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 تمهيد

 من أهداف مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية الرامية إ�� تحقيق الت�امل وال��ابط ب�ن الدول  -1
ً
انطالقا

 مع أهداف االتفاقية االقتصادية املوحدة  ا�جديدة ب�ن دول األعضاء �� جميع امليادين 
ً
 لوحد��ا، وتمشيا

ً
وصوال

ا�جلس وال�ي وضعت أسس السوق ا�خليجية املش��كة لتطو�ر أسلوب العمل املش��ك ب�ن دول ا�جلس، كما 

استكمال  حددت خطوات الت�امل االقتصادي بدًء بإقامة منطقة التجارة ا�حرة، ثم االتحاد ا�جمر�ي، ثم

السوق ا�خليجية املش��كة، وان��اًء باالتحاد النقدي واالقتصادي، وكذلك توحيد �شريعا��ا التجار�ة 

 والصناعية وا�جمركية املطبقة ف��ا.

 ألهداف مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية من إ�شاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول  -2
ً
وتحقيقا

ة الت�امل االقتصادي ومواكبة ما يتطلبھ قيام االتحاد ا�جمر�ي من توحيد ا�خليج العر�ية لتعز�ز مس�� 

املواصفات واملقاييس بالدول األعضاء وضمان سالمة و جودة السلع ال�ي تدخل إ�� أسواق دول ا�جلس ، ملا 

تطو�ر  فيھ صا�ح مواطن��ا . وتوحيد أ�شطة التقييس ا�ختلفة ومتا�عة تطبيقها واالل��ام ��ا للمساهمة ��

قطاعا��ا اإلنتاجية وا�خدمية وتنمية التجارة بي��ا وحماية املس��لك والبيئة وال�حة العامة و��جيع 

الصناعات واملنتجات الزراعية ا�خليجية بما يحقق دعم االقتصاد ا�خلي�� وا�حافظة ع�� مكتسبات دول 

داف االتحاد ا�جمر�ي ومع ال��امات الدول ا�جلس ويساهم �� تقليص العوائق الفنية للتجارة بما يتما�ىى مع أه

 ).WTOتجاه اتفاقيات منظمة التجارة العاملية (

 لقرار �جنة التعاون املا�� واالقتصادي �� اجتماعها الثا�ي والسبع�ن ( -3
ً
حث هيئة ”م) بـ 2006نوفم��  5-4وتنفيذا

لتطبيق املواصفات القياسية التقييس لدول مجلس التعاون ع�� استكمال جهودها بوضع إجراءات موحدة 

 لتطبيق متطلبات االتحاد ا�جمر�ي 
ً
بدول ا�جلس ليتم تنفيذها �ش�ل موحد �� منافذ الدخول ب�ن الدول دعما

 .“�� الوقت ا�حدد و�سهيل حركة ا�سياب السلع

 لقرار مجلس إدارة هيئة التقييس �� اجتماعھ السادس ( -4
ً
� تنفيذ م) باعتماد البدء � 2007يونيو  5وتنفيذا

توصيات مشروع تطو�ر �شاط التحقق من املطابقة �� دول مجلس التعاون والنظام اإلقلي�ي لدول مجلس 

 ع�� املتطلبات األساسية للمنتجات 
ً
التعاون للتحقق من املطابقة وم��ا اعتماد مفهوم أن ي�ون اإللزام معتمدا

 لإللزام التشري��. (األمان وال�حة والبيئة) �أساس لوضع املن�ج ا�خلي�� ا�جديد

 لقرار مجلس إدارة هيئة التقييس �� اجتماعھ ا�حادي عشر (الدوحة،  -5
ً
 م) 2009نوفم��  22وتنفيذا

 
ً
باإلعالن الرس�ي النضمام ا�جمهور�ة اليمنية إ�� هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية اعتبارا

 لقرار ا�جلس ا 2010يناير  01من (
ً
ألع�� �جلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية �� دورتھ التاسعة والعشر�ن م) تنفيذا

 م) القا�ىي باعتماد هذا االنضمام. 2008د�سم��  30(مسقط، 
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وحيث إن القوان�ن والتشريعات وأساليب اإلشراف املعمول ��ا �� الدول األعضاء وا�خاصة بخصائص السالمة  -6

ف �� النطاق وا�حتوى، و�ذلك قد تؤدي هذه االختالفات إ�� لآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع تختل

عوائق للتجارة واختالف �� شروط املنافسة �� السوق الداخ�� املوحد املنشود لدول مجلس التعاون دون أن 

 ي�ون لهذا االختالف عائد ملموس ع�� حماية املس��لك�ن من األخطار ال�ي قد تنشأ عن هذه املنتجات.

إزالة العوائق ال�ي تحول دون قيام السوق الداخ�� املوحد املنشود ب�ن دول مجلس التعاون يتم وحيث إنھ يجب  -7

 فيھ بيع منتجات آمنة ذات سالمة �افية.

وحيث إنھ يجب تحقيق اال��جام واملوائمة من خالل تحديد املتطلبات األساسية والقواعد املوحدة ب�ن الدول  -8

��لك ال�ي يجب ع�� �افة اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع الوفاء األعضاء فيما يختص ب�حة وسالمة املس

 �� األسواق وا�حركة ا�حرة لها �� منطقة االتحاد ا�جمر�ي. بوضعها��ا للسماح 

 تتسبب اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع ال�ي يتم  -9
ّ

�� السوق املوحد املنشود ��  وضعهاوحيث يجب أال

 اإلضرار باملستخدم مباشرة أو بالبيئة ا�حيطة.

حدد �� حدود معاي��  -10
ُ
وحيث إن مواصفات السالمة لآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع يجب أن ت

 االستخدام املقصود ��ا، ولكنھ يجب السماح بحدود أع�� لتغطية أي ظروف غ�� مرئية.

اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات  وضعملواصفات القياسية للسالمة باالعتبار عندما يتم وحيث إنھ يجب أخذ ا -11

 الرفع �� األسواق، مع ضرورة اح��ام االل��ام ��ا خالل ف��ة االستخدام ا�حددة والعادية.

 وحيث إن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية منوط ��ا وضع واعتماد وتحديث و�شر -12

ا�خليجية للسلع واملنتجات وأجهزة  تقو�م املطابقةاللوائح الفنية واملواصفات القياسية ا�خليجية وإجراءات 

القياس واملعايرة والتعار�ف والرموز واملصط�حات الفنية واش��اطات تنفيذ وأساليب �حب العينات والفحص 

 للوائح التنفيذية الصادرة بذلك.
ً
 واالختبار واملعايرة وفقا

فإنھ تم إصدار هذه الالئحة الفنية ا�خاصة باآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع ال�ي تو�ح املتطلبات 

ا أو تلك ال�ي يتم  األساسية الواجب استيفا��ا سواء من ِقبل اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع املنتجة محلي�

 
ً
من هذه املنتجات يتم السماح بتداولها ا�حر �� أسواق الدول است��ادها من ا�خارج إ�� أٍي من الدول األعضاء، وأيا

 األعضاء دون إعاقة �� املنافذ ا�جمركية إذا �انت مستوفية ملتطلبات هذه الالئحة الفنية.

 مالحظة: هذا التمهيد و�افة املالحق ��ذه الالئحة جزء ال يتجزأ م��ا.
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 الفصل األول 

 املتطلبات العامة

 ات): التعر�ف1املادة (

 ألغراض هذه الالئحة الفنية تطبق التعر�فات التالية:

 : مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية.مجلس التعاون  -1

 : هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية.الهيئة -2

العر�ية : الدول األعضاء �� الهيئة (دولة اإلمارات العر�ية املتحدة، مملكة البحر�ن، اململكة الدول األعضاء -3

 السعودية،سلطنة عمان، دولة قطر، دولة ال�و�ت، ا�جمهور�ة اليمنية).

 : مجلس إدارة الهيئة.مجلس اإلدارة -4

 : ا�جلس الف�ي للهيئة.ا�جلس الف�ي -5

: ال�جنة املشرفة ع�� عملية إصدار اللوائح الفنية ا�خليجية، وتضم �� ال�جنة ا�خليجية للتحقق من املطابقة -6

ن األجهزة الوطنية للتقييس �� الدول األعضاء من ا�ختص�ن �� شؤون املطابقة أو تطبيق عضو���ا ممثل�ن ع

 املواصفات القياسية.

: ال�جنة املشرفة ع�� عملية إصدار املواصفات القياسية وأ�شطة ال�جان الفنية ال�جنة العامة للمواصفات -7

 لتقييس الوطنية.للمواصفات بالهيئة، وتضم �� عضو���ا مديري املواصفات بأجهزة ا

 : الظروف ال�ي يتم عندها �شغيل اآلالت أو معدات الرفع �� االستخدام العادي.التشغيل العادي -8

9- Electromagnetic disturbance )فسد أْن  ُيمكـن كهُرمغناطيسـية ظاهـرة أّية): �شويش كهرومغناطي��ي
ُ
 ت

ة أداء ة من وحدة أو كهر�ائية ُمِعدَّ  عن عبارة الكهُرمغناطي�ىي التشويش ي�ون  أْن  و�مكن. نظام أو كهر�ائية ُمِعدَّ

 .ذاتھ الوسط انتشار �� �غ�� أو ف��ا مرغوب غ�� إشارة أو كهُرمغناطيسية ضوضاء

10- Electromagnetic Immunity )ة مقدرة): الكهرومغناطيسية) املناعة( ا�حصانة  من وحدة أو كهر�ائية ُمِعدَّ

ة  .كهُرمغناطي�ىي �شويش بأي يتأثر أْن  دون  عمـلھ أداء ع�� نظام أو كهر�ائية ُمِعدَّ

�� �ل الظواهر الكهُرمغناطيسية ال�ي يمكن : Electromagnetic environmentمغناطي��ي و محيط كهرُ  -11

ن.  مالحظ��ا �� موقع ُمع�َّ

12- Electromagnetic compatibility )ة مقدرة): توافق كهرومغناطي��ي ة من وحدة أو كهر�ائية ُمِعدَّ  ُمِعدَّ

 من أي ع�� ذلك يؤثر أْن  دون  الكهُرمغناطي�ىي محيطھ �� مالئم �شـ�ل وظيفتھ أداء ع�� نظام أو كهر�ائية

 .محتملة غ�� كهـُرمغناطيسية بتشويشـات ا�حيط ذلك م�ونات
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 : الصا�ع أو املمثل الرس�ي أو املستوِرد أو املوِزع.االقتصادي فاعلال -13

  معدات الرفعأو  م�ونات السالمة: �ل املراحل ال�ي تمر ��ا اآلالت أو سلسلة اإلمداد -14
ً
�عد إنتاجها وصوال

للمس��لك ال��ائي (و�شمل النقل من موقع التصنيع وعمليات االست��اد والتخز�ن والتجارة بالتجزئة واملفرق 

 والتوصيل للمس��لك ال��ائي).

 .سوق الدول األعضاءأو معدات الرفع ألول مرة �� أو م�ونات السالمة اآلالت  وضع: �� السوق  الوضع -15

أو معدات الرفع ��دف التوزيع أو االستعمال أو  أو م�ونات السالمة: أي إمداد باآلالت �� السوق  عرضال -16

 االس��الك �� الدول األعضاء �� إطار �شاط تجاري، سواء أ�ان ذلك مقابل مبالغ مادية أم بدو��ا.

