
  ١٢ من ١صفحة 
  

  ٢٠٠٤-١التعليمات الفنية اإللزامية 

  المصاعد

  

   المجال- )١(مادة 

تسري هذه التعليمات على المصاعد التي تستخدم بشكل دائم في المباني والمنشآت ، كما تسري على   ١-١

  . التعليماتمن هذه ) أ(اجهزة االمان والسالمة الملحقة بها والداخلة في تركيبها والمفصلة في ملحق 

 : ري هذه التعليمات على كل من ال تس  ٢-١

   العسكرية والشرطية لألغراضالمصاعد التي تصمم وتبنى بشكل خاص   ١-٢-١

 .اإلنشائيةالمصاعد المخصصة لرفع االشخاص او االشخاص والبضائع في المواقع   ٢-٢-١

 .المصاعد المخصصة لالستخدام في مواقع االنتاج والتصنيع  ٣-٢-١

 .غراض المسرحالمصاعد المخصصة ال  ٤-٢-١

 .سكك الحديد المعلقة المخصصة للنقل العام او الخاص لالشخاص  ٥-٢-١

 .العربات المخصصة الغراض المناجم  ٦-٢-١

  .المواصالتالمصاعد المخصصة لالستخدام ضمن وسائل النقل   ٧-٢-١

  االهداف - )٢(مادة 

داخلة في تركيبها والتي تسري ضمان عدم تسبب المصاعد واجهزة األمان والسالمة الملحقة بها وال  ١-٢

عليها هذه التعليمات ، عند التركيب والصيانه واالستخدام بشكل مالئم ، بأي مخاطر تضر بصحة 

  .وسالمة االشخاص وسالمة الممتلكات

ضمان تعريف المسؤولين عن اعمال البناء واالنشاءات و صانعي ومركبي المصاعد بالمتطلبات   ٢-٢

  .لمالئم واالستخدام اآلمن للمصاعدالالزمة لضمان التشغيل ا

  تعريفات – )٣(مادة 

أداة خدمة لطوابق محددة في المباني والمنشآت المركبة فيها ، تتكون من عربة متحركة  :المصعد  ١-٣

  : ، مخصصة لنقلº ١٥على كامل طول مسالك صلبة تميل عن المحور االفقي بزاوية تزيد عن 

 االشخاص   -

 االشخاص والبضائع   -

في حال توفر امكانية الدخول لشخص ما الى داخل العربة دون صعوبة (البضائع لوحدها،   -

  ).وسهولة وصوله الى اجهزة التحكم المركبة داخل العربة

  .كل شخص طبيعي او شخصية اعتبارية مسؤولة عن تركيب وتسويق المصعد :مركب المصعد  ٢-٣

من ) أ(زة االمان والسالمة المفصلة في ملحق أي جهاز ضمن قائمة اجه :جهاز األمان والسالمة  ٣-٣

  .هذا التعليم
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كل شخص طبيعي او شخصية اعتبارية مسؤولة عن تصميم  :صانع اجهزة األمان والسالمة  ٤-٣

  .وتصنيع اجهزة االمان والسالمة 

  . او شخصية اعتبارية مسؤولة عن تصميم وتصنيع المصعد  طبيعيكل شخص :صانع المصعد  ٥-٣

  اساسية للصحة والسالمةمتطلبات - )٤(مادة 

 كذلك يجب أن الموضحة ادناه واألساسية من متطلبات الصحة والسالمة العامة يجب ان يحقق المصعد كالً

  العامةتحقق اجهزة االمان والسالمة الملحقة بالمصعد والداخلة في تركيبه كالً من متطلبات الصحة والسالمة

  : المصعد من تحقيق هذه المتطلبات تمكنأن أو أدناهحة  الموضاألساسية

  مبادئ تكامل السالمة  ١-٤

يجب أن يبنى المصعد بشكل يتالئم مع ادائه وعمله ، وان يكون باالمكان استخدام   ١-١-٤

