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 تمهید

التعاون لدول الخلیج العربیة الرامیة إلى تحقیق التكامل والترابط بین الدول األعضاء في انطالقا من أهداف مجلس  .1
والتي وضعت  ،وتمشیًا مع أهداف " االتفاقیة االقتصادیة الموحدة " بین دول المجلس، جمیع المیادین وصوًال لوحدتها

مجلس، كما حددت خطوات التكامل المشتركة لتطویر أسلوب العمل المشترك بین دول ال الخلیجیة أسس السوق
بإقامة منطقة التجارة الحرة، ثم االتحاد الجمركي، ثم استكمال السوق الخلیجیة المشتركة، وانتهاًء  ااالقتصادي بدءً 

 باالتحاد النقدي واالقتصادي، وكذلك توحید تشریعاتها التجاریة والصناعیة والجمركیة.

 الخلیج لدول التعاون مجلس لدول التقییس هیئة إنشاء من العربیة الخلیج لدول التعاون مجلس ألهداف وتحقیقا .2
 المواصفات توحید من الجمركي االتحاد قیام یتطلبه ما ومواكبة االقتصادي التكامل مسیرة لتعزیز) GSO( العربیة

 صالح فیه لما المجلس، دول أسواق إلى تدخل التي السلع وجودة سالمة وضمان األعضاء بالدول والمقاییس
 اإلنتاجیة قطاعاتها تطویر في للمساهمة بها وااللتزام تطبیقها ومتابعة المختلفة التقییس أنشطة وتوحید. مواطنیها
 دعم یحقق بما الخلیجیة الصناعات وتشجیع العامة والصحة والبیئة المستهلك وحمایة بینها التجارة وتنمیة والخدمیة
 مع یتماشى بما للتجارة الفنیة العوائق تقلیص في ویساهم المجلس دول مكتسبات على والمحافظة الخلیجي االقتصاد

 ).WTO( العالمیة التجارة منظمة اتفاقیات تجاه الدول التزامات ومع الجمركي االتحاد أهداف

 هیئة حث" بـ) م2006 نوفمبر 5-4( والسبعین الثاني اجتماعها في واالقتصادي المالي التعاون لجنة لقرار وتنفیذاً  .3
 بدول القیاسیة المواصفات لتطبیق موحدة إجراءات بوضع جهودها استكمال على التعاون مجلس لدول التقییس
 المحدد الوقت في الجمركي االتحاد متطلبات لتطبیق دعما األولى الدخول منافذ في موحد بشكل تنفیذها لیتم المجلس
 ".السلع انسیاب حركة وتسهیل

 توصیات تنفیذ في البدء باعتماد م)2007یونیو  5( السادس اجتماعه في التقییس هیئة إدارة مجلس لقرار وتنفیذا .4
 اإللزام یكون أن مفهوم اعتماد ومنها ،)RCAS( التعاون مجلس دول في المطابقة من التحقق نشاط تطویر مشروع
 لإللزام الجدید الخلیجي المنهج لوضع كأساس) والبیئة والصحة األمان( للمنتجات األساسیة المتطلبات على معتمدا

 .التشریعي
 الرسمي باإلعالن) م2009 نوفمبر 22 الدوحة،( عشر الحادي اجتماعه في التقییس هیئة إدارة مجلس لقرار وتنفیذا .5

 م2010 ینایر 01 من اعتبارا العربیة الخلیج لدول التعاون مجلس لدول التقییس هیئة إلى الیمنیة الجمهوریة النضمام
 دیسمبر 30 مسقط،( والعشرین التاسعة دورته في العربیة الخلیج لدول التعاون لمجلس األعلى المجلس لقرار تنفیذا

 .االنضمام هذا باعتماد القاضي) م2008
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 السالمة متطلباتب والخاصة األعضاء الدول في بها المعمول اإلشراف وأسالیب والتشریعات القوانین أن وحیث .6
 تؤدي قد وبذلك. والمحتوى النطاق في تختلف واإللكترونیة الكهربائیة األجهزة في الخطرة الموادالخاصة باستعمال 

 مجلس لدول المنشود الموحد الداخلي السوق في المنافسة شروط في واختالف للتجارة عوائق إلى االختالفات هذه
 هذه عن تنشأ قد التي األخطار من المستهلكین حمایة على ملموس عائد االختالف لهذا یكون أن دون التعاون

 .المنتجات
 فیه یتم التعاون مجلس دول بین المنشود الموحد الداخلي السوق قیام دون تحول التي العوائق إزالة یجب أنه وحیث .7

 .كافیة سالمة ذات آمنه منتجات بیع
 فیما األعضاء الدول بین الموحدة والقواعد المتطلبات تحدید خالل من والموائمة االنسجام تحقیق یجب أنه وحیث .8

 بها الوفاء واإللكترونیة الكهربائیة األجهزة المواد المستعملة في على یجب التي المستهلك وسالمة بصحة یختص
 .الجمركي االتحاد منطقة في لها الحرة والحركة األسواق في بوضعها للسماح

 اإلضرار في المنشود الموحد السوق في وضعها یتم التي واإللكترونیة الكهربائیة األجهزة تتسبب أال یجب وحیث .9
 .المحیطة بالبیئةأو  مباشرة بالمستخدم

 لصحة آمنا كونت أن السوق في اعرضه یتم واإللكترونیة الكهربائیة األجهزة أي من على یجب أنه وحیث .10
 .معقولة بصورة توقعها یمكن التيأو  العادیة االستعمال لظروف وفقاً  ااستعماله عند اإلنسان

 اللوائح ونشر وتحدیث واعتماد وضع بها منوط العربیة الخلیج لدول التعاون مجلس لدول التقییس هیئة أن وحیث .11
 والمعایرة القیاس وأجهزة والمنتجات للسلع الخلیجیة المطابقة تقویم وٕاجراءات الخلیجیة القیاسیة والمواصفات الفنیة

 طبقا والمعایرة واالختبار والفحص العینات سحب وأسالیب تنفیذ واشتراطات الفنیة والمصطلحات والرموز والتعاریف
 .بذلك الصادرة التنفیذیة للوائح

 التي واإللكترونیة الكهربائیة األجهزةحول المواد الخطرة المحظورة في  الفنیة الالئحة هذه إصدار تم فإنه .12
 یتم التي تلكأو  محلیاً  المنتجة واإللكترونیة الكهربائیة األجهزة قبل من سواء استیفائها الواجب المتطلبات توضح

 الدول سوق في الحر بتداولها السماح یتم المنتجات هذه من وأیاً  األعضاء، الدول من أي إلى الخارج من استیرادها
 .الالئحة هذه لمتطلبات مستوفیة كانت إذا الجمركیة المنافذ في إعاقة دون األعضاء

 .منها یتجزأ ال جزء الالئحة بهذه المالحق وكافة التمهید هذا: مالحظة
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 الفصل األول

 المتطلبات العامة

 ): التعریفات1المادة (

لم یقتض سیاق النص خالف  ما ،في تطبیق أحكام هذه الالئحة، تكون للكلمات والعبارات التالیة المعاني المبینة قرین كل منها
 ذلك:

 العربیة.: مجلس التعاون لدول الخلیج مجلس التعاون .1
 : هیئة التقییس لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة.الهیئة .2
: الدول األعضاء في الهیئة (دولة اإلمارات العربیة المتحدة، مملكة البحرین، المملكة العربیة الدول األعضاء .3

 السعودیة، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكویت، الجمهوریة الیمنیة).
 دارة الهیئة.: مجلس إمجلس اإلدارة .4
 : المجلس الفني للهیئة.المجلس الفني .5
: اللجنة المشرفة على عملیة إصدار اللوائح الفنیة الخلیجیة، وتضم في اللجنة الخلیجیة للتحقق من المطابقة .6

عضویتها ممثلین عن األجهزة الوطنیة للتقییس في الدول األعضاء من المختصین في شؤون المطابقة أو تطبیق 
 لقیاسیة.المواصفات ا

: اللجنة المشرفة على عملیة إصدار المواصفات القیاسیة وأنشطة اللجان الفنیة اللجنة العامة للمواصفات .7
 للمواصفات بالهیئة، وتضم في عضویتها مدراء المواصفات بأجهزة التقییس الوطنیة.

 .مركز االعتماد لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة :مركز االعتماد الخلیجي .8
 لمتطلبات وفقاً  ُتوضع خاص، شكل ذات بالهیئة، األعضاء للدول المطابقة شارة هي: الخلیجیة المطابقة شارة .9

 .الخلیجیة المطابقة بشارة المعنیة الخلیجیة الفنیة اللوائح
 .الخلیجیة الفنیة للوائح الخاضعة المنتجات مطابقة لتتبع إلكتروني نظام: المطابقة لتتبع الخلیجي النظام .10
 على مربعة شبكة في مرتبة سوداء وحدات من وُمكوَّن الهیئة تمنحه رمز): QR Code( السریعة االستجابة رمز .11

 بتطبیق مزود جهاز طریق عن قراءتها یمكن والتي المعلومات من كبیرة كمیة تخزین من ُتمكِّن بیضاء، خلفیة
 ).إلخ الكامیرات، الذكیة، األجهزة مثل( الرموز من النوع هذا لقراءة معلوماتي
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 ا، أو یوكل تصمیمهأي من األجهزة الكهربائیة واإللكترونیة: أي شخص طبیعي أو اعتباري یقوم بتصنیع الصانع .12
تحت اسمه الشخصي أو تحت العالمة  اإلى شخص طبیعي أو اعتباري آخر، ثم یقوم بتسویقه اأو تصنیعه

 التجاریة الخاصة به.
اعتباري یكون مقره داخل إحدى الدول األعضاء وحاصل على توكیل أي شخص طبیعي أو  :الممثل الرسمي .13

 موثق لتمثیله في أداء مهام محددة.
ألي من : أي شخص طبیعي أو اعتباري مقره داخل إحدى الدول األعضاء، ویقوم بالوضع في السوق المستورد .14

 من خارج الدول األعضاء. ةمستورد واإللكترونیة الكهربائیة األجهزة
 من أيالمستورد، یعرض في السوق و : أي شخص طبیعي أو اعتباري في سلسلة اإلمداد، غیر الصانع الموزع .15

 .واإللكترونیة الكهربائیة األجهزة
 .الموزع أو المستورد أو الرسمي الممثل أو الصانع: االقتصادي الفاعل .16
بهدف التوزیع أو االستهالك أو االستخدام في الدول األعضاء في إطار  بالمنَتج: أي إمداد العرض في السوق .17

 .مقابل نشاط تجاري، سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادیة أو بدون
 .سوق الدول األعضاء، ویقوم به إما الصانع أو المستوردألول مرة في منَتج : وضع الالوضع في السوق .18
بعد إنتاجها وصوًال للمستهلك النهائي  واإللكترونیة الكهربائیة جهزةاأل: كل المراحل التي تمر بها سلسلة اإلمداد .19

 (وتشمل عملیات االستیراد والتخزین والبیع بالجملة والمفرق والتوصیل، إلخ).
 .في سلسلة اإلمداد من العرض في السوق واإللكترونیة الكهربائیة األجهزة: إجراء یهدف إلى منع السحب .20
 النهائي. خدمللمست اعرضه تم فعالً  تيال واإللكترونیة الكهربائیة األجهزة: إجراء یهدف إلى استرجاع االستدعاء .21
 الشخص أو الجهة أو النظام أو العملیة أو الخدمة أو المنتج استیفاء وتعني: )المتطلبات استیفاء( المطابقة .22

 أو عقد شروط أو قیاسیة مواصفات أو خلیجیة فنیة لوائح المتطلبات هذه تكون وقد منها، بكلٍ  الخاصة للمتطلبات
 .إلخ لمستهلك، مطلب