أول استخدام للمعدات املشمولة ��ذه الالئحة من ِقبل املستخدم ال��ائي من أجل الغرض  :يد ا�خدمةالوضع ق -17

 �ع�ن االعتبار ا�خصص لها 
ً
 أي إساءة استخدام متوقعة.وأخذا

��  عرض: هو أي إجراء ��دف إ�� منع اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع �� سلسلة اإلمداد من الال�حب -18

 السوق.

 االستدعاء -19
ً
 للمستعمل ال��ائي. عرضها: إجراء ��دف إ�� اس��جاع اآلالت أو معدات الرفع ال�ي تم فعال

معدة رفع، أو يو�ل تصميمها أو م�ون سالمة أو : أي �خص طبي�� أو اعتباري يقوم بتصنيع آلة أو الصا�ع -20

�ىي أو تحت العالمة التجار�ة تصنيعها إ�� �خص طبي�� أو اعتباري آخر، ثم يقوم بتسو�قها تحت اسمھ ال�خ

معدات الرفع م�ونات السالمة أو ا�خاصة بھ، و�� ا�حاالت ال�ي يقوم ف��ا املستخدم ال��ائي بتصنيع اآلالت أو 

عة تحت إشرافھ ا�خاص ولغرض استخدامھ ال�خ�ىي ي�ون هو الصا�ع واملسؤول عن  صنَّ
ُ
مة وامل صمَّ

ُ
 الوضعامل

 .والوضع قيد ا�خدمة �� السوق 

: أي �خص طبي�� أو اعتباري ي�ون مقره داخل إحدى الدول األعضاء وحاصل ع�� توكيل موثق ثل الرس�ياملم -21

 من الصا�ع لتمثيلھ.

أو �� السوق لآلالت  وضع: أي �خص طبي�� أو اعتباري مقره داخل إحدى الدول األعضاء، و�قوم بالاملستوِرد -22

من خارج الدول األعضاء، فقد �ستورد املستخدم ال��ائي  معدات الرفع املستعملة أو ا�جديدةم�ونات السالمة أو 

ر معدات مستعملة مقره خارج الدول األعضاء لغرض استخدامھ  املعدات مباشرة من الصا�ع أو من ُمصّدِ

 ال�خ�ىي، و�� هذه ا�حالة يتحمل املستخدم ال��ائي مسؤوليات املستورد.

ع -23 ِ
ّ

�� السوق اآلالت أو  عرضاد، غ�� الصا�ع أو املستورد، �: أي �خص طبي�� أو اعتباري �� سلسلة اإلمداملوز

 معدات الرفع.

: ال�خص الطبي�� أو االعتباري الذي يقوم بتشغيل اآللة �� استخدامها العادي و��ون مقره املستخدم ال��ائي -24

 داخل إحدى الدول األعضاء.
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لية أو النظام أو ا�جهة أو ال�خص �ع�ي استيفاء السلعة أو ا�خدمة أو العم املطابقة (استيفاء املتطلبات): -25

للمتطلبات ا�خاصة ب�ٍل م��ا، وقد ت�ون هذه املتطلبات لوائح فنية خليجية أو مواصفات قياسية أو شروط 

 عقد أو مطلب ملس��لك، إ�خ.

 : إثبات أن متطلبات محددة خاصة باآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع قد تم استيفاؤها.تقو�م املطابقة -26

هو جزء من إجراء تقو�م املطابقة تقوم بمقتضاه جهة مقبولة بمراجعة التصميم الف�ي للمنَتج، : طرازالفحص   -27

 وتتأكد ثم تقر بأن التصميم الف�ي للمنَتج يفي بمتطلبات اللوائح الفنية ا�خليجية ا�خاصة بھ.

موج��ا بأن التصميم الف�ي �� شهادة تصدرها جهة مقبولة �عد القيام بفحص الطراز وتقر ب: طرازالشهادة فحص  -28

 للطراز ا�خاضع للفحص يفي بمتطلبات اللوائح الفنية ا�خليجية ا�خاصة بھ.

، شاملة املعايرة واالختبار ومنح الشهادات تقو�م املطابقة: ا�جهات ال�ي تقوم بإجراءات تقو�م املطابقةجهات  -29

 والتفتيش.

قبل الهيئة كجهة مقبولة لتقو�م املطابقة �� نطاق مع�ن، : جهة تقو�م املطابقة تم �عيي��ا من ا�جهة املقبولة  -30

 للوائح الفنية ا�خليجية السار�ة.
ً
 وفقا

: وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تو�ح اإلجراءات املستخدمة بطر�قة ا�خليجية تقو�م املطابقةإجراءات  -31

 .املطابقة لتقو�ممباشرة أو غ�� مباشرة 

الدول األعضاء ا�حق �� اتخاذ تداب�� حمائية ووقائية مؤقتة، بناًء ع�� : املبدأ الذي يمنح املبدأ الوقائي -32

املعلومات املتوفرة و�� غياب اإلثباتات العلمية ال�افية ع�� عدم سالمة املنتج، شر�طة س�� تلك الدولة 

 ل�حصول ع�� املعلومات اإلضافية الالزمة للتقييم املوضو�� ملصدر ا�خطر �� املنتج.

: وثيقة إلزامية صادرة عن ا�جهات ا�ختصة �� أٍي من الدول األعضاء تحدد املتطلبات الوطنيةالتشريعات  -33

 األساسية ملنَتج أو لفئة محددة من املنتجات.

 للقيام بمهام تقو�م : االعتماد -34
ً
شهادة من طرف ثالث تثبت بصفة رسمية أن جهة تقو�م مطابقة معينة مؤهلة

 مطابقة محددة.

