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 الجريدة الرسمية

 تعليةات الرقابة على املصاعد املستخدمة يف املباني 
 /ح( 10الصادرة مبوجب املواد ) - 2022( لسنة 2رقم ) واملنشآت

 وتعديالته 2000( لسنة 22رقم )(من قانون املواصفات واملقاييس 36و)

 
تسمممى هممذه التعليممماب "تعليممماب الرقابممة علممى المصمماعد المسممتخدمة فممي المبمماني    (:1المممادة )

بعد مرور سمتة أشمهر  " وتصبح سارية المفعول2022( لسنة 2والمن آب رقم )

 من تاريخ ن رها بالجريدة الرسمية. 

 

 الباب األول

 المجال

   (:2المادة )

هذه التعليماب على المصاعد المركبة ب ك  دائم في المباني والمن آب والتي تخدم تطب   2-1

طواب  محددة بعربة مصممة لنق  األشخا  أو األشخا  مع البضائع وعلى أجهزة 

 االمال والسالمة والمحددة في المواصفة القياسية األردنية/القاعدة الفنية المعتمدة.

 ماب ما يلي:يستثنى من تطبي  هذه التعلي  2-2

 م/ ث.0.15المصاعد التي تق  سرعتها عن  .أ 

 م/ ث.1المصاعد الهيدروليكية التي تتجاوز سرعتها  .ب 

 ( المستخدمة في المواقع اإلن ائية. Hoists الب الرفع ) .ج 

 مث  التلفريك وما شابهها. (cableways) الب النق  بالكواب   .د 

 منية.ها ألغراض عسكرية أو أؤالمصاعد التي تم تصميمها وبنا .ه 

 (.mine winding gear الب الرفع )المصاعد الخاصة( في المناجم ) .و 

  الب رفع الفنانين في المسارح. .ز 

  الب الرفع المثبتة على وسائ  النق .  .ح 

 (.Moving Walks( والمماشي الكهربائية )escalatorsاألدراج المتحركة ) .ط 

التخزين غير   الب الرفع المستخدمة في المواقع الصناعية والتجارية ومباني .ي 

 المخصصة لنق  األشخا .

  

 الباب الثاني

 التعريفاب

 

:  يكول للكلماب والعباراب التالية ييثما وردب في هذه التعليماب المعاني المخصصة (3المادة )

 لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

 المؤسسة: مؤسسة المواصفاب والمقاييس.  3-1
 وتعديالتم. 2000لسنة  (22)قاييس رقم القانول: قانول المواصفاب والم 3-2

 مجلس إدارة المؤسسة. المجلس: 3-3
 الرئيس: رئيس المجلس.  3-4
 المدير العام: مدير عام المؤسسة. 3-5
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 وثيقة تحدد قواعد أو إرشاداب أو خصائ  الخدمة أو المنتج  المواصفة القياسية:  3-6

أو طرق اإلنتاج وأنظمة اإلدارة لالستخدام العام والمتكرر، وقد 

 م  أيضا المصطلحاب والرموز والبياناب والتغليف وو ع ت

العالماب ومتطلباب بطاقة البيال التي تطب  على المنتج أو 

طرق إنتاجم أو تقتصر على أي منها وتكول المطابقة لها غير 

 إلزامية.
وثيقة تحدد فيها خصائ  الخدمة أو المنتج أو طرق اإلنتاج    ة: ــــــــالقاعدة الفني 3-7

ً المصطلحاب والرموز وأنظمة اإلدارة،  وقد ت م  أيضا

والبياناب والتغليف وو ع العالماب ومتطلباب بطاقة البيال 

التي تطب  على المنتج أو طرق إنتاجم أو تقتصر على أي منها 

 وتكول المطابقة لها إلزامية.
أداة لخدمة طواب  محددة في المباني والمن آب المركبة فيها    د: ــــــــــــــــالمصع 3-8

ة على طول مسالك صلبة تمي  عن تتكول من عربة متحرك

، مخصصة لنق  (°15على )المحور العامودي بزاوية ال تزيد 

 األشخا  أو األشخا  مع البضائع. 
الوثيقة الفنية الخاصة باالشتراطاب الواجب االلتزام بها عند   د: ــــــكودة المصاع 3-9

