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وتصػب   "1202 عػاـل(  رقػـ   الرقابة عمِ الهصاعد الهستخدهة فْ الهباىْ والهىشآتتعمٓهات "تسهِ ٌذي التعمٓهات   (:2ادة )هال

ا بالجٓردة الرسهٓة.  هرور ثالثٓف ٓوهاً بعد  سآرة الهفعوؿ  هف تآرخ ىشٌر
 

 ولالباب ال   
 الهجال

   (:0ادة )هال
د الهركبة بشكؿ دائـ فْ الهباىْ والهىشآت والتْ تخدـ طوابؽ هحددة بعربة هصههة لىقؿ تطبؽ ٌذي التعمٓهات عمِ الهصاع 2-1

والهحددة فْ الهواصفة القٓاسٓة األردىٓة/القاعدة الفىٓة األشخاص أو األشخاص هع البضائع وعمِ أجٍزة االهاف والسالهة 
 .الهعتهدة

 :ها ٓمْالتعمٓهات  تطبٓؽ ٌذيٓستثىِ هف  2-2
 ث. ـ/0.15لكٍربائٓة التْ تقؿ سرعتٍا عف الهصاعد ا - أ

 ث. ـ/1الهصاعد الٍٓدرولٓكٓة التْ تتجاوز سرعتٍا   - ب
 ( الهستخدهة فْ الهواقع اإلىشائٓة. Hoistsآالت الرفع   - ت
 هثؿ التمفٓرؾ وها شابٍٍا. (cableways)آالت الىقؿ بالكوابؿ  - ث
 ٓة أو أهىٓة.الهصاعد التْ تـ تصهٓهٍا وبىاءٌا ألغراض عسكر  - ج
 (.mine winding gearآالت الرفع  الهصاعد الخاصة( فْ الهىاجـ   - ح
 آالت رفع الفىاىٓف فْ الهسارح. - خ
 آالت الرفع الهثبتة عمِ وسائؿ الىقؿ.  - د
 (.Moving Walks ( والههاشْ الكٍربائٓة escalatorsاألدراج الهتحركة   - ذ

  
 الباب الثاني

 ريفاتالتع
 
ٓكوف لمكمهات والعبارات التالٓة حٓثها وردت فْ ٌػذي التعمٓهػات الهعػاىْ الهخصصػة لٍػا أدىػاي هػا لػـ تػدؿ القٓرىػة عمػِ   :(6هادة )ال

 ذلؾ: غٓر
  س.سسة: هؤسسة الهواصفات والهقآٓالهؤ  3-1
 .وتعدٓالتً 2000لسىة  22قاىوف الهواصفات والهقآٓس رقـ : القاىوف 3-2
 .هجمس إدارة الهؤسسة :الهجمس 3-3
  .هجمسالرئٓس  :سالرئٓ 3-4
 .هدٓر عاـ الهؤسسة: الهدٓر العاـ 3-5
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 اإلدارةظهة أىو  اإلىتاجطرؽ  وأو الهىتج أو خصائص الخدهة أرشادات إ أووثٓقة تحدد قواعد  الهواصفة القٓاسٓة: 3-6
البٓاف التْ ٓضا الهصطمحات والرهوز والبٓاىات والتغمٓؼ ووضع العالهات وهتطمبات بطاقة أالعاـ والهتكرر، وقد تشهؿ لالستخداـ 

 .إلزاهٓةي هىٍا وتكوف الهطابقة لٍا غٓر أو تقتصر عمِ أىتاجً إو طرؽ أعمِ الهىتج  تطبؽ
ضًا أٓ، وقد تشهؿ اإلدارةىظهة أو  اإلىتاجو طرؽ أو الهىتج أوثٓقة تحدد فٍٓا خصائص الخدهة  القاعدة الفىٓة: 3-7

ىتاجً أو إبطاقة البٓاف التْ تطبؽ عمِ الهىتج أو طرؽ والرهوز والبٓاىات والتغمٓؼ ووضع العالهات وهتطمبات  الهصطمحات
 لزاهٓة.إأي هىٍا وتكوف الهطابقة لٍا  تقتصر عمِ

الهصعد: أداة لخدهة طوابؽ هحددة فْ الهباىْ والهىشآت الهركبة فٍٓا، تتكوف هف عربة هتحركة عمِ طوؿ هسالؾ صمبة  3-8
ة ال تٓزد عف   ىقؿ األشخاص أو األشخاص هع البضائع. ، هخصصة ل°15تهٓؿ عف الهحور العاهودي بزآو

كودة الهصاعد: الوثٓقة الفىٓة الخاصة باالشتراطات الواجب االلتزاـ بٍا عىد اىشاء وتركٓب وصٓاىة وفحص الهصاعد  3-9
 وتصدر عف هجمس البىاء الوطىْ.

