوطنیة المختصة ب فوراً یقوم  أنْ الصانع  ىعل فیجب ،الموضوعة في السوق الكھربائیة ُمِعدَّاتال

، خاصة ھاتفاصیل وتحدیدھذه المخاطر ب أسواقھا في الكھربائیة ُمِعدَّاتال تلكالدول األعضاء التي تم عرض  في
 .بشأنھا التفاصیل المتعلقة بعدم المطابقة واألفعال التصحیحیة التي تمت

جمیع المعلومات  بناًء على طلب السلطات الوطنیة المختصة في الدول األعضاء،، یوفر أنْ  الصانعیجب على  .14
 .باللغة اإلنجلیزیةتوفیرھا یمكن فتعذر ذلك  وإذا ،العربیةاللغة ب الكھربائیة ُمِعدَّاتالوالوثائق الالزمة لتأكید مطابقة 

یجب على الصانع التعاون مع السلطات الوطنیة المختصة في الدول األعضاء كلما طلبت ھذه السلطات تزویدھا  .15
 التي قام بوضعھا في السوق. الكھربائیة ُمِعدَّاتالمن  المخاطرباإلجراءات المتخذة إلزالة 

 الرسمي الممثل مسؤولیات): 8( المادة
ً  ن ممثالً عیّ یُ  ن للصانع أنْ مكِ یُ  .1  عن طریق توكیل مكتوب. رسمیا

 من ضمن التوكیل. وإعداد الوثائق الفنیة) 7() من المادة 2الفقرة (المحددة في  مسؤولیاتال یجوز جعل ال .2

یسمح التوكیل  ینجز المھام المحددة لھ في التوكیل الذي یتسلمھ من الصانع. ویجب أنْ  على الممثل الرسمي أنْ یجب  .3
 على األقل:بالمھام التالیة للممثل الرسمي بالقیام 
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) 10لفترة عشر ( الوطنیة المختصةسلطات التصرف  تحتوالوثائق الفنیة  إقرار الصانع بالمطابقةیجعل  أنْ  -أ 
 ؛قج في السونتَ تاریخ وضع المُ سنوات من 

 ُمِعدَّاتال، بطلب مبرر منھا، جمیع المعلومات والوثائق الالزمة لتأكید مطابقة المختصةیوفر للسلطات الوطنیة  أنْ  -ب 
 ؛الكھربائیة

 ُمِعدَّاتالكافة التدابیر المتخذة إلزالة المخاطر من  في، منھعند طلبھا ، المختصةیتعاون مع السلطات الوطنیة  أنْ  -ج 
 .المشمولة بالتوكیل الكھربائیة

 المستورد مسؤولیات): 9( المادة
 .لمتطلبات ھذه الالئحة المطابقة الكھربائیة ُمِعدَّاتالیضع في السوق إال  أال المستورد یجب على .1

باإلجراء ) بما في ذلك القیام 7بمسؤولیاتھ وفقا للمادة (قام  الصانع قد یتأكد من أنّ  أنْ  المستورد یجب على  .2
 .ذلك وأْن یوفر اإلثباتات الالزمة حول المناسب لتقویم المطابقة

ھا مصحوبة ، وأنّ الرمز الخلیجي لتتبع المطابقةتحمل  الكھربائیة ُمِعدَّاتال یتأكد من أنّ  أنْ  المستورد یجب على .3
 ).7( المادة من) 11(و) 10( الفقرتین فيالصانع قد قام باستیفاء المتطلبات المذكورة  بالوثائق المطلوبة، وأنّ 

 ).16( المادة من) 2(وفقا للفقرة  الكھربائیة ُمِعدَّاتال بمطابقة المستورد إقرار إصدار المستورد یجب على   .4

األساسیة لمتطلبات لغیر مطابقة  كھربائیة ُمِعدَّاتأجھزة و بأنَّ  لالعتقاداألسباب  لدیھ المستورد أو توفرت إذا رأى .5
مطابقة. ومن جھة  تصبحفي السوق حتى  الكھربائیة ُمِعدَّاتال تلكعدم وضع  علیھ یجب، ف)1( الملحقالواردة في 

الصانع وسلطات مسح السوق  إبالغ المستوردجب على ی الكھربائیة ُمِعدَّاتالمخاطر عن  ةإذا ما نجمت أی ،أخرى
 بذلك.

معھ  والعنوان المعتمد الذي یمكن من خاللھ التواصل المسجل، التجاري اسمھ أو االسمبین ی یجب على المستورد أنْ  .6
ویكون ذلك باللغة العربیة أو اللغة ، بھا الملحقة الكتیبات أو الوثائق في أو عبواتھا على أو الكھربائیة ُمِعدَّاتالعلى 

 .االنجلیزیة أو كلیھما

، كما یجب توفیر باللغة العربیة رشادات السالمةإب الكھربائیة ُمِعدَّاتالمصاحبة  ضمان المستورد یجب على .7
 باللغة العربیة.تعلیمات االستعمال 

یتأكد من عدم تعارض عملیات التخزین  أنْ ، ولیتھؤمس تحت الكھربائیة ُمِعدَّاتالطالما كانت ، المستورد یجب على .8
 .)1( لحقالمللمتطلبات األساسیة الواردة في  الكھربائیة ُمِعدَّاتالھذه النقل مع مطابقة  وأ
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ومن أجل حمایة ، الكھربائیة ُمِعدَّاتالفي  بالنظر إلى المخاطر المتمثلةدعت الضرورة  كلما، المستوردیجب على  .9
عن  ىتحرال، والمسوقة الكھربائیة ُمِعدَّاتالاختبارات على عینات من  إجراء، والبیئة صحة وسالمة المستھلكین

غیر المطابقة  الكھربائیة ُمِعدَّاتال یخص فیمابسجالت للشكاوى  االحتفاظ ،اقتضى الحال وإنْ  ،الشكاوى
 التتبعات.الموزعین عن ھذه  إبالغ، كما یجب علیھ التي تمت واالستدعاءات

بوضعھا في السوق غیر مطابقة  قامالتي  الكھربائیة ُمِعدَّاتال أنّ في األدلة للشك  توفرت لدیھأو  المستورد إذا رأى .10
 الكھربائیة ُمِعدَّاتالتلك  لجعلباألفعال التصحیحیة الالزمة  یقوم فوراً  أنْ  فیجب علیھ، الساریةللوائح الفنیة الخلیجیة 

مخاطر عن  ةإذا ما نجمت أی ھفإنّ  ،بسحبھا أو استدعائھا إذا اقتضى الحال. باإلضافة إلى ذلك یقوم أو أنْ  ،مطابقة
إخطار السلطات الوطنیة المختصة ب فوراً یقوم  أنْ على المستورد فیجب  ،الموضوعة في السوق الكھربائیة ُمِعدَّاتال

 خاصة ،تفاصیلھا وتحدیدالمخاطر  أسواقھا بھذه في الكھربائیة ُمِعدَّاتالتلك الدول األعضاء التي تم عرض  في
 .بشأنھا التي تمت التفاصیل المتعلقة بعدم المطابقة واألفعال التصحیحیة

) سنوات بعد 10لفترة عشر ( بالمطابقة المستورد بإقرار الصانع بالمطابقة وإقرار االحتفاظ یجب على المستورد .11
یجب على و .السلطات الوطنیة المختصةالمعنیة في السوق، وجعلھ تحت تصرف  الكھربائیة ُمِعدَّاتالوضع 

 .) سنوات10لفترة عشر (، عند طلبھا ،المختصة یضمن توفیر الوثائق الفنیة للسلطات الوطنیھ أنْ  المستورد

جمیع المعلومات  بناًء على طلب السلطات الوطنیة المختصة في الدول األعضاء،، یوفر أنْ  المستوردیجب على  .12
 .باللغة اإلنجلیزیةتوفیرھا یمكن فتعذر ذلك  وإذا ،باللغة العربیة الكھربائیة ُمِعدَّاتالوالوثائق الالزمة لتأكید مطابقة 

 كلما طلبت ھذه السلطات تزویدھا ،الوطنیة المختصة في الدول األعضاء مع السلطاتالتعاون  على المستوردیجب  .13
 بوضعھا في السوق. قام التي الكھربائیة ُمِعدَّاتالالمخاطر من اإلجراءات المتخذة إلزالة ب

 الموزع ولیاتؤمس): 10( المادة
 الالئحة.المطابقة لمتطلبات ھذه  الكھربائیة ُمِعدَّاتال یعرض في السوق إالّ  أالّ یجب على الموزع  .1

الرمز  تحمل الكھربائیة ُمِعدَّاتال تلك أنّ  من یتحقق أنْ  الموزع على یجب السوق في الكھربائیة ُمِعدَّاتال عرض قبل .2
توفیر تعلیمات  ھ تموبأنّ  العربیة باللغة السالمة وبإرشادات المطلوبة بالوثائق مصحوبة ھاوأنّ  الخلیجي لتتبع المطابقة

) 11(و) 10( الفقرتین في المذكورة المتطلبات باستیفاء قاما قد المستوردو الصانع وبأنّ  ،باللغة العربیةاالستعمال 
 .الالئحة ھذه من )9( المادة من) 6( الفقرة فيو) 7( المادة من

األساسیة الواردة في  لمتطلباتل ةمطابق غیر مائیة كھربا ُمِعدَّة بأنّ  لالعتقاد األسباب لدیھ توفرت أو لموزعل تبین إذا .3
 ُمِعدَّاتال عن مخاطر ةأی نجمت ما وإذا مطابقة، بحتص حتى السوق في عرضھا عدم علیھ یجبف ،)1( لحقالم

 .بذلك السوق مسح وسلطات المستورد أو الصانع یبلغ أنْ  الموزع على یجب ،الكھربائیة
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یتأكد من عدم تعارض عملیات التخزین  ، أنْ ولیتھؤمستحت  الكھربائیة ُمِعدَّاتالطالما كانت ، الموزعیجب على  .4
 .)1( لحقالماألساسیة الواردة في لمتطلبات ل الكھربائیة ُمِعدَّاتالھذه والنقل مع مطابقة 