ان اء وتركيب وصيانة وفح  المصاعد وتصدر عن مجلس 

 البناء الوطني.
الك ف الظاهري على المصعد قب  ت غيلم للتأكد من تحقي   ي: ـــــلمبدئالك ف ا 3-10

االلتزام بمتطلباب السالمة والمطابقة لالشتراطاب المحددة في 

نماذج الك ف المخصصة لذلك والمستندة للمواصفة القياسية 

األردنية/القاعدة الفنية ذاب العالقة، وبناء على المطابقة لها 

 ل التيار الكهربائي.يتم منح كتاب السماح بإيصا
اإلجراءاب الفنية التي تقوم بها المؤسسة للتأكد أل المصعد  ي: ـــــــالك ف النهائ 3-11

يحق  متطلباب المواصفة القياسية األردنية/القاعدة الفنية ذاب 

العالقة وبناء على المطابقة لها يتم اصدار كتاب السماح بو ع 

 المصعد تحت االستخدام العام.
 ة الك ف للتحق  من استكمال متطلباب الك ف المبدئي إعاد ي: ـــــالك ف التكميل 3-12

 أو النهائي.
الفح  الفني للمصعد والذي يتم من الجهة المخولة بالتفتي   : دوريـــــالتفتي  ال 3-13

وذلك للتأكد من سالمة وأمال عم  المصعد الموجود في الخدمة 

ويتم سنوياً أو يسب ما تحدده التعليماب الصادرة من الجهاب 

 المختصة.
هو ال ركة/ المؤسسة التي من  من غاياتها تركيب المصاعد   د: ـــــــكب المصعُمر 3-14

وتتحم  مسؤولية تركيب المصعد وو عم تحت االستخدام 

 العام.

ال ركة/ المؤسسة التي من  من غاياتها تصميم وتصنيع  ع: ــــــــــــــــــالصان 3-15

، وتتحم  مسؤولية المصاعد وأجهزة األمال الخاصة بها

عد وتقوم بتسويقم تصميم وتصنيع اجهزة األمال والمص

 وطريم في السوق تحت اسمها أو عالمتها التجارية.
ال ركة/ المؤسسة التي تقوم باستيراد وطرح المصاعد وأجهزة  ورد:  ـــــــــــــــالمست 3-16

 األمال الخاصة بها في السوق المحلي.
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 شركة الكهرباء: هي ال ركة المسؤولة عن إيصال التيار الكهربائي للمصعد والمبنى. 3-17
ال خ  بصفتم الطبيعية أو االعتبارية أو القانونية الذي يملك  أة: هوـــمالك المن  3-18

 المن أة أو المبنى الذي يتم تركيب المصعد فيم.
ة: هي ال ركة المسؤولة عن إجراء الصيانة والمتابعة الدورية للمصعد ــشركة الصيان 3-19

 للتأكد من صالييتم لالستخدام، ويمكن أل تكول مركب المصعد.
 

 
 الباب الثالم

مصاعد وأجهزة األمال الخاصة بها في األسواق وو عها تحت طرح ال

 االستخدام العام

 

  :(4المادة )

يُمنع طرح المصاعد الواقعة  من مجال هذه التعليماب في السوق أو و عها تحت   4-1

االستخدام العام إال إذا لبت متطلباب هذه التعليماب عند تركيبها وصيانتها ب ك  صحيح 

على الصحة  اأعّدب لم وبما يضمن كونها  منة لالستخدام وال ت ك  خطرواستخدامها لما 

 والسالمة العامة.

يُمنع طرح أجهزة األمال الواقعة  من مجال هذه التعليماب في السوق أو استخدامها في  4-2 

المصاعد إال اذا لبت متطلباب هذه التعليماب عند تركيبها في المصعد وصيانتها ب ك  

 ها لما أعّدب لم.صحيح واستخدام

 يمنممممع منعمممماً باتمممماً تركيممممب المصمممماعد المسممممتعملة أو أي أجممممزاء مسممممتعملة مممممن  مممممن   4-3

 أجزاء المصعد.