لسالهة والهطابقة الكشؼ الهبدئْ: الكشؼ الظاٌري عمِ الهصعد قبؿ تشغٓمً لمتأكد هف تحقٓؽ االلتزاـ بهتطمبات ا 3-10
ذات العالقة،  /القاعدة الفىٓةالهخصصة لذلؾ والهستىدة لمهواصفة القٓاسٓة األردىٓةالكشؼ لالشتراطات الهحددة فْ ىهاذج 

 وبىاء عمِ الهطابقة لٍا ٓتـ هى  كتاب السهاح بإٓصاؿ التٓار الكٍربائْ.
كد أف الهصعد ٓحقؽ هتطمبات الهواصفة القٓاسٓة اإلجراءات الفىٓة التْ تقـو بٍا الهؤسسة لمػتأالكشؼ الىٍائْ:  3-11

األردىٓة/القاعدة الفىٓة ذات العالقة، وبىاء عمِ الهطابقة لٍا ٓتـ اصدار كتاب السهاح بوضع الهصعد تحت االستخداـ 
 العاـ.

 الكشؼ التكهٓمْ: إعادة الكشؼ لمتحقؽ هف استكهاؿ هتطمبات الكشؼ الهبدئْ أو الىٍائْ. 3-12
تتحهؿ هسؤولٓة تركٓب الهصعد هف ضهف غآاتٍا تركٓب الهصاعد، و  الشركة/ الهؤسسة التُْهركب الهصعد: ٌو  3-13

 ووضعً تحت االستخداـ العاـ.
تتحهؿ ، و الخاصة بٍاأجٍزة األهاف و  الهصاعد هف ضهف غآاتٍا تصهٓـ وتصىٓعالصاىع: الشركة/ الهؤسسة التْ  3-14

 اسهٍا أو عالهتٍا التجآرة وطرحٍا فْ السوؽ. هسؤولٓة تصهٓـ وتصىٓع اجٍزة األهاف والهصعد وتسوقً تحت
 فْ السوؽ الهحمْ. وأجٍزة األهاف الخاصة بٍاالهصاعد الهستورد:  الشركة/ الهؤسسة التْ تقـو باستٓراد وطرح  3-15
 شركة الكٍرباء: ٌْ الشركة الهسؤولة عف إٓصاؿ التٓار الكٍربائْ لمهصعد. 3-16
عتبآرة أو القاىوىٓة الذي ٓهمؾ الهىشأة أو الهبىِ الذي ٓتـ تركٓب شخص بصفتً الطبٓعٓة أو االالهالؾ الهىشأة: ٌو  3-17

 الهصعد فًٓ.
شركة الصٓاىة: ٌْ الشركة الهسؤولة عف إجراء الصٓاىة والهتابعة الدوٓرة لمهصعد لمتأكد هف صالحٓتً لالستخداـ،  3-18

هكف أف تكوف هركب الهصعد.  ٓو
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 الثالثالباب 
 تحت االستخدام العام ووضعهافي السواق  صة بهاالخا طرح الهصاعد وأجهزة الهان

  :(4هادة )ال
إال إذا لبت هتطمبات  تحت االستخداـ العاـوضعٍا ُٓهىع طرح الهصاعد الواقعة ضهف هجاؿ ٌذي التعمٓهات فْ السوؽ أو  4-1

هىة لالستخداـ وال تشكؿ خطر وبها ٓضهف كوىٍا آ ٌذي التعمٓهات عىد تركٓبٍا وصٓاىتٍا بشكؿ صحٓ  واستخداهٍا لها أعّدت لً
 عمِ الصحة والسالهة العاهة.

إال اذا لبت هتطمبات  استخداهٍا فْ الهصاعد أجٍزة األهاف الواقعة ضهف هجاؿ ٌذي التعمٓهات فْ السوؽ أو طرحُٓهىع  4-2 
 ٌذي التعمٓهات عىد تركٓبٍا فْ الهصعد وصٓاىتٍا بشكؿ صحٓ  واستخداهٍا لها أعّدت لً.