بعرضھا في السوق غیر مطابقة  قام التي الكھربائیة ُمِعدَّاتال أنّ في  أدلة للشكھ لتوفرت أو  الموزع اعتبرإذا  .5
 مطابقة لضمانھ تم اتخاذ األفعال التصحیحیة الالزمة فیجب علیھ فوراً التأكد من أنّ ، الساریةللوائح الفنیة الخلیجیة 

 ةإذا ما نجمت أی ھفإنّ  ،ذلكضافة إلى باإلاقتضى الحال.  إذاتم سحبھا أو استدعائھا  ھأو أنّ ، الكھربائیة ُمِعدَّاتال تلك
الدول األعضاء  فيإخطار السلطات الوطنیة المختصة ب فوراً یقوم  أنْ علیھ  فیجب الكھربائیة ُمِعدَّاتالمخاطر عن 

التفاصیل المتعلقة بعدم  وباألخص، ھاتفاصیل المخاطر وتحدیدھذه بفیھا  الكھربائیة ُمِعدَّاتالھذه التي تم عرض 
 .بشأنھا المطابقة واألفعال التصحیحیة التي تمت

الدول األعضاء، جمیع المعلومات في على طلب السلطات الوطنیة المختصة  بناءً  ر،وفِّ یُ  أنْ  الموزع یجب على .6
، ویجب علیھ التعاون مع تلك السلطات كلما طلبت تزویدھا الكھربائیة ُمِعدَّاتالوالوثائق الالزمة لتأكید مطابقة 

 قام بعرضھا في السوق. التي الكھربائیة ُمِعدَّاتالباإلجراءات المتخذة إلزالة المخاطر من 

 الموزع أو المستورد إلى الصانع مسؤولیات فیھا تتحول التي الحاالت): 11( المادة

 مسؤولیاتفي حكم الصانع، من حیث الخضوع ل الكھربائیة ُمِعدَّاتللالموزع  وأألغراض ھذه الالئحة، یعتبر المستورد 
في كھربائیة  ُمِعدَّة من المستورد أو الموزع بوضع أيْ  ) من ھذه الالئحة، وذلك إذا قام أيٌّ 7الصانع الواردة في المادة (

 مكن أنْ في السوق بطریقة یُ  من قبل اتم وضعھكھربائیة  ُمِعدَّةالسوق باسمھ أو تحت عالمتھ التجاریة، أو قام بتغییر أي 
 للمتطلبات المعمول بھا. اتؤثر على مطابقتھ

 االقتصادیین الفاعلین ھویة تحدید): 12( المادة

 قتصادي قام بإمدادھمافاعل كل  السوقیحددوا لسلطات مسح  ، عند الطلب، أنْ االقتصادیین الفاعلینیجب على  .1
 .كھربائیة  ُمِعدَّاتفاعل اقتصادي قاموا ھم بإمداده ب، وكذلك كل كھربائیة ُمِعدَّاتب

النظم واإلجراءات المناسبة التي تسمح لھم بتوفیر المعلومات، المشار إلیھا االقتصادیین  الفاعلینیكون لدى  یجب أنْ  .2
سنوات من تاریخ  )10عشر ( لفترة) من ھذه المادة، لسلطات مسح السوق بناء على طلبھا، وذلك 1في الفقرة (

 .الكھربائیة ُمِعدَّاتالاإلمداد ب
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 الفصل الثالث

 الكھربائیة ُمِعدَّاتالمطابقة 

 الخلیجیةالقیاسیة  لمواصفاتل المطابقةفرضیة ): 13( المادة

 األساسیةلمتطلبات لالمطابقة للمواصفات القیاسیة الخلیجیة أو ألجزاء منھا مستوفیة  الكھربائیة ُمِعدَّاتالعتبار ایجب 
 حیثما تمت تغطیة ھذه المتطلبات في تلك المواصفات القیاسیة أو في األجزاء المعنیة منھا.، )1(الملحق الواردة في 

 الساریة.الخلیجیة المواصفات القیاسیة  قائمةھیئة للحصول على لل اإللكترونيیلزم الرجوع إلى الموقع 

 الدولیة القیاسیة لمواصفاتل المطابقةفرضیة  ):14( المادة

 الكھربائیة ُمِعدَّاتالاعتبار یجب  )،13حیثما لم یتم إصدار أو نشر المواصفات القیاسیة الخلیجیة المشار إلیھا في المادة (
أو ألجزاء معنیة منھا مستوفیة ) IECتقنیة (الكھرُ الدولیة الھیئة الصادرة عن الدولیة المطابقة للمواصفات القیاسیة 

أو في الدولیة حیثما تمت تغطیة ھذه المتطلبات في تلك المواصفات القیاسیة ) 1(الملحق الواردة في لمتطلبات األساسیة ل
 األجزاء المعنیة منھا.

 الخلیجیة القیاسیة المواصفات على الرسمیة االعتراضات): 15( المادة

والواردة التي تغطیھا األساسیة متطلبات الال تلبي كل  مواصفة قیاسیة خلیجیة أنّ  ھیئةالدولة عضو أو ترى عندما  .1
ً 1(الملحق في   ،بالتبریرات الالزمة )، فإنھ یتم عرض ھذا األمر على اللجنة الخلیجیة للتحقق من المطابقة، مرفقا

 .حول ذلك اللجنة بإبداء الرأيھذه وتقوم 

اتخاذ القرار بشأن تعدیل المواصفة القیاسیة ھیئة على ضوء رأي اللجنة الخلیجیة للتحقق من المطابقة، بالتقوم  .2
 الخلیجیة المعنیة.

مراجعة وتعدیل المواصفة باللجنة العامة للمواصفات  تقوم عند اقتضاء التعدیل في المواصفة القیاسیة الخلیجیة .3
 القیاسیة الخلیجیة المعنیة.
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 بالمطابقة المستورد إقرار/  بالمطابقة الصانع إقرار): 16( المادة

 إقرار الصانع بالمطابقة .1

 ؛)1(الملحق الواردة في األساسیة  متطلباتال كل ستیفاءا تمقد  ھبأنّ  إقرار الصانع بالمطابقة فيالتصریح  یجب -أ 

ً واإلنجلیزیة  العربیة باللغتین إقرار الصانع بالمطابقة یكون أنْ  یجب -ب   ، وأنْ )4(الملحق  في المرفق للنموذج وفقا
ً  الكھربائیة ُمِعدَّاتال على المطبق المطابقة تقویم إجراء دحدِّ یُ  وأنْ ، فیھ الواردة للعناصر شامالً یكون  للمادة  وفقا

 ؛لذلك كلما كانت ھناك ضرورة اإلقرار تحدیث یجب كما ،)21(

 .الكھربائیة ُمِعدَّاتال مطابقة ولیةؤمس الصانع یتولى ،إقرار الصانع بالمطابقة بإصدار قیامال عند -ج 

 الكھربائیة ُمِعدَّاتالتخضع  في إقرار الصانع بالمطابقة الواحد بأكثر من الئحة فنیة خلیجیة حیثما مكن التصریحیُ  -د 
كل اللوائح الفنیة الخلیجیة مع إصداراتھا وجمیع  إقرار الصانع بالمطابقة یُحدَّد في أنْ عندھا لتلك اللوائح، ویجب 

 بقة.ما یرتبط بھا من معلومات في نموذج إقرار الصانع بالمطا

 إقرار المستورد بالمطابقة .2

ً للمادة (یجب على المستورد إصدار إقرار المستورد بالمطابقة بعد  -أ   قیاممن ده تأكُ و ،)9استیفائھ لمسؤولیاتھ وفقا
وضعھ المنتجات موضوع بمسؤولیاتھ القانونیة ل المستورد لحمُّ وتَ  ،)7مسؤولیاتھ الواردة في المادة (بالصانع 

 .المشتركة الخلیجیةاإلقرار في السوق 

 متطلباتال كل ستیفاءاقام بقد  الصانع المستورد قد تحقق من أنّ  بأنّ إقرار المستورد بالمطابقة  في التصریح یجب -ب 
 ؛)1(الملحق الواردة في األساسیة 

ً واإلنجلیزیة  العربیة باللغتین یكون إقرار المستورد بالمطابقة أنْ  یجب -ج   ، وأنْ )5(الملحق  في المرفق للنموذج وفقا
 الكھربائیة ُمِعدَّاتال على الذي قام بھ الصانعإجراء تقویم المطابقة ر یذكُ  وأنْ ، فیھ الواردة للعناصر شامالً  یكون
 ؛، كما یجب تحدیث اإلقرار كلما كانت ھناك ضرورة لذلك)21للمادة ( وفقا

 الكھربائیة ُمِعدَّاتالكل القانونیة لولیة ؤمسكامل الالمستورد یتحمل القیام بإصدار إقرار المستورد بالمطابقة،  عند -د 
 .المشتركة التي وضعھا في السوق الخلیجیة

بالمطابقة الواحد بأكثر من الئحة فنیة خلیجیة حیثما تخضع الُمِعدَّات الكھربائیة  المستوردیُمكن التصریح في إقرار  -ه 
بالمطابقة كل اللوائح الفنیة الخلیجیة مع إصداراتھا وجمیع  المستوردلتلك اللوائح، ویجب عندھا أْن یُحدَّد في إقرار 

 بالمطابقة. المستوردما یرتبط بھا من معلومات في نموذج إقرار 
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 للنظام الخلیجي لتتبع المطابقة العامة المبادئ): 17( المادة

تستوفي الُمِعدَّات الكھربائیة التي تعرض في السوق متطلبات النظام الخلیجي لتتبع المطابقة الذي یأخذ  یجب أنْ   .1
 باالعتبار متطلبات شارة المطابقة الخلیجیة.