 .استیفاءها تم قد جهة أو شخص أو نظام أو عملیة أو بمنتج خاصة محددة متطلبات أن إثبات: المطابقة تقویم .23
الجهات التي تقوم بإجراءات تقویم المطابقة، شاملة المعایرة واالختبار ومنح الشهادات  جهات تقویم المطابقة: .24

 والتفتیش.
كجهة مقبولة لتقویم المطابقة في  الهیئة: جهة تقویم المطابقة تم تعیینها من قبل الجهة المقبولة لتقویم المطابقة .25

 للوائح الفنیة الخلیجیة الساریة. وفقاً نطاق معین، 
: وثیقة معتمدة من مجلس اإلدارة توضح اإلجراءات المستخدمة بطریقة مباشرة تقویم المطابقة الخلیجیةإجراءات  .26

 أو غیر مباشرة لتقویم المطابقة.
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: المبدأ الذي یمنح الدول األعضاء الحق في اتخاذ تدابیر حمائیة ووقائیة مؤقتة، بناء على المبدأ الوقائي .27
ج، شریطة سعي تلك الدولة نتَ اإلثباتات العلمیة الكافیة على عدم سالمة المُ المعلومات المتوفرة وفي غیاب 

 للحصول على المعلومات اإلضافیة الالزمة للتقییم الموضوعي لمصدر الخطر في المنتج.
: وثیقة إلزامیة صادرة عن الجهات المختصة في أي من الدول األعضاء تحدد المتطلبات التشریعات الوطنیة .28

 جات.نتَ ج أو لفئة محددة من المُ نتَ األساسیة لمُ 
: شهادة من طرف ثالث تثبت بصفة رسمیة أن جهة تقویم مطابقة معینة مؤهلًة للقیام بمهام تقویم مطابقة االعتماد .29

 .ةمحدد
: وثیقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع، لالستخدام االعتیادي والمتكرر، القواعد المواصفة القیاسیة الخلیجیة .30

أو الخصائص للمنتجات أو العملیات وطرق اإلنتاج ذات العالقة، والتي ال یكون التقید بها إلزامیًا، والتعلیمات 
وتشمل بشكل خاص المصطلحات والتعاریف والتعبئة ومتطلبات وضع العالمات أو الملصقات التي تنطبق على 

 المنتجات أو الخدمات أو العملیات أو طرق اإلنتاج.
: وثیقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص المنتجات والعملیات المرتبطة بها وطرق ةالالئحة الفنیة الخلیجی .31

إنتاجها، بما في ذلك األحكام اإلداریة ساریة المفعول والتي یجب االلتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في 
ق على المنتجات أو الخدمات المصطلحات والتعاریف والتعبئة، ومتطلبات وضع العالمات أو الملصقات التي تنطب

 أو العملیات أو طرق اإلنتاج.
: المتطلبات الخاصة بالمنتجات والتي قد تؤثر على السالمة والصحة والبیئة، والتي یتوجب المتطلبات األساسیة .32

 االلتزام بها.
تطبیق  : هي جهات مخولة من قبل الحكومات الوطنیة لدى الدول األعضاء من أجلالمختصةالوطنیة السلطات  .33

 .بعض أو كل أحكام هذه الالئحة
: األنشطة والتدابیر التي تتخذها سلطات مسح السوق، للتحقق من أن المنتجات تلبي المتطلبات مسح السوق .34

المنصوص علیها في اللوائح الفنیة الخلیجیة ذات الصلة، وأنها ال تشكل خطرا على الصحة والسالمة والبیئة أو 
 المصلحة العامة. أي جانب آخر یتعلق بحمایة

: الجهة التي تحددها كل دولة من الدول األعضاء كجهة مؤهلة مسؤولة عن تنفیذ عملیات سلطة مسح السوق .35
 مسح السوق على أراضیها، وللدول األعضاء أن تعین أكثر من جهة واحدة لهذا الغرض.

 للمنتجات عند االستیراد. : الجهات الحكومیة في الدول األعضاء المسؤولة عن الفسح الجمركيسلطة الفسح .36
حدى وظائفها على األقل) على التیارات إ: األجهزة المعتِمدة (في جهزة والمعدات الكهربائیة واإللكترونیةاأل .37

الكهربائیة واإللكترومغناطیسیة لتعمل بالشكل الصحیح وأجهزة تولید ونقل وقیاس هذه التیارات والحقول والمصممة 
 فولت للتیار المباشر. 1500فولت للتیار المتردد و 1000 للعمل بجهد مقنن ال یزید عن
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مجموعة من اآلالت أو المعدات و/أو المكونات/األجزاء واسعة النطاق  :المعدات الصناعیة الثابتة واسعة النطاق .38
التي تعمل بمجموعها على تطبیق محدد والتي یتم تركیبها أو فكفكتها بشكل دائم في مكان معین عن طریق 

 ویتم استخدامها وصیانتها من قبل محترفین في منشأة للتصنیع أو األبحاث أو التطویر. محترفین
مجموعة من عدة أنواع من األجهزة واألدوات األخرى وفق المقتضى التي یتم  :التجهیزات الثابته واسعة النطاق .39

محدد مخصص مسبق تجمیعها وتركیبها من قبل اختصاصیین محترفین والمصممة لالستخدام الدائم في موقع 
 التحدید والتي یتم فكفكتها من قبل محترفین.

 الكهربائیة والمعدات األجهزة فولت التي تستخدم لتوصیل 250: جمیع الكابالت المقننة لجهد ال یزید عن الكابالت .40
 بالمآخذ الكهربائیة أو لتوصیل هذه األجهزة ببعضها البعض. واإللكترونیة

من محتویات موحدة بمجملها، أو مادة تتكون من مزیج من مواد ال یمكن تفكیكها أو هي مادة  :المادة المتجانسة .41
فصلها إلى مواد مختلفة عن طریق أفعال میكانیكیة، مثل التفكیك، القطع، السحق، الطحن، أو عملیات الكشط 

 (الجلخ).
 لالستخدام الصناعي والحرفي.: أدوات المراقبة والتحكم المصممة حصریًا أدوات المراقبة والتحكم الصناعي .42
ة مع الوقت المطلوب لتصنیع : إمكانیة تصنیع وتسلیم البدیل خالل فترة معقولة من الوقت بالمقارنتوفر البدیل .43

 .)2( الملحقالمواد المدرجة في  وتسلیم
ن تحل محل قطعة أصلیة منه بحیث أیمكن إلكتروني  وأ كهربائي : هي قطعة غیار منفصلة لجهازقطعة غیار .44

جهاز ال یمكن أن یعمل كما هو مقصود منه دون تلك القطعة. یتم استرداد وظائف الجهاز أو ترقیته حین الأن 
 یتم استبدال القطعة األصلیة بقطعة الغیار.

ت التي لها مصدر : تعني اآلالاآلالت المتنقلة (غیر السائرة على الطرقات) المتوفرة لالستخدام اإلحترافي حصراً  .45
طاقة على متنها، والتي یتطلب تشغیلها االنتقال المستمر أو نصف المستمر بین مواقع عمل ثابتة ومتعاقبة أثناء 

 عملها، والتي تتوفر لالستخدام اإلحترافي حصرًا.
 : مصدر محتمل للضرر. Hazard(s)/  خطر (أخطار) .46
 .الضرر شدة بدرجة مرتبطاً  للضرر مسبب خطر ظهور احتمال :Risk(s)مخاطر .47

 مجال التطبیق والهدف): 2المادة (

 بهدف واإللكترونیة الكهربائیة المعداتاألجهزة و  في الخطرة المواد استخدام حظر قواعدالخلیجیة  الفنیة الالئحة هذه تحدد
 المعداتاألجهزة و  نفایات من السلیم والتخلص البیئي التدویر ذلك في بما والبیئة اإلنسان صحةالحفاظ على  في المساهمة
 .واإللكترونیة الكهربائیة
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)، على أن تستثنى منها 1( الملحقالمحددة في  واإللكترونیة الكهربائیة والمعدات األجهزةوتسري أحكام هذه الالئحة على جمیع 
 ).4( الملحق) و 3( الملحقاألجهزة والمعدات في أيِّ من االستخدامات المحددة في 

 وأهداف السالمة السوقفي  عرضال): 3المادة (

 السوق في توضع التي )1( الملحق في المبندة األجهزة الكهربائیة واإللكترونیة فئات جمیع أن تضمن أن األعضاء الدول على
 وترقیة وظائفها وتحدیث استخدامها وٕاعادة إلصالحها الالزمة الغیار وقطع الكابالت فیها بما( 2017 یولیو 22 من اعتباراً 
 في األخذ مع المستخدمة فیها المتجانسة في المواد )2( الملحق في ةحددالم) بالوزن( القصوى التركیزات قیم تجاوزت ال ،)قدرتها

 .الطالء مواد االعتبار

 ): حریة الحركة4المادة (

 واإللكترونیةاألجهزة والمعدات الكهربائیة اتخاذ كافة اإلجراءات الضروریة لضمان حریة انسیاب بالدول األعضاء  تقوم
 في أسواق الدول األعضاء.متطلبات هذه الالئحة ل المستوفیة

 الفصل الثاني

 مسؤولیات الفاعلین االقتصادیین

 الصانع مسؤولیات): 5( المادة

المطابقة لمتطلبات ھذه  األجھزة والمعدات الكھربائیة واإللكترونیةیجب على الصانع أال یضع في السوق إال  .1
 الالئحة.

تصمیم  یضمن أنّ  أنْ الصانع في السوق، یجب على  واإللكترونیة الكھربائیة والمعدات األجھزةعند وضع  .2
 ).3( المادةالواردة في األساسیة طبقا للمتطلبات  قد تَـمَّ  واإللكترونیة الكھربائیة المعداتوتصنیع تلك 

ً  المخاطربتحلیل  یقوم أنْ  الصانع على یجب .3  .وأن یوفر اإلثباتات الالزمة حولھ )15( للمادة وفقا

ً  المطابقة تقویم بإجراء یقوم أنْ  الصانع على یجب .4  .وأن یوفر اإلثباتات الالزمة حولھ )16( للمادة وفقا
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ً  دةحدّ المُ  المتطلبات مع األجھزة والمعدات الكھربائیة واإللكترونیة مطابقة إثبات یتم عندما .5 ) من 3( للمادة وفقا
من  )13المادة () من 1الفقرة ( في إلیھ المشار بالمطابقة الصانع إقرار على الصانع إصدار یجب ،ھذه المادة

 .ھذه الالئحة

األجھزة والمعدات الكھربائیة ) سنوات بعد وضع 10لفترة عشر ( بإقرار الصانع بالمطابقة االحتفاظیجب  .6
 في السوق. واإللكترونیة

 حولتوفیر كل المعلومات الالزمة ولتتبع المطابقة لدى ھیئة التقییس،  الخلیجي بالنظام التقید صانعال على یجب .7
ً  المصاحبةجات والمزودین وإجراءات تقویم المطابقة نتَ المُ   .)14( للمادة وفقا

 التسلسلي لإلنتاج بالنسبة المطابقة استمراریة لضمان الالزمة اإلجراءات تطبیق یضمن أنْ  الصانع على یجب .8
أو خصائص  تصمیم في تغییر كل االعتبار في علیھ األخذ ویجب، لألجھزة والمعدات الكھربائیة واإللكترونیة
 تم التي الفنیة أو المواصفات الخلیجیة القیاسیة المواصفات أو في األجھزة والمعدات الكھربائیة واإللكترونیة

 .الكھربائیة واإللكترونیةاألجھزة والمعدات  بمطابقة اإلقرار أساسھا على

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

األجھزة والمعدات الكھربائیة  في المتمثلة المخاطر إلى بالنظر الضرورة دعت الصانع، كلما على یجب .9
األجھزة  من عینات على اختبارات إجراء المستھلكین والبیئة، وسالمة صحة حمایة أجل ومن ،واإللكترونیة