 .زاء هستعهمة هف ضهف أجزاء الهصعدىعًا باتًا تركٓب الهصاعد الهستعهمة أو أي أجٓهىع ه 4-3
 

 الرابعالباب 
 الهتطمبات االساسية لمصحة والسالهة

 :(5هادة )ال
لمسالهة واالشتراطات واألسس الفىٓة  األساسٓة الهتطمبات التعمٓهات ٌذي هجاؿ ضهف الواقعة الهصاعد تستوفْ أف ٓجب 5-1

 الخاصة بالهصاعد./القاعدة الفىٓة الهواصفات القٓاسٓة األردىٓة فْ الواردة
واألسس الفىٓة  مسالهة و االشتراطاتل األساسٓة الهتطمبات التعمٓهات ٌذي هجاؿ ضهف الواقعة األهاف أجٍزة تستوفْ أف ٓجب 5-2

 ٌذي الهتطمبات. تستوفْ هف أف -تركٓبٍا دبع -الهصاعد  ُتهّكف وأف ،فْ الهواصفات القٓاسٓة األردىٓة الخاصة بالهصاعد الواردة
 .ذات عالقةتعمٓهات  أيٓجب االلتزاـ بالكودات الخاصة بالهصاعد وهالحقٍا وتعدٓالتٍا و  5-3
  

  الخاهسالباب 
 االلتزاهات

 التزاهات هالك الهنشأة :(6هادة )ال
 واتخاذ الضروٓرة تبادؿ الهعموهات كِّبوالُهر  (االىشاء أو البىآة فْ العهؿ عف أو الهسؤوؿ هف الهالؾ  كؿ عمِ ٓجب 6-1

 .لمهصعد أهف واالستخداـ الصحٓ  التشغٓؿ لضهاف الكفٓمة الخطوات
لألىابٓب أو أسالؾ أو هعدات أخرى غٓر هتعمقة بعهؿ  شبكة أي هف خالٓة لمهصاعد أبار والغرؼ الهعّدة تكوف أف ٓجب 6-2

 .وسالهتً لهصعدا الضروٓرة لتشغٓؿ غٓر تمؾ أي توصٓالت الهصعد أو
الكافٓة لتركٓب الهصعد، وفقًا  اإلىشائٓة والهتاىة ٓجب أف تستوفْ آبار الهصاعد والغرؼ والهساحات جهٓع الهتطمبات 6-3

 الخاصة بالهصاعد.األردىٓة/القاعدة الفىٓة لهتطمبات كودات البىاء األردىْ وهمحقاتٍا والهواصفات القٓاسٓة 
هف سكاف الشقؽ االلتزاـ بوجود عقد صٓاىة ساري الهفعوؿ بشكؿ دائـ هف شركة هصاعد  عمِ الهالؾ أو هف ٓىوب عىً 6-4

 هسجمة رسهًٓا.
 الهختصة. الحكوهٓة تأي هتطمبات أخرى تحددٌا الجٍا 6-5
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 الهركبالتزاهات  :(7هادة )ال
الهواصفات القٓاسٓة فْ ٓة والفىٓة هف استٓفاء الهصاعد وأجٍزة األهاف والسالهة وتركٓبٍا وفقَا لمهتطمبات األساس التأكد 7-1

 ذات العالقة وذلؾ قبؿ وضعً لالستخداـ العاـ. /القواعد الفىٓةاألردىٓة

ا لوضعٍا تحت االستخداـ العاـ،  7-2 هف قبؿ  لمكشؼ عمٍٓاإبالغ الهؤسسة عف الهصاعد التْ تـ االىتٍاء هف تركٓبٍا أو تجٌٍٓز
 الهؤسسة.