 

 الباب الرابع
 المتطلباب االساسية للصحة والسالمة

 

 :(5المادة )

 األساسية المتطلباب التعليماب هذه مجال  من الواقعة المصاعد تستوفي أل يجب 5-1
في المواصفاب القياسية األردنية/القاعدة  راطاب واألسس الفنية الواردةللسالمة واالشت

 الفنية الخاصة بالمصاعد.
 األساسية المتطلباب التعليماب هذه مجال  من الواقعة األمال أجهزة تستوفي أل يجب  5-2

للسالمة و االشتراطاب واألسس الفنية الواردة في المواصفاب القياسية األردنية الخاصة 

 هذه المتطلباب. تستوفي من أل -تركيبها بعد -المصاعد  تُمّكن لمصاعد، وألبا

 يجب االلتزام بالكوداب الخاصة بالمصاعد وماليقها وتعديالتها وأي تعليماب ذاب عالقة.  5-3
  

 الباب الخامس 
 االلتزاماب

 

 التزاماب مالك المن أة :(6المادة )

مب االن اء( أو البناية في عم ال عن من المالك )أو المسؤول ك  على يجب 6-1 تبمادل  والُمرّكب

 واالسمتخدام الصمحيح الت مغي  لضممال الكفيلمة الخطمواب واتخماذ الضمرورية المعلوماب
 .للمصعد اآلمن
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 لألنابيب أو أسال   شبكة أي من خالية للمصاعد اآلبار والغرد المعّدة تكول أل يجب 6-2

 الضرورية لت غي  غير تلك توصيالب أي أو معداب أخرى غير متعلقة بعم  المصعد أو
 .وسالمتم المصعد

يجب أل تستوفي  بار المصاعد والغرد والمساياب جميع المتطلباب اإلن ائية والمتانة  6-3

ً لمتطلباب كوداب البناء األردني وملحقاتها والمواصفاب  ،الكافية لتركيب المصعد وفقا

 اعد.القياسية األردنية/القاعدة الفنية الخاصة بالمص

على المالك أو من ينوب عنم االلتزام بوجود عقد صيانة ساري المفعول ب ك  دائم من 6-4

شركة صيانة مصاعد مسجلة رسمياً مع مراعاة ما ورد في )نظام ادارة القسم الم تر  

 . (2020لسنة  (89)رقم  في العقار والمجمع العقاري

 صة.المخت أي متطلباب أخرى تحددها الجهاب الرسمية 6-5

 

 

 التزاماب المركب :(7المادة )

التأكد من استيفاء المصاعد وأجهزة األمال والسالمة وتركيبها وفقاَ للمتطلباب األساسية  7-1

والفنية في المواصفاب القياسية األردنية/القواعد الفنية ذاب العالقة وذلك قب  و عم 

 لالستخدام العام.

النتهاء من تركيبها أو تجهيزها لو عها تحت إبالغ المؤسسة عن المصاعد التي تم ا 7-2

 للك ف عليها من قب  المؤسسة. ،االستخدام العام

إبالغ المؤسسة عن أي تعديالب جوهرية تتم على المصاعد المو وعة تحت الخدمة  7-3

 وتستلزم إعادة الك ف.

الك ف  توفير جميع اإلمكانياب والموارد المتاية الالزمة للمؤسسة لتسهي  اجراءاب  7-4

 على المصاعد.

تقديم جميع الوثائ  الفنية، عند الطلب، بما في ذلك وثائ  تقييم المطابقة التي تثبت  7-5

مطابقة المصاعد وأجهزة األمال والسالمة لمتطلباب هذه التعليماب والمواصفاب القياسية 

 األردنية/القواعد الفنية.

نار لمؤسسة المواصفاب والمقايسس، تجدد كفالة مالية بنكية بقيمة خمسة  الد ديتقديم  7-6

 لتزام بالك ف النهائي لكافة المصاعد التي يقوم المركب بتركيبها.السنويا، وذلك ل

تثبيت لوية داخ  غرفة ركاب المصعد في مكال ظاهر مدول بها بياناب المصعد المحددة   7-7

 بما يلي:
 تاريخ ت غي  المصعد.    -أ 

 الرقم المتسلس  للمصعد. -ب 
 لمركب.اسم ا -ج 

االيتفاظ بالوثائ  الفنية الخاصة بالمصعد لمدة ع ر سنواب من تاريخ و ع المصعد  7-8

 تحت االستخدام العام.