وضع خاص، ش�ل ذات بالهيئة، األعضاء للدول  املطابقة شارة ��: ليجيةشارة املطابقة ا�خ -35
ُ
  ت

ً
 ملتطلبات وفقا

 .ا�خليجية املطابقة �شارة املعنية ا�خليجية الفنية للوائحا

 .ا�خليجية الفنية للوائح ا�خاضعة املنتجات مطابقة لتتبع إلك��و�ي نظام: املطابقة لتتبع ا�خلي�� النظام -36

 من وم�ون  الهيئة تمنحھ رمز): GSO Conformity Tracking Symbol (GCTS)( الرمز ا�خلي�� لتتبع املطابقة -37

 النظام" إلك��و�ي نظام ع�� الرمز هذا إصدار و�تم للتتبعية، السريع االستجابة ورمز ا�خليجية، املطابقة شارة

 ."املطابقة لتتبع ا�خلي��
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وم�ون من وحدات سوداء مرتبة �� شبكة مر�عة ع�� : رمز تمنحھ الهيئة )QR Code( رمز االستجابة السريعة -38

خلفية بيضاء، تمكن من تخز�ن كمية كب��ة من املعلومات وال�ي يمكن قراء��ا عن طر�ق جهاز مزود بتطبيق 

 معلوما�ي لقراءة هذا النوع من الرموز (مثل األجهزة الذكية، ال�ام��ات، إ�خ).

القواعد  -لالستخدام االعتيادي واملتكرر  -ن مجلس اإلدارة تضع : وثيقة معتمدة ماملواصفة القياسية ا�خليجية -39

 والتعليمات أو ا�خصائص للمنتجات أو العمليات وطرق اإلنتاج ذات العالقة.

: وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص املنتجات والعمليات املرتبطة ��ا وطرق الالئحة الفنية ا�خليجية -40

 اإلدار�ة سار�ة املفعول وال�ي يجب االل��ام ��ا إنتاجها، بما �� ذلك األح�ام

: املتطلبات ا�خاصة باملنتجات ال�ي قد تؤثر ع�� السالمة وال�حة والبيئة، وال�ي يتوجب املتطلبات األساسية -41

 االل��ام ��ا.

: األ�شطة والتداب�� ال�ي تتخذها سلطات م�ح السوق، للتحقق من أن املنتجات تل�ي املتطلبات م�ح السوق  -42

 ع�� ال�حة والسالمة والبيئة 
ً
املنصوص عل��ا �� اللوائح الفنية ا�خليجية ذات الصلة، وأ��ا ال �ش�ل خطرا

 أو أي جانب آخر يتعلق بحماية املص�حة العامة.

: هي جهات مخولة من قبل الحكومات الوطن�ة لدى الدول األعضاء من أجل ا�ختصةالوطنية السلطات  -43
 .الالئحة تطبیق �عض أو كل أحكام هذه

: ا�جهة ال�ي تحددها �ل دولة من الدول األعضاء كجهة مؤهلة مسؤولة عن تنفيذ سلطة م�ح السوق  -44

 عمليات م�ح السوق ع�� أراض��ا، وللدول األعضاء أن �ع�ن أك�� من جهة واحدة لهذا الغرض.

 : مصدر محتمل للضرر.ا�خطر -45

 بدرجة ا�خاطر -46
ً
 شدة الضرر.: احتمال ظهور خطر مسبب للضرر مرتبطا

 موجودة ضمن مجال تطبيق هذه الالئحة. ى : أي آالت أو أجهزة رفع أو أي أجهزة أخر  املعدات -47

�عديل أو تجديد املعدات ال�ي من شأ��ا أن تؤدي إ�� �غي�� كب�� �� األداء أو ا�خصائص ال�ي  :التعديالت ا�جوهر�ة -48

 تؤثر ع�� السالمة.

 مجال التطبيق): 2املادة (

، باستثناء املعدات )2(امل�حق اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع املنصوص عل��ا ��  الالئحة ع��تطبق هذه 

 .)3(املذ�ورة �� امل�حق 
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 ): الهدف3املادة (

��دف هذه الالئحة إ�� تحديد املتطلبات اإللزامية ا�خاصة �سالمة اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع ومتطلبات 

سوق الدول ها �� وضعغناطي�ىي الواجب توافرها �� جميع اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع قبل التوافق الكهرم

م التمتع بحر�ة التنقل داخل أسواق الدول األعضاء.األعضاء
َ
 ، ومن ث

 �� السوق وأهداف السالمة العرض): 4املادة (

يجب ع�� الدول األعضاء أن تتخذ �ل التداب�� الالزمة للتأكد من أن اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع لن   -1

إال إذا تم تصنيعها وإنتاجها بما يتفق مع املمارسات الهندسية ا�جيدة فيما  سوق الدول األعضاء��  عرضهايتم 

ول األعضاء وال ��دد سالمة األ�خاص وال املمتل�ات عندما يتعلق بالسالمة واألمان اإللزامية املعمول ��ا �� الد

 لألغراض ال�ي صنعت من أجلها.
ً
 يتم تركي��ا وصيان��ا واستخدامها بطر�قة �حيحة ووفقا

 ) �افة املتطلبات األساسية الالزمة لتحقيق األهداف املشار إل��ا �� هذه املادة.1يو�ح امل�حق ( -2

 ): حر�ة ا�حركة5املادة (

دول األعضاء باتخاذ �افة اإلجراءات الضرور�ة لضمان حر�ة ا�سياب اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع تقوم ال

 املستوفية ملتطلبات هذه الالئحة �� أسواق الدول األعضاء، �عد األخذ �� االعتبار الفروقات الوطنية.

