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السلع الكهربائية اآلمنة
السلع الكهربائية اآلمنة

إذا كنت تعمل يف مجال بيع أو استرياد أو تأجري سلع كهربائية
فيجب عليك التأكد من أمان هذه السلع ومن عدم تس ّببها بأي
رضر عند استعاملها بصورة معقولة.

ما الذي ينص عليه القانون يف NSW؟

يشمل القانون معظم السلع الكهربائية املنزلية ضمن قامئة من
األغراض التي يجب أن تُفحص وتحظى مبوافقة قبل البيع .تسمى
هذه السلع ’املواد املطلوب الترصيح بها‘ (.)declared articles
ويجب أن تحظى األدوات املطلوب الترصيح بها عىل موافقة من
 Fair Trading NSWأو من سلطة أو مصلحة تعادلها يف والية
أسرتالية أخرى أو من جهة مصا َدقة مستقلة.
وتسمى جميع األدوات الكهربائية األخرى ’األدوات غري املطلوب
الترصيح بها‘ ويجب أن تكون مأمونة االستعامل لكن ال يتعني أن
تحظى عىل موافقة قبل البيع .راجع الفقرة تحت عنوان ’وماذا
بشأن األدوات غري املطلوب الترصيح بها‘ للمزيد من التفاصيل.

كيف أتفقّد إذا كان غرض ما يحظى مبوافقة؟

تُد َمغ عاد ًة السلع الكهربائية التي تحمل موافقة بـ’عالمة موافقة
عىل السالمة الكهربائية‘ .تشمل هذه العالمة عادة حرفاً استهاللياً
كبريا ً يليه رقم شهادة .وقد ت ُستخدم لبعض السلع الكهربائية
الصغرية عالمات موافقة أخرى ،كاالسم التجاري مثالً .توجد
يف العمود التايل مناذج عن عالمات املوافقة عىل السالمة
الكهربائية يف .NSW
هام’ :شهادات املوافقة من الخارج‘
( )Overseas Certificates of Approvalوعالمات املوافقة،
كعالمة  ،CEغري مقبولة يف أسرتاليا.
العقوبة القصوى لقاء بيع أو استرياد أو استئجار أو تبديل ’مواد
مطلوب الترصيح بها‘ بدون ’عالمة موافقة عىل السالمة الكهربائية‘
وبدون ’شهادة موافقة أسرتالية‘ هي  82,500دوالر و/أو سنتا َسجن
لألفراد أو  825,000للمؤسسات.
نصيحة مفيدة :قبل أن تقبل استالم أو بيع أية ’مواد مطلوب
الترصيح بها‘ ،اطلب من مو ِّردك ’شهادة موافقة أسرتالية‘.

كيف تبدو عالمات املوافقة؟

فيام ييل بعض األمثلة عن ’عالمات املوافقة عىل السالمة
الكهربائية‘ املقبولة.

نظام املوافقة

رقم أو عالمة املوافقة*

NSW Fair Trading

NSW xxxxx

وكاالت أخرى تابعة لحكومات
الواليات

Q xxxxx, ESO xxxxx,
V xxxxx, ESV xxxxx,
S xxxxx, T xxxxx

Regulatory Compliance Mark
)(RCM
SAI Global Certification Services
Pty Ltd

SAI TE EA xxxxxx or
SAI SMK EA xxxxxx
or SAI-xxxxxx-EA

The Australian Gas Association
)(AGA

AGA xxxxxx EA
or AGA xxxxxx G EA

International Testing and
Certification Services Pty Ltd

A/xxxxxx/EA

SGS Systems and Services
Certification Pty Ltd

SGSEA xxxxxx or
SGS-xxxxxx-EA

SAA Approvals Pty Ltd

SAA xxxxxx EA

Testing and Certification
Australia

TCA xxxxxx EA

UL International
New Zealand Limited

U xxxxxx EA

TUV Rheinland
Australia Pty Ltd

TUV xxxxxx EA

BSI Group (Australia and New
Zealand) Pty Ltd

BSI-xxxxxx-EA

Global Mark Pty Ltd

GMA-xxxxxx-EA

Market Access (AUS) Pty Ltd
trading as Certification Body
Australia

CBA xxxxxx or
CBA-xxxxxx-EA

Australian Safety Approval

ASA-xxxxxx-EA

*‘ ’xxxxxقد تعني أية سلسلة من األرقام

Tel: 13 32 20 www.fairtrading.nsw.gov.au
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ما هي ‘األدوات املطلوب الترصيح بها’؟