 أي متطلباب تحددها المؤسسة والجهاب الرسمية المختصة.  7-9
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 التزاماب الصانع والمستورد :(8المادة )

ً للمواصفاب التأكد من أل أجهزة األمال والسالمة للمصاعد تم تصم 8-1 يمها وتصنيعها وفقا

 القياسية األردنية/القواعد الفنية.

االيتفاظ بالوثائ  الفنية الخاصة بأجهزة األمال والسالمة للمصعد لمدة ع ر سنواب من  8-2

 تاريخ الصنع. 

تثبيت بطاقة بيال على أجهزة األمال والسالمة وف  اشتراطاب المواصفاب القياسية  8-3

 د الفنية ذاب العالقة. األردنية/القواع

 رفاق تعليماب االستخدام ألجهزة األمال والسالمة. إالتأكد من  8-4

في يال تبين للصانع أو المستورد أل جهاز األمال والسالمة الذي قام بطريم في   8-5

األسواق غير مطاب  لهذه التعليماب أو المواصفاب ذاب العالقة، عليم أل يعمد فوراً إلى 

ً أو لسحبم أو استرجاعم عند اللزوم، وإلى إبالغ اتخاذ التد ابير الالزمة لجعلم مطابقا

 المؤسسة ب ك  خا  بتفاصي  عدم المطابقة وبأي تدابير تصحيحية اتخذب.

 أي متطلباب تحددها المؤسسة والجهاب األخرى.   8-6

 

 

 (: التزاماب شركة الصيانة9المادة )

 ة عن سالمة المصعد طوال فترة سريال تتحم  شركة الصيانة كام  المسؤولي 9-1

 عقد الصيانة.

 تلتزم شركة الصيانة وخالل فترة سريال عقد الصيانة بالقيام بالزياراب الدورية بمعدل   9-2

ال يق  عن مرة ك  ثالثة شهور، وااليتفاظ بسجالب رسمية تثبت ذلك وال تكول هذه 

 ة.السجالب متاية عند الطلب من اي جهة رسمية ذاب عالق

على ال ركة أل تحتفظ بسج  خا  لك  مصعد تقوم بصيانتم يتضمن تقرير عن أعمال  9-3

الصيانة وعن قطع الغيار واألجزاء المركبة أو المستبدلة وال كاوى الواردة من 

 مستخدمي المصعد.

على ال ركة تبلي) المؤسسة عن المصاعد التي أجري لها تعديالب جوهرية تستلزم إعادة  9-4

 الك ف. إجراء 

تقوم شركة الصيانة بإيقاد المصعد عن الخدمة )وعدم و عم تحت االستخدام العام( في   9-5

يال رفض المالك )المالكين( معالجة أي خل  فني يتعل  بالسالمة و مال االستخدام 

 ساعة. 48وإعالم المؤسسة بذلك خالل 

 يانة.تلتزم شركة الصيانة بتوفير كادر مؤه  إلجراء عملية الص  9-6

 أي متطلباب أخرى تحددها الجهاب الحكومية المختصة.  9-7

 

 (: التزاماب شركاب الكهرباء10المادة )

تقوم شركاب الكهرباء بإيصال التيار الكهربائي لت غي  المصعد في يال ورود موافقة  10-1

 المؤسسة على ذلك. رسمية من

ادة إيصال وإعادة فص  التيار تلتزم شركاب الكهرباء بالعم  على إيصال وفص  واع 10-2

 الكهربائي عن المصعد وفقا للكتب الرسمية الصادرة عن المؤسسة بهذا الخصو .
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 الباب السادب

 البياناب اإليضايية وكتيب االستخدام

 

 

 .ي ترط في البياناب اإليضايية الخاصة بالمصاعد  (:11المادة )

      

 ذاب العالقة بالمصاعد. المعتمدةاستيفاء متطلباب المواصفاب القياسية       

  

يجب على المركب والمستورد والُمصنع أل يرف  مع المصعد وأجهزة األمال   (:12المادة )

والسالمة الم ار اليها كتيب استخدام مكتوب باللغة العربية و/ أو اإلنجليزية 

بحيم يتضمن الكتيب تعليماب تبين كيفية تجميع وتوصي  و بل وصيانة تلك 

 هزة بفاعلية ودول مخاطر.األج
 

 

 الباب السابع

 مصاعد مكافحة الحري  

 

  ( : 13المادة )

المباني والمن آب التي يجب أل تزود بمصاعد لمكافحة الحري  وفقا لكوداب البناء  13-1

 الوطني األردني وماليقها واية  تعليماب تصدر عن مديرية االمن العام /الدفاع المدني. 