وصيانة المصعد والتحكم به دون تعريض األشخاص ألي مخاطر محتملة عند تنفيذ تلك 

المركب، وان يكون الهدف من العمليات ضمن الظروف المصرح بها من قبل الصانع و

المعايير التي تؤخذ بعين االعتبار عند تصميم وتصنيع المصعد ازالة أي من المخاطر 

المحتمل حدوثها خالل العمر االفتراضي للمصعد بدءاً من مراحل التجميع وحتى مراحل 

التفكيك للمصعد، وكذلك ازالة أي من المخاطر التي قد تتسبب عن اوضاع متوقعة 

  .تخدام غير العادي للمصعدلالس

عند اتباع الصانع والمركب أي من المعايير المالئمة لتصميم وتصنيع وتركيب المصعد،   ٢-١-٤

  :يجب ان يضمنا في ذلك تحقيق مبادئ السالمة التالية وبالترتيب التالي

  ).تصميم وبناء مصعد آمن(ازالة او تقليل المخاطر الى أقصى حد ممكن   ١-٢-١-٤

مان توفر معايير الحماية الالزمة ضد المخاطر التي ال يكون باالمكان ض  ٢-٢-١-٤

  .ازالتها

اعالم مستخدمي المصعد باي مخاطر قد تتسبب عن أي خلل قد يحدث في   ٣-٢-١-٤

معايير الحماية المتبناة، كذلك االشارة الى أي متطلبات تدريبية خاصة 

 الحماية الشخصية وتحديد فيما اذا كان هنالك أي حاجة للتزود باجهزة

  .الالزمة

عند تصميم وتصنيع وتركيب المصعد واعداد تعليمات االستخدام، يجب ان يتصور كل   ٣-١-٤

من الصانع والمركب عدا االستخدام العادي للمصعد أي استخدامات اخرى يعقل توقع 

  .حدوثها

في حدوث يجب ان يصمم المصعد بشكل يمنع حدوث أي استخدام غير عادي قد يتسبب   ٤-١-٤

أي من المخاطر المحتملة، وان تتضمن تعليمات االستخدام تنبيهات لمستخدمي المصعد 

  .خاصة الطرق التي يمنع استخدام المصعد بها

يجب ان يؤخد بعين االعتبار وضمن الظروف المخصصة الستخدام المصعد جميع   ٥-١-٤

تخدمي المصعد الضغوظ النفسية واالجهادات واالنزعاجات التي قد يتعرض لها مس

  .وتقليلها الى الحد االدنى
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عند تصميم وتصنيع وتركيب المصعد، يجب على المنتج ان يأخذ بالحسبان جميع القيود   ٦-١-٤

التي قد يتعرض لها عامل الصيانة للمصعد نتيجة االستخدام الجهزة الحماية الشخصية 

  .)...احذية السالمة، القفازات، وغيرها : مثل(الالزمة والمتوقعة 

يجب ان يزود المصعد بجميع االجهزة والملحقات الخاصة االساسية التي تمكن صيانة   ٧-١-٤