 بسجالت الحال، االحتفاظ اقتضى الشكاوى، وإنْ  عن والتحري المسوقة، والمعدات الكھربائیة واإللكترونیة
 كما تمت، التي واالستدعاءات المطابقة غیر والمعدات الكھربائیة واإللكترونیةاألجھزة  یخص فیما للشكاوى

 .التتبعات ھذه عن الموزعین إبالغ علیھ یجب

وتحمل  الطراز، رقم تحمل األجھزة والمعدات الكھربائیة واإللكترونیة كل أنّ  یضمن أنْ  الصانع على یجب  .10
األجھزة والمعدات  ھذه تعریف مؤشرات من آخر مؤشر أي أو المتسلسل الرقم أو الدفعة رقمكذلك أحد التالیة: 

 أو لحجمھا نظراً  المنتجات على المطلوبة المعلومات وضع استحالة حالة ، إال فيالكھربائیة واإللكترونیة
 الكتیبات في أو األجھزة والمعدات الكھربائیة واإللكترونیة عبوات على المعلومات تلك توفیر یجب كما طبیعتھا.
 بھا. المرفقة

. العالمة التجاریة المسجلة األجھزة والمعدات الكھربائیة واإللكترونیة علىبین یُ  أنْ  الصانعیجب على  .11
معھ على  والعنوان المعتمد الذي یمكن من خاللھ التواصل المسجل، التجاري ویجب علیھ تبیین اسمھ أو االسم

 المطلوبة على كل المعلومات توفیر یجب كما .االستحالةحالة  إال في ،األجھزة والمعدات الكھربائیة واإللكترونیة
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ویكون ذلك باللغة العربیة أو ، بھا المرفقة الكتیبات في أو األجھزة والمعدات الكھربائیة واإللكترونیة عبوات
 ھما.لیك أواالنجلیزیة اللغة 

باللغة  رشادات السالمةإب األجھزة والمعدات الكھربائیة واإللكترونیةمصاحبة  الصانع ضمانیجب على  .12
 باللغة العربیة.، كما یجب توفیر تعلیمات االستعمال العربیة

 قام التي األجھزة والمعدات الكھربائیة واإللكترونیة أنّ في أو توفرت لھ أدلة للشك  اعتبر الصانع،إذا  .13
باألفعال التصحیحیة  وراً یقوم ف أنْ  فیجب علیھ، الساریةبوضعھا في السوق غیر مطابقة للوائح الفنیة الخلیجیة 

بسحبھا أو استدعائھا إذا  یقوم مطابقة، أو أنْ  األجھزة والمعدات الكھربائیة واإللكترونیةتلك  الالزمة لجعل
 األجھزة والمعدات الكھربائیة واإللكترونیةمخاطر عن  ةإذا ما نجمت أیھ فإنّ  ،اقتضى الحال. باإلضافة إلى ذلك

الدول  فيإخطار السلطات الوطنیة المختصة ب یقوم فوراً  أنْ الصانع  على فیجب ،الموضوعة في السوق
 وتحدیدھذه المخاطر ب أسواقھا في األجھزة والمعدات الكھربائیة واإللكترونیةتلك األعضاء التي تم عرض 

 .بشأنھا ، خاصة التفاصیل المتعلقة بعدم المطابقة واألفعال التصحیحیة التي تمتھاتفاصیل

جمیع  بناًء على طلب السلطات الوطنیة المختصة في الدول األعضاء،، یوفر أنْ  الصانعیجب على  .14
تعذر  وإذا ،العربیةاللغة ب األجھزة والمعدات الكھربائیة واإللكترونیةالمعلومات والوثائق الالزمة لتأكید مطابقة 

 .باللغة اإلنجلیزیةتوفیرھا یمكن فذلك 

یة المختصة في الدول األعضاء كلما طلبت ھذه السلطات یجب على الصانع التعاون مع السلطات الوطن .15
التي قام بوضعھا  األجھزة والمعدات الكھربائیة واإللكترونیةتزویدھا باإلجراءات المتخذة إلزالة المخاطر من 

 في السوق.

 الرسمي الممثل مسؤولیات): 6( المادة

 عن طریق توكیل مكتوب. یمكن للصانع أن یعین ممثال رسمیاً  .1

 من ضمن التوكیل. وٕاعداد الوثائق الفنیة) 5( ) من المادة2الفقرة (المحددة في  مسؤولیاتیجوز جعل الال  .2

یجب على الممثل الرسمي أن ینجز المهام المحددة له في التوكیل الذي یتسلمه من الصانع. ویجب أن یسمح التوكیل  .3
 على األقل:بالمهام التالیة للممثل الرسمي بالقیام 

) سنوات 10لفترة عشر ( الوطنیة المختصةسلطات الوالوثائق الفنیة تحت تصرف  إقرار الصانع بالمطابقةأن یجعل  -أ 
 ق؛تاریخ وضع المنتج في السو من 
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األجهزة والمعدات ، بطلب منها، جمیع المعلومات والوثائق الالزمة لتأكید مطابقة المختصةأن یوفر للسلطات الوطنیة  -ب 
 الكهربائیة؛

األجهزة كافة التدابیر المتخذة إلزالة المخاطر من  في، منهعند طلبها ، المختصةلسلطات الوطنیة أن یتعاون مع ا -ج 
 .المشمولة بالتوكیل والمعدات الكهربائیة

 المستورد مسؤولیات): 7( المادة

المطابقة لمتطلبات ھذه  األجھزة والمعدات الكھربائیة واإللكترونیةیجب على المستورد أال یضع في السوق إال  .1
 الالئحة.

باإلجراء المناسب ) بما في ذلك القیام 5بمسؤولیاتھ وفقا للمادة (قام  الصانع قد یتأكد من أنّ  أنْ  المستورد یجب على  .2
 .ذلك یوفر اإلثباتات الالزمة حول وأنْ  لتقویم المطابقة

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

 ).5( المادة

ً  واإللكترونیةاألجھزة والمعدات الكھربائیة  بمطابقة المستورد إقرار إصدار المستورد یجب على   .4  من) 2(للفقرة  وفقا
 .)13المادة (

الواردة في لمتطلبات لغیر مطابقة  كھربائیة ُمِعدَّاتأجھزة و بأنَّ  لالعتقاداألسباب لدیھ  إذا رأى المستورد أو توفرت .5
في السوق حتى تصبح مطابقة.  األجھزة والمعدات الكھربائیة واإللكترونیةتلك عدم وضع  علیھ )، فیجب3( المادة

 إبالغ المستوردجب على ی األجھزة والمعدات الكھربائیة واإللكترونیةمخاطر عن  ةإذا ما نجمت أی ،ومن جھة أخرى
 الصانع وسلطات مسح السوق بذلك.

معھ  اصلوالعنوان المعتمد الذي یمكن من خاللھ التو المسجل، التجاري یبین اسمھ أو االسم یجب على المستورد أنْ  .6
ویكون ذلك بھا،  الملحقة الكتیبات أو الوثائق في أو عبواتھا على أو األجھزة والمعدات الكھربائیة واإللكترونیةعلى 

 .ھمالیك أواالنجلیزیة اللغة باللغة العربیة أو 

، العربیة باللغة رشادات السالمةإب األجھزة والمعدات الكھربائیة واإللكترونیةمصاحبة  المستورد ضمان یجب على .7
 باللغة العربیة.كما یجب توفیر تعلیمات االستعمال 
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األجھزة والمعدات الكھربائیة دعت الضرورة بالنظر إلى المخاطر المتمثلة في  المستورد، كلمایجب على  .8
األجھزة والمعدات اختبارات على عینات من  إجراء، والبیئة ومن أجل حمایة صحة وسالمة المستھلكین، واإللكترونیة

یخص  فیمابسجالت للشكاوى  االحتفاظ ،اقتضى الحال وإنْ  ،الشكاوىعن  ىتحرالالمسوقة، و الكھربائیة واإللكترونیة
، كما یجب علیھ إبالغ الموزعین التي تمت غیر المطابقة واالستدعاءات األجھزة والمعدات الكھربائیة واإللكترونیة

 عن ھذه التتبعات.

بوضعھا في  قامالتي  األجھزة والمعدات الكھربائیة واإللكترونیة أنّ في أو توفرت لدیھ األدلة للشك  إذا رأى المستورد .9
تلك  لجعلباألفعال التصحیحیة الالزمة  یقوم فوراً  أنْ  الساریة، فیجب علیھالسوق غیر مطابقة للوائح الفنیة الخلیجیة 
بسحبھا أو استدعائھا إذا اقتضى الحال. باإلضافة إلى  یقوم نْ مطابقة، أو أ األجھزة والمعدات الكھربائیة واإللكترونیة

على فیجب  ،الموضوعة في السوق األجھزة والمعدات الكھربائیة واإللكترونیةمخاطر عن  ةإذا ما نجمت أی ھفإنّ  ،ذلك
زة األجھتلك الدول األعضاء التي تم عرض  فيإخطار السلطات الوطنیة المختصة ب فوراً یقوم  المستورد أنْ 

التفاصیل المتعلقة بعدم المطابقة  خاصة ،تفاصیلھا وتحدیدالمخاطر  أسواقھا بھذه في والمعدات الكھربائیة واإللكترونیة
 .بشأنھا واألفعال التصحیحیة التي تمت

) سنوات بعد 10لفترة عشر ( بالمطابقة المستورد بإقرار الصانع بالمطابقة وإقرار االحتفاظ یجب على المستورد .10
السلطات الوطنیة المعنیة في السوق، وجعلھ تحت تصرف  األجھزة والمعدات الكھربائیة واإللكترونیةوضع 

لفترة عشر ، ، عند طلبھاالمختصة یضمن توفیر الوثائق الفنیة للسلطات الوطنیھ أنْ  یجب على المستوردالمختصة. و
 .) سنوات10(

جمیع المعلومات  وطنیة المختصة في الدول األعضاء،بناًء على طلب السلطات ال، یوفر أنْ  المستوردیجب على  .11
یمكن فتعذر ذلك  وإذا ،باللغة العربیة األجھزة والمعدات الكھربائیة واإللكترونیةوالوثائق الالزمة لتأكید مطابقة 

 .باللغة اإلنجلیزیةتوفیرھا 

كلما طلبت ھذه السلطات تزویدھا  ،الوطنیة المختصة في الدول األعضاء مع السلطاتالتعاون  یجب على المستورد .12
 بوضعھا في السوق. قام التي األجھزة والمعدات الكھربائیة واإللكترونیةالمخاطر من اإلجراءات المتخذة إلزالة ب

 الموزع مسؤولیات): 8( المادة

المطابقة لمتطلبات ھذه  األجھزة والمعدات الكھربائیة واإللكترونیةیجب على الموزع أّال یعرض في السوق إّال  .1
 الالئحة.
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األجھزة  تلك أنّ  من یتحقق أنْ  الموزع على یجب السوق في األجھزة والمعدات الكھربائیة واإللكترونیة عرض قبل .2
 وبإرشادات المطلوبة بالوثائق مصحوبة وأنّھا الرمز الخلیجي لتتبع المطابقة تحمل والمعدات الكھربائیة واإللكترونیة

 باستیفاء قاما قد والمستورد الصانع وبأنّ  ،باللغة العربیةتوفیر تعلیمات االستعمال  العربیة وبأنّھ تم باللغة السالمة
 .الالئحة ھذه من) 7( المادة من) 6( الفقرة وفي) 5( المادة من) 11(و) 10( الفقرتین في المذكورة المتطلبات