ٓرة تتـ عمِ الهصاعد الهوضوعة تحت الخدهة وتستمـز إعادة إبالغ الهؤسسة عف أي تعدٓالت  7-3  .الكشؼجٌو
 مِ الهصاعد.عالكشؼ اجراءات لتسٍٓؿ  لمهؤسسةتوفٓر جهٓع اإلهكاىٓات والهوارد الهتاحة الالزهة  7-4
وأجٍزة األهاف التْ تثبت هطابقة الهصاعد  وثائؽ تقٓٓـ الهطابقةبها فْ ذلؾ  ،عىد الطمب ،تقدٓـ جهٓع الوثائؽ الفىٓة 7-5

 ./القواعد الفىٓةات والهواصفات القٓاسٓة األردىٓةوالسالهة لهتطمبات ٌذي التعمٓه
 صورة بطاقة تسجٓؿ وتصىٓؼ شركة الهصاعد فْ ىقابة الهقاولٓف االردىٓٓف سآرة الهفعوؿ وبشكؿ سىوي.تقدٓـ 7-6
 :ها ٓمْالهحددة بػػ الهصعد تبٓاىا بٍا هدوف ظاٌر هكاف فْ الهصعد غرفة ركاب داخؿ لوحة تثبٓت 7-7

 الهصعد. تشغٓؿ تآرخ - أ
 لمهصعد. الهتسمسؿ الرقـ - ب
 .الهركب اسـ - ت

ٓجب عمِ الهركب االحتفاظ بالوثائؽ الفىٓة الخاصة بالهصعد لهدة عشر سىوات هف تآرخ وضع الهصعد تحت االستخداـ  7-8
 العاـ.

 هف تآرخ وضعً تحت االستخداـ العاـ. لهدة سىة الفىٓة القواعداألردىٓة/ ضهاف هطابقة الهصعد لمهواصفات القٓاسٓة 7-8
 .الهختصة الحكوهٓةهؤسسة و الجٍات الأي هتطمبات تحددٌا  7-9
 التزامات الصانع والمستورد :(8هادة )ال

 تـ تصهٓهٍا وتصىٓعٍا وفقًا لٍذي التعمٓهات.أجٍزة األهاف والسالهة لمهصاعد التأكد هف أف  8-1
 هف تآرخ الصىع. عشر سىوات ؽ الفىٓة الخاصة بأجٍزة األهاف والسالهة لمهصعد لهدة االحتفاظ بالوثائ 8-2
 ذات العالقة. القواعد الفىٓة /تثبٓت بطاقة بٓاف عمِ أجٍزة األهاف والسالهة وفؽ اشتراطات الهواصفات القٓاسٓة األردىٓة 8-3
  .جٍزة األهاف والسالهةألتعمٓهات االستخداـ أرفاؽ هف التأكد  8-4
فْ حاؿ تبٓف لمصاىع أو الهستورد أف جٍاز األهاف والسالهة الذي قاـ بطرحً فْ األسواؽ غٓر هطابؽ لٍذي التعمٓهات أو  8-5

لِ  عمًٓ الهواصفات ذات العالقة، ، وا  أف ٓعهد فورًا إلِ اتخاذ التدابٓر الالزهة لجعمً هطابقًا أو لسحبً أو استرجاعً عىد المزـو
 اص بتفاصٓؿ عدـ الهطابقة وبأي تدابٓر تصحٓحٓة اتخذت.إبالغ الهؤسسة بشكؿ خ

  خرى.هؤسسة والجٍات األالأي هتطمبات تحددٌا  8-6
 : التزاهات شركة الصيانة(9هادة )ال
 عقد الصٓاىة. سٓرافتتحهؿ شركة الصٓاىة كاهؿ الهسؤولٓة عف سالهة الهصعد طواؿ فترة  9-1
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تقـو بصٓاىتً ٓتضهف تقٓرر عف أعهاؿ الصٓاىة وعف قطع الغٓار واألجزاء  عمِ الشركة أف تحتفظ بسجؿ خاص لكؿ هصعد 9-2
 الهركبة أو الهستبدلة والشكاوى الواردة هف هستخدهْ الهصعد.

ٓرة تستمـز إعادة إجراء الكشؼ 9-3   .عمِ الشركة تبمٓغ الهؤسسة عف الهصاعد التْ أجري لٍا تعدٓالت جٌو
عف الخدهة  وعدـ وضعً تحت االستخداـ العاـ( فْ حاؿ رفض الهالؾ  الهالكٓف( تقـو شركة الصٓاىة بإٓقاؼ الهصعد  9-4

عالـ الهؤسسة بذلؾ خالؿ االستخداـ وآهافهعالجة أي خمؿ فىْ ٓتعمؽ بالسالهة   ساعة. 48، وا 
رسهٓة  بسجالتفاظ واالحتتمتـز شركة الصٓاىة وخالؿ فترة سٓراف عقد الصٓاىة بالقٓاـ بالٓزارات الدوٓرة بهعدؿ هرة كؿ شٍر  9-5