  .واستخدام المصعد والتحكم به دون أي مخاطر

  متطلبات عامة  ٢-٤

 :العربة  ١-٢-٤

والقوة بما يتناسب مع العدد السعة يجب ان تصمم وان تبنى عربة المصعد من حيث 

  الصانعاص والحمل المسموح به المصرح به من قبلاالقصى المسموح به من االشخ

في حال تخصيص المصاعد لنقل االشخاص، يجب ان تصمم وتبنى عربات .  المركبو

المصعد فيما اذا كانت ابعادها تسمح بذلك، بحيث ال تعيق الوصول اليها او استخدامها 

دامها من  وان تتضمن اضافات تسهل استخذوي االحتياجات الخاصةمن قبل االشخاص 

  .قبل هؤالء االشخاص

 :وسائل التعليق والدعم  ٢-٢-٤

 دعم العربة وملحقاتها بشكل أو/يجب ان تختار وان تصمم كل من وسائل تعليق و

 بعين األخذيضمن توفر مستوى كاٍف من السالمة وتقليل مخاطر سقوط العربة، مع 

  .ركيب وظروف التصنيعاالعتبار ظروف االستخدام، المواد المستخدمة في التصنيع والت

وفي حال استخدام الحبال او السالسل كوسائل تعليق للعربة، يجب ان ال يقل عدد الحبال 

او السالسل عن حبلين او سلسلتين بحيث يكون كل حبل او سلسلة منفصلة عن االخرى، 

ذات نقطة تثبيت مستقلة، وخالية من اية نقاط توصيل سواء بالعقد او الجدل باستثناء 

  .ط التثبيت او نقاط تشكيل الحلقاتنقا

 :التحكم بالحمل والسرعة الزائدة  ٣-٢-٤

منع حركتها في حال يجب ان تصمم وتبنى وتركب المصاعد بشكل ي  ١-٣-٢-٤

  .زيادة الحمل الفعلي عن الحمل المسموح به

يجب ان تجهز المصاعد بضابط للسرعة الزائدة ، حيث ان هذا المتطلب   ٢-٣-٢-٤

 بشكل يمنع حدوث سرعة مصمم مصاعد ذات نظام حركة ال ينطبق على

 .زائدة

 .يجب ان تجهز المصاعد السريعة بجهاز محدد ومراقب للسرعة  ٣-٣-٢-٤

يجب ان تصمم مصاعد نظام الحركة بالبكرات بشكل يضمن عدم انزالق   ٤-٣-٢-٤

  . البكرة عنالحبال

 :المحرك  ٤-٢-٤

ال يسري . رك مستقل لكل منها  تزود جميع مصاعد الركاب بمحجب اني  ١-٤-٢-٤

 المعاكسة فيها األوزانهذا المتطلب على مصاعد تم االستعاضة عن 

    .بعربة ثانية
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 الوصول الى المحرك إمكانية عدميجب ان يضمن مركب المصعد   ٢-٤-٢-٤