 ): التوافق الكهرومغناطي��ي6املادة (

ع اآلالت  م وتصنَّ وم�ونات السالمة ومعدات الرفع املشمولة ��ذه الالئحة بحيث تحقق متطلبات التوافق يجب أن تصمَّ

 ).1من امل�حق ( 18-5-1الكهرومغناطي�ىي كما هو ُمب�ن �� البند 

 ): اإلمداد بالكهر�اء7املادة (

) و�� 6) و(4تضمن الدول األعضاء عدم فرض متطلبات سالمة أك�� صرامة بخالف تلك املنصوص عل��ا �� املادت�ن (

) ع�� اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع من ِقبل هيئات اإلمداد بالكهر�اء للتوصيل بالشبكة أو لإلمداد 1امل�حق (

 بالكهر�اء ملستخدمي اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع.
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 الفصل الثا�ي

 الفاعل�ن االقتصادي�نمسؤوليات 

 ): مسؤوليات الصا�ع8املادة (

هذه تطلبات مل املطابقةاآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع إال �� السوق أن ال يضع الصا�ع  يجب ع�� -1

 الالئحة.

وتصنيع اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع �� السوق، يجب ع�� الصا�ع أن يضمن أن تصميم  وضععند  -2

 للمتطلبات الو  وم�ونات السالمة ومعدات الرفعتلك اآلالت 
ً
 ).1) و�� امل�حق (6) و(4اردة �� املادت�ن (قد تم وفقا

  بتحليل ا�خاطر يقوم أْن  الصا�ع ع�� يجب -3
ً
 .وأن يوفر اإلثباتات الالزمة حولھ )19( للمادة وفقا

 .حولھ الالزمة اإلثباتات يوفر وأن )20املعمول بھ وفًقا للمادة ( تقو�م املطابقةيجب ع�� الصا�ع القيام بإجراء  -4

حّددة املتطلبات مععندما يتم إثبات مطابقة اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع  -5
ُ
  ا�

ً
) من هذه 2لفقرة (ل وفقا

، يجب ع�� الصا�ع إصدار إقرار الصا�ع )20(املعمول بھ الوارد �� املادة  تقو�م املطابقةاملادة من خالل إجراء 

 .)17() من املادة 1شار إليھ �� الفقرة (املباملطابقة 

اآلالت  وضعسنوات �عد  )10يجب ع�� الصا�ع االحتفاظ بالوثائق الفنية وإقرار الصا�ع باملطابقة لف��ة عشر ( -6

 وم�ونات السالمة ومعدات الرفع �� السوق.

 حول توف�� �ل املعلومات الالزمة و لتتبع املطابقة لدى هيئة التقييس،  ا�خلي�� بالنظام التقيد صا�عال ع�� يجب -7

  املنتجات واملزودين وإجراءات تقو�م املطابقة املصاحبة
ً
 ).18( للمادة وفقا

 التسلس�� لإلنتاج بالنسبة املطابقة استمرار�ة لضمان الالزمة اإلجراءات تطبيق يضمن أْن  الصا�ع ع�� يجب -8

 اآلالتأو خصائص  تصميم �� �غي�� �ل االعتبار �� عليھ األخذ و�جب، الرفع ومعدات السالمة وم�ونات لآلالت

 أساسها ع�� تم ال�ي الفنية أو املواصفات ا�خليجية القياسية املواصفات أو �� الرفع ومعدات السالمة وم�ونات

 القياسية للمواصفات املطابقة اإلدارة أنظمة �عت��و. الرفع ومعدات السالمة وم�ونات اآلالت بمطابقة اإلقرار

 ذات اإلدارة بنظم ا�خاصة) ISO( للمواصفات الدولية املنظمة عن الصادرة القياسية املواصفات أو ا�خليجية

 .املتطلب لهذا مستوفية الصلة

 ومن الرفع، ومعدات السالمة اآلالت وم�ونات �� املتمثلة ا�خاطر إ�� بالنظر الضرورة دعت الصا�ع، �لما ع�� يجب -9

 الرفع ومعدات السالمة اآلالت وم�ونات من عينات ع�� اختبارات إجراء املس��لك�ن والبيئة، وسالمة �حة حماية أجل

 اآلالت وم�ونات يخص فيما للش�اوى  ��جالت ا�حال، االحتفاظ اقت�ىى الش�اوى، وإْن  عن والتحري  املسوقة،

 .التتبعات هذه عن املوزع�ن إبالغ عليھ يجب كما تمت، ال�ي واالستدعاءات املطابقة غ�� الرفع ومعدات السالمة
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وتحمل كذلك أحد  الطراز، رقم تحمل الرفع ومعدات السالمة اآلالت وم�ونات �ل أّن  يضمن أْن  الصا�ع ع�� يجب  -10

 ومعدات السالمة اآلالت وم�ونات هذه �عر�ف مؤشرات من آخر مؤشر أي أو املتسلسل الرقم أو الدفعة التالية: رقم

  املنتجات ع�� املطلو�ة املعلومات وضع استحالة حالة الرفع، إال ��
ً
 تلك توف�� يجب كما طبيع��ا. أو �حجمها نظرا

 ��ا. املرفقة الكتيبات �� أوالرفع  ومعدات السالمة اآلالت وم�ونات عبوات ع�� املعلومات

. و�جب عليھ تبي�ن العالمة التجار�ة امل�جلة الرفع ومعدات السالمة اآلالت وم�ونات ع��ب�ن يُ  أْن  الصا�عيجب ع��  -11

 السالمة اآلالت وم�وناتمعھ ع��  والعنوان املعتمد الذي يمكن من خاللھ التواصل امل�جل، التجاري  اسمھ أو االسم

 السالمة اآلالت وم�ونات عبوات املطلو�ة ع�� �ل املعلومات توف�� يجب كما .االستحالةحالة  إال �� ،الرفع ومعدات

 أو اللغة االنجل��ية أو �ل��ما.��ا، و��ون ذلك باللغة العر�ية  املرفقة الكتيبات �� أو الرفع ومعدات

 العر�يةت�ن باللغ رشادات السالمةإب الرفع ومعدات السالمة اآلالت وم�وناتمصاحبة  الصا�ع ضمانيجب ع��  -12