 الرمز الخلیجي لتتبع المطابقة. تحمل الُمِعدَّات الكھربائیة التي تعرض في السوق یجب أنْ  .2

ً یجب على الدول األعضاء اعتبار  .3 لمقتضیات ھذه  الُمِعدَّات الكھربائیة الحاملة للرمز الخلیجي لتتبع المطابقة طبقا
 ).1الالئحة، مستوفیة للمتطلبات األساسیة الواردة في الملحق (

 یسمح للُمِعدَّات الكھربائیة التي ال تحمل الرمز الخلیجي لتتبع المطابقة أو التي ال تلتزم بمتطلبات ھذه الالئحة أنْ  .4
تكون علیھا إشارة واضحة وال یمكن إزالتھا بسھولة تبین  أو تُستخدم في المعارض التسویقیة فقط، شرط أنْ تُعرض 

 تصبح مطابقة. ھذه الُمِعدَّات الكھربائیة لن یتم عرضھا في السوق إال بعد أنْ  عدم التزامھا بمتطلبات ھذه الالئحة، وأنّ 

 ازالمعلومات المتعلقة باستخدام الجھ): 18( المادة

 صیانتھ أو تركیبھ أو الجھاز تجمیع عند اتخاذھا یجبدة توفیر المعلومات المتعلقة بأي تنبیھات ُمحدَّ على الصانع یجب  .1
الواردة في الملحق  األساسیة المتطلبات مع یتوافق الخدمة، في وضعھ عند الجھاز، أنّ  لضمان وذلك استخدامھ، أو
 .االنجلیزیة أو كلیھماویكون ذلك باللغة العربیة أو اللغة )، 1(

 فیجب السكنیة، المناطق ) في1الواردة في الملحق رقم ( األساسیة للمتطلبات استیفائھا یُضمن الفي األجھزة التي  .2
وكذلك على  بتقیید اإلستخدام في المناطق السكنیة، واضحة بإشارة األجھزة الكھربائیةمصاحبة  الصانع ضمانعلى 

 .ویكون ذلك باللغة العربیة على األقل ویمكن اضافة اللغة االنجلیزیة ،عبوات األجھزة بشكل مناسب

ً  استخدام األجھزة من للتمكین المطلوبة المعلومات تضمینعلى الصانع  یجب .3 مع  منھا المقصود للغرض وفقا
  .لجھازالمتوفرة عن ا التعلیمات
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 التركیبات الثابتة): 19( المادة

 المتطلبات كھربائیة لجمیع ثابتة تركیبة في تضمینھ یتم قد والذي السوق في عرضھ تم الذي الجھازیخضع  یجب أنْ  .1
 الكھربائي الواردة في ھذه الالئحة. بالجھاز العالقة ذات

 في إلزامیة تكون ال )21( والمادة )18( إلى )16( من والمواد )12( إلى )6( من المواد متطلبات فإن ذلك، ومع
 .السوق في ضَ ُعرِ  ا كانمَ ل ھفإنّ  وإال معینة، ثابتة تركیبة في تركیبةالمقصود  الجھاز حالة

وكما ،لھا طیسيامغنالكھرُ  التوافق وخصائصلتركیبة الثابتة ل المصاحبة الوثائق دحدَّ تُ  یجب أنْ  الحاالت، ھذه وفي
 هھذ بمطابقة المساس عدم أجل من ةالثابت ةالتركیب في الجھاز لتثبیت اتخاذھا الواجب االحتیاطات أْن تُحدَّدیجب 
والفقرة  )7( المادة) من 11) و (10الفقرتین ( في إلیھا المشار المعلوماتیتم توفیر  كما یجب أنْ و. ة الثابتةالتركیب

 ).9) من المادة (6(

 أو الشخص على ویتعین ،)1الملحق ( من )2الفقرة ( في إلیھا المشار الجیدة الھندسیة الممارساتیتم توثیق  یجب أنْ 
 ةالتركیب ما زالت طالما للتفتیش المختصة الوطنیة السلطات تصرفحفظ الوثائق واتاحتھا ل المسؤولین األشخاص

 .التشغیل قید ةالثابت

االضطراب  بشأن شكاوى ھناك تكون عندما سیما وال الثابتة، التركیبات مطابقة عدم على دالئل ھناك كانت إذا .2
 في المعنیة المختصةالوطنیة  للسلطات یجوز ،التركیبة الثابتة عن یتولد التي (التشویش) والتداخل الكھُرمغناطیسي

 .عمل إجراء لتقییم استیفاء المتطلبات ،الحاجة عندو الثابتة، التركیبات مطابقة على أدلة تطلب أنْ  العضو الدولة

 الثابتة التركیبات لجعل مناسبة تدابیر بفرض المعنیة المختصةالوطنیة  السلطات تقوم االمتثال، عدم حالة وفي
 .)1الواردة في الملحق ( األساسیة لمتطلباتل مستوفیة

 للمتطلبات ثابتةالتركیبة ال استیفاء عن المسؤولین األشخاص أو الشخص لتحدید الالزمة األحكام األعضاء الدول تحدد .3
 .الصلة ذات األساسیة
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 الرابع الفصل

 المطابقة تقویم

 المخاطر ): تحلیل20( المادة

الناجمة  من خالل تحدید األخطارطر اخیقوم بتحلیل الم في السوق، أنْ  الكھربائیة ُمِعدَّاتالقبل وضع  ،الصانعیجب على 
 ، باإلضافة إلى تقییم احتمال التعرض لھذه األخطار.الكھربائیة ُمِعدَّةالالتي قد تنجم عن و ،عن التوافق الكھُرمغناطیسي

 الكھربائیة ُمِعدَّاتال على تسري التي المطابقة تقویم إجراءات): 21( المادة

ً لمنھجیة التطبیق التدریجي  د اللجنة الخلیجیة للتحقق من المطابقةحدِّ تُ  .1  ُمِعدَّاتالقائمة لمنتجات لھذه الالئحة وفقا
ً  الكھربائیة للوصول إلى درجة خطورتھما على األشخاص والممتلكات والبیئة  بالبدء بأكثر المنتجات بحسب تدرجا

للتوافق المنتجات الخاضعة لالئحة الفنیة الخلیجیة  قائمةیھا بالتالي؛ "یشار إلتغطیة كامل مجال ھذه الالئحة و
 .الكھُرمغناطیسي"

) من ھذه المادة إلثبات استیفائھا المتطلبات 1في القائمة الُمشار إلیھا في الفقرة ( الكھربائیة ُمِعدَّاتالتخضع  .2
 من إجراءات تقویم المطابقة التالیة: ) إلى أّيٍ 1في الملحق ( األساسیة الواردة

 ؛)2إجراء تقویم المطابقة بحسب "ضبط اإلنتاج الداخلي"، والمفصل في الملحق ( . أ

 للطراز المطابقة"الذي یتبعھ إجراء تقویم المطابقة بحسب و إجراء تقویم المطابقة بحسب "فحص الطراز" . ب
 .)3في الملحق ( ینالمفصلو، الداخلي" اإلنتاج ضبط على المبنیة

إلى من ھذه المادة ) 2للصانع أْن یختار تقیید تطبیق إجراء تقویم المطابقة المبین في النقطة (ب) من الفقرة ( یجوز .3
ً  جوانب المتطلبات األساسیةبعض  یتم تطبیق إجراء تقویم بینما ، لجھة مقبولة واحدة من اختیاره بتقدیمھ طلبا

 .األخرى جوانب المتطلبات األساسیة باقيلى عمن ھذه المادة ) 2) من الفقرة (أالمبین في النقطة (المطابقة 

جھ كما ھو نتَ كھربائیة في السوق، یجب على الصانع القیام بإجراء تقویم المطابقة المناسب لمُ  ُمِعدَّةقبل وضع أي  .4
 .من ھذه المادة )3( و) 2( تینالفقرفي ل فصَّ مُ 
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 المطابقة تقویم جھات للتعامل مع العامة المبادئ ):22( مادةال

طبقا لھذه الالئحة، یجب إسناد ، الكھربائیة ُمِعدَّاتالاللجوء إلى خدمات طرف ثالث من أجل إجراء تقویم مطابقة  في حالة
ً خدمة تقویم المطابقة إلى جھات   .)1للتعریف في المادة ( مقبولة وفقا

 تقاریر االختبارات ):23( المادة
) صادرة 3) والملحق (2ضمن إجراءات تقویم المطابقة في الملحق (المذكورة  اتتقاریر اإلختبار أْن تكونیجب  .1

 :التالیةمختبر یحقق أحد المتطلبات  عن

من قبل مركز االعتماد الخلیجي أو أیة جھة اعتماد موقعة على اتفاقیات االعتراف المتبادل مختبر معتمد   .أ 
 ؛(ILAC) العتماد المختبراتلمنظمة التعاون الدولي 

 ؛)(IECEE CB SCHEME تقنیةالدولیة الكھرُ  للھیئةتقویم المطابقة شھادات لنظام مختبر تابع  .ب 

 ؛لجھة مقبولةتابع مختبر  .ج 

 ) من ھذه المادة.2( فقرةالواردة في المختبر داخلي تابع للصانع وفقاً للمتطلبات  .د 

تكون ھذه  أو تشكل جزءاً منھم إلصدار تقاریر االختبارات، یجب أنْ عند استخدام مختبرات داخلیة تابعة للصانعین . .2
المختبرات مستقلة عن جھة التصنیع وأال تشترك في التصمیم أو اإلنتاج أو اإلمداد أو التركیب أو االستخدام أو 

 الصیانة ألي من الُمِعدَّات الكھربائیة التي تضطلع باختبارھا.