 . التابعة له االّ في حالة الصيانة او الطوارئواألجهزة

 :انظمة التحكم  ٥-٢-٤

م وتوضع انظمة التحكم في المصاعد المخصصة لالستخدام يجب ان تصم  ١-٥-٢-٤

 بما يسهل استخدامها من قبل ذوي احتياجات خاصةمن قبل اشخاص 

  .هؤالء االشخاص

 .يجب االشارة بوضوح الى عمل انظمة التحكم  ٢-٥-٢-٤

تكون دوائر االستدعاء لمجموعة من المصاعد ضمن دائرة يجب ان   ٣-٥-٢-٤

 .ةواحدة او دوائر متداخل

 : بحيثاالجهزة الكهربائية الخاصة بالمصعديجب ان تركب وتوصل   ٤-٥-٢-٤

 منفصلة عن أي بتلك االجهزةان تكون الدوائر الكهربائية الخاصة   -

 ، مما  ليست ذات عالقة بتوصيالت المصعددوائر كهربائية اخرى

  .ال يدع مجاالً لاللتباس

مصعد المرتبطة باجهزة ان تكون دائرة الحماية الكهربائية لحركات ال  -

 .حماية كهربائية منفصلة عن الدوائر الكهربائية االخرى

 في التجهيزات والتوصيالت  او عطبيجب ان ال يسبب أي فشل  -

  . اية مخاطرالكهربائية

يتم اعطاء االمر ان ال يكون باالمكان لمزود الطاقة ان يعمل ما لم   -

  . بذلك

 : لالشخاص المتواجدين خارج العربةمتطلبات السالمة ضد حدوث مخاطر  ٣-٤

يجب ان تصمم وتبنى المصاعد بشكل يضمن عدم امكانية الوصول الى الفراغ الذي   ١-٣-٤

يتحرك خالله المصعد االّ في حاالت الصيانة والطوارئ، وفي هذه الحاالت يجب ان ال 

 .تتوفر امكانية التشغيل العادي للمصعد

 في حال  للعربة)التحطم(شكل يمنع حدوث خطر التهشم يجب ان يصمم ويبنى المصعد ب  ٢-٣-٤

 تحقيق هذا الغرض من خالل باإلمكان حيث ،المصعد عند احد المحطات النهائيةتوقف 

 النهائية ما بعد المحطات  ملجأتصميم بئر المصعد بحيث يتضمن فراغاً حراً او

د بوسائل مالئمة وفي حال تعذر ذلك في المباني القائمة ، يجب تزويد المصع. للمصعد

 .لتفادي هذا الخطر

يجب ان تجهز محطات التوقف عند الدخول او الخروج من العربة بأبواب ذات مقاومة   ٣-٣-٤

 .ميكانيكية كافية الي ظروف استخدام ممكن تصورها

خالل التشغيل العادي للمصعد، يجب ان يمنع جهاز االقفال البواب محطات التوقف   ٤-٣-٤

 :حدوث ما يلي

ء الحركة للعربة سواء تم امر الحركة بقصد او بدون قصد ، ما لم يتم اغالق بد  -

  .واقفال جميع ابواب محطات التوقف
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 محطات التوقف في حال استمرار العربة بالتحرك وفي حال تواجد أبوابفتح   -

 .ةالعربة خارج نطاق محطة التوقف المحدد

 :اجدين داخل العربةمتطلبات السالمة ضد حدوث مخاطر لالشخاص المتو  ٤-٤

 على كامل طولها بجدران ومتضمنة ارضيات اعد مغلفة تكون عربات المصيجب ان  ١-٤-٤

واسقف مالئمة باستثناء فتحات التهوية وان تكون مجهزة على كامل طولها بابواب 

 .مالئمة

يجب ان تصمم وتركب ابواب العربة بحيث تحول دون بدء الحركة للعربة ما لم تكن   ٢-٤-٤

 . التوقف توقف العربة عند محطاتلقة، وان ال تفتح االّ عندمغ

توقف المصعد ما بين مستويين في حال ) معشقة(يجب ان تبقى ابواب العربة مغلقة   ٣-٤-٤

 .، حيث تتوفر امكانية السقوط ما بين العربة وبئر المصعد) توقفمحطتي(

 في احد اجزاء المصعد ، يجب في حال انقطاع التيار الكهربائي او حدوث خلل او عطل  ٤-٤-٤

 والتحرك المفاجئ للعربة الى ان يكون المصعد مجهزاً باجهزة تمنع السقوط الحر

 .االعلى

يجب ان يكون جهاز منع السقوط  الحر للعربة منفصالً عن وسائل تعليق العربة، وان   ٥-٤-٤

  من قبلوقف العربة عند الحمل المسموح به والسرعة القصوى المصرح بها بعمل على

، على ان ال يحدث هذا التوقف أي تباطؤ حاد في الحركة قد مركب المصعدو صانع

 .يؤذي االشخاص المتواجدين داخل العربة مهما كانت ظروف حمل المصعد

ما بين قاع بئر المصعد واسفل ارضية ) مخففات السرعة (مصداتيجب ان تركب   ٦-٤-٤

 عندما ٢-٣-٤  الحر المشار اليه في بندفي هذه الحالة يجب ان يقاس الفراغ. العربة

 ال تصل ذا البند على مصاعد بعرباتال يسري ه.  مضغوطة بالكاملالمصداتتكون 

 .الى الفراغ المحدد

 الجهاز  لم يكنيجب ان تصمم وتبنى المصاعد بشكل يحول دون حركتها فيما اذا  ٧-٤-٤

 . تشغيليبوضع ٤-٤-٤ المزودة به المشار اليه في بند

 :متطلبات السالمة ضد مخاطر اخرى  ٥-٤

، فيما اذا كانت  معاً كالهماأوابواب العربة ويجب ان تجهز ابواب محطات التوقف   ١-٥-٤

 .اثناء حركتها) التحطم(، بجهاز يمنع خطر التهشم زودة بمحركم

 مقاومة يجب ان تكون ابواب محطات التوقف واالجزاء الزجاجية منها مصنعة من مواد  ٢-٥-٤