 واإلنجل��ية. العر�يةت�ن باللغ �عليمات االستعمالكما يجب توف��  ،واإلنجل��ية

بوضعها �� السوق  قام ال�ي الرفع ومعدات السالمة وم�ونات اآلالت أّن �� أو توفرت لھ أدلة للشك  اعت�� الصا�ع،إذا  -13

  أْن  فيجب عليھ، السار�ةغ�� مطابقة للوائح الفنية ا�خليجية 
ً
تلك  باألفعال الت�حيحية الالزمة �جعل يقوم فورا

��ح��ا أو استدعا��ا إذا اقت�ىى ا�حال. باإلضافة إ��   يقوممطابقة، أو أْن  الرفع ومعدات السالمة اآلالت وم�ونات

ھ  ،ذلك
ّ
 ع�� فيجب ،املوضوعة �� السوق  الرفع ومعدات السالمة اآلالت وم�وناتمخاطر عن  ةإذا ما نجمت أيفإن

  أْن الصا�ع 
ً
 اآلالت وم�وناتتلك الدول األعضاء ال�ي تم عرض  ��إخطار السلطات الوطنية ا�ختصة ب يقوم فورا

، خاصة التفاصيل املتعلقة �عدم املطابقة هاتفاصيل وتحديد�ذه ا�خاطر � أسواقها �� الرفع ومعدات مةالسال 

 .�شأ��ا واألفعال الت�حيحية ال�ي تمت

جميع املعلومات والوثائق  بناًء ع�� طلب السلطات الوطنية ا�ختصة �� الدول األعضاء،، يوفر أْن  الصا�عيجب ع��  -14

باللغة توف��ها يمكن ف�عذر ذلك  وإذا ،العر�يةباللغة  الرفع ومعدات السالمة اآلالت وم�وناتة الالزمة لتأكيد مطابق

 .اإلنجل��ية

يجب ع�� الصا�ع التعاون مع السلطات الوطنية ا�ختصة �� الدول األعضاء �لما طلبت هذه السلطات تزو�دها  -15

 ال�ي قام بوضعها �� السوق. الرفع ومعدات السالمة اآلالت وم�وناتباإلجراءات املتخذة إلزالة ا�خاطر من 

 مسؤوليات املمثل الرس�ي): 9املادة (

ا عن طر�ق توكيل مكتوب. -1  رسمي�
ً
 يمكن للصا�ع أن �عّ�ن ممثال

يجب ع�� املمثل الرس�ي أن ينجز املهام ا�حددة لھ �� التوكيل الذي يتسلمھ من الصا�ع، و�جب أن �سمح التوكيل  -2

 بالقيام باملهام التالية ع�� األقل:للممثل الرس�ي 
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) 10لف��ة عشر (ا�ختصة الوطنية  السلطاتأن يجعل إقرار الصا�ع باملطابقة والوثائق الفنية تحت تصرف  -أ

 .املنَتج �� السوق  وضعسنوات من تار�خ 

مطابقة الالزمة لتأكيد  جميع املعلومات والوثائق -بطلب م��ر م��ا - ختصةأن يوفر للسلطات الوطنية ا� -ب

 اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع.

�� �افة التداب�� املتخذة إلزالة ا�خاطر من اآلالت  - عند طل��ا منھ - ا�ختصةأن يتعاون مع السلطات الوطنية  -ج

 وم�ونات السالمة ومعدات الرفع املشمولة بالتوكيل.

 ): مسؤوليات املستوِرد10املادة (

 يجب ع�� املس -1
ّ

�� السوق إال اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع املطابقة ملتطلبات هذه  يضع تورد أال

 الالئحة.

 باإلجراء القيام ذلك �� بما) 8( للمادة وفقا بمسؤولياتھ قام قد الصا�ع أّن  من يتأكد أن املستورد ع�� يجب -2

 .حولھ الالزمة اإلثباتات يوفر وأْن  املطابقة لتقو�م املناسب

تتبع املطابقة ا�خلي�� لرمز المن أن اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع تحمل أن يتأكد املستورد يجب ع��  -3

)GCTS11(و) 10( الفقرت�ن ��الصا�ع قد قام باستيفاء املتطلبات املذ�ورة  وأّن  ،)، وأ��ا م�حو�ة بالوثائق املطلو�ة (

 ).8( املادة من

  اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع بمطابقة املستورد إقرار إصدار املستورد يجب ع�� -4
ً
 من) 2(للفقرة  وفقا

 ).17( املادة

إذا رأى املستورد أو توفرت لديھ األسباب لالعتقاد بأن اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع غ�� مطابقة  -5

��  �ونات السالمة ومعدات الرفعاآلالت ومتلك عدم وضع  عليھ فيجب ،)1) وامل�حق (6) و(4ملتطلبات املادت�ن (

 اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفعمخاطر عن  ةإذا ما نجمت أي ،السوق ح�ى تصبح مطابقة. ومن جهة أخرى 

 الصا�ع وسلطات م�ح السوق بذلك. إبالغ املستوردجب ع�� ي

 ذي يمكن من خاللھ التواصلوالعنوان املعتمد ال امل�جل، التجاري  يجب ع�� املستورد أْن يب�ن اسمھ أو االسم -6

��ا، و��ون ذلك  امل�حقة الكتيبات أو الوثائق �� أو عبوا��ا ع�� أو اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفعمعھ ع�� 

 .باللغة العر�ية أو اللغة االنجل��ية أو �ل��ما

 العر�يةت�ن باللغ السالمةرشادات إب اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفعمصاحبة  املستورد ضمان يجب ع�� -7

 واإلنجل��ية. العر�يةت�ن باللغ �عليمات االستعمال، كما يجب توف�� واإلنجل��ية
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يتأكد من عدم �عارض  أْن مسؤوليتھ،  تحت اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفعطاملا �انت املستورد،  يجب ع�� -8

) 6) و(4ملتطلبات املادت�ن ( لسالمة ومعدات الرفعاآلالت وم�ونات اهذه النقل مع مطابقة  وأعمليات التخز�ن 

 .)1وامل�حق (

، اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفعدعت الضرورة بالنظر إ�� ا�خاطر املتمثلة ��  املستورد، �لمايجب ع��  -9

السالمة اآلالت وم�ونات اختبارات ع�� عينات من  إجراء، والبيئة ومن أجل حماية �حة وسالمة املس��لك�ن

يخص  فيما��جالت للش�اوى  االحتفاظ ،اقت�ىى ا�حال وإْن  ،الش�اوى عن  ى تحر الاملسوقة، و  ومعدات الرفع

، كما يجب عليھ إبالغ املوزع�ن عن ال�ي تمت غ�� املطابقة واالستدعاءات اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع

 هذه التتبعات.