 استیفاء المتطلبات التالیة:ابعة للصانعین التیجب على المختبرات الداخلیة و

موقعة على اتفاقیات االعتراف المتبادل تكون معتمدة من قبل مركز االعتماد الخلیجي أو أیة جھة اعتماد  أنْ  .أ 
 .؛ILAC)( عتماد المختبراتلمنظمة التعاون الدولي ال

لمركز االعتماد  تضمن حیادیة إصدار التقاریر وإثباتھا دة، وأنْ حدّ تكون في شكل كیانات تنظیمیة مُ  أنْ  .ب 
 الخلیجي أو لجھة االعتماد المعنیة.

یتعارض مع استقاللیتھا ونزاھتھا فیما یتعلق بنشاطات االختبار،  في أي نشاط یمكن أنْ  مشاركةتكون  أال .ج 
 .ویسري ھذا االلتزام على موظفیھا

 .متكون خدماتھا مقدمة حصراً للصانعین التي تشكل جزءاً منھ أنْ  .د 

لمتطلبات ھذه  المختبرات التي أصدرت تقاریر اإلختبارات باستیفاءیجب على الصانعین تقدیم المعلومات الخاصة  .3
 وسلطات مسح السوق عند الطلب. جھة التعیینإلى  المادة
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 الخامس الفصل

 األعضاء الدول وسلطات التزامات

 الوقائي المبدأ): 24( المادة

على النحو  الكھربائیة ُمِعدَّاتللبالنسبة الوقائي  المبدأبعین االعتبار  األعضاء المختصة في الدولالوطنیة السلطات  ذُ تأخُ 
) 25لمادة (تنظیم مسح السوق وفقاً لعند الوفاء بااللتزام العام بھذه الالئحة، وبخاصة ) من 1المادة (المنصوص علیھ في 

 من ھذه الالئحة.

 السوق مسح بتنظیم العام االلتزام): 25( المادة

ً  الكھربائیة ُمِعدَّاتلللسوق اتنظیم وإجراء مسح بالدول األعضاء تقوم  لمتطلبات اللوائح  التي تم وضعھا في السوق وفقا
 الالئحة.ھذه  من) 26( ةالماد، وفضالً عن ذلك یجب تطبیق مقتضیات ساریةالفنیة الخلیجیة ال

 المطابقة لتقویم المقبولة للجھاتالسوق  مسح سلطات تعلیمات): 26( المادة

قامت شهادة تزویدها بمعلومات متعلقة بأیة لتقویم المطابقة المقبولة  اتالجهیمكن لسلطات مسح السوق الطلب من  .1
 مثل تلكلأو بالمعلومات التي تتعلق بأي رفض إصدار  نطاق عملهاضمن  بإصدارها أو سحبها اتالجهتلك 

 .والوثائق الفنیة االختباراتبما في ذلك تقاریر  ،الشهادة

تقوم  ،)1( لحقمالالواردة في  األساسیة متطلباتال تلبي ال ما كهربائیة ُمِعدَّات أنّ  السوق مسح اتسلط وجدت إذا .2
 اقتضى إذا الكهربائیة ُمِعدَّاتالبتلك  المتعلقة اتشهادال لسحب المطابقة لتقویم المقبولة اتالجه إلى تعلیمات إصدارب

 .األمر

 التي قامت بإصدارها اتشهادالفي المقبولة إلعادة النظر  اتإصدار تعلیمات إلى الجهب مسح السوق اتسلط تقوم .3
من  )3الملحق (الجزء األول من ، وخاصة في حاالت مخالفة الضوابط المنصوص علیها في كلما كان ذلك ضروریاً 

 .هذه الالئحة
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 األعضاء الدول إحدى على رمخاط تمثل التي الكھربائیة ُمِعدَّاتال مع التعامل إجراءات): 27( المادة

 ساریةمن الدول األعضاء إجراءات بموجب اللوائح الفنیة الخلیجیة ال مسح السوق في أّيٍ سلطة في حال اتخذت  .1

 ُمِعدَّاتالإحدى  لالعتقاد بأنّ  ، أو في حال كان لدیھا سبب كافٍ مھمةر مخاطالمتعلقة بالمنتجات التي تمثل 

جري تلك تُ  ،والبیئة األشخاص والممتلكاتسالمة التي تشملھا ھذه الالئحة تمثل خطورةً على صحة أو  الكھربائیة

ً السلطة   الفاعلینعلى  یجبویغطي جمیع المتطلبات الواردة في ھذه الالئحة.  ةالمعنیالكھربائیة  ُمِعدَّةلل تقییما

 مسح السوق.سلطة أصحاب العالقة التعاون وفق الضرورة مع االقتصادیین 

) 1المشار إلیھا في الفقرة (في سیاق عملیة التقییم من الدول األعضاء،  في أّيٍ مسح السوق سلطة في حال وجدت  .2

 الفاعلمن تأخیر تطلب دون  ،للمتطلبات الواردة في ھذه الالئحة ةغیر مطابقالكھربائیة  ُمِعدَّةال أنّ  من ھذه المادة،

 ُمِعدَّةال صبحتلالسلطة تلك دھا حدِّ التصحیحیة الالزمة التي تُ  اإلجراءاتیتخذ  صاحب العالقة أنْ  االقتصادي

ً مطابقالكھربائیة  مع طبیعة الخطورة وتحددھا  فترة تتناسبخالل  من السوق أو استدعائھ ھلھذه المتطلبات أو لسحب ا

 .السلطات المعنیة

ھذه یتجاوز حدود الكھربائیة  ُمِعدَّةالعدم مطابقة  أنّ  من الدول األعضاء في أّيٍ مسح السوق سلطة في حال اعتبرت  .3

 الفاعلمن  ُطلبالتي  واإلجراءات التصحیحیةالدول األعضاء بنتیجة التقییم بقیة ھیئة والإخطار ب تقوم ،الدولة

 یتخذھا. صاحب العالقة أنْ  االقتصادي

التصحیحیة الالزمة بخصوص  اإلجراءاتتم اتخاذ  قد ھصاحب العالقة التأكد من أنّ  االقتصادي الفاعلیجب على  .4

 سوق.الالتي عرضھا في  الكھربائیة ُمِعدَّاتال

دتھا التي حدَّ صاحب العالقة اإلجراء التصحیحي المناسب والكافي خالل الفترة  االقتصادي الفاعلفي حال لم یتخذ  .5

تدابیر مؤقتة مناسبة اتخاذ ب ةسلطال تلك تقوم) من ھذه المادة، 2سلطة مسح السوق في الدولة العضو عمالً بالفقرة (

من الكھربائیة  ُمِعدَّةالأو استدعاء المعنیة أو لسحب العضو في سوق الدولة الكھربائیة  ُمِعدَّةالعرض  تقییدأو لمنع 

ً تقوم و، ھذه الدولةسوق   .مؤقتةتدابیر ا اتخذتھ من بالمعلومات عمّ ھیئة والدول األعضاء األخرى ال بإخطار أیضا

خاصة  ،كل التفاصیل المتوفرةمن ھذه المادة ) 5المشار إلیھا في الفقرة (عن التدابیر المؤقتة تتضمن المعلومات  .6

غیر المطابقة ومصدرھا وطبیعة عدم المطابقة المفترضة  الكھربائیة ُمِعدَّاتالالبیانات المھمة للتعرف على 

جج والردود والحُ  الدولة العضو المعنیة،في قبل سلطة مسح السوق وطبیعة ومدة التدابیر المتخذة من  ،وخطورتھا

 :تعود إلىعدم المطابقة  تد بشكل خاص ما إذا كانحدِّ تُ و ،االقتصادي صاحب العالقة الفاعلالمقدمة من 
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 أو والبیئة؛ األشخاص والممتلكاتبصحة وسالمة في تحقیق المتطلبات المتعلقة  الكھربائیة ُمِعدَّةالفشل  -أ 

والتي ینتج عن من ھذه الالئحة  )14) و(13( تینالمادوجود قصور في المواصفات القیاسیة المشار إلیھا في  -ب 

 المطابقة. تطبیقھا افتراض

) من ھذه 6) و(5غیر الدولة التي قامت باتخاذ التدابیر المذكورة في الفقرتین (الدول األعضاء األخرى ( تقوم .7

ة معلومات إضافیة في متناولھا وبأیّ  قامت باتخاذھا،ة تدابیر بأیّ  الدول األعضاءبقیة ھیئة وال بإبالغ )المادة

مع ما اتخذتھ الدولة تفاقھا اة اعتراضات لدیھا في حال عدم وبأیّ  ،ةالمعنیالكھربائیة  ُمِعدَّةالبخصوص عدم مطابقة 

 .) من ھذه المادة6) و(5العضو من التدابیر المذكورة في الفقرتین (

 من إحدى ةبیر المتخذابخصوص التد ،ھیئةالالدول األعضاء أو  إحدىفي حال لم یتم إبداء أي اعتراض من قبل  .8

 فإنّ من ھذه المادة ) 7(في الفقرة إلیھا المعلومات المشار ب تاریخ إبالغھاخالل ثالثة أشھر من  ،الدول األعضاء

 .ةربرّ صبح مُ تبیر االتد تلك

 ُمِعدَّةال، مثل سحب ةغیر المطابق ةالمعنیالكھربائیة  ُمِعدَّةالالالزمة بشأن دة قیِّ مُ اتخاذ التدابیر البالدول األعضاء تقوم  .9

 .تأخیرمن أسواقھا دون أي الكھربائیة 

 األعضاء الدول لدى الحمایة إجراءات): 28( المادة

من قبل إحدى الدول األعضاء بعد اكتمال اإلجراء المتخذ وفق الفقرتین  ةبیر المتخذافي حال إبداء اعتراض على التد .1
في دولة معینة مخالف  ةالمتخذبیر االتد أنّ  ھیئةال، أو في حال اعتبرت من ھذه الالئحة )27) من المادة (5) و(4(