مقاومة للحريق من حيث وحدتها الكاملة و م وآمنة عند التحطات الميكانيكيةللصدم

ومقاومة النفاذ ) العزل الحراري(وخصائصها الفيزيائية ذات العالقة لمنع انتشار اللهب 

 ).االشعاع الحراري(الحراري 

 سقوطها على العربة او رعاكسة بشكل يضمن تفادي خطميجب ان تركب االوزان ال  ٣-٥-٤

 .تصادمها بالعربة

يجب ان تجهز المصاعد بوسائل تمكن تحرير واخراج االشخاص المحتجزين داخل   ٤-٥-٤

 .العربة

 .خدمة االنقاذويجب ان تجهز المصاعد بوسائل ثنائية التحكم واالتصال لالستخدام الدائم   ٥-٥-٤
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ا الحالية ورفض أي امر دم في حركتهيجب ان تصمم وتبنى المصاعد بحيث تواصل التق  ٦-٥-٤

، وذلك في حال ارتفاع درجة حرارة محرك المصعد عن درجة الحرارة حركة جديد

 .المركبو  الصانع من قبلالمحددةالقصوى 

يجب ان تصمم وتبنى المصاعد بشكل يضمن تزويد االشخاص المتواجدين داخل العربة   ٧-٥-٤

 .ومنها وضع التوقف الطويلبقدر كاٍف من التهوية في جميع االحوال 

تخدام او كان باب يجب ان تضاء العربة بشكل كاٍف سواء اكانت العربة في وضع االس  ٨-٥-٤

 . طوارئبإضاءة، وان تجهز العربة مفتوحاً

وكذلك  ٥-٥-٤ يجب ان تصمم وتبنى وسائل التحكم واالتصال المشار اليها في بند  ٩-٥-٤

بحيث تعمل دون المصدر العادي للطاقة  ٨-٥-٤  الطوارئ المشار اليها في بندإضاءة

 .وان تكون الفترة الزمنية لعمل تلك الوسائل كافية لفترة عملية االنقاذ

جب ان تصمم وتصنع دوائر التحكم في المصعد والتي يمكن استخدامها في حال ي  ١٠-٥-٤

 بأولويةتعرض المصعد للحريق بحيث تمنع توقف المصعد عند محطات معينة وتسمح 

 .التحكم في المصعد من قبل فريق االنقاذ

 بعين االعتبار جميع المعايير الالزمة لضمان األخذعند تركيب المصعد، يحب على مركب المصعد   ٦-٤

 لتشغيل المصعد وضمان الالزمة المصعد من أي اسالك او انابيب او وصالت عدا تلك  بئرخلو

 .سالمة المصعد

عد بمصرف مياه لتصريف المياه التي قد تتجمع لسبٍب ما إلى خارج تزود أرضية بئر المص أنيجب   ٧-٤ 

    .بئر المصعد

 :الوسم  ٨-٤

 وفي مكان مرئي بسهولة قطعة معدنية  على عربة المصعد من الداخليجب ان تثبت  ١-٨-٤

 :توسم بالبيانات التالية بشكل واضح ومقروء وثابت

  . والمركبالصانعاسم وعنوان   -

 ) اذا وجد(الرقم التسلسلي   -

 .سنة االنتاج   -

 ) كغم(الحمل المسموح به   -

 .المسموح به  االقصىعدد الركاب  -

ل العربة حجوزين داخفي حال كان المصعد مصمماً بحيث يكون باالمكان لالشخاص الم  ٢-٨-٤

 تعليمات ذات العربة لالخروج من العربه دون مساعدة خارجية، فيجب ان توسم داخ

 . بشكل واضح ومرئيعالقة تشير الى ذلك

 :تعليمات االستخدام  ٩-٤

كتيب استخدام ) أ(يجب ان يرفق مع اجهزة االمان والسالمة المشار اليها في ملحق   ١-٩-٤