عد مكافحة الحري  ما يسري على غيرها من المصاعد من االشتراطاب تسري على مصا 13-2

 الفنية.

بكوداب البناء الوطني األردني  يجب على الصانع والمركب والمستورد والمالك االلتزام 13-3

 .وماليقها واية تعليماب تصدر عن مديرية االمن العام /الدفاع المدني بهذا الخصو 

 

 الباب الثامن

 المطابقة )الك ف( على المصاعد إجراءاب تقييم

 

  ( : 14المادة )

تقوم المؤسسة بتقيميم مطابقمة المصمعد للمتطلبماب األساسمية للسمالمة الم مار اليهما فمي   14-1

( ممممن همممذه التعليمممماب، وفممم  المواصمممفاب القياسمممية االردنية/القواعمممد الفنيمممة 5الممممادة )

محددة في تلك المواصفاب علمى المعتمدة ، وذلك بإجراء الك ف والفحوصاب المالئمة ال

 ( من هذا التعليماب.1النحو المفص  في الملح  رقم )

تعتبر المؤسسة همي الجهمة المسمؤولة عمن كافمة األممور المتعلقمة بعمليمة التفتمي  علمى   14-2

 المصاعد وإجراءاب تقييم المطابقة للمصعد قب  و عم تحت االستخدام العام.
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 الجريدة الرسمية

 الباب التاسع

 أيكام عامة

 

  ( : 15ادة )الم

تقوم المكاتب الهندسية بإعداد المخططاب متضمنة متطلباب كوداب البناء الوطني  15-1

والمواصفاب الفنية الهندسية والقياسية األردنية، ويسب تعليماب تطبي  الكوداب 

 وملحقاتها الصادرة عن مجلس البناء الوطني.

قابة المهندسين األردنيين والتحق  يجب ال تتم المصادقة األولية على المخططاب من ن 15-2

من مطابقتها للكوداب الهندسية والمواصفاب الفنية الهندسية والقياسية األردنية 

 ويسب تعليماب تطبي  الكوداب وملحقاتها الصادرة عن مجلس البناء الوطني.

تقوم مديرية االمن العام /الدفاع المدني بدراسة ومراجعة المخططاب الهندسية في  15-3

مراي  التصميم والتنفيذ بما فيها عدد المصاعد، وتوزيعها المعماري، وأبعاد ك  من 

غرد المصاعد و بار المصاعد وغرد  لياب المصاعد وخاصة عم  يفرة بئر المصعد 

واالرتفاع فوق أعلى منسوب يخدمم المصعد وك  ما يتعل  بمتطلباب واشتراطاب 

ما يتناسب مع السرعة المقررة للمصعد وك  المصاعد الواردة في كودة المصاعد وذلك ب

 ما يلزم العتماد المخططاب وختمها أصوليا.

يتحم  المركب و/أو شركة الصيانة للمصعد المسؤولية الكاملة عن إدامة سالمة وأمال  15-4

 المصعد.

في يال عدم تبلي) المؤسسة عن اجراء أي تغيير على المصعد يتطلب اعادة الك ف  15-5

خرى وفقا لما ورد في المواصفة القياسية األردنية/القواعد الفنية فتكول عليم مرة أ

 كتب السماح بو ع المصعد تحت االستخدام العام الصادرة من المؤسسة ملغاة.

يعتبر التفتي  الدوري على المصاعد في المباني والمن آب من اختصا  مديرية االمن  15-6

في كودة البناء الوطني وكودة المصاعد  العام /الدفاع المدني وذلك وفقا لما ورد

 والملحقاب الخاصة بها الصادرة عن مجلس البناء الوطني.