 الفاعلینأو  الفاعلمشاورات مع الدول األعضاء ومع  بدون تأخیرالھیئة جري تُ  الساریةللوائح الفنیة الخلیجیة 
ر ما إذا كانت التدابیر قرِّ ، تُ التقییمھذا لى ضوء نتائج وع بیر.اك التدتلتقوم بتقییم وأصحاب العالقة االقتصادیین 
 الفاعلرة، وترسل الھیئة قرارھا مباشرة إلى جمیع الدول األعضاء وإلى برّ الدولة المعنیة مبررة أو غیر مُ المتخذة من 

 أصحاب العالقة.االقتصادیین  الفاعلینأو 

رة، تقوم الدول األعضاء باتخاذ التدابیر برّ في حال اعتبرت الھیئة التدابیر المتخذة من قبل الدولة العضو المعنیة مُ   .2
غیر المطابقة من أسواقھا وإبالغ الھیئة بذلك. أما في حال قررت  الكھربائیة ُمِعدَّاتالة للتأكد من سحب الضروری

 لدولة عنھا.تلك ارة، تتراجع برّ الھیئة أن التدابیر المتخذة من قبل الدولة العضو المعنیة غیر مُ 

 الكھربائیة ُمِعدَّاتالعدم مطابقة  وأنّ  ةربرّ المعنیة مُ العضو من قبل الدولة  ةبیر المتخذاالتد أنّ  تبین للھیئةفي حال  .3
 غلِّ بَ تُ ، من ھذه الالئحة )27المادة (ب) من -6الفقرة (یُعزى إلى وجود قصور في المواصفات القیاسیة المشار إلیھا في 
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كالً من اللجنة الخلیجیة للتحقق من المطابقة واللجنة العامة للمواصفات وتدعوھما للتشاور وإبداء الرأي، باألمر ھیئة ال
 .تأخیرثم تقوم بإصدار قرارھا النھائي بھذا الشأن دون 

 )عاجل( للمعلومات السریع للتبادل الخلیجي النظام – المعلومات تبادل): 29( المادة

) من خالل النظام الخلیجي السریع لتبادل المعلومات 27) من المادة (5) و(3الفقرات ( یتم اإلخطار المنصوص علیھ في
ھ مطلوب بموجب ھذه الالئحة والالئحة العامة لسالمة المنتجات، ویتم إرفاق كل (عاجل)، ویتم اإلشارة فیھ إلى أنّ 

 .لھذه الالئحة ونظام عاجلاإلثباتات الداعمة لھ وفقا المعلومات و

 داریةاإل للمتطلبات المطابقة عدم): 30( المادة

حالة من حاالت وجدت إحدى الدول األعضاء أي إذا ما ، في حال من ھذه الالئحة )27مع عدم اإلخالل بالمادة ( .1
 صاحب العالقة وضع حد لعدم المطابقة المعنیة: االقتصادي الفاعلمن  ، تطلبُ المذكورة فیما یليالمطابقة  عدم

 ) من ھذه الالئحة؛17المادة (ألحكام  بالمخالفة لتتبع المطابقة الرمز الخلیجيتثبیت  -أ 

 ؛الرمز الخلیجي لتتبع المطابقةعدم تثبیت  -ب 

 بالمطابقة؛ أي إقرارعدم وجود  -ج 

 ؛المتوفر عدم صحة اإلقرار بالمطابقة -د 

 .الوثائق الفنیةكتمال اعدم وجود أو عدم  -ه 

الدولة  تتخذ) من ھذه المادة، 1في حال استمرار وجود أي حالة من حاالت عدم المطابقة المذكورة في الفقرة ( .2
أو استدعائھا في السوق، أو ضمان سحبھا  الكھربائیة ُمِعدَّاتال العضو المعنیة التدابیر الالزمة لتقیید أو منع عرض

 من السوق.
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 السادس الفصل

 ھیئةال إجراءات

 التطبیق وتدابیر التعدیالت): 31( مادةال

تقوم، عن طریق اللجنة الخلیجیة للتحقق من المطابقة، بما  یجوز للھیئة، من أجل مواكبة التطورات الفنیة والعلمیة، أنْ  .1
 یلي:

 ) المرفق بھذه الالئحة؛1من الملحق () 3البند (تحدیث  -أ 

 ؛ھذه الالئحة من) 2( المادةإعادة النظر في  -ب 

 المذكورة"قائمة المنتجات الخاضعة لالئحة الفنیة الخلیجیة للتوافق الكھُرمغناطیسي".ونشر  وتحدیثإصدار  -ج 
 ).21) من المادة (1في الفقرة (

تعتبر التعدیالت التي تجریھا اللجنة الخلیجیة للتحقق من المطابقة وفقاً لھذه المادة، ساریة المفعول بعد موافقة المجلس  .2
 .الفني علیھا

 اللجنة إجراءات): 32( المادة

ستعانة باللجنة العامة للمواصفات فیما یتعلق بھذه الالئحة وتعدیالتھا، ولھا للجنة الخلیجیة للتحقق من المطابقة اال یجوز
للجان االستعانة لھذه اإحالة أي موضوع فني إلى لجان قطاعیة أو متخصصة أو مصغرة منبثقة عنھا، ویجوز في الحق 

 .ھیئةالبخبراء ومستشارین من خارج في أداء أعمالھا 
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 السابع الفصل

 إداریة أحكام

 اإلبالغ): 33( المادة

إلى الھیئة حول تطبیق ھذه الالئحة بعد الستة أشھر األولى من تاریخ سریانھا، ثم تقریر تقوم الدول األعضاء بإرسال  .1
 كل سنة تباعاً بعد ذلك.

ً للوضع فیما یتعلق  ھذه المادة) من 1المذكور في الفقرة (یتضمن التقریر  .2 ومدى  الكھربائیة ُمِعدَّاتالبمطابقة تقییما
ً عن أنشطة مسح السوق التي قامت بھا الدولة العضو وبیان العوائق  فعالیة ھذه الالئحة، و یتضمن كذلك عرضا

 جات غیر المطابقة.نتَ وإعطاء بیانات إحصائیة مع التركیز على المُ 

ً ر ملخحرر الھیئة وتنشُ تُ  .3  .عن التقاریر الخاصة بكل دولة عضو صا

 والسریة الشفافیة): 34( المادة

تلتزم ة تدابیر بموجب ھذه الالئحة، في حال قامت السلطات الوطنیة المختصة في الدول األعضاء والھیئة بتبني أیّ 
یتعرضوا لھا  یمكن أنْ بمتطلبات الشفافیة من حیث ضرورة إطالع عامة المستھلكین على مخاطر الصحة والسالمة التي 

كما یجب علیھا مراعاة متطلبات السریة من حیث ضرورة عدم إفشاء المعلومات ، الكھربائیة ُمِعدَّاتال من جراء استخدام
غیر المتعلقة بالصحة والسالمة التي تطلع علیھا في سیاق تطبیق الالئحة ومسح األسواق والتي تغطیھا "السریة المھنیة" 

التي تقتضي الضرورة إطالع عامة المستھلكین  الكھربائیة ُمِعدَّاتال باستثناء ما یتعلق بخصائص سالمةبموجب طبیعتھا، 
 علیھا.

 إبداء أسباب التدابیر المتخذة): 35( المادة

ة تدابیر تتصل بتقیید أو منع عرض إلیھا، بموجب ھذه الالئحة، في اتخاذ أیّ  االستنادسس الدقیقة التي تم یجب بیان األُ  .1
 في السوق أو سحبھا أو استدعاءھا. الكھربائیة ُمِعدَّاتال

وإبالغھ كذلك ، تأخیر) من ھذه المادة دون 1یجب إبالغ الطرف المعني بأي تدبیر من النوع المذكور في الفقرة ( .2
دة إلجراء حدَّ المُ ھل الزمنیة وسائل المعالجة المتاحة لھ بموجب التشریعات الوطنیة المعمول بھا في الدولة المعنیة والمُ ب

 تلك المعالجة.
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 العقوبات): 36( المادة
والتي قد تشمل االقتصادیین  الفاعلینالمنظمة للعقوبات المطبقة على الوطنیة سن التشریعات بالدول األعضاء  تقوم .1

 ً تتخذ كافة  لھذه الالئحة، وأنْ  فرض عقوبات جنائیة في حال االنتھاكات الھامة لألحكام الوطنیة التي تم اعتمادھا وفقا
 التدابیر التي من شأنھا ضمان تنفیذ تلك العقوبات.

مع االنتھاكات، ویمكن فعالة ورادعة ومتناسبة  ) من ھذه المادة1شار إلیھا في الفقرة (لعقوبات المُ اتكون  یجب أنْ  .2
 حة.االقتصادي قد ارتكب في السابق انتھاكات لھذه الالئ الفاعلزیادتھا إذا كان 

) من ھذه المادة خالل سنة من 2) و(1المشار إلیھا في الفقرتین (الوطنیة الدول األعضاء الھیئة بالتشریعات  تخطر .3
 .تأخیرة تعدیالت الحقة على ھذه القوانین دون تاریخ سریان ھذه الالئحة، كما یجب علیھا التبلیغ عن أیّ 

  

 39 من 30 صفحة رقم



ھیئة التقییس لدول مجلس 
 التعاون لدول الخلیج العربیة

GSO 
 الالئحة الفنیة الخلیجیة للتوافق الكھُرمغناطیسي

(CDT-180025-00) 
 

 

 الثامن الفصل

 الختامیة األحكام

 العالقة ذات خرىاأل لوائحال): 37( المادة

فیما لم یرد بشأنھ  الكھربائیة ُمِعدَّاتالعلى إلى جانب ھذه الالئحة الساریة جمیع اللوائح الفنیة الخلیجیة األفقیة طبق تُ  .1
 نص في ھذه الالئحة.