مكتوب باللغة العربية، ويسمح باضافة أي لغات اخرى، بحيث يتضمن الكتيب تعليمات 

 .ن مخاطرتبين كيفية تجميع، توصيل، ضبط وصيانة تلك االجهزة بفاعلية ودو

يجب ان يرفق مع كل مصعد الوثائق التالية مكتوبه باللغة العربية، ويسمح باضافة أي   ٢-٩-٤

 : لغات اخرى



  ١٢ من ٧صفحة 
  

كتيب استخدام يتضمن مخططات ورسومات الزمة لالستخدام العادي، الصيانة،   -

 .الفحص، والكشف، االصالح، الفحص الدوري وآليات االنقاذ

  بيانات االصالح والفحوصات الدوريةسجل اداء يتضمن قوائم لتدوين  -

يجب ان تثبت داخل كل من عربة المصعد وغرفة المحرك وفي مكان مرئي بسهولة   ٣-٩-٤

 .األساسية  بيانات االستخدام وعبارات التحذيرلوحات ارشادية تتضمن

ي االوروبي  من المتطلبات االساسية للصحة والسالمة المفصلة في التعليم الفني االلزامتطبيق أي   ١٠-٤

Machinery Directive 98/37/EC  ذات العالقة والتي لم يرد ذكرها في هذا التعليم  . 

 تطبيق أي من المتطلبات االساسية للصحة والسالمة المفصلة في التعليم الفني االلزامي االوروبي  ١١-٤

Construction Products Directive 93/68/EECفي هذا  ذات العالقة والتي لم يرد ذكرها 

  . التعليم

  )٥(مادة 

في حال اعداد تعليمات فنية الزامية تبحث في المخاطر المشار اليها في هذا التعليم الفني االلزامي اما بشكل 

 ، فيجب عدم تطبيق او التوقف عن  وكانت تلك التعليمات تسري على مصاعد ما بشكل خاصكامل او جزئي

سبة لتلك المصاعد التي ضمن مجال تطبيق تلك التعليمات الفنية االلزامية تطبيق هذا التعليم الفني االلزامي بالن

 .الخاصة

  )٦(مادة 

قوانين التأمين   وفقمين تحدد قيمتها ببوليصة تأواألشياء األشخاصالمة يجب ان يكون المصعد مؤمنا على س

  . مسموح به تتناسب قيمتها طردياً مع حجم المصعد والحمل الأن، على المعمول بها في فلسطين

  اجراء تقييم المطابقة - )٧(مادة 

من هذا ) ٤(تقييم مطابقة المصعد للمتطلبات االساسية للصحة والسالمة المشار اليها في مادة   ١-٧

المواصفات الفلسطينية االختيارية المعتمدة ذات العالقة، وذلك باجراء / التعليم، وفق المواصفة 

من ) ب(في تلك المواصفات على النحو المفصل في الملحق الكشف والفحوصات المالئمة المحددة 

) ٤(هذا التعليم، وذلك لضمان مطابقة المصعد لمتطلبات الصحة والسالمة المشار اليها في المادة 

  .من هذا التعليم

ان تكون الشركات العاملة في مجال تركيب وصيانة المصاعد مطبقة لنظم تأكيد الجودة وان يكون   ٢-٧

عاملون في هذا المجال ذا قدرات وكفاءة ومؤهلين وفق انظمة الجودة والتاهيل المعمول االشخاص ال

  .بها والمعتمدة لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية

يتعين على مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية إجراء تقييم المطابقة للمصعد وفق ما هو   ٣-٧

 الوحيدة المؤهلة والمعتمدة وذات قدرات وكفاءة تحقق البنود ، كونها الجهة)٧(مذكور في المادة 

  . من هذا التعليم)ت(المفصلة في الملحق 

  )٨(مادة 



  ١٢ من ٨صفحة 
  

 المصنعين والمستوردين والشركات العاملة في بإلزاميتعين على مجلس الوزراء اصدار االحكام الخاصة 