 ذلؾ. تثبت
ؿ إلجراء عهمٓة الصٓاىة. 9-6  تمتـز شركة الصٓاىة بتوفٓر كادر هٌؤ
 .الهختصة الحكوهٓة الجٍاتأي هتطمبات أخرى تحددٌا  9-7
 الكهرباء: التزاهات شركة (22هادة )ال

 الهؤسسة عمِ ذلؾ. ود هوافقة رسهٓة هفتمتـز شركات الكٍرباء بعدـ إٓصاؿ التٓار الكٍربائْ لتشغٓؿ أي هصعد إال بعد ور  10-1
عادة فصؿ التٓار الكٍربائْ عف الهصعد وفقًا لمكتب الرسهٓة  10-2 تمتـز شركات الكٍرباء بإٓصاؿ وفصؿ واعادة إٓصاؿ وا 

عالـ الهؤسسة رسهًٓا بذلؾ.  الصادرة عف الهؤسسة بٍذا الخصوص وا 
 

 السادسالباب 
 البيانات اإليضاحية وكتيب االستخدام

 

  :ها ٓمْٓشترط فْ البٓاىات اإلٓضاحٓة الخاصة بالهصاعد  :(22هادة )ال
 ذات العالقة بالهصاعد. الهعتهدة الهواصفات القٓاسٓةاستٓفاء هتطمبات  11-1
كتٓب استخداـ ٓجب عمِ الهركب والهستورد والهصىع أف ٓرفؽ هع الهصعد و أجٍزة األهاف والسالهة الهشار الٍٓا  :(20هادة )ال

أو اإلىجمٓٓزة، بحٓث ٓتضهف الكتٓب تعمٓهات تبٓف كٓفٓة تجهٓع وتوصٓؿ وضبط وصٓاىة تمؾ األجٍزة  هكتوب بالمغة العربٓة و/
 بفاعمٓة ودوف هخاطر.

 

 السابعالباب 
 هصاعد اإلطفاء واإلنقاذ 

  ( : 26) هادةال

إلىقاذ تخضع لها تحددي تعمٓهات الهدٓٓرة العاهة لمدفاع الهدىْ الهباىْ والهىشآت التْ ٓجب أف تزود بهصاعد لإلطفاء وا 13-1
 وكودات البىاء الوطىْ األردىْ وهالحقٍا.

ا هف الهصاعد هف االشتراطات الفىٓة. 13-2  تسري عمِ هصاعد اإلطفاء واإلىقاذ ها ٓسري عمِ غٌٓر
قرارات الصادرة عف الهدٓٓرة العاهة لمدفاع الهدىْ بٍذا ٓجب عمِ الصاىع والهركب والهستورد والهالؾ االلتزاـ بالتعمٓهات وال 13-3

 الخصوص.
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 الثاهنالباب 
 إجراءات تقييم المطابقة )الكشف( على المصاعذ

  ( : 24) هادةال
، وفػػؽ ٌػػذي التعمٓهػػات هػػف( 5هػػادة  السػػالهة الهشػػار الٍٓػػا فػػْ لمساسػػٓة لمهتطمبػػات األتقػػـو الهؤسسػػة بتقٓػػٓـ هطابقػػة الهصػػعد  14-1

الكشؼ والفحوصات الهالئهة الهحددة فػْ تمػؾ الهواصػفات عمػِ  جراءإوذلؾ ب الهعتهدة ، /القواعد الفىٓةاالردىٓة القٓاسٓة فاتالهواص
 .اتٌذا التعمٓه ( هف1 رقـ الىحو الهفصؿ فْ الهمحؽ 

جرا 14-2 ء تقٓٓـ الهطابقػة لمهصػعد تعتبر الهؤسسة ٌْ الجٍة الهسؤولة عف كافة األهور الهتعمقة بعهمٓة التفتٓش عمِ الهصاعد وا 
 .قبؿ وضعً تحت االستخداـ العاـ

 
 التاسعالباب 

 أحكام عاهة
  ( : 25) هادةال

تقـو الهكاتب الٍىدسٓة بإعداد الهخططات هتضهىة هتطمبات كودات البىاء الوطىْ والهواصفات الفىٓة الٍىدسٓة والقٓاسٓة  15-1
 الصادرة عف هجمس البىاء الوطىْ. وهمحقاتٍا األردىٓة، وحسب تعمٓهات تطبٓؽ الكودات