منخفضة الجھد"  الكھربائیة ُمِعدَّاتوالالالئحة الفنیة الخلیجیة القطاعیة التالیة؛ "الالئحة الفنیة الخلیجیة لألجھزة طبق تُ  .2
وتحل ھذه الالئحة  فیما یتعلق بالمتطلبات األساسیة للسالمة الكھربائیة ُمِعدَّاتالعلى الساریة إلى جانب ھذه الالئحة 

 .المذكورة محل متطلبات التوافق الكھُرمغناطیسي في الالئحة القطاعیة

 فیما لم یرد بشأنھ نص في ھذه الالئحة. الكھربائیة ُمِعدَّاتالعلى  الساریةتطبق الالئحة العامة لسالمة المنتجات  .3

 ): تحویل الالئحة إلى تشریعات وطنیة في الدول األعضاء38المادة (

 ساریةتصبح  وطنیة قبل أنْ  تشریعاتتحویل اللوائح الخلیجیة إلى  ةشترط نظمھا القانونیتالدول األعضاء التي  تقوم
 ھیئة بذلك أوالً بأول.ال رخطِ تُ وھذه الالئحة  سریانقبل تاریخ بسن تلك التشریعات الوطنیة فیھا المفعول 

 لالئحة األول اإلصدار): 39( المادة
أي الئحة وتَِحُل َمَحَل  ھذه الوثیقةي لغتُ تعتبر ھذه الوثیقة اإلصدار األول لالئحة الفنیة الخلیجیة للتوافق الكھُرمغناطیسي، و

وطنیة خاصة بسالمة الُمِعدَّات الكھربائیة في النطاق المتعلق بالمتطلبات األساسیة للتوافق الكھُرمغناطیسي،  فنیة خلیجیة أو
 .وذلك اعتباراً من تاریخ سریان ھذه الالئحة الفنیة

 النفاذ تاریخ): 40( المادة

 .م2019ینایر  1 خاعتباراً من تاری النفاذتدخل ھذه الالئحة حیز 
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 )1( لحقالم
 األساسیة المتطلبات

 العامة:المتطلبات  .1

م وتُصنَّع   مع مراعاة أفضل ما توصلت إلیھ التقنیة، لضمان تحقیق ما یلي: الكھربائیة ُمِعدَّاتالیجب أن تُصمَّ

المستوى  الكھربائیة ُمِعدَّاتالمغناطیسي المتولد من یجب أال یتجاوز االضطراب (التشویش) والتداخل الكھرُ  -أ 
 األخرى؛ ُمِعدَّاتالرادیو واالتصاالت السلكیة والالسلكیة وال ُمِعدَّاتالذي یؤثر على وظائف 

مغناطیسي بحیث مستوى من المناعة من االضطراب (التشویش) الكھرُ  الكھربائیة ُمِعدَّاتللیجب أن یكون  -ب 
 لھا. العاديتعمل دون حدوث تشویش غیر مقبول عند االستخدام 

 الخاصة للتركیبات الثابتة: المتطلبات .2

ومراعاة المعلومات المتعلقة الجیدة تجمیع وتركیب التركیبات الثابتھ بتطبیق أفضل الممارسات الھندسیة یتم  یجب أنْ 
) 1( البندبھدف استیفاء المتطلبات األساسیة العامة المبینة في  ،التركیبات الثابتةوعناصر لمكونات  العاديباالستخدام 

 في ھذا الملحق.
 

 الفروق الوطنیة للدول األعضاء: .3
یتم مراعاة الفروق الوطنیة للدول األعضاء وبخاصة تلك المتعلقة بالجھد والتردد والظروف المناخیة كما  یجب أنْ 

 یلي:
تكون الُمِعدَّات الكھربائیة التي تعمل بأجواء داخلیة غیر مكیفة أو خارجیة مصممة للعمل في ھذه  یجب أنْ  -أ 

 األجواء بما یتناسب مع الظروف المناخیة في الدول األعضاء.
 یتم مراعاة الجھد الكھربائي والتردد الخاص بكل دولة من الدول األعضاء حسب الجدول التالي: یجب أنْ  -ب 
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 )2( لحقالم
 "الداخلي اإلنتاج ضبط" بحسبالمطابقة تقویم إجراء 

 3و 2ھو إجراء تقویم المطابقة الذي ینفذ من خاللھ الصانع االلتزامات الواردة في البنود أرقام  ضبط اإلنتاج الداخلي .1
أدناه ثم یؤكد ویقر تحت كامل مسؤولیتھ بأن المنتجات المعنیة تستوفي متطلبات اللوائح الفنیة الخلیجیة الخاصة  4و

 بھا.
 الوثائق الفنیة .2
الفنیة. ویجب أن تمكن ھذه الوثائق من تقییم مدى مطابقة المنتج للمتطلبات الفنیة یجب على الصانع أن یُعدَّ الوثائق  

 ذات العالقة، وكما یجب أن تحتوي على تحلیل وتقییم مناسبین للمخاطر.
یجب أن تحدد الوثائق الفنیة المتطلبات المطبقة وأن تشمل، بحسب مقتضیات التقییم، على: التصمیم والتصنیع وتشغیل  

 ویجب أن تحوي الوثائق الفنیة العناصر اآلتیة على األقل حیثما لزم األمر: المنتَج.
 وصف عام للمنتَج؛ -
 رسوم التصمیم والتصنیع ومخططات المكونات والمركبات الجزئیة والدوائر، إلخ...؛ -
 األوصاف والشروح الالزمة لفھم الرسوم والمخططات المشار إلیھا وتشغیل المنتَج؛ -
قیاسیة الخلیجیة أو أي مواصفات فنیة أخرى ذات عالقة تعتمدھا الھیئة، المطبقة كلیا أو جزئیا، قائمة للمواصفات ال -

ووصف للحلول المتخذة الستیفاء المتطلبات األساسیة للوائح الفنیة الخلیجیة حیثما ال یتم تطبیق المواصفات 
لخلیجیة یجب أن تبین الوثائق الفنیة الفقرات القیاسیة المشار إلیھا. وفي حالة التطبیق الجزئي للمواصفات القیاسیة ا

 التي تم تطبیقھا؛
 نتائج حسابات التصمیم القائمة والفحوصات المنجزة، إلخ...، و -
 تقاریر االختبارات. -

 التصنیع .3
 المصنعة المنتجات مطابقة والمراقبة التصنیع عملیات تضمن كي الضروریة التدابیر كافة اتخاذ الصانع على یجب -

 .بھا الخاصة الخلیجیة الفنیة اللوائح ولمتطلبات أعاله 2 رقم البند في إلیھا المشار الفنیة للوثائق
 واإلقرار بالمطابقة الخلیجیة شارة المطابقة .4

یجب على الصانع تثبیت شارة المطابقة الخلیجیة وفقا للوائح الفنیة الخلیجیة على كل منتَج إفرادي یستوفي  .1.4
 الخلیجیة المعتمدة.متطلبات اللوائح الفنیة 

یجب على الصانع أن یصدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لنموذج من المنتَج، وأن یتیحھ ضمن الوثائق الفنیة للسلطات  .2.4
) سنوات بعد وضع المنتَج في السوق. ویجب أن یحدد اإلقرار بالمطابقة نموذج المنتَج 10الوطنیة لمدة عشر (

 الذي أصدر من أجلھ.
 ن اإلقرار بالمطابقة للسلطات المعنیة عند الطلب.یجب توفیر نسخة م 

 الممثل الرسمي .5
من قبل ممثلھ الرسمي باسم الصانع وتحت كامل  4یمكن القیام بواجبات الصانع المشار إلیھا في البند رقم  

   .مسؤولیتھ، شرط أن یكون ذلك موضحا في التوكیل
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 )3( الملحق
 اإلنتاج ضبط على المبنیة للطراز المطابقة"و" الطراز فحص" بحسبإجراء تقویم المطابقة 

 "الداخلي

 "الطراز فحص" بحسبالجزء األول : إجراء تقویم المطابقة 
فحص الطراز ھو جزء من إجراء تقویم المطابقة تقوم بمقتضاه جھة مقبولة بمراجعة التصمیم الفني للمنتَج، وتتأكد ثم  .1

 اللوائح الفنیة الخلیجیة الخاصة بھ.تقر بأن التصمیم الفني للمنتَج یستوفي متطلبات 
 یمكن القیام بفحص الطراز بأي من الطرق اآلتیة: .2

 فحص نموذج للمنتَج بأكملھ، ممثل لإلنتاج المرتقب، (نموذج اإلنتاج)؛ -
، مع فحص 3تقییم توافق التصمیم الفني للمنتَج من خالل مراجعة الوثائق الفنیة واألدلة المشار إلیھا في البند رقم  -

ات، ممثلة لإلنتاج المرتقب، إلحدى أو أكثر من األجزاء الحرجة للمنتَج (جمع بین نموذج اإلنتاج ونموذج عین
 التصمیم)؛

، دون فحص 3تقییم توافق التصمیم الفني للمنتَج من خالل مراجعة الوثائق الفنیة واألدلة المشار إلیھا في البند رقم  -
 العینات (نموذج التصمیم).