 ،)3( ادةالمالواردة في  للمتطلبات مطابقة غیر كھربائیة ما ُمِعدَّة بأنّ  لالعتقاد األسباب لدیھ توفرت أو للموزع تبین إذا .3
األجھزة والمعدات الكھربائیة  عن مخاطر أیة نجمت ما وإذا مطابقة، تصبح حتى السوق عرضھا في عدم علیھ فیجب

 .بذلك السوق مسح وسلطات المستورد أو الصانع یبلغ أنْ  الموزع على یجب ،واإللكترونیة

بعرضھا في  قام التي األجھزة والمعدات الكھربائیة واإللكترونیة أنّ في  أدلة للشكھ أو توفرت ل الموزع اعتبرإذا  .4
ھ تم اتخاذ األفعال التصحیحیة الالزمة ، فیجب علیھ فوراً التأكد من أنّ الساریةالسوق غیر مطابقة للوائح الفنیة الخلیجیة 

تم سحبھا أو استدعائھا إذا اقتضى الحال.  ھأو أنّ ، الكھربائیة واإللكترونیةاألجھزة والمعدات تلك  مطابقة لضمان
علیھ أْن یقوم  فیجب األجھزة والمعدات الكھربائیة واإللكترونیةمخاطر عن  ةإذا ما نجمت أی ھ، فإنّ باإلضافة إلى ذلك

زة والمعدات الكھربائیة األجھھذه الدول األعضاء التي تم عرض  فيإخطار السلطات الوطنیة المختصة ب فوراً 
، وباألخص التفاصیل المتعلقة بعدم المطابقة واألفعال التصحیحیة ھاتفاصیل المخاطر وتحدیدھذه بفیھا  واإللكترونیة

 .بشأنھا التي تمت

الدول األعضاء، جمیع المعلومات في على طلب السلطات الوطنیة المختصة  بناءً  ر،وفِّ یُ  أنْ  الموزع یجب على .5
، ویجب علیھ التعاون مع تلك السلطات كلما األجھزة والمعدات الكھربائیة واإللكترونیةوالوثائق الالزمة لتأكید مطابقة 

قام بعرضھا  التي األجھزة والمعدات الكھربائیة واإللكترونیةطلبت تزویدھا باإلجراءات المتخذة إلزالة المخاطر من 
 .في السوق

 الموزع أو المستورد إلى الصانع التزامات فیها تتحول التي الحاالت): 9( المادة

في حكم الصانع، من حیث  واإللكترونیة الكھربائیة والمعدات ألجھزةلألغراض ھذه الالئحة، یعتبر المستورد أو الموزع 
 من المستورد أو الموزع بوضع أيْ  قام أيٌّ ) من ھذه الالئحة، وذلك إذا 5الخضوع لمسؤولیات الصانع الواردة في المادة (

 وأ كھربائیةة معد وجھاز أفي السوق باسمھ أو تحت عالمتھ التجاریة، أو قام بتغییر أي  إلكترونیة وأ كھربائیةة معد وجھاز أ
 للمتطلبات المعمول بھا. اتؤثر على مطابقتھ مكن أنْ من قبل في السوق بطریقة یُ  اتم وضعھ إلكترونیة

 الثالثالفصل 
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 واإللكترونیة الكهربائیة والمعدات األجهزةمطابقة 

 الخلیجیة القیاسیةللمواصفات  المطابقة فرضیة): 10( المادة

) باستعمال طرق 3التي تم إثبات استیفائها للمتطلبات الواردة في المادة ( واإللكترونیة الكهربائیة والمعدات األجهزة عتبارا  یجب
 .هذه الالئحة لمتطلبات مستوفیةذات الصلة  الخلیجیةالواردة في المواصفات القیاسیة أو التقییم القیاسات  وأ االختبارات

 .الساریة الخلیجیة القیاسیة المواصفات قائمة على للحصول هیئةلل اإللكتروني الموقع إلى الرجوع یلزم

 الدولیة القیاسیة لمواصفاتل المطابقة فرضیة ):11( المادة

 والمعدات األجهزة اعتبار یجب)، 10إصدار أو نشر المواصفات القیاسیة الخلیجیة المشار إلیها في المادة (حیثما لم یتم 
 أو القیاسات أو االختبارات طرق باستعمال) 3( المادة في الواردة للمتطلبات استیفائها إثبات تم التي واإللكترونیة الكهربائیة

 .الالئحة هذه لمتطلبات مستوفیة الصلة ذات )IEC أو ISO( الدولیة القیاسیة المواصفات في الواردة التقییم

 الخلیجیة القیاسیة المواصفات على الرسمیة االعتراضات): 12( المادة

 الكھربائیة والمعدات األجھزةتمكن من إثبات استیفاء مواصفة قیاسیة خلیجیة ال  عندما ترى دولة عضو أو الھیئة أنّ  .1
، فإنھ یتم عرض ھذا األمر على اللجنة الخلیجیة للتحقق من المطابقة، )3( المادة في الواردة للمتطلبات واإللكترونیة

 مرفقاً بالتبریرات الالزمة، وتقوم ھذه اللجنة بإبداء الرأي حول ذلك.

تقوم الھیئة على ضوء رأي اللجنة الخلیجیة للتحقق من المطابقة، باتخاذ القرار بشأن تعدیل المواصفة القیاسیة  .2
 الخلیجیة المعنیة.

عند اقتضاء التعدیل في المواصفة القیاسیة الخلیجیة تقوم اللجنة العامة للمواصفات بمراجعة وتعدیل المواصفة القیاسیة  .3
 الخلیجیة المعنیة.

 بالمطابقة المستورد إقرار/  بالمطابقة الصانع إقرار): 13( المادة

 إقرار الصانع بالمطابقة .1

 )؛3( ادةالصانع بالمطابقة بأنّھ قد تم استیفاء كل المتطلبات الواردة في المیجب التصریح في إقرار  -أ 
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ً للنموذج المرفق في الملحق ( -ب  )، وأْن 6یجب أْن یكون إقرار الصانع بالمطابقة باللغتین العربیة واإلنجلیزیة وفقا
 الكھربائیة والمعدات األجھزة د إجراء تقویم المطابقة المطبق علىحدِّ یكون شامالً للعناصر الواردة فیھ، وأْن یُ 

ً  واإللكترونیة  كما یجب تحدیث اإلقرار كلما كانت ھناك ضرورة لذلك؛ )،16للمادة ( وفقا

 الكھربائیة والمعدات األجھزةعند القیام بإصدار إقرار الصانع بالمطابقة، یتولى الصانع مسؤولیة مطابقة  -ج 
 .واإللكترونیة

 والمعدات األجھزةیُمكن التصریح في إقرار الصانع بالمطابقة الواحد بأكثر من الئحة فنیة خلیجیة حیثما تخضع  -د 
لتلك اللوائح، ویجب عندھا أْن یُحدَّد في إقرار الصانع بالمطابقة كل اللوائح الفنیة الخلیجیة  واإللكترونیة الكھربائیة

 ات في نموذج إقرار الصانع بالمطابقة.مع إصداراتھا وجمیع ما یرتبط بھا من معلوم

 إقرار المستورد بالمطابقة .2

ً للمادة ( -أ   قیامده من وتأكُ  ،)7یجب على المستورد إصدار إقرار المستورد بالمطابقة بعد استیفائھ لمسؤولیاتھ وفقا
المنتجات موضوع اإلقرار وضعھ بمسؤولیاتھ القانونیة ل المستورد لحمُّ وتَ  ،)5مسؤولیاتھ الواردة في المادة (بالصانع 

 في السوق الخلیجیة المشتركة.

استیفاء كل المتطلبات قام بقد  بأّن المستورد قد تحقق من أّن الصانعیجب التصریح في إقرار المستورد بالمطابقة  -ب 
 )؛3(ادة الواردة في الم

ً للنم یجب أنْ  -ج   )، وأنْ 7وذج المرفق في الملحق (یكون إقرار المستورد بالمطابقة باللغتین العربیة واإلنجلیزیة وفقا
 والمعدات األجھزةعلى  الذي قام بھ الصانعإجراء تقویم المطابقة ر یذكُ  یكون شامالً للعناصر الواردة فیھ، وأنْ 

ً وفق واإللكترونیة الكھربائیة  ، كما یجب تحدیث اإلقرار كلما كانت ھناك ضرورة لذلك؛)16للمادة ( ا

 والمعدات األجھزةعند القیام بإصدار إقرار المستورد بالمطابقة، یتحمل المستورد كامل المسؤولیة القانونیة لكل  -د 
 التي وضعھا في السوق الخلیجیة المشتركة. واإللكترونیة الكھربائیة

 والمعدات ألجھزةابالمطابقة الواحد بأكثر من الئحة فنیة خلیجیة حیثما تخضع  المستوردیُمكن التصریح في إقرار  -ه 
بالمطابقة كل اللوائح الفنیة الخلیجیة  المستوردلتلك اللوائح، ویجب عندھا أْن یُحدَّد في إقرار  واإللكترونیة الكھربائیة

 بالمطابقة. المستوردمع إصداراتھا وجمیع ما یرتبط بھا من معلومات في نموذج إقرار 

 لتتبع المطابقةللنظام الخلیجي  العامة المبادئ): 14( المادة
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التي تعرض في السوق متطلبات النظام الخلیجي لتتبع  واإللكترونیة الكھربائیة والمعدات األجھزةتستوفي  یجب أنْ   .1
 الخلیجیة.المطابقة الذي یأخذ باالعتبار متطلبات شارة المطابقة 

 الرمز الخلیجي لتتبع المطابقة.التي تعرض في السوق  واإللكترونیة الكھربائیة والمعدات األجھزةیجب أْن تحمل  .2

الحاملة للرمز الخلیجي لتتبع المطابقة طبقاً  واإللكترونیة الكھربائیة والمعدات األجھزةیجب على الدول األعضاء اعتبار  .3
 ).3(ادة لمتطلبات الواردة في المللمقتضیات ھذه الالئحة، مستوفیة 

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

لن یتم عرضھا  واإللكترونیة ئیةالكھربا والمعدات األجھزةھذه  بسھولة تبین عدم التزامھا بمتطلبات ھذه الالئحة، وأنّ 
 تصبح مطابقة. في السوق إال بعد أنْ 

 الرابع الفصل

 المطابقة تقویم

 المخاطر تحلیل): 15( المادة

 تحدید خالل من المخاطر بتحلیل یقوم أنْ  السوق، في واإللكترونیة الكهربائیة والمعدات األجهزة وضع قبل الصانع، على یجب
 احتمال تقییم إلى باإلضافة واإللكترونیة، الكهربائیة والمعدات األجهزةالمواد المستخدمة في تصنیع هذه  عن الناجمة األخطار
 .األخطار لهذه التعرض

 إجراء تقویم المطابقة): 16المادة (

 األجهزةحوله قبل وضع  الالزمة اإلثباتات وفری وأن) 5(للملحق  وفقاً  المطابقة تقویم بإجراء قومی أن الصانع على یجب
 .في السوق واإللكترونیة الكهربائیة والمعدات

 تقاریر االختبارات ):17( المادة

مختبر یحقق  ) صادرة عن5ضمن إجراء تقویم المطابقة في الملحق ( المذكورةات یجب أْن تكون تقاریر اإلختبار .1
 أحد المتطلبات التالیة:

18  /45 



هیئة التقییس لدول مجلس 
 التعاون لدول الخلیج العربیة

GSO 

 األجهزة في الخطرة المواد لحظر الخلیجیة الفنیة الالئحة
 )CDT_180024( واإللكترونیة الكهربائیة والمعدات

 
 

اعتماد موقعة على اتفاقیات االعتراف المتبادل  من قبل مركز االعتماد الخلیجي أو أیة جھةمختبر معتمد   .أ 
 ؛(ILAC) لمنظمة التعاون الدولي العتماد المختبرات

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

 مختبر تابع لجھة مقبولة؛ .ج 

 ) من ھذه المادة.2الفقرة (مختبر داخلي تابع للصانع وفقاً للمتطلبات الواردة في  .د 

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

 باختبارھا. التي تضطلع واإللكترونیة الكهربائیة والمعدات األجهزةالصیانة ألي من 

 استیفاء المتطلبات التالیة:التابعة للصانعین یجب على المختبرات الداخلیة و

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

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

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

 تكون خدماتھا مقدمة حصراً للصانعین التي تشكل جزءاً منھم. أنْ  .د 

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

 الخامس الفصل

 األعضاء الدول وسلطات التزامات

 الوقائي المبدأ): 18( المادة
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 الكھربائیة والمعدات لألجھزةالسلطات الوطنیة المختصة في الدول األعضاء بعین االعتبار المبدأ الوقائي بالنسبة  ذُ تأخُ 
تنظیم مسح عند الوفاء بااللتزام العام ب) من ھذه الالئحة، وبخاصة 1على النحو المنصوص علیھ في المادة ( واإللكترونیة
 ) من ھذه الالئحة.19لمادة (السوق وفقاً ل

 السوق مسح بتنظیم العام االلتزام): 19( المادة

ً  واإللكترونیة الكھربائیة والمعدات لألجھزةتقوم الدول األعضاء بتنظیم وإجراء مسح السوق   التي تم وضعھا في السوق وفقا
 لمتطلبات اللوائح الفنیة الخلیجیة الساریة.