الهصادقة األولٓة عمِ الهخططات هف ىقابة الهٍىدسٓف األردىٓٓف والتحقؽ هف هطابقتٍا لمكودات الٍىدسٓة والهواصفات  15-2
 الصادرة عف هجمس البىاء الوطىْ. وهمحقاتٍا الفىٓة الٍىدسٓة والقٓاسٓة األردىٓة وحسب تعمٓهات تطبٓؽ الكودات

الهدٓٓرة العاهة لمدفاع الهدىْ بدراسة وهراجعة الهخططات الٍىدسٓة فْ هراحؿ التصهٓـ والتىفٓذ بها فٍٓا عدد  تقـو 15-3
توٓزعٍا الهعهاري، وأبعاد كؿ هف غرؼ الهصاعد وآبار الهصاعد وغرؼ آلٓات الهصاعد وخاصة عهؽ حفرة بئر و  ،الهصاعد

ها ٓتعمؽ بهتطمبات واشتراطات الهصاعد الواردة فْ كودة الهصاعد  الهصعد واالرتفاع فوؽ أعمِ هىسوب ٓخدهً الهصعد وكؿ
 وذلؾ بها ٓتىاسب هع السرعة الهقررة لمهصعد وكؿ ها ٓمـز العتهاد الهخططات وختهٍا أصولٓا.

 ٓتحهؿ الهركب و/أو شركة الصٓاىة لمهصعد الهسؤولٓة الكاهمة عف إداهة سالهة وأهاف الهصعد. 15-4
غ الهؤسسة عف اجراء أي تغٓٓر عمِ الهصعد ٓتطمب اعادة الكشؼ عمًٓ هرة أخرى وفقا لها ورد فْ فْ حاؿ عدـ تبمٓ 15-5

 الهواصفة القٓاسٓة األردىٓة فتكوف كتب السهاح بوضع الهصعد تحت االستخداـ العاـ والصادرة هف الهؤسسة همغاة.
اص هدٓٓرة الدفاع الهدىْ وذلؾ وفؽ ها ورد فْ الدوري عمِ الهصاعد فْ الهباىْ و الهىشآت هف اختص التفتٓشٓعتبر  15-6

 بٍا الصادرة عف هجمس البىاء الوطىْ. ةكودة البىاء الوطىْ وكودة الهصاعد والهمحقات الخاص
 الهؤسسة جهٓع الشكاوى الخاصة بأهاف وسالهة الهصاعد الواردة عبر الحاكـ االداري والدفاع الهدىْ فقط. تستقبؿ 15-7
لمجٍة الهركبة لمهصاعد أو الهسؤولة عف الصٓاىة أو الهالؾ اذا ترتب عمًٓ أي ىوع هف أىواع الهعاهالت  إجراء أي ٓتـال  15-8

 الهدٓر العاـ أو هف ٓفوضً.إال فْ الحاالت التْ ٓوافؽ عمٍٓا  لمهؤسسة هالٓة اجراء أو هطالبة أو ذهة
سىوي هف شركة هعتهدة طرؼ ثالث  تفتٓشاـ بإجراء تمتـز الجٍات الحكوهٓة والخاصة التْ لدٍٓا هصاعد لالستخداـ الع 15-9

  غٓر شركة الصٓاىة( وذلؾ وفقًا لمهواصفات األردىٓة واثبات أف الهصعد آهف لالستخداـ العاـ.
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 العاشرالباب 

 التدابير القانونية
 

ة صٓاىة فٓتـ إحالة فْ حالة عدـ التزاـ هالؾ الهىشأة أو هف ٓىوب عىً هف سكاف الشقؽ بالتعاقد هع شرك ( :26الهادة )
 هالؾ الهىشأة إلِ الحاكـ اإلداري.