 أن یقدم طلبا لفحص الطراز عند جھة مقبولة واحدة من اختیاره.یجب على الصانع  .3
 یجب أن یحتوي الطلب على: 

 اسم وعنوان الصانع، واسم وعنوان الممثل الرسمي للصانع إذا تم تقدیم الطلب من قبل الممثل الرسمي؛ -
 إقرار مكتوب بعدم تقدیم نفس الطلب إلى أي جھة مقبولة أخرى؛ -
مكن الوثائق من تقییم مدى مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنیة الخلیجیة المعتمدة، كما الوثائق الفنیة. یجب أن ت -

یجب أن تحتوي على تحلیل وتقییم مناسبین للمخاطر. یجب أن تحدد الوثائق الفنیة المتطلبات المطبقة وأن تشمل، 
تحوي الوثائق الفنیة العناصر اآلتیة بحسب مقتضیات التقییم، على: التصمیم والتصنیع وتشغیل المنتَج. ویجب أن 

 على األقل حیثما لزم األمر:
 وصف عام للمنتَج؛ -
 رسوم التصمیم والتصنیع ومخططات المكونات والمركبات الجزئیة والدوائر، إلخ...؛ -
 األوصاف والشروح الالزمة لفھم الرسوم والمخططات المشار إلیھا وتشغیل المنتَج؛ -
خلیجیة أو أي مواصفات فنیة أخرى ذات عالقة تعتمدھا الھیئة، المطبقة كلیا أو جزئیا، قائمة للمواصفات القیاسیة ال -

ووصف للحلول المتخذة الستیفاء المتطلبات األساسیة للوائح الفنیة الخلیجیة حیثما ال یتم تطبیق المواصفات 
یجب أن تبین الوثائق الفنیة القیاسیة المشار إلیھا. في حالة االستعمال الجزئي للمواصفات القیاسیة الخلیجیة 

 الفقرات التي تم تطبیقھا؛
 نتائج حسابات التصمیم القائمة وعملیات المراقبة المنجزة، إلخ...، و -
 تقاریر االختبارات؛ -
عینات ممثلة عن اإلنتاج المرتقب. ویمكن للجھة المقبولة طلب المزید من العینات إن دعت الضرورة لتكمیل  -

 برنامج االختبارات؛
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األدلة الداعمة لتوافق الحلول الفنیة المتخذة في التصمیم. یجب أن تشیر ھذه األدلة إلى كل الوثائق التي یتم  -

استعمالھا، على وجھ الخصوص حین ال یتم تطبیق المواصفات القیاسیة الخلیجیة و/أو المواصفات الفنیة ذات 
، كلما اقتضى الحال، نتائج االختبارات المنجزة في العالقة المشار إلیھا بأكملھا. یجب أن تشمل األدلة الداعمة

 المختبر المناسب لدى الصانع، أو في مختبر آخر باسم الصانع وتحت مسؤولیتھ.
 یجب على الجھة المقبول أن تقوم بما یلي: .4

 بالنسبة للمنتَج:
 فحص الوثائق الفنیة واألدلة الداعمة من أجل تقییم مالئمة التصمیم الفني للمنتَج؛ .1.4

 نسبة للعینات:بال
التأكد من أن تصنیع العینات مطابق للوثائق الفنیة، وتحدید العناصر التي تم تصمیمھا بالتوافق مع المقتضیات  .2.4

المطبقة من المواصفات القیاسیة الخلیجیة و/أو المواصفات الفنیة ذات العالقة، والعناصر التي تم تصمیمھا دون 
 لمواصفات القیاسیة؛التوافق مع المقتضیات المطبقة من تلك ا

القیام بالفحوصات واالختبارات المناسبة، أو توكیل من یقوم بھا بالنیابة، للتأكد في حالة اختیار الصانع تطبیق  .3.4
الحلول الفنیة المحددة في المواصفات القیاسیة الخلیجیةو/أو المواصفات الفنیة ذات العالقة، بأنھ تم تطبیقھا تطبیقا 

 صحیحا؛
ت واالختبارات المناسبة، أو توكیل من یقوم بھا بالنیابة، للتأكد في حالة عدم تطبیق الحلول الفنیة القیام بالفحوصا .4.4

المحددة في المواصفات القیاسیة الخلیجیةو/أو المواصفات الفنیة ذات العالقة، بأن الحلول الفنیة المتخذة من قبل 
 المعتمدة؛الصانع تستوفي المتطلبات األساسیة للوائح الفنیة الخلیجیة 

 االتفاق مع الصانع على مكان إجراء الفحوصات واالختبارات. .5.4
ومخرجاتھا. بدون المس  4یجب على الجھة المقبولة إصدار تقریر تقییم عن اإلجراءات التي قامت بھا طبقا للبند رقم  .5

وال جزئیا إال بعد مصادقة بمسؤولیاتھا تجاه سلطات التعیین، یتعین على الجھة المقبولة أن ال تنشر ھذا التقریر كلیا 
 الصانع.

إذا كان الطراز مطابق لمتطلبات اللوائح الفنیة الخلیجیة المطبقة على المنتَج المعني فإن الجھة المقبولة تصدر للصانع  .6
شھادة فحص الطراز. یجب أن تحتوي الشھادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الفحوصات، وشروط سریانھا (إن 

 یات الالزمة لتحدید الطراز المصادق علیھ. ویمكن أن تحتوي الشھادة على مرفقات.وِجدت)، والمعط
یجب أن تحتوي الشھادة مع مرفقاتھا على كل المعلومات المناسبة للتمكین من تقییم مطابقة المنتجات المصنَّعة مع  

 الطراز المفحوص والتمكین من المراقبة أثناء التشغیل.
لمتطلبات اللوائح الفنیة الخلیجیة المطبقة على المنتَج المعني، یجب على الجھة المقبولة إذا كان الطراز غیر مطابق  

أن ترفض إصدار شھادة فحص الطراز وأن تخبر صاحب الطلب بقرارھا مع توفیر المبررات المفصلة حول 
 رفضھا.

حیثما أشارت ھذه التطورات إلى یجب على الجھة المقبولة أن تتبع كل التطورات في حالة التقنیة المعروفة عموما، و .7
إمكانیة ظھور عدم مطابقة الطراز المصادق علیھ لمتطلبات اللوائح الفنیة الخلیجیة المعتمدة، فیجب أن تحدد الجھة 

 المقبولة الحاجة إلى فحوصات إضافیة، وفي حالة الحاجة إلى الفحوصات اإلضافیة، تخبر الصانع بذلك.
المقبولة التي تحتفظ بالوثائق الفنیة الخاصة بشھادة فحص الطراز بكل التغییرات في یجب على الصانع إخبار الجھة  

الطراز المصادق علیھ، والتي من شأنھا المس بالمطابقة مع متطلبات اللوائح الفنیة الخلیجیة المعتمدة، أو مع شروط 
إضافة لشھادة فحص الطراز سریان شھادة فحص الطراز. مثل ھذه التغییرات تستدعي مصادقة إضافیة على شكل 

 األولیة.
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یجب على كل جھة مقبولة أن تخبر سلطات تعیینھا عن شھادات فحص الطراز وأي إضافة تم إصدارھا أو سحبھا،  .8

كما یجب علیھا أن تقوم بشكل دوري، أو عند الطلب، بوضع رھن إشارة سلطات التعیین قائمة شھادات فحص 
 و تلك التي تم تعلیقھا أو تقییدھا بأي شكل.الطراز وأي إضافات تم رفض إصدارھا أ

یجب على كل جھة مقبولة أن تخبر الجھات المقبولة األخرى عن شھادات فحص الطراز وأي إضافات تم رفض  
إصدارھا أو تلك التي تم تعلیقھا أو تقییدھا بأي شكل، وعند الطلب عن شھادات فحص الطراز وأي إضافة تم 

 إصدارھا.
س وللدول األعضاء وللجھات المقبولة األخرى أن تحصل بطلب على نسخ من شھادات فحص یمكن لھیئة التقیی 

الطراز و/أو إضافاتھا. ویمكن لھیئة التقییس وللدول األعضاء أن تحصل بطلب على نسخ من الوثائق الفنیة ومن 
خة من شھادة فحص الطراز نتائج الفحوصات التي قامت بھا الجھة المقبولة. یجب على الجھة المقبولة االحتفاظ بنس

ومرفقاتھا وإضافاتھا، عالوة على الوثائق الفنیة بما في ذلك المستندات المرفقة من قبل الصانع، حتى تاریخ انتھاء 
 سریان الشھادة.

یجب على الصانع االحتفاظ بنسخة من شھادة فحص الطراز ومرفقاتھا وإضافاتھا مع الوثائق الفنیة، وإتاحتھا  .9
 سنوات بعد وضع المنتَج في السوق. )10( یة لمدة عشرللسلطات الوطن

والقیام بالواجبات المشار إلیھا في البندین أرقام  3یمكن للممثل الرسمي للصانع تقدیم الطلب المشار إلیھ في البند رقم  .10
 باسم الصانع، شرط أن یكون ذلك موضحا في التوكیل. 9و 7

 اإلنتاج ضبط على المبنیة للطراز المطابقة" بحسبالجزء الثاني: إجراء تقویم المطابقة 
 "الداخلي

المطابقة للطراز المبنیة على ضبط اإلنتاج الداخلي ھو الجزء من إجراء تقویم المطابقة الذي ینفذ من خاللھ الصانع  .1
طابقة أدناه ثم یؤكد ویقر تحت كامل مسؤولیتھ بأن المنتجات المعنیة م 3و 2االلتزامات الواردة في البندین أرقام 

 للطراز المحدد في شھادة فحص الطراز وتستوفي متطلبات اللوائح الفنیة الخلیجیة الخاصة بھا.
 التصنیع .2
یجب على الصانع اتخاذ كافة التدابیر الضروریة كي تضمن عملیات التصنیع والمراقبة مطابقة المنتجات المصنعة  

 نیة الخلیجیة الخاصة بھا.للطراز المحدد في شھادة فحص الطراز ولمتطلبات اللوائح الف
 واإلقرار بالمطابقةالخلیجیة شارة المطابقة  .3

یجب على الصانع تثبیت شارة المطابقة الخلیجیة وفقا للوائح الفنیة الخلیجیة على كل منتَج إفرادي مطابق للطراز  .1.3
 المحدد في شھادة فحص الطراز ویستوفي متطلبات اللوائح الفنیة الخلیجیة المعتمدة.