 الدول إحدى على مخاطر تمثل التي واإللكترونیة الكهربائیة والمعدات األجهزة مع التعامل إجراءات): 20( المادة
 األعضاء

من الدول األعضاء إجراءات بموجب اللوائح الفنیة الخلیجیة الساریة المتعلقة  في حال اتخذت سلطة مسح السوق في أّيٍ  .1

 الكھربائیة والمعدات األجھزةإحدى  لالعتقاد بأنّ  بالمنتجات التي تمثل مخاطر مھمة، أو في حال كان لدیھا سبب كافٍ 

تُجري تلك  التي تشملھا ھذه الالئحة تمثل خطورةً على صحة أو سالمة األشخاص والممتلكات والبیئة، واإللكترونیة

 ً المعنیة یغطي جمیع المتطلبات الواردة في ھذه الالئحة. ویجب  واإللكترونیة الكھربائیة والمعدات األجھزة السلطة تقییما

 الضرورة مع سلطة مسح السوق.على الفاعلین االقتصادیین أصحاب العالقة التعاون وفق 

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

للمتطلبات الواردة في ھذه الالئحة، تطلب دون  ةغیر مطابق واإللكترونیة الكھربائیة والمعدات األجھزة أنّ  ھذه المادة،

صبح تدھا تلك السلطة لحدِّ التصحیحیة الالزمة التي تُ  اإلجراءاتیتخذ  تأخیر من الفاعل االقتصادي صاحب العالقة أنْ 

تتناسب  خالل فترة امن السوق أو استدعائھ الھذه المتطلبات أو لسحبھ ةمطابق واإللكترونیة الكھربائیة والمعدات األجھزة

 مع طبیعة الخطورة وتحددھا السلطات المعنیة.

 الكھربائیة والمعدات األجھزةعدم مطابقة  أنّ  من الدول األعضاء في أّيٍ في حال اعتبرت سلطة مسح السوق  .3

یتجاوز حدود ھذه الدولة، تقوم بإخطار الھیئة وبقیة الدول األعضاء بنتیجة التقییم واإلجراءات التصحیحیة  واإللكترونیة

 یتخذھا. التي ُطلب من الفاعل االقتصادي صاحب العالقة أنْ 

ھ قد تم اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة الالزمة بخصوص یجب على الفاعل االقتصادي صاحب العالقة التأكد من أنّ  .4

 التي عرضھا في السوق. واإللكترونیة الكھربائیة والمعدات جھزةاأل
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دتھا سلطة في حال لم یتخذ الفاعل االقتصادي صاحب العالقة اإلجراء التصحیحي المناسب والكافي خالل الفترة التي حدَّ  .5

ر مؤقتة مناسبة لمنع أو ) من ھذه المادة، تقوم تلك السلطة باتخاذ تدابی2مسح السوق في الدولة العضو عمالً بالفقرة (

 األجھزةفي سوق الدولة العضو المعنیة أو لسحب أو استدعاء  واإللكترونیة الكھربائیة والمعدات األجھزةعرض  تقیید

ً  واإللكترونیة الكھربائیة والمعدات بإخطار الھیئة والدول األعضاء األخرى  من سوق ھذه الدولة، وتقوم أیضا

 دابیر مؤقتة.ا اتخذتھ من تبالمعلومات عمّ 

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

غیر المطابقة ومصدرھا وطبیعة عدم المطابقة  واإللكترونیة الكھربائیة والمعدات األجھزةالمھمة للتعرف على 

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

 د بشكل خاص ما إذا كانت عدم المطابقة تعود إلى:حدِّ جج المقدمة من الفاعل االقتصادي صاحب العالقة، وتُ والحُ 

في تحقیق المتطلبات المتعلقة بصحة وسالمة األشخاص  واإللكترونیة الكھربائیة والمعدات ھزةاألجفشل  -أ 

 والممتلكات والبیئة؛ أو

) من ھذه الالئحة والتي ینتج عن 11) و(10وجود قصور في المواصفات القیاسیة المشار إلیھا في المادتین ( -ب 

 تطبیقھا افتراض المطابقة.

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

ة معلومات إضافیة في متناولھا بخصوص عدم ة تدابیر قامت باتخاذھا، وبأیّ بإبالغ الھیئة وبقیة الدول األعضاء بأیّ 

اعتراضات لدیھا في حال عدم اتفاقھا مع ما اتخذتھ ة ، وبأیّ ةالمعنی واإللكترونیة الكھربائیة والمعدات األجھزةمطابقة 

 ) من ھذه المادة.6) و(5الدولة العضو من التدابیر المذكورة في الفقرتین (

في حال لم یتم إبداء أي اعتراض من قبل إحدى الدول األعضاء أو الھیئة، بخصوص التدابیر المتخذة من إحدى  .8

تلك  ) من ھذه المادة فإنّ 7بالغھا بالمعلومات المشار إلیھا في الفقرة (الدول األعضاء، خالل ثالثة أشھر من تاریخ إ

 رة.برّ التدابیر تصبح مُ 

غیر  ةالمعنی واإللكترونیة الكھربائیة والمعدات األجھزةتقوم الدول األعضاء باتخاذ التدابیر الُمقیِّدة الالزمة بشأن  .9

 من أسواقھا دون أي تأخیر. رونیةواإللكت الكھربائیة والمعدات األجھزة، مثل سحب ةالمطابق

 األعضاء الدول لدى الحمایة إجراءات): 21( المادة
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في حال إبداء اعتراض على التدابیر المتخذة من قبل إحدى الدول األعضاء بعد اكتمال اإلجراء المتخذ وفق الفقرتین  .1
التدابیر المتخذة في دولة معینة مخالف للوائح  ) من ھذه الالئحة، أو في حال اعتبرت الھیئة أنّ 20) من المادة (5) و(4(

جري الھیئة بدون تأخیر مشاورات مع الدول األعضاء ومع الفاعل أو الفاعلین االقتصادیین الفنیة الخلیجیة الساریة تُ 
ذة من الدولة ر ما إذا كانت التدابیر المتخقرِّ أصحاب العالقة وتقوم بتقییم تلك التدابیر. وعلى ضوء نتائج ھذا التقییم، تُ 

رة، وترسل الھیئة قرارھا مباشرة إلى جمیع الدول األعضاء وإلى الفاعل أو الفاعلین برّ المعنیة مبررة أو غیر مُ 
 االقتصادیین أصحاب العالقة.

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  واإللكترونیة الكھربائیة والمعدات األجھزةالضروریة للتأكد من سحب 

 رة، تتراجع تلك الدولة عنھا.برّ في حال قررت الھیئة أن التدابیر المتخذة من قبل الدولة العضو المعنیة غیر مُ 

 والمعدات األجھزةعدم مطابقة  رة وأنّ برّ التدابیر المتخذة من قبل الدولة العضو المعنیة مُ  ي حال تبین للھیئة أنّ ف .3
) 20ب) من المادة (-6یُعزى إلى وجود قصور في المواصفات القیاسیة المشار إلیھا في الفقرة ( واإللكترونیة الكھربائیة

كالً من اللجنة الخلیجیة للتحقق من المطابقة واللجنة العامة للمواصفات وتدعوھما  غ الھیئة باألمرلِّ بَ من ھذه الالئحة، تُ 
 للتشاور وإبداء الرأي، ثم تقوم بإصدار قرارھا النھائي بھذا الشأن دون تأخیر.

 )عاجل( للمعلومات السریع للتبادل الخلیجي النظام – المعلومات تبادل): 22( المادة

) من خالل النظام الخلیجي السریع لتبادل المعلومات 20) من المادة (5) و(3في الفقرات (یتم اإلخطار المنصوص علیھ 
ھ مطلوب بموجب ھذه الالئحة والالئحة العامة لسالمة المنتجات، ویتم إرفاق كل (عاجل)، ویتم اإلشارة فیھ إلى أنّ 

 المعلومات واإلثباتات الداعمة لھ وفقا لھذه الالئحة ونظام عاجل.

 اإلداریة للمتطلبات المطابقة عدم): 23( المادة

) من ھذه الالئحة، في حال إذا ما وجدت إحدى الدول األعضاء أي حالة من حاالت عدم 20مع عدم اإلخالل بالمادة ( .1
 من الفاعل االقتصادي صاحب العالقة وضع حد لعدم المطابقة المعنیة: المطابقة المذكورة فیما یلي، تطلبُ 

 ) من ھذه الالئحة؛14بالمخالفة ألحكام المادة (الرمز الخلیجي لتتبع المطابقة تثبیت  -أ 

 ؛الرمز الخلیجي لتتبع المطابقةعدم تثبیت  -ب 

 عدم وجود أي إقرار بالمطابقة؛ -ج 

 عدم صحة اإلقرار بالمطابقة المتوفر؛ -د 
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 عدم وجود أو عدم اكتمال الوثائق الفنیة. -ه 

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

 استدعائھا من السوق.

 السادس الفصل

 الهیئة إجراءات

 التطبیق وتدابیر التعدیالت): 24( المادة

 المطابقة، من للتحقق الخلیجیة اللجنة طریق عن تقوم، أن والعلمیة، الفنیة التطورات مواكبة أجل من للهیئة، یجوز .1
 ).4) والملحق (3) والملحق (2() والملحق 1(الملحق )، وكذا 3) والمادة (2المادة (بتحدیث 

 اللجنة طرف من فیها البث األعضاء جمیع طلبات منح اإلعفاءات أو تجدیدها أو إبطالها إلى الهیئة ویتمتقدم الدول  .2
 المطابقة. من للتحقق الخلیجیة

) أن تتوافق مع التشریعات 2یجب على أي مراجعة أو تعدیل على قائمة المواد المحظورة المدرجة في الملحق ( .3
 .وحسب ما تراه الهیئة مناسباً یة، األخرى ذات العالقة بالمواد الكیماو 

) بالنسبة للمواد، بما فیها المواد المتناهیة في الصغر أو المواد ذات التركیبة الداخلیة 2عند مراجعة أو تعدیل الملحق ( .4
 أو السطحیة المتناهیة في الصغر، أو مجموعات من المواد المماثلة أن تأخذ باالعتبار:

ات إدارة نفایات األجهزة والمعدات الكهربائیة واإللكترونیة بما فیه إمكانیة التأثیر السلبي للمادة في عملی -أ 
 تحضیر أو إعادة استخدام أو تدویر نفایات هذه األجهزة.