ثبت أىً هصعد  تشغٓؿٓتـ اتخاذ اإلجراءات القاىوىٓة وفقًا لقاىوف الهواصفات والهقآٓس بحؽ الهسؤوؿ عف  ( :27الهادة )
 .الستخداـغٓر آهف لوضعً تحت ا

 
 
 

 
 هجمس إدارة هؤسسة الهواصفات والهقاييس                                                                                       

 وزير الصناعة والتجارة والتهوين                                                                                         
 والهقاييس الهواصفاتس إدارة هؤسسة ــهجم يسئر                                                                                        

                                                                        
 يوسف الشهالي                                                                                         
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 (2همحق )

 النهائي( لمهصعدالهبدئي والكشف تقيين الهطابقة )الكشف  ءجراإ
الخطَات َالهتطمبات الالزهة لضهاو هطابقة الهصعد لمهتطمبات باالعتبار جهٓع  الهصعد األخذ كب ٓجب عمِ هر 2-1

 ٌذي التعمٓهات.( هو 5  االساسٓة لمصحة َالسالهة الهشارالٍٓا فْ الهادة
الكشف َالفحَصات الهالئهة الهحددة فْ  بإجراء، تقوـ الهؤسسة هركب الهصعدؿ قبعمِ طمب هقدن هو  ءً بىا  2-2

ة لضهاو هطابقة الهصعد لمهتطمبات االساسٓة لمصحة َالسالهة الهشار ػذات العالق  /القواعد الفىٓةاالردىٓةالقٓاسٓة الهَاصفات 
ات التالٓة عمِ ػْ ٓجب اجراؤٌا كال هو الهتطمبعمِ او ٓغطْ الكشف َالفحَصات التٌذي التعمٓهات، ( هو 5الٍٓا فْ الهادة  
 َجً الخصَص:

هو الهصعد َاجٍزة االهاو َالسالهة الهمحقة بالهصعد َالداخمة فْ تركٓبً ؿ لكالهقدـ هف الهركب دراسة الهمف الفىْ  2-2-1
 ىْ الوثائؽ التالٓة:ف ٓتضهف الهمؼ الفأواعتهادي و َتقٓٓن هدُ تمبٓة الهصعد َاجٍزة االهاو َالسالهة لمغرض الهخصصة لً 

 ( هف ٌذي التعمٓهات.7( هف الهادة  5-7الوثائؽ التْ ىص عمٍٓا البىد   - أ
 كتاب دائرة ضٓربة الدخؿ والهبٓعات الخاص بالهصعد والوارد لمهؤسسة أصولٓا وبشكؿ رسهْ.  - ب
 هخطط هوقع تىظٓهْ ساري الهفعوؿ. - ت
 لمهصعد.ؿ هخطط كاه - ث
َعمِ َجً الخصَص هخططات ، الكشف َالفحص الىٍائْ لمهصعدجهٓع  الهخططات َالرسَهات الالزهة الجراء  - ج

 َرسَهات دَائر التحكن.
 االستخدان. كتٓبىسخة هو  - ح
كفالة هالٓة عدلٓة لغآة التزاهً بالكشؼ الىٍائْ وذلؾ حسب ها ورد فْ كودة الهصاعد الصادرة هف هجمس البىاء  - خ

 الوطىْ.
هع هتطمبات الكشؼ الهبدئْ الهحددة فْ  ِ الهصعد  لمتأكد هف هطابقتًاجراء الكشؼ الهبدئْ والكشوفات التكهٓمٓة عم 2-2 -2

 لهعتهدة فْ الهؤسسة والهستىدة  لمهواصفة القٓاسٓة االردىٓة ذات العالقة.التفقد اىهاذج قوائـ 
صعد الهؿ اعالي َالذّ قد ٓؤثر عمِ استخدان َعه الكشؼ راءهو اج اءفحص ظٍَر أّ تشَي اَ أّ تمف ها بعد االىتٍ 2-2-3

 سمٓن َآهو.ؿ بشك
تقـو الهؤسسة بهخاطبة شركة الكٍرباء الهعىٓة بكتاب رسهْ ٓتضهف السهاح بإٓصاؿ التٓار الكٍربائْ لمهصعد الذي تـ  2-3

 .( أعالي2الكشؼ عمًٓ وفقا لها ورد فْ البىد  
 اؿ التٓار الكٍربائْ لمهصعد.تقـو شركة الكٍرباء الهعىٓة بإعالـ الهؤسسة بكتاب رسهْ عف تىفٓذ وتآرخ عهمٓة آص 2-4
ٓجب عمِ الهركب لمهصعد هراجعة الهؤسسة والتقدـ بطمب الكشؼ الىٍائْ عمِ الهصعد خالؿ شٍر هف تآرخ آصاؿ   2-5

 التٓار الكٍربائْ لمهصعد وبغٓر ذلؾ ٓتحهؿ االجراءات القاىوىٓة لعدـ االلتزاـ بذلؾ.
( أعالي، تقـو الهؤسسة بهخاطبة 5-2الىٍائْ خالؿ الهدة الهحددة فْ البىد  اذا لـ ٓتقدـ الهركب  لمهصعد بطمب الكشؼ   2-6