 �� بوضعها قام ال�ي اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع أّن  �� للشك األدلة لديھ توفرت أو املستورد رأى إذا -10

  يقوم أْن  عليھ فيجب السار�ة، ا�خليجية الفنية للوائح مطابقة غ�� السوق 
ً
 الالزمة الت�حيحية باألفعال فورا

. ا�حال اقت�ىى إذا استدعا��ا أو ��ح��ا يقوم أْن  أو مطابقة، اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع تلك �جعل

ھ ذلك، إ�� باإلضافة
ّ
 السوق، �� املوضوعة اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع عن مخاطر أية نجمت ما إذا فإن

  يقوم أْن  املستورد ع�� فيجب
ً
اآلالت  تلك عرض تم ال�ي األعضاء الدول  �� ا�ختصة الوطنية السلطات بإخطار فورا

 �عدم املتعلقة التفاصيل خاصة تفاصيلها، وتحديد ا�خاطر ��ذه أسواقها �� وم�ونات السالمة ومعدات الرفع

 .�شأ��ا تمت ال�ي الت�حيحية واألفعال املطابقة

 وضع �عد سنوات) 10( عشر لف��ة باملطابقة املستورد وإقرار باملطابقة الصا�ع بإقرار االحتفاظ املستورد ع�� يجب -11

 و�جب. ا�ختصة الوطنية السلطات تصرف تحت وجعلھ السوق، �� املعنية اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع

 .سنوات) 10( عشر لف��ة طل��ا، عند الوطنيھ، للسلطات الفنية الوثائق توف�� يضمن أْن  املستورد ع��

 املعلومات جميع األعضاء، الدول  �� ا�ختصة الوطنية السلطات طلب ع�� بناءً  يوفر، أْن  املستورد ع�� يجب -12

 فيمكن ذلك �عذر وإذا العر�ية، باللغة اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع مطابقة لتأكيد الالزمة والوثائق

 .اإلنجل��ية باللغة توف��ها

 تزو�دها السلطات هذه طلبت �لما األعضاء، الدول  �� ا�ختصة الوطنية السلطات مع التعاون  املستورد ع�� يجب -13

 .السوق  �� بوضعها قام ال�ي اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع من ا�خاطر إلزالة املتخذة باإلجراءات

 ): مسؤوليات املوزع11املادة (

  املوزع ع�� يجب -1
ّ

  السوق  �� �عرض أال
ّ

 .الالئحة هذه ملتطلبات املطابقة اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع إال

اآلالت  تلك أّن  من يتحقق أْن  املوزع ع�� يجب السوق  �� اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع عرض قبل -2

 و�إرشادات املطلو�ة بالوثائق م�حو�ة وأّ��ا املطابقة لتتبع ا�خلي�� الرمز تحمل وم�ونات السالمة ومعدات الرفع
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 الصا�ع و�أّن  ،اإلنجل��ية العر�يةت�ن االستعمال باللغ �عليماتاإلنجل��ية و�أنھ تم توف��  العر�يةت�ن باللغ السالمة

 املادة من) 6( الفقرة و��) 8( املادة من) 11(و) 10( الفقرت�ن �� املذ�ورة املتطلبات باستيفاء قاما قد واملستورد

 .الالئحة هذه من) 10(

 للمتطلبات مطابقة غ�� ما رفعة معدأو سالمة  آلة أو م�ون  بأّن  لالعتقاد األسباب لديھ توفرت أو للموزع تب�ن إذا -3

 نجمت ما وإذا مطابقة، تصبح ح�ى السوق  �� عرضها عدم عليھ فيجب ،)1) وامل�حق (6) و(4املادت�ن ( �� الواردة

 وسلطات املستورد أو الصا�ع يبلغ أْن  املوزع ع�� يجب ،اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع عن مخاطر أية

 .بذلك السوق  م�ح

 �عارض عدم من يتأكد أْن  مسؤوليتھ، تحت السالمة ومعدات الرفعاآلالت وم�ونات  �انت طاملا املوزع، ع�� يجب -4

املادت�ن  الواردة �� للمتطلبات اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع هذه مطابقة مع والنقل التخز�ن عمليات

 .)1) وامل�حق (6) و(4(

 السوق  �� �عرضها قام ال�ي ومعدات الرفعاآلالت وم�ونات السالمة  أّن  �� للشك أدلة لھ توفرت أو املوزع اعت�� إذا -5

  عليھ فيجب السار�ة، ا�خليجية الفنية للوائح مطابقة غ��
ً
ھ من التأكد فورا

ّ
 الت�حيحية األفعال اتخاذ تم أن

ھ أو ،اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع تلك مطابقة لضمان الالزمة
ّ
 اقت�ىى إذا استدعا��ا أو �ح��ا تم أن

ھ ذلك، إ�� باإلضافة. ا�حال
ّ
 عليھ فيجب اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع عن مخاطر أية نجمت ما إذا فإن