إمكانیة أن یتسبب استخدام المادة بإطالقها في البیئة بشكل غیر مضبوط، أو أن ینتج عنها رواسب خطرة،  -ب 
 والمعدات دها إلعادة االستخدام أو التدویر أو معالجة نفایات األجهزةأو منتجات متحولة أو منحلة أثناء إعدا

 واإللكترونیة تحت ظروف التشغیل الحالیة. الكهربائیة

 الكهربائیة والمعدات إمكانیة أن تؤدي إلى تعرض غیر مقبول للعاملین المعنیین في تجمیع نفایات األجهزة -ج 
 واإللكترونیة أو عملیات معالجتها.

 استبدالها ببدائل أو تقنیات ردیفة مما له تأثیرات أقل سلبیًة.إمكانیة  -د 
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تعتبر التعدیالت التي تجریها اللجنة الخلیجیة للتحقق من المطابقة وفقًا لهذه المادة، ساریة المفعول بعد موافقة  .5
 المجلس الفني علیها.

 اللجنة إجراءات): 25( المادة

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

 أعمالھا بخبراء ومستشارین من خارج الھیئة.

 السابع الفصل

 إداریة أحكام

 اإلبالغ): 26( المادة

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

ً للوضع فیما یتعلق بمطابقة  ) من ھذه المادة1المذكور في الفقرة (یتضمن التقریر  .2  ربائیةالكھ والمعدات األجھزةتقییما
ً عن أنشطة مسح السوق التي قامت بھا الدولة العضو  واإللكترونیة ومدى فعالیة ھذه الالئحة، و یتضمن كذلك عرضا

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

ً حرر الھیئة وتنشُ تُ  .3  عن التقاریر الخاصة بكل دولة عضو. ر ملخصا

 والسریة الشفافیة): 27( المادة

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

كما یجب علیھا مراعاة متطلبات السریة من حیث ضرورة عدم إفشاء ، واإللكترونیة الكھربائیة والمعدات األجھزة استخدام
المعلومات غیر المتعلقة بالصحة والسالمة التي تطلع علیھا في سیاق تطبیق الالئحة ومسح األسواق والتي تغطیھا "السریة 
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التي تقتضي  واإللكترونیة الكھربائیة والمعدات األجھزة مةالمھنیة" بموجب طبیعتھا، باستثناء ما یتعلق بخصائص سال
 الضرورة إطالع عامة المستھلكین علیھا.

 ): إبداء أسباب التدابیر المتخذة28( المادة

ة تدابیر تتصل بتقیید أو منع عرض سس الدقیقة التي تم االستناد إلیھا، بموجب ھذه الالئحة، في اتخاذ أیّ یجب بیان األُ  .1
 في السوق أو سحبھا أو استدعاءھا. واإللكترونیة الكھربائیة والمعدات األجھزة

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

 المعالجة.

 العقوبات): 29( المادة

 .ھذه الالئحة ألحكام المخالفات على تنطبق التي العقوبات – الوطنیة تشریعاتھا خالل من – األعضاء الدول تحدد

 الثامن الفصل

 الختامیة األحكام

 العالقة ذات األخرى اللوائح): 30( المادة

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

الالئحة الفنیة الخلیجیة القطاعیة التالیة؛ "الالئحة الفنیة الخلیجیة لألجھزة والُمِعدَّات الكھربائیة منخفضة الجھد" طبق تُ  .2
 فیما یتعلق بالمتطلبات األساسیة للسالمة. واإللكترونیة الكھربائیة والمعدات األجھزةعلى الساریة إلى جانب ھذه الالئحة 

فیما لم یرد بشأنھ نص  واإللكترونیة الكھربائیة والمعدات األجھزةعلى  الساریةمنتجات تطبق الالئحة العامة لسالمة ال .3
 في ھذه الالئحة.
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 ): تحویل الالئحة إلى تشریعات وطنیة في الدول األعضاء31المادة (

تصبح ساریة المفعول  تحویل اللوائح الخلیجیة إلى تشریعات وطنیة قبل أنْ  ةشترط نظمھا القانونیتالدول األعضاء التي  تقوم
 ھیئة بذلك أوالً بأول.الر خطِ تُ وھذه الالئحة سریان بسن تلك التشریعات الوطنیة قبل تاریخ فیھا 

 لالئحة األول اإلصدار): 32( المادة

، واإللكترونیة الكھربائیة والمعدات األجھزة في الخطرة المواد لحظر الخلیجیة الفنیة لالئحةتعتبر ھذه الوثیقة اإلصدار األول 
 الكھربائیة والمعدات األجھزة في الخطرة المواد حظربأي الئحة فنیة خلیجیة أو وطنیة خاصة وتَِحُل َمَحَل  ھذه الوثیقةي لغتُ و

 ، وذلك اعتباراً من تاریخ سریان ھذه الالئحة الفنیة.واإللكترونیة

 النفاذ تاریخ): 33( المادة

 باستكمال األعضاء الدول تقوم أن على اإلدارة، مجلس یقرره الذي التاریخ من اعتباراً  النفاذ حیز الالئحة ھذه تدخل
 .للتطبیق الالزمة اإلجراءات
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 )1الملحق (
 الالئحةهذه  واإللكترونیة التي تقع داخل نطاق الكهربائیة والمعدات األجهزة

No. Categories Types 
1 Large household appliances • Large cooling appliances 

• Refrigerators 

• Freezers 

• Other large appliances used for refrigeration, conservation and storage of food 

• Washing machines 

• Clothes dryers 

• Dish washing machines 

• Cookers 

• Electric stoves 

• Electric hot plates 

• Microwaves 

• Other large appliances used for cooking and other processing of food 

• Electric heating appliances 

• Electric radiators 

• Other large appliances for heating rooms, beds, seating furniture 

• Electric fans 

• Air conditioner appliances 

• Other fanning, exhaust ventilation and conditioning equipment 
2 Small household appliances • Vacuum cleaners 

• Carpet sweepers 

• Other appliances for cleaning 

• Appliances used for sewing, knitting, weaving and other processing for textiles 

Irons and other appliances for ironing, mangling and other care of clothing 

• Toasters Fryers 

• Grinders, coffee machines and equipment for opening or sealing 

containers or packages 

• Electric knives 

• Appliances for hair-cutting, hair drying, tooth brushing, shaving, massage and 
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other body care appliances 

• Clocks, watches and equipment for the purpose of measuring, indicating or 

registering time 

• Scales 
3 IT and telecommunication 

equipment 
• Centralized data processing: 

• Mainframes 

• Minicomputers 

• Printer units 

• Personal computing: 

• Personal computers (CPU, mouse, screen and keyboard included) 

• Laptop computers (CPU, mouse, screen and keyboard included) 

• Notebook computers 

• Notepad computers Printers 

• Copying equipment 

• Electrical and electronic typewriters 

• Pocket and desk calculators 

• Other products and equipment for the collection, storage, processing, 

presentation or communication of information by electronic means 

• User terminals and systems 

• Facsimile 

• Telex 

• Telephones 

• Pay telephones 

• Cordless telephones 

• Cellular telephones 

• Answering systems 

• Other products or equipment of transmitting sound, images or other 

information by telecommunications 

 
4 Consumer equipment • Radio sets 

• Television sets 

• Video cameras 
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• Video recorders 

• Hi-fi recorders 

• Audio amplifiers 

• Musical instruments 

• Other products or equipment for the purpose of recording or reproducing sound or 

images, including signals or other technologies for the distribution of sound and 

image than by telecommunications 
5 Lighting equipment • Luminaires for fluorescent lamps with the exception of luminaires in 

households 

• Straight fluorescent lamps 

• Compact fluorescent lamps 

• High intensity discharge lamps, including pressure sodium lamps and metal halide 

lamps 

• Low pressure sodium lamps 

• Other lighting or equipment for the purpose of spreading or controlling 

light with the exception of filament bulbs 
6 Electrical and electronic tools 

(with the exception of large-

scale stationary industrial 

tools) 

• Drills 

• Saws 

• Sewing machines 

• Equipment for turning, milling, sanding, grinding, sawing, cutting, shearing, 

drilling, making holes, punching, folding, bending or similar processing of 

wood, metal and other materials 

• Tools for riveting, nailing or screwing or removing rivets, nails, screws or similar 

uses 

• Tools for welding, soldering or similar use 

• Equipment for spraying, spreading, dispersing or other treatment of liquid or 

gaseous substances by other means 

• Tools for mowing or other gardening activities 
7 Toys leisure and sport 

equipment 
• Electric trains or car racing sets 

• Hand-held video game consoles 

• Video games 

• Computers for biking, diving, running and rowing 
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• Sports equipment with electric or electronic components 

• Coin slot machines 
8 Medical devices (with the 

exception of all implanted and 

infected products) 

• Radiotherapy equipment 

• Cardiology equipment 

• Dialysis equipment 

• Pulmonary ventilators 

• Nuclear medicine equipment 

• Laboratory equipment for in-vitro diagnosis 

• Analyzers 

• Freezers 

• Fertilization tests 

• Other appliances for detecting, preventing, monitoring, treating, alleviating illness, injury or 

disability 

9 Monitoring and control 

instruments including 

industrial monitoring and 

control instrument 

• Smoke detector 

• Health regulators 

• Thermostats 

• Measuring, weighing or adjusting appliances for household or as laboratory 

equipment 

• Other monitoring and control instruments used in industrial installations (for 

example, in control panels) 

10 Automatic dispensers • Automatic dispensers for hot drinks 

• Automatic dispensers for hot or cold bottles or cans 

• Automatic dispensers for solid products 

• Automatic dispensers for money 

• All appliances which deliver automatically all kinds of products 

11 Other Electric and Electronic Equipment  not covered by any of the categories above or, and falling within the definition of 

Article one. 

 

 

 طبق هذه الالئحة على:نال ت
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مصممة المواد وال األسلحة، الذخائراألجهزة/المعدات الضروریة لحمایة أمن الدول األعضاء، شاملة  . أ

 لألغراض الحربیة؛

 مصممة لإلرسال إلى الفضاء؛المعدات ال . ب

 ،مصممة خصیصًا للتركیب كجزء من نوع آخر من المعدات غیر المشمولة بهذه الالئحةاألجهزة ال . ت

ذا ه احتوت على هذا الجزء، وال یمكن استبدالأن تقوم بوظیفتها إال إذا للمعدات ال یمكن بحیث 

 .لهذه الغایةالمصممة باألجهزة إال الجزء 

 ثابته واسعة النطاق؛الصناعیة المعدات ال . ث

حاصلة على الین غیر تالكهربائیة ذات العجلالمركبات نقل لألشخاص أو البضائع باستثناء الوسائل  . ج

 موافقة الطراز؛

 ؛اإلحترافيدام المتوفرة خصیصًا لالستخ )الطرقاتالمصممة للسیر على غیر (اآلالت المتحركة  . ح

 المصممة للزرع في الجسم البشري؛األجهزة الطبیة الفعالة  . خ

لالستخدام في نظام مصمم ومجمع ومركب من قبل محترفین الفوتوفولتیة المعدة لوحات الخالیا  . د

لالستخدام الدائم في موقع محدد لتولید الطاقة من األشعة الشمسیة لألغراض السكنیة والتجاریة 

 مة؛والصناعیة والعا

المعدات المصممة خصیصًا ألغراض البحث والتطویر والمتوفرة على أساس طلب تصنیع محدد  . ذ

 فقط.
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 )2الملحق (
ونسب التركیز القصوى المسموحة (بالوزن) في مواد  )3(المواد المحظورة المشار إلیها في المادة 

 متجانسة
1) Lead (0,1 %)   

2) Mercury (0,1 %)  

3) Cadmium (0,01 %) 

4) Hexavalent chromium (0,1 %)  

5) Polybrominated biphenyls (PBB) (0,1 %) 

6) Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) (0,1 %)  

7) Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (0,1 %) 

8) Butyl benzyl phthalate (BBP) (0,1 %) 

9) Dibutyl phthalate (DBP) (0,1 %) 

10) Diisobutyl phthalate (DIBP) (0,1 %) 

The restriction of DEHP, BBP, DBP and DIBP shall apply to medical devices, including in vitro medical 

devices, and monitoring and control instruments, including industrial monitoring and control instruments, from 

22 July 2021. 

The restriction of DEHP, BBP, DBP and DIBP shall not apply to cables or spare parts for the repair, the reuse, 

the updating of functionalities or upgrading of capacity of EEE placed on the market before 22 July 2019, and 

of medical devices, including in vitro medical devices, and monitoring and control instruments, including 

industrial monitoring and control instruments, placed on the market before 22 July 2021. 
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 )3الملحق (
 الحظر وفق هذه الالئحةالتطبیقات المعفاة من 

Exemption 

 الزئبق -أ   

1 Mercury in single capped (compact) fluorescent lamps not exceeding (per burner): 

1(a) For general lighting purposes < 30 W: 2.5 mg 

1(b) For general lighting purposes ≥ 30 W and < 50 W: 3.5 mg 

1(c) For general lighting purposes ≥ 50 W and < 150 W: 5 mg 

1(d) For general lighting purposes ≥ 150 W: 15 mg 

1(e) For general lighting purposes with circular or square structural shape and 
tube diameter ≤ 17 mm: 7 mg 

1(f) For special purposes: 5 mg 

2(a) Mercury in double-capped linear fluorescent lamps for general lighting purposes not 
exceeding (per lamp): 

2(a)(1) Tri-band phosphor with normal lifetime and a tube diameter < 9 mm (e.g. 
T2): 4 mg 

2(a)(2) Tri-band phosphor with normal lifetime and a tube diameter ≥ 9 mm and ≤ 17 
mm (e.g. T5): 3 mg 

2(a)(3) Tri-band phosphor with normal lifetime and a tube diameter > 17 mm and ≤ 
28 mm (e.g. T8): 3.5 mg 

2(a)(4) Tri-band phosphor with normal lifetime and a tube diameter > 28 mm (e.g. 
T12): 3.5 mg 

2(a)(5) Tri-band phosphor with long lifetime (≥ 25 000 h): 5 mg 

2(b) Mercury in other fluorescent lamps not exceeding (per lamp): 

2(b)(1) Non-linear tri-band phosphor lamps with tube diameter > 17 mm (e.g. T9): 
15 mg 

2(b)(2) Lamps for other general lighting and special purposes (e.g. induction lamps): 
15 mg 

3 Mercury in cold cathode fluorescent lamps and external electrode fluorescent lamps 
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(CCFL and EEFL) for special purposes not exceeding (per lamp): 

3(a) Short length (≤ 500 mm): 3.5 mg 

3(b) Medium length (> 500 mm and ≤ 1 500 mm): 5 mg 

3(c) Long length (> 1 500 mm): 13 mg 

4(a) Mercury in other low pressure discharge lamps (per lamp): 15 mg 

4(b) Mercury in High Pressure Sodium (vapour) lamps for general lighting purposes not 
exceeding (per burner) in lamps with improved colour rendering index Ra > 60: 

4(b)-I P ≤ 155 W: 30 mg 

4(b)-II 155 W < P ≤ 405 W: 40 mg 

4(b)-III P > 405 W: 40 mg 

4(c) Mercury in other High Pressure Sodium (vapour) lamps for general lighting 
purposes not exceeding (per burner): 

4(c)-I P ≤ 155 W: 25 mg 

4(c)-II 155 W < P ≤ 405 W: 30 mg 

4(c)-III P > 405 W: 40 mg 

4(d) Mercury in metal halide lamps (MH) 

4(e) Mercury in other discharge lamps for special purposes not specifically mentioned in 
this Annex 

 الرصاص -ب  

5(a) Lead in glass of cathode ray tubes 

5(b) Lead in glass of fluorescent tubes not exceeding 0,2 % by weight 

6(a) Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel 
containing up to 0,35 % lead by weight 

6(b) Lead as an alloying element in aluminium containing up to 0,4 % lead by weight 

6(c) Lead in Copper alloy containing up to 4 % lead by weight 

7(a) Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85 
% by weight or more lead) 

7(b) Lead in solders for servers, storage and storage array systems, network infrastructure 
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equipment for switching, signalling, transmission, and network management for 
telecommunications 

7(c)-I Lead in Electrical and electronic components contained in a glass or ceramic other 
than dielectric ceramic in capacitors, e.g. piezoelectronic devices, or in a glass or 
ceramic matrix compound 

7(c)-II Lead in dielectric ceramic in capacitors for a rated voltage of 125 V AC or 250 V 
DC or higher 

8(b) Lead in bearing shells and bushes for refrigerant-containing compressors for heating, 
ventilation, air conditioning and refrigeration (HVACR) applications 

9(a) Lead in white glasses used for optical applications 

10 Lead and Cadmium in filter glasses and glasses used for reflectance standards 

11 Lead in solders to complete a viable electrical connection between semiconductor 
die and carrier within integrated circuit flip chip packages 

12 Lead halide as radiant agent in high intensity discharge (HID) lamps used for 
professional reprography applications 

13 Lead as activator in the fluorescent powder of discharge lamps when used as sun 
tanning lamps containing phosphors such as BSP (BaSi2O5:Pb) 

14 Lead and cadmium in printing inks for the application of enamels on glasses, such 
as borosilicate and soda lime glasses 

15 Lead in solders for the soldering to machines through hole discoidal and planar array 
ceramic multilayer capacitors 

16 Lead oxide in surface conduction electron emitter displays (SED) used in structural 
elements, notably in the seal frit and frit ring 

17 Lead bound in crystal glass 

18 Lead in soldering materials in mercury free flat fluorescent lamps (which, e.g. are 
used for liquid crystal displays, design or industrial lighting) 

19 Lead oxide in seal frit used for making window assemblies for Argon and Krypton 
laser tubes 

20 Lead in solders for the soldering of thin copper wires of 100 μm diameter and less in 
power transformers 

21 Lead in cermet-based trimmer potentiometer elements 

22 Lead in the plating layer of high voltage diodes on the basis of a zinc borate glass 
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body 

 الكادمیوم -ج  

23 Cadmium and its compounds in electrical contacts 

24 Hexavalent chromium as an anticorrosion agent of the carbon steel cooling system 
in absorption refrigerators up to 0,75 % by weight in the cooling solution 

25 Cadmium alloys as electrical/mechanical solder joints to electrical conductors 
located directly on the voice coil in transducers used in high-powered loudspeakers 
with sound pressure levels of 100 dB (A) and more 

26 Cadmium and cadmium oxide in thick film pastes used on aluminium bonded 
beryllium oxide 
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 )4الملحق (
 التطبیقات الخاصة باألجهزة الطبیة وأدوات المراقبة والتحكم المعفاة من الحظر وفق هذه الالئحة

Equipment utilising or detecting ionising radiation 

1. Lead, cadmium and mercury in detectors for ionising radiation. 
2. Lead bearings in X-ray tubes. 
3. Lead in electromagnetic radiation amplification devices: micro-channel plate and capillary plate. 
4. Lead in glass frit of X-ray tubes and image intensifiers and lead in glass frit binder for assembly of gas lasers and 

for vacuum tubes that convert electromagnetic radiation into electrons. 
5. Lead in shielding for ionising radiation. 
6. Lead in X-ray test objects. 
7. Lead stearate X-ray diffraction crystals. 
8. Radioactive cadmium isotope source for portable X-ray fluorescence spectrometers. 

Sensors, detectors and electrodes 

1a. Lead and cadmium in ion selective electrodes including glass of pH electrodes. 
1b. Lead anodes in electrochemical oxygen sensors. 
1c. Lead, cadmium and mercury in infra-red light detectors. 
1d. Mercury in reference electrodes: low chloride mercury chloride, mercury sulphate and mercury oxide. 

Others 

9. Cadmium in helium-cadmium lasers. 
10. Lead and cadmium in atomic absorption spectroscopy lamps. 
11. Lead in alloys as a superconductor and thermal conductor in MRI. 
12. Lead and cadmium in metallic bonds creating superconducting magnetic circuits in MRI, SQUID, NMR (Nuclear 

Magnetic Resonance) or FTMS (Fourier Transform Mass Spectrometer) detectors. Expires on 30 June 2021. 
13. Lead in counterweights. 
14. Lead in single crystal piezoelectric materials for ultrasonic transducers. 
15. Lead in solders for bonding to ultrasonic transducers. 
16. Mercury in very high accuracy capacitance and loss measurement bridges and in high frequency RF switches and 

relays in monitoring and control instruments not exceeding 20 mg of mercury per switch or relay. 
17. Lead in solders in portable emergency defibrillators. 
18. Lead in solders of high performance infrared imaging modules to detect in the range 8-14 μm. 
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19. Lead in Liquid crystal on silicon (LCoS) displays. 
20. Cadmium in X-ray measurement filters. 
21. Cadmium in phosphor coatings in image intensifiers for X-ray images until 31 December 2019 and in spare parts 

for X-ray systems placed on the EU market before 1 January 2020. 
22. Lead acetate marker for use in stereotactic head frames for use with CT and MRI and in positioning systems for 

gamma beam and particle therapy equipment. Expires on 30 June 2021. 
23. Lead as an alloying element for bearings and wear surfaces in medical equipment exposed to ionising radiation. 

Expires on 30 June 2021. 
24. Lead enabling vacuum tight connections between aluminium and steel in X-ray image intensifiers. Expires on 31 

December 2019. 
25. Lead in the surface coatings of pin connector systems requiring nonmagnetic connectors which are used durably at 

a temperature below – 20 °C under normal operating and storage conditions. Expires on 30 June 2021. 
26. Lead in the following applications that are used durably at a temperature below – 20 °C under normal operating 

and storage conditions: 
(a) solders on printed circuit boards; 
(b) termination coatings of electrical and electronic components and coatings of printed circuit boards; 
(c) solders for connecting wires and cables; 
(d) solders connecting transducers and sensors. 

Lead in solders of electrical connections to temperature measurement sensors in devices which are designed 
to be used periodically at temperatures below – 150 °C. These exemptions expire on 30 June 2021. 

27. Lead in 
— solders, 
— termination coatings of electrical and electronic components and printed circuit boards, 
— connections of electrical wires, shields and enclosed connectors, 

which are used in 

(a) magnetic fields within the sphere of 1 m radius around the isocentre of the magnet in medical magnetic resonance 
imaging equipment, including patient monitors designed to be used within this sphere, or 

(b) magnetic fields within 1 m distance from the external surfaces of cyclotron magnets, magnets for beam transport 
and beam direction control applied for particle therapy. 

Expires on 30 June 2020. 
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28. Lead in alloys, as a superconductor or thermal conductor, used in cryo-cooler cold heads and/or in cryo-cooled 
cold probes and/or in cryo-cooled equipotential bonding systems, in medical devices (category 8) and/or in 
industrial monitoring and control instruments. Expires on 30 June 2021. 

30. Hexavalent chromium in alkali dispensers used to create photocathodes in X-ray image intensifiers until 31 
December 2019 and in spare parts for X-ray systems placed on the EU market before 1 January 2020. 

31. Lead, cadmium, hexavalent chromium, and polybrominated diphenyl ethers (PBDE) in spare parts recovered from 
and used for the repair or refurbishment of medical devices, including in vitro diagnostic medical devices, or 
electron microscopes and their accessories, provided that the reuse takes place in auditable closed-loop 
business-to-business return systems and that each reuse of parts is notified to the customer. Expires on: (a) 21 
July 2021 for the use in medical devices other than in vitro diagnostic medical devices; (b) 21 July 2023 for the 
use in in vitro diagnostic medical devices; (c) 21 July 2024 for the use in electron microscopes and their 
accessories. 