تلتزم الجهاب الحكومية والخاصة التي لديها مصاعد لالستخدام العام بإجراء تفتي   15-7

سنوي من شركة معتمدة طرد ثالم )غير شركة الصيانة( ويتم التفتي  بوجود شركة 

ً للمواصفاب القياسية األردنية/القواعد الفنية واثباب أل المصعد الصيانة، وذلك  وفقا

 من لالستخدام العام وأل تكول الدالئ  واالثباب التي تبين ذلك متاية عند الطلب من أي 

 جهة رسمية ذاب عالقة.

تستقب  المؤسسة جميع ال كاوى الخاصة بأمال وسالمة المصاعد الواردة عبر الحاكم  15-8

 و مديرية االمن العام /الدفاع المدني فقل. االداري

ال يتم إجراء أي نوع من أنواع المعامالب للجهة المركبة للمصاعد أو المسؤولة عن  15-9

الصيانة أو المالك اذا ترتب عليم أي اجراء أو مطالبة أو ذمة مالية للمؤسسة إال في 

 الحاالب التي يواف  عليها المدير العام أو من يفو م.
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 لباب العاشرا

 التدابير القانونية

 

في يالة عدم التزام مالك المن أة أو من ينوب عنم من سكال ال ق  بالتعاقد مع   ( :16المادة )

شركة صيانة فيتم إيالة مالك المن أة إلى الحاكم اإلداري مع مراعاة ما ورد في 

  (89)رقممممم  العقمممماري )نظممممام ادارة القسممممم الم ممممتر  فممممي العقممممار والمجمممممع

 (.2020لسنة 

 

يتم اتخاذ اإلجراءاب القانونية وفقاً لقانول المواصفاب والمقاييس بح  المسؤول  ( :17المادة )

 عن ت غي  مصعد ثبت أنم غير  من لو عم تحت االستخدام.

 

 

 

 

 نـــــــــــــــــوزير الصناعة والتجارة والتةوي

 يس جملس إدارة مؤسسة املواصفات واملقاييسئر
 ايلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوسف الشة
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 الجريدة الرسمية

 (1ملح  )

 النهائي( للمصعدالمبدئي والك ف تقييم المطابقة )الك د ء جراإ

 

الخطواب والمتطلباب الالزمة لضمال باالعتبار جميع المصعد األخذ كب يجب على مر 1-1

( 5 اراليها في المادة )المالعامة مطابقة المصعد للمتطلباب االساسية للصحة والسالمة 

 هذه التعليماب.مل 

الك د والفحوصاب ، تقوم المؤسسة بإجراء المصعدكب مرل على طلب مقدم مل قبًء بنا  1-2

ذاب العالقة لضمال القياسية االردنية/القواعد الفنية  المالئمة المحددة في المواصفاب 

( مل 5يها في المادة )مطابقة المصعد للمتطلباب االساسية للصحة والسالمة الم ار ال

مل المتطلباب كال اجراؤها يتم على ال يغطي الك د والفحوصاب التي هذه التعليماب، 

 التالية على وجم الخصو :

االمال والسالمة أجهزة  مل المصعد ول لكالمقدم من المركب دراسة الملد الفني  1-2-1

د واجهزة االمال وتقييم مدى تلبية المصعركيبم الملحقة بالمصعد والداخلة في ت

واعتماده وأل يتضمن الملف الفني الوثائ  والسالمة للغرض المخصصة لم 

 التالية:

 ( من هذه التعليماب.7( من المادة )5-7الوثائ  التي ن  عليها البند )     -أ 
 مخطل موقع تنظيمي ساري المفعول.  -ب 

الك د راء الالزمة الجالفنية والهندسية المخططاب والرسوماب  جميع -ج 

 النهائي للمصعد. والفح 

 للمصعد.االستخدام كتيب نسخة مل  -د 

 

التأكد من استالم كتاب دائرة  ريبة الدخ  والمبيعاب الخا  بالمصعد والمرس   2-2 -1

 أصوليا وب ك  رسمي للمؤسسة.

مع  اجراء الك ف المبدئي والك وفاب التكميلية على المصعد  للتأكد من مطابقتم  1-2-3

المحددة في نماذج قوائم التفقد المعتمدة في المؤسسة متطلباب الك ف المبدئي 

 والمستندة  للمواصفاب القياسية االردنية/القواعد الفنية ذاب العالقة.