الصانع أن یصدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لنموذج من المنتَج، وأن یتیحھ ضمن الوثائق الفنیة للسلطات  یجب على .2.3
) سنوات بعد وضع المنتَج في السوق. یجب أن یحدد اإلقرار بالمطابقة نموذج المنتَج الذي 10الوطنیة لمدة عشر (

 أصدر من أجلھ.
 المعنیة عند الطلب. یجب توفیر نسخة من اإلقرار بالمطابقة للسلطات 

 الممثل الرسمي .4
من قبل ممثلھ الرسمي باسم الصانع وتحت كامل مسؤولیتھ،  3یمكن القیام بواجبات الصانع المشار إلیھا في البند رقم  

  شرط أن یكون ذلك موضحا في التوكیل.
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 )4الملحق (
 1بالمطابقة الصانع إقرار

 Manufacturer Declaration of Conformity2  بالمطابقة الصانع إقرار
 الكھربائیة ُمِعدَّةللالوحید  يالتعریف الرقم .1

 رقم الطراز)مثالً: (
---------------------- 1. Unique identification No of the 

electrical equipment(e.g. product 
type) 

 Ar/En------ 2. Name of the manufacturer or hisع--------- اسم الصانع أو ممثلھ الرسمي .2
authorized representative 

 Ar/En------ 3. Address of the manufacturer or hisع--------- الصانع أو ممثلھ الرسمي عنوان .3
authorized representative 

ة دَّ عِ المُ  موضوع اإلقرار (تعریف .4
 مع توفیر معطیات التتبعیة)الكھربائیة 

 Ar/En------ 4. Object of the declaration (identificationع---------
of electrical equipment allowing 
traceability) 

نحن الصانع بأّن موضوع اإلقرار المبین في  نُقر .5
 الخلیجیةمطابق لمتطلبات اللوائح الفنیة  4الفقرة 

 5. I, The Manufacturer, Declare hereby that the object 
of the declaration described in point 4 is in conformity 
with the Gulf Technical Regulations 

المطابقة  فرضیات إلى اإلشارة .6
 تم التي المستخدمة الفنیة والمواصفات
 بالمطابقة اإلقرار على أساسھا

 Ar/En------ 6. References to the relevantع---------
Presumption of Conformity and 
technical specifications used, in 
relation to which conformity is 
declared 

 3إذا لزم)( المقبولة الجھة اسم .7
 المقبولة رقم الجھة .8
 المقبولة الجھة نطاق تدخل .9

 ------Ar/Enع---------
---------------------- 
---------------------- 

7. The notified body name (if any) 

8. Number of the notified body 

9. Notified body scope 

 Ar/En------ 10. Additional informationع--------- معطیات إضافیة .10
  

 اإلقرار ھذا إصدار تم
 للصانع الكاملة المسؤولیة تحت

  

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

 :Ar/En------ Signed for and on behalf ofع--------- :موقّع من طرف وبتفویض عن

 Ar/En------ (place and date of issue)ع--------- (مكان وتاریخ اإلصدار)

 Ar/En------ (name, function)ع--------- (االسم، الوظیفة)

 (signature) ---------------------- (التوقیع)
 

 الوثائق الواجب إرفاقھا مع ھذا اإلقرار:
 تقویم إجراء تحدید مقبولة جھة إلى اللجوء حالة في -

 عنھ الصادرة الشھادة 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 
  

 یعد إقرار الصانع بالمطابقة على الورق الرسمي للصانع. 1
 رقم مرجعي/تسلسلي من قبل الصانع لكل إقرار یصدره.یمكن اختیاریا اضافة  2
 في حال تحدید الالئحة الفنیة الخلیجیة إجراءات تقویم مطابقة تتطلب تدخل جھة مقبولة. 3
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 )5( الملحق
 4إقرار المستورد بالمطابقة

 Importer Declaration of Conformity5  إقرار المستورد بالمطابقة
 الكھربائیة ُمِعدَّةللالوحید  يالتعریف الرقم .1

 )مثالً: رقم الطراز(
---------------------- 1. Unique identification No of the 

electrical equipment (e.g. product 
type) 

 Ar/En------ 2. Name of the importerع--------- المستورداسم  .2
 Ar/En------ 3. Address of the importerع--------- المستورد عنوان .3

الُمِعدَّة  تعریفموضوع اإلقرار ( .4
 )مع توفیر معطیات التتبعیةالكھربائیة 

 Ar/En------ 4. Object of the declaration (identificationع---------
of electrical equipment allowing 
traceability) 

موضوع اإلقرار المبین في حول نحن المستورد  نُقر .5
 استیفاء متطلباتقام بقد  د من أّن الصانعأكُ التّ ب 4الفقرة 

وضعھ في لونتحمل كامل المسؤولیة  اللوائح الفنیة الخلیجیة
 خلیجیة المشتركةالسوق ال

 5. I, The Importer, Declare hereby regarding the 
object of the declaration described in point 4 that we 
insure of the manufacturer did in the conformity with the 
Gulf Technical Regulations and we bare all the legal 
responsibility to put the product in the Gulf Market. 

 المطابقة فرضیات إلى اإلشارة .6
 تم التي المستخدمة الفنیة والمواصفات

 بالمطابقة اإلقرار أساسھا على

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

6. References to the relevant 
Presumption of Conformity and technical 
specifications used,in relation to which 
conformity is declared 

 6إذا لزم)( المقبولة الجھة اسم .7
 المقبولة رقم الجھة .8
 المقبولة الجھة نطاق تدخل .9

------Ar/Enع---------
---------------------- 

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

7. The notified body name (if any) 

8. Number of the notified body 

9. Notified body scope 

 معطیات إضافیة .10
 

 Ar/En------ 10. Additional informationع---------

 اإلقرار ھذا إصدار تم
 للمستورد الكاملة المسؤولیة تحت

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

 :Signed for and on behalf of ---------------------- :موقّع من طرف وبتفویض عن

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

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

 (signature) ---------------------- (التوقیع)

 

 ھذا اإلقرار:الوثائق الواجب إرفاقھا مع 
 تقویم إجراء تحدید مقبولة جھة إلى اللجوء حالة في -

 عنھ الصادرة الشھادة 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 
 

 یعد إقرار المستورد بالمطابقة على الورق الرسمي للمستورد 4
 ره.یمكن اختیاریا اضافة رقم مرجعي/تسلسلي من قبل المستورد لكل إقرار یصد 5
 في حال تحدید الالئحة الفنیة الخلیجیة إجراءات تقویم مطابقة تتطلب تدخل جھة مقبولة 6

                                                           


	المحتويات
	تمهيد
	الفصل الأول
	المتطلبات العامة
	المادة (1): التعريفات
	المادة (2): مجال التطبيق
	المادة (3): الأهداف
	المادة (4): العرض في السوق و/أو الوضع في الخدمة
	المادة (5): حرية الحركة
	المادة (6): المتطلبات الأساسية

	الفصل الثاني
	مسؤوليات الفاعلين الاقتصاديين
	المادة (7): مسؤوليات الصانع
	المادة (8): مسؤوليات الممثل الرسمي
	المادة (9): مسؤوليات المستورد
	المادة (10): مسؤوليات الموزع
	المادة (11): الحالات التي تتحول فيها مسؤوليات الصانع إلى المستورد أو الموزع
	المادة (12): تحديد هوية الفاعلين الاقتصاديين

	الفصل الثالث
	مطابقة المُعِدَّات الكهربائية
	المادة (13): فرضية المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية
	المادة (14): فرضية المطابقة للمواصفات القياسية الدولية
	المادة (15): الاعتراضات الرسمية على المواصفات القياسية الخليجية
	المادة (16): إقرار الصانع بالمطابقة / إقرار المستورد بالمطابقة
	المادة (17): المبادئ العامة للنظام الخليجي لتتبع المطابقة
	المادة (18): المعلومات المتعلقة باستخدام الجهاز
	المادة (19): التركيبات الثابتة

	الفصل الرابع
	تقويم المطابقة
	المادة (20): تحليل المخاطر
	المادة (21): إجراءات تقويم المطابقة التي تسري على المُعِدَّات الكهربائية
	المادة (22): المبادئ العامة للتعامل مع جهات تقويم المطابقة
	المادة (23): تقارير الاختبارات

	الفصل الخامس
	التزامات وسلطات الدول الأعضاء
	المادة (24): المبدأ الوقائي
	المادة (25): الالتزام العام بتنظيم مسح السوق
	المادة (26): تعليمات سلطات مسح السوق للجهات المقبولة لتقويم المطابقة
	المادة (27): إجراءات التعامل مع المُعِدَّات الكهربائية التي تمثل مخاطر على إحدى الدول الأعضاء
	المادة (28): إجراءات الحماية لدى الدول الأعضاء
	المادة (29): تبادل المعلومات – النظام الخليجي للتبادل السريع للمعلومات (عاجل)
	المادة (30): عدم المطابقة للمتطلبات الإدارية

	الفصل السادس
	إجراءات الهيئة
	المادة (31): التعديلات وتدابير التطبيق
	المادة (32): إجراءات اللجنة

	الفصل السابع
	أحكام إدارية
	المادة (33): الإبلاغ
	المادة (34): الشفافية والسرية
	المادة (35): إبداء أسباب التدابير المتخذة
	المادة (36): العقوبات

	الفصل الثامن
	الأحكام الختامية
	المادة (37): اللوائح الأخرى ذات العلاقة
	المادة (38): تحويل اللائحة إلى تشريعات وطنية في الدول الأعضاء
	المادة (39): الإصدار الأول للائحة
	المادة (40): تاريخ النفاذ

	الملحق (1) المتطلبات الأساسية
	الملحق (2) إجراء تقويم المطابقة بحسب "ضبط الإنتاج الداخلي"
	الملحق (3) إجراء تقويم المطابقة بحسب "فحص الطراز" و"المطابقة للطراز المبنية على ضبط الإنتاج الداخلي"
	الجزء الأول : إجراء تقويم المطابقة بحسب "فحص الطراز"
	الجزء الثاني: إجراء تقويم المطابقة بحسب "المطابقة للطراز المبنية على ضبط الإنتاج الداخلي"
	الملحق (4) إقرار الصانع بالمطابقة0F
	الملحق (5) إقرار المستورد بالمطابقة3F