32. Lead in solders on printed circuit boards of detectors and data acquisition units for Positron Emission Tomographs 
which are integrated into Magnetic Resonance Imaging equipment. Expires on 31 December 2019. 

33. Lead in solders on populated printed circuit boards used in Directive 93/42/EEC class IIb mobile medical devices 
other than portable emergency defibrillators. Expires on 31 December 2020. 

34. Lead as an activator in the fluorescent powder of discharge lamps when used for extracorporeal photopheresis 
lamps containing BSP (BaSi2O5:Pb) phosphors. Expires on 22 July 2021. 

35. Mercury in cold cathode fluorescent lamps for back-lighting liquid crystal displays, not exceeding 5 mg per lamp, 
used in industrial monitoring and control instruments placed on the market before 22 July 2017. Expires on 21 
July 2024. 

36. Lead used in other than C-press compliant pin connector systems for industrial monitoring and control 
instruments. Expires on 31 December 2020. May be used after that date in spare parts for industrial monitoring 
and control instruments placed on the market before 1 January 2021. 

37. Lead in platinized platinum electrodes used for conductivity measurements where at least one of the following 
conditions applies: 

(a) wide-range measurements with a conductivity range covering more than 1 order of magnitude (e.g. range between 
0,1 mS/m and 5 mS/m) in laboratory applications for unknown concentrations; 

(b) measurements of solutions where an accuracy of +/– 1 % of the sample range and where high corrosion resistance 
of the electrode are required for any of the following: 

(i) solutions with an acidity < pH 1; 
(ii) solutions with an alkalinity > pH 13; 

(iii) corrosive solutions containing halogen gas; 
(c) measurements of conductivities above 100 mS/m that must be performed with portable instruments. 

Expires on 31 December 2018. 

38. Lead in solder in one interface of large area stacked die elements with more than 500 interconnects per interface 
which are used in X-ray detectors of computed tomography and X-ray systems. Expires on 31 December 2019. 
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May be used after that date in spare parts for CT and X-ray systems placed on the market before 1 January 
2020. 

39. Lead in micro-channel plates (MCPs) used in equipment where at least one of the following properties is present: 
(a) a compact size of the detector for electrons or ions, where the space for the detector is limited to a maximum of 3 

mm/MCP (detector thickness + space for installation of the MCP), a maximum of 6 mm in total, and an 
alternative design yielding more space for the detector is scientifically and technically impracticable; 

(b) a two-dimensional spatial resolution for detecting electrons or ions, where at least one of the following applies: 
(i) a response time shorter than 25 ns; 

(ii) a sample detection area larger than 149 mm2; 
(iii) a multiplication factor larger than 1,3 × 103. 

(c) a response time shorter than 5 ns for detecting electrons or ions; 
(d) a sample detection area larger than 314 mm2 for detecting electrons or ions; 
(e) a multiplication factor larger than 4,0 × 107. 

The exemption expires on the following dates: 

(a) 21 July 2021 for medical devices and monitoring and control instruments; 
(b) 21 July 2023 for in-vitro diagnostic medical devices; 
(c) 21 July 2024 for industrial monitoring and control instruments. 
40. Lead in dielectric ceramic in capacitors for a rated voltage of less than 125 V AC or 250 V DC for industrial 

monitoring and control instruments. Expires on 31 December 2020. May be used after that date in spare parts 
for industrial monitoring and control instruments placed on the market before 1 January 2021. 

41. Lead as a thermal stabiliser in polyvinyl chloride (PVC) used as base material in amperometric, potentiometric 
and conductometric electrochemical sensors which are used in in-vitro diagnostic medical devices for the 
analysis of blood and other body fluids and body gases. Expires on 31 December 2018. 

42. Mercury in electric rotating connectors used in intravascular ultrasound imaging systems capable of high operating 
frequency (> 50 MHz) modes of operation. Expires on 30 June 2019. 

43. Cadmium anodes in Hersch cells for oxygen sensors used in industrial monitoring and control instruments, where 
sensitivity below 10 ppm is required. Expires on 15 July 2023. 
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 )5( الملحق
 "الطراز فحص" بحسب واإللكترونیة الكهربائیة والمعدات األجهزة الخاصإجراء تقویم المطابقة 

التصمیم الفني للمنتَج، وتتأكد ثم فحص الطراز ھو جزء من إجراء تقویم المطابقة تقوم بمقتضاه جھة مقبولة بمراجعة  .1
 تقر بأن التصمیم الفني للمنتَج یستوفي متطلبات اللوائح الفنیة الخلیجیة الخاصة بھ.

 یمكن القیام بفحص الطراز بأي من الطرق اآلتیة: .2
 فحص نموذج للمنتَج بأكملھ، ممثل لإلنتاج المرتقب، (نموذج اإلنتاج)؛ -
، مع فحص 3من خالل مراجعة الوثائق الفنیة واألدلة المشار إلیھا في البند رقم  تقییم توافق التصمیم الفني للمنتَج -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

واصفات الفنیة ذات العالقة المشار على وجھ الخصوص حین ال یتم تطبیق المواصفات القیاسیة الخلیجیة و/أو الم
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إلیھا بأكملھا. یجب أن تشمل األدلة الداعمة، كلما اقتضى الحال، نتائج االختبارات المنجزة في المختبر المناسب لدى 
 الصانع، أو في مختبر آخر باسم الصانع وتحت مسؤولیتھ.

 یجب على الجھة المقبول أن تقوم بما یلي: .4
 بالنسبة للمنتَج:

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

التأكد من أن تصنیع العینات مطابق للوثائق الفنیة، وتحدید العناصر التي تم تصمیمھا بالتوافق مع المقتضیات  .2.4
ت العالقة، والعناصر التي تم تصمیمھا دون المطبقة من المواصفات القیاسیة الخلیجیة و/أو المواصفات الفنیة ذا

 التوافق مع المقتضیات المطبقة من تلك المواصفات القیاسیة؛
القیام بالفحوصات واالختبارات المناسبة، أو توكیل من یقوم بھا بالنیابة، للتأكد في حالة اختیار الصانع تطبیق الحلول  .3.4

 الخلیجیةو/أو المواصفات الفنیة ذات العالقة، بأنھ تم تطبیقھا تطبیقا صحیحا؛الفنیة المحددة في المواصفات القیاسیة 
القیام بالفحوصات واالختبارات المناسبة، أو توكیل من یقوم بھا بالنیابة، للتأكد في حالة عدم تطبیق الحلول الفنیة  .4.4

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

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

ً الھیئةبمسؤولیاتھا تجاه  ً  ، یتعین على الجھة المقبولة أن ال تنشر ھذا التقریر كلیا  إال بعد مصادقة الصانع. وال جزئیا
إذا كان الطراز مطابق لمتطلبات اللوائح الفنیة الخلیجیة المطبقة على المنتَج المعني فإن الجھة المقبولة تصدر للصانع  .6

. یجب أن تحتوي الشھادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج صالحیتھا سنة واحدةتكون فترة  شھادة فحص الطراز
الفحوصات، وشروط سریانھا (إن وِجدت)، والمعطیات الالزمة لتحدید الطراز المصادق علیھ. ویمكن أن تحتوي 

 الشھادة على مرفقات.
ن تقییم مطابقة المنتجات المصنَّعة مع یجب أن تحتوي الشھادة مع مرفقاتھا على كل المعلومات المناسبة للتمكین م 

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

 مع توفیر المبررات المفصلة حول رفضھا.ترفض إصدار شھادة فحص الطراز وأن تخبر صاحب الطلب بقرارھا 
یجب على الجھة المقبولة أن تتبع كل التطورات في حالة التقنیة المعروفة عموما، وحیثما أشارت ھذه التطورات إلى  .7

إمكانیة ظھور عدم مطابقة الطراز المصادق علیھ لمتطلبات اللوائح الفنیة الخلیجیة المعتمدة، فیجب أن تحدد الجھة 
 الحاجة إلى فحوصات إضافیة، وفي حالة الحاجة إلى الفحوصات اإلضافیة، تخبر الصانع بذلك. المقبولة

یجب على الصانع إخبار الجھة المقبولة التي تحتفظ بالوثائق الفنیة الخاصة بشھادة فحص الطراز بكل التغییرات في  
ئح الفنیة الخلیجیة المعتمدة، أو مع شروط الطراز المصادق علیھ، والتي من شأنھا المس بالمطابقة مع متطلبات اللوا

سریان شھادة فحص الطراز. مثل ھذه التغییرات تستدعي مصادقة إضافیة على شكل إضافة لشھادة فحص الطراز 
 األولیة.

عن شھادات فحص الطراز وأي إضافة تم إصدارھا أو سحبھا، كما یجب  الھیئةتخبر یجب على كل جھة مقبولة أن  .8
قائمة شھادات فحص الطراز وأي إضافات تم  الھیئةشكل دوري، أو عند الطلب، بوضع رھن إشارة علیھا أن تقوم ب

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

 لیقھا أو تقییدھا بأي شكل، وعند الطلب عن شھادات فحص الطراز وأي إضافة تم إصدارھا.إصدارھا أو تلك التي تم تع
یمكن لھیئة التقییس وللدول األعضاء وللجھات المقبولة األخرى أن تحصل بطلب على نسخ من شھادات فحص الطراز  

وثائق الفنیة ومن نتائج و/أو إضافاتھا. ویمكن لھیئة التقییس وللدول األعضاء أن تحصل بطلب على نسخ من ال
الفحوصات التي قامت بھا الجھة المقبولة. یجب على الجھة المقبولة االحتفاظ بنسخة من شھادة فحص الطراز ومرفقاتھا 
 وإضافاتھا، عالوة على الوثائق الفنیة بما في ذلك المستندات المرفقة من قبل الصانع، حتى تاریخ انتھاء سریان الشھادة.

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

 7ام والقیام بالواجبات المشار إلیھا في البندین أرق 3یمكن للممثل الرسمي للصانع تقدیم الطلب المشار إلیھ في البند رقم  .10
 باسم الصانع، شرط أن یكون ذلك موضحا في التوكیل. 9و
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 )6الملحق (

 1بالمطابقة الصانع إقرار
 Manufacturer Declaration of Conformity2  بالمطابقة الصانع إقرار

رقم مثالً: ( للمنتجالوحید  يالتعریف الرقم .1
 الطراز)

---------------------- 1. Unique identification No of the product 
(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 

مع  المنتج موضوع اإلقرار (تعریف .4
 توفیر معطیات التتبعیة)

 Ar/En------ 4. Object of the declaration (identificationع---------
of the product 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 اإلقرارعلى أساسھا 

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

 3لزم)إذا ( 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--------- اإلصدار)(مكان وتاریخ 

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

 Importer Declaration of Conformity5  بالمطابقة إقرار المستورد
رقم مثالً: ( للمنتجالوحید  يالتعریف الرقم .1

 )الطراز
---------------------- 1. Unique identification No of the product 

(e.g. product type) 

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

 المنتج موضوع اإلقرار (تعریف .4
 مع توفیر معطیات التتبعیة)

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

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

وضعھ في لونتحمل كامل المسؤولیة  اللوائح الفنیة الخلیجیة
 السوق الخلیجیة المشتركة

 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) ---------------------- الوظیفة)(االسم، 

 (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 المستورد بالمطابقة على الورق الرسمي للمستورد 4
 یمكن اختیاریا اضافة رقم مرجعي/تسلسلي من قبل المستورد لكل إقرار یصدره. 5
 دخل جھة مقبولةفي حال تحدید الالئحة الفنیة الخلیجیة إجراءات تقویم مطابقة تتطلب ت 6
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