  .مجال تركيب المصاعد بمطابقة المواد الواردة في هذا التعليم

  )٩(دة ما

 المصنعين والمستوردين والشركات العاملة في مجال إللزاميتعين على مجلس الوزراء تحديد الجهات الرقابية 

  .تركيب المصاعد بمطابقة المصاعد للمواد الواردة في هذا التعليم

  )١٠(مادة 

لمواد الواردة في  الفحوصات الدورية للمصعد، وفق ابإجراءيتعين على مجلس الوزراء تحديد الجهة المخولة 

    .هذا التعليم



  ١٢ من ٩صفحة 
  

  )أ(ملحق 

  )٢(و ) ١(قائمة اجهزة االمان والسالمة المشار اليها في المواد 

  .اجهزة اقفال ابواب محطات التوقف  ١-أ

 .اجهزة ضبط السرعة الزائدة  ٢-أ

 .اجهزة منع السقوط الحر للعربة او التحرك المفاجئ للعربة الى االعلى  ٣-أ

 . تحتوى على اجزاء الكترونيةأمانكهربائية والتي تكون على شكل مفاتيح جهزة االمان ال  ٤-أ

  منع السقوط الحر للعربة والتـي تركـب علـى االسـطوانة            كأجهزةاجهزة السالمة التي تستخدم       ٥-أ

 . دوائر الطاقة الهيدروليكية ضمن الهيدروليكية في المصاعد الهيدروليكية

 ).مخففات السرعة(المصدات   ٦-أ

  .المصدات المراكمة للطاقة سواء اكانت مصدات غير خطية او ذات حركة ارتدادية  ١-٦- أ

  . المصدات المبددة للطاقة  ٢-٦- أ



  ١٢ من ١٠صفحة 
  

  )ب(ملحق 

  للمصعد ) الكشف والفحص النهائي(اجراء تقييم المطابقة 

ما قبل اجراء الكشف والفحص النهائي للمصعد ، يجب على مركب المصعد األخذ بالحسبان جميـع                  ١-ب

وات والمتطلبات الالزمة لضمان مطابقة المصعد للمتطلبات االساسية للصحة والسالمة المشار           الخط

  .من هذا التعليم الفني االلزامي) ٤(اليها في المادة 

بناًء على طلب مقدم من قبل مركب المصعد لجهة فاحصة مؤهلة ومعتمدة، تقوم الجهـة الفاحـصة                   ٢-ب

المواصفات الفلسطينية ذات العالقـة     / محددة في المواصفة    باجراء الكشف والفحوصات المالئمة ال    

من هـذا   ) ٤(لضمان مطابقة المصعد للمتطلبات االساسية للصحة والسالمة المشار اليها في المادة            

التعليم الفني االلزامي، على ان يغطي الكشف والفحوصات التي يجب اجراؤها كالً من المتطلبـات               

  :على وجه الخصوص التالية

دراسة الملف الفني لكل من المصعد واجهزة االمان والسالمة الملحقة بالمصعد والداخلة   ١-٢-ب

  .في تركيبه وتقييم مدى تلبية المصعد واجهزة االمان والسالمة للغرض المخصصة له

الوضع الفارغ ووضع التحميل بالحمل االقصى (فحص تشغيل المصعد بكال الوضعين   ٢-٢-ب

اجهزة (لسالمة بشكل سليم تركيب وعمل اجهزة االمان واللتأكد من ) المسموح به

  ...).، االقفال

وضع التحميل بالحمل االقصى المسموح به (فحص تشغيل المصعد بكال الوضعين   ٣-٢-ب

للتأكد من عمل اجهزة االمان والسالمة بشكل سليم في حال فقدان ) والوضع الفارغ

  الطاقة 

 ضعف الحمل االسمي للمصعد ١,٢٥ بحمل يساوي فحص التحميل االستاتيكي للمصعد  ٤-٢-ب

  )الحمل االقصى المسموح به(

فحص ظهور أي تشوه او أي تلف ما بعد االنتهاء من اجراء الفحوصات اعاله والذي قد   ٥-٢-ب