اعاله راء الك ف مل اجاء فح  ظهور أي ت وه او أي تلد ما بعد االنته  1-2-4

 سليم و مل.ل المصعد ب كل والذي قد يؤثر على استخدام وعم

بمخاطبة شركة الكهرباء المعنية بكتاب رسمي يتضمن السماح بإيصال  تقوم المؤسسة 1-3

 ( أعاله.3-2-1التيار الكهربائي للمصعد الذي تم الك ف عليم وفقا لما ورد في البند )

يجب على المركب للمصعد مراجعة المؤسسة والتقدم بطلب للك ف النهائي على المصعد   1-4

هربائي للمصعد وبغير ذلك يتحم  االجراءاب خالل شهر من تاريخ ايصال التيار الك

 القانونية لعدم االلتزام بذلك.

( 4-1اذا لم يتقدم المركب  للمصعد بطلب الك ف النهائي خالل المدة المحددة في البند )  1-5

فص  التيار الكهربائي عن أعاله، تقوم المؤسسة بمخاطبة شركة الكهرباء رسميا ل

 المصعد.

للمصعد بطلب الك ف النهائي على المصعد تقوم المؤسسة بمخاطبة  بعد تقدم المركب 1-6

شركة الكهرباء رسميا إلعادة ايصال التيار الكهربائي للمصعد، في يال تم فصلم، ومن ثم 

إجراء الك ف النهائي والك وفاب التكميلية على المصعد للتأكد من تلبية المصعد 

ائم التدقي  المعتمدة من المؤسسة لمتطلباب الك ف النهائي المحددة في نماذج قو

 والمستندة للمواصفة القياسية االردنية ذاب العالقة.
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 الجريدة الرسمية

تقوم المؤسسة بمخاطبة المركب للمصعد بكتاب رسمي يتضمن السماح بو ع المصعد  1-7

( أعاله تحت االستخدام العام شريطة 6-1الذي تم الك ف عليم وفقا لما ورد في البند )

لى المصعد يتطلب التحق  منم مرة أخرى وفقا لما ورد في عدم اجراء أي تعدي  ع

 المواصفة القياسية األردنية/القاعدة الفنية ذاب العالقة.

يقوم المركب للمصعد بتثبيت بطاقة ت غي  خاصة بالمصعد والتي تتضمن البياناب الواردة  1-8

 ( من هذه التعليماب.7( من المادة رقم )7-7في البند )
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 (2)ملح  

 قائمة المواصفاب القياسية الخاصة بالمصاعد

 
 اسم المواصفة باللغة اإلنجليزية اسم المواصفة باللغة العربية رقم المواصفة األردنية

JS 1115:1996 
المصاعد ومصاعد الخدمة الجزء 

العاشر : مواصفاب الفحوصاب 

واالختباراب للمصاعد ومصاعد الخدمة 

 ئية: المصاعد الكهربا1-10القسم 

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 

 

قواعد األمال إلن اء وتركيب المصاعد  

 مصاعد نق  الركاب والبضائع 

: مصاعد الركاب وبضائع 20الجزء 

 بالركا
 

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 

 

قواعد األمال إلن اء وتركيب المصاعد  

: 50الفحوصاب واالختباراب الجزء 

لحساباب وفحوصاب قواعد التصميم وا

 واختباراب مكوناب المصعد
 

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 

 

االسال  الفوالذية المسحوبة أليبال 

 المواصفاب -صاعد الم

draw steel wire for elevator 
ropes- specifications 

JS 794:2009 

 

الحد  -يبال األسال  الفوالذية للمصاعد 

 األدنى للمتطلباب

Steel wire ropes for lifts - 
minimum requirements 

JS EN 12015:2012 

 

التواف  الكهرومغناطيسي  منتج العائلة 

عد واألدراج المتحركة القياسي للمصا

 والمم ى 

 المتحر   االنبعاث

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

JS EN 12016:2012 

 

التواف  الكهرومغناطيسي  منتج العائلة 

القياسي للمصاعد واألدراج المتحركة 

 (   الحماية )المناعةوالمم ى المتحر

 

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

 

 
  