فيام ييل أدناه قامئة بالسلع الكهربائية التي يسميها
القانون ’األدوات املطلوب الترصيح بها‘ .للمزيد من التفاصيل ميكن
تنزيل الـ Explanatory notes for the approval and sale of
( electrical articles in New South Walesاملالحظات التفسريية
املتعلقة باملوافقة عىل األدوات الكهربائية وبيعها يف نيو ساوث ويلز)
من موقع  Fair Tradingاإللكرتوين.
امللحقات
َ
•وصالت األجهزة الكهربائية
•أدوات التحكم والتكييف
•مفاتيح خطوط األسالك الكهربائية
•أدوات كبح التيار والتقليع الخاصة
باملصابيح الفل ّورية
•مقابس املصابيح – املقابس ذات
املسامرين واملقابس اللولبية
(إديسون) ووصالت املهايئة

•املفاتيح املصغّرة الخاصة بقطع
الدائرة عند تجاوز التيار
•أدوات التغذية بالتيار
•القوابس
•أدوات التيار املتخلّف
•مقابس التيار ووصالت املهايئة
•أسالك اإلمداد املرنة
•املفاتيح الجدارية

األدوات الكهربائية اخلاصة
باجلسم
•البطانيات الكهربائية
•ل ّينات تسخني املواضع عىل الجسم
•نشّ افات الشعر
•املسخّنات الغاطسة

•أدوات التدليك الكهربائية
•آالت الحالقة وتقليم الشعر
رسة املائية
•سخّانات األ ّ

األدوات الكهربائية املنزلية
•محامص الخبز الكهربائية
•نشافات املالبس
•غساالت الصحون
•املراوح
وحف األرض
•أجهزة صقل وتلميع ّ
•املدافئ
•املكاوي
•أباريق تسخني املياه الكهربائية
•آالت املطبخ
•أجهزة تسخني السوائل (مبا فيها
طناجر طبخ األرزّ)

•أفران املايكرووايف
•أجهزة الطبخ املحمولة (مبا فيها
الخالّطات واملقايل)
•أدوات تسليط النور
•املواقد وأغطية املواقد الشفّاطة
•الربا ّدات والثالّجات
•آالت الخياطة
•التلفزيونات
•املكانس الكهربائية
•غساالت املالبس

www.fairtrading.nsw.gov.au
 Fair Trading enquiriesعىل الرقم 13 32 20
املربقة الهاتفية للص ّم (TTY) 1300 723 404
خدمة املساعدة اللغوية 13 14 50

يجب عدم االعتامد عىل نرشة املعلومات هذه
كنصحية قانونية .للحصول عىل مزيد من
املعلومات عن هذا املوضوع ،يتعني الرجوع إىل
الترشيع املناسب.
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األدوات الكهربائية اخلاصة
باجلسم
•أجهزة كهربة األسوار
•أدوات تشذيب سياجات الشجريات
•أدوات صعق الحرشات بالكهرباء

•األجهزة الكهربائية للعناية بالحدائق
•معدات املسابح والسبا

أجهزة اإلضاءة
•أجهزة اإلضاءة الزخرفية
•مصابيح التفتيش
•املصابيح املحمولة

•املصابيح العالجية
•أضواء عيد امليالد واملهرجانات

أدوات التغذية بالكهرباء
•أجهزة شحن البطاريات
أجهزة كهربائية متفرّقة
•آالت اللِحام القوسية
•املعدات اآللية كاملثقاب

•أدوات التغذية بفلطية شديدة
التدين
•خزانات تسخني املياه التي تعمل
بالضغط
•كاويات اللِحام

وماذا بشأن األدوات غري املطلوب الترصيح بها؟

إذا كنت تبيع أو تستورد أو تستأجر أو تب ّدل سلعاً كهربائية غري
مدرجة ضمن ’األدوات املطلوب الترصيح بها‘ ،يظل من واجبك أن
تحرص عىل أن تكون هذه السلع مأمونة وتفي بأية Australian
( Electrical Safety Standardsمعايري أسرتالية خاصة بالسالمة
الكهربائية) .استفرس دامئاً من مو ّردك للتأكّد من أن األغراض تنطبق
مع القانون.

هل تحتاج إىل املزيد من املعلومات؟

بإمكانك تنزيل Explanatory notes for the approval and sale
 of electrical articles in New South Walesمن Fair Trading
( websiteابحث عن “ .)”approval of electrical articles
وبإمكانك أيضاً االتصال بـ’وحدة الطاقة واملرافق العامة‘ التابعة لـ
 Fair Tradingمبارشة عىل الرقم  02 9895 0722أو بالربيد اإللكرتوين
energyapprovals@finance.nsw.gov.au
للحصول عىل مساعدة يف اللغة ،اتصل عىل الرقم  13 14 50واطلب
مرتجامً يتكلم لغتك.

© والية  New South Walesعرب .NSW Fair Trading
ميكنك نسخ وتوزيع وعرض وتنزيل هذه املعلومات لكن توجد بعض القيود املهمة .راجع سياسة حقوق الطبع
الخاصة بـ  NSW Fair Tradingعىل املوقع التايل  www.fairtrading.nsw.gov.auأو استفرس بالربيد اإللكرتوين
من publications@finance.nsw.gov.au
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