  .آمنيؤثر على استخدام وعمل المصعد بشكل سليم و

مصعد الحصول على الوثـائق     يجب على الجهة الفاحصة ما قبل اجراء الكشف والفحص النهائي لل            ٣-ب

  :التالية

  مخطط كامل للمصعد   ١-٣-ب

جميع المخططات والرسومات الالزمة الجراء الكشف والفحص النهائي للمصعد، وعلى   ٢-٣-ب

  . وجه الخصوص مخططات ورسومات دوائر التحكم

  نسخة من كتيب االستخدام  ٣-٣-ب

اللزامي، تقوم الجهة الفاحصة بتثبيت بطاقة بيـان        في حال مطابقة المصعد لمواد هذا التعليم الفني ا          ٤-ب

على عربة المصعد من الداخل تفيد بمطابقة المصعد لمواد هذا التعليم، واصدار تقرير كشف نهـائي      

  .الكشف والفحوصات التي تم اجراؤهايتضمن كافة بنود 

 مركب المصعد بجميـع   في حال عدم مطابقة المصعد لمواد هذا التعليم، تقوم الجهة الفاحصة بتزويد             ٥-ب

يتوجب على مركب المصعد وما     . وسائل الالزمة لتعديلها واغالقها   بنود عدم المطابقة وتوصيات بال    



  ١٢ من ١١صفحة 
  

بعد اغالق بنود عدم المطابقة ان يتقدم بطلب كشف وفحص نهـائي مـرة اخـرى لـنفس الجهـة                    

  .الفاحصة

 سنوات بـدءاً مـن      ١٠مدة  يجب على مركب المصعد ان يحتفظ بنسخة عن تقرير الكشف النهائي ل             ٦-ب

 تاريخ تقرير الكشف

  



  ١٢ من ١٢صفحة 
  

 )ت(ملحق 

  حد أدنى من معايير الجهة الفاحصة

المخولة باجراء الكشف والفحص النهـائي للمـصعد        ) ادارتها وطاقمها (يتعين على الجهة الفاحصة       ١-ت

اي من  والتدقيق على نظم تأكيد الجودة ان ال يكون لها أي ارتباط ومصالح مباشرة او غير مباشرة ب                

مراحل تصنيع اجهزة االمان والسالمة ومراحل تركيب المصعد، ويستثنى من ذلك تبادل المعلومات             

  .الفنية ما بين الجهة الفاحصة وصانع اجهزة االمان والسالمة او مركب المصعد

  .ان تتمتع بدرجة عالية من المهنية والكفاءة) ادارتها وطاقمها(يتعين على الجهة الفاحصة   ٢-ت

يتعين على الجهة الفاحصة ان تمتلك الطاقم واالمكانيات الالزمة لتمكينها من انجاز المهام االداريـة                 ٣-ت

، وان تتوفر لهـا امكانيـة الوصـول او          الكشف والفحص واالشراف بشكل مالئم    والفنية المرتبطة ب  

  .الحصول على اجهزة الكشف والفحص والتحقق الالزمة

ة المسؤول عن اجراء الكـشف والفحوصـات الالزمـة ان يتمتـع             يتعين على طاقم الجهة الفاحص      ٤-ت

  :بالميزات والقدرات التالية

  .ان يكون حاصالً على التدريب الفني والمهني الالزم  ١-٤-ت

ان يكون ملماً بمتطلبات الكشف والفحوصات الالزمة وان يتمتع بخبرة كافية في مجال   ٢-٤-ت

  .الكشف والفحص

اصدار الشهادات ، البيانات والتقارير الالزمة لبيان اداء الكشف ان يكون قادراً على   ٣-٤-ت

  .والفحوصات التي يتم اجراؤها

  .يجب ان تكون الجهة الفاحصة وفق القانون مخولة باجراء الكشف والفحص لتقييم مطابقة المصعد  ٥-ت

يها خالل القيام    تحصل عل  يجب ان تتمتع الجهة الفاحصة بالمحافظة على سرية كافة المعلومات التي            ٦-ت

  .بمهامها

  

  

  