 شركة الكٍرباء رسهٓا لفصؿ التٓار الكٍربائْ عف الهصعد.
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بعد تقدـ الهركب لمهصعد بطمب الكشؼ الىٍائْ عمِ الهصعد تقـو الهؤسسة بهخاطبة شركة الكٍرباء رسهٓا إلعادة آصاؿ  2-7

وهف ثـ إجراء الكشؼ الىٍائْ والكشوفات التكهٓمٓة عمِ الهصعد حتِ ٓتطابؽ هع  ،فْ حاؿ تـ فصمً ،هصعدالتٓار الكٍربائْ لم
 االردىٓة ذات العالقة. هتطمبات الكشؼ الىٍائْ الهحددة فْ ىهاذج قوائـ التدقٓؽ الهعتهدة فْ الهؤسسة والهستىدة لمهواصفة القٓاسٓة

بكتاب رسهْ ٓتضهف السهاح بوضع الهصعد الذي تـ الكشؼ عمًٓ وفقا لها ورد تقـو الهؤسسة بهخاطبة الهركب لمهصعد  2-8
( أعالي تحت االستخداـ العاـ وتكوف صالحٓتً لهدة عاـ واحد فقط شٓرطة عدـ اجراء أي تعدٓؿ عمِ الهصعد 7-2فْ البىد  

 ذات العالقة. ٓتطمب التحقؽ هىً هرة أخرى وفقا لها ورد فْ الهواصفة القٓاسٓة
( هف الهادة رقـ 7-7ـو الهركب لمهصعد بتثبٓت بطاقة تشغٓؿ خاصة بالهصعد والتْ تتضهف البٓاىات الواردة فْ البىد  ٓق 2-9
 ( هف ٌذي التعمٓهات.7 
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 (2ملحق )

 قائمة المواصفات القياسية الخاصة بالمصاعذ

 

 اإلنجليزية غةبالل المواصفة اسم العربية باللغة المواصفة اسم ةاألردني المواصفة رقم

 1996 :1111 أ ق م

 مواصفات:  العاشر الجزء الخدمة ومصاعد المصاعد
 الخدمة ومصاعد للمصاعد واالختبارات الفحوصات

 الكهربائية المصاعد: 1-11 القسم
 

Lifts and service lifts Part 10: 
Specification for the testing and 
examination of lifts and service lifts 
Section 10.1 - Electric lifts 

JS 1958-20:2015 

 

 نقل مصاعد ــ المصاعد وتركيب إلنشاء األمان قواعد
 الركاب مصاعد: 01 الجزء والبضائع الركاب
 الركاب وبضائع

 

Safety rules for the construction 
and installation of lifts - Lifts for the 
transport of persons and goods 
Part 20: Passenger and goods 
passenger lifts 

JS 1958-50:2015 

 

 الفحوصات ــ المصاعد وتركيب إلنشاء األمان قواعد
 والحسابات التصميم قواعد: 11 الجزء واالختبارات
 المصعد مكونات واختبارات وفحوصات

 

Safety rules for the construction 
and installation of lifts - 
Examinations and tests Part 50- 
Design rules, calculations, 
examinations and tests of lift 
components 

JS 786:2004 

 

 - المصاعد ألحبال المسحوبة الفوالذية االسالك
 المواصفات

 

draw steel wire for elevator ropes- 
specifications 
 

JS 794:2009 

 

 األدنى الحد - للمصاعد ةالفوالذي األسالك حبال
 للمتطلبات

 

Steel wire ropes for lifts - minimum 
requirements 

JS EN 12015:2012 

 

 القياسي العائلة منتج ـــ الكهرومغناطيسي التوافق
 ـــ المتحرك والممشى المتحركة واألدراج للمصاعد
 االنبعاث

Electromagnetic compatibility ـــ 
Product family standard for lifts, 
escalators and moving walks ـــ 
Emission 

JS EN 12016:2012 

 

 القياسي العائلة منتج ـــ الكهرومغناطيسي التوافق
 ـــ المتحرك والممشى المتحركة واألدراج للمصاعد
 (المناعة) الحماية

 

Electromagnetic compatibility ـــ 
Product family standard for lifts, 
escalators and moving walks ـــ 
Immunity 

 

 
 