  يقوم أْن 
ً
اآلالت وم�ونات السالمة  هذه عرض تم ال�ي األعضاء الدول  �� ا�ختصة الوطنية السلطات بإخطار فورا

 واألفعال املطابقة �عدم املتعلقة التفاصيل و�األخص تفاصيلها، وتحديد ا�خاطر ��ذه ف��ا ومعدات الرفع

 .�شأ��ا تمت ال�ي الت�حيحية

ر، أْن  املوزع ع�� يجب -6 ِ
ّ
 املعلومات جميع األعضاء، الدول  �� ا�ختصة الوطنية السلطات طلب ع�� بناءً  ُيوف

 السلطات تلك مع التعاون  عليھ و�جب ،اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع مطابقة لتأكيد الالزمة والوثائق

 قام ال�ي اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع من ا�خاطر إلزالة املتخذة باإلجراءات تزو�دها طلبت �لما

 .السوق  �� �عرضها

 ): ا�حاالت ال�ي تتحول ف��ا مسؤوليات الصا�ع إ�� املستورد أو املوزع أو املستخدم ال��ائي12املادة (

نات السالمة ومعدات الرفع �الصا�ع لها ألغراض هذه الالئحة، بحيث تطبق �عت�� أي مستورد أو موزع لآلالت وم�و  -1

أي آلة أو م�ون أو معدة باسمھ أو تحت عالمتھ  بوضع، وذلك إذا قام )8عليھ مسؤوليات الصا�ع الواردة �� املادة (

�� السوق بطر�قة يمكن أن تؤثر ع�� مطابقتھ  وضعهاالتجار�ة، أو إذا قام بتغي�� أي آلة أو م�ون أو معدة قبل 

 للمتطلبات املعمول ��ا.
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ُ�عد املستخدم ال��ائي لآلالت ومعدات الرفع �الصا�ع لها ألغراض هذه الالئحة، بحيث تطبق عليھ مسؤوليات الصا�ع  -2

موعة من اآلالت لغرض لت�و�ن مج آالت أو م�ونات سالمة أو معدات رفع، وذلك إذا قام بتصنيع )8الواردة �� املادة (

االستخدام ال�خ�ىي أو إذا قام بإجراء �عديالت جوهر�ة �� املعدات املوجودة من شأ��ا أن تؤدي إ�� �غ�� كب�� �� 

 األداء أو ا�خصائص املتعلقة بالسالمة.

 ): ا�حاالت ال�ي تتحول ف��ا مسؤوليات املستورد للمستخدم ال��ائي13املادة (

لآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع �املستورد لها ألغراض هذه الالئحة، بحيث تطبق �عت�� املستخدم ال��ائي  -1

جديدة  آالت أو م�ونات سالمة أو معدات رفع) وذلك إذا قام باست��اد 10عليھ مسؤوليات املستورد الواردة �� املادة (

 أو مستخدمة من خارج الدول األعضاء لغرض االستخدام ال�خ�ىي.

 الفاعل�ن االقتصادي�نتحديد هو�ة  ):14املادة (

اقتصادي قام / قاموا  فاعل، عند الطلب، أن يحددوا لسلطات م�ح السوق أي الفاعل�ن االقتصادي�نيجب ع��  -1

 بإمدادهم / إمداده باآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع.

أن ي�ونوا قادر�ن ع�� تقديم املعلومات املشار إل��ا �� الفقرة األو�� من هذه املادة  الفاعل�ن االقتصادي�نيجب ع��  -2

 ) عشر سنوات �عد تزو�دهم باآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع.10لسلطات م�ح السوق بناًء ع�� طل��ا، لف��ة (

 الفصل الثالث:

 مطابقة اآلالت ومكونات السالمة ومعدات الرفع

 املطابقة فرضية ):15املادة (

 مستوفية م��ا ألجزاء أو ا�خليجية القياسية للمواصفات املطابقة الرفع ومعدات السالمة وم�ونات اآلالت اعتبار يجب -1

 هذه �غطية تمت حيثما ،)1( وامل�حق) 6(و) 4( املادت�ن �� املبينة الكهرومغناطي�ىي والتوافق األساسية السالمة ملتطلبات

 .م��ا املعنية األجزاء �� أو القياسية املواصفات تلك �� املتطلبات

 وم�ونات اآلالت اعتبار يجب ،)1( الفقرة �� إل��ا املشار ا�خليجية القياسية املواصفات �شر أو إصدار يتم لم حيثما -2

 ملتطلبات مستوفية م��ا معنية ألجزاء أو) IECأو  ISO( الدولية القياسية للمواصفات املطابقة الرفع ومعدات السالمة

 املتطلبات هذه �غطية تمت حيثما) 1( وامل�حق) 6(و) 4( املادت�ن �� املبينة الكهرومغناطي�ىي والتوافق األساسية السالمة

 .م��ا املعنية األجزاء �� أو الدولية القياسية املواصفات تلك ��

 السار�ة.ا�خليجية ل�حصول ع�� معلومات عن املواصفات القياسية  للهيئةيلزم الرجوع إ�� املوقع اإللك��و�ي  -3
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 ): االع��اضات الرسمية ع�� املواصفات القياسية ا�خليجية16املادة (

متطلبات السالمة والتوافق أو �عض هيئة أن مواصفة قياسية خليجية ال تل�ي �ل العندما �عت�� دولة عضو أو  -1

، فإنھ يتم عرض هذا األمر ع�� ال�جنة ا�خليجية )1) وامل�حق (6) و(4رة �� املادت�ن (الكهرومغناطي�ىي ال�ي �غط��ا واملذ�و 

 بالت��يرات الالزمة، وتقوم ال�جنة ا�خليجية للتحقق من املطابقة بإبداء الرأي دون أي تأخ��.
ً
 للتحقق من املطابقة، مرفقا

ع�� ضوء رأي ال�جنة ا�خليجية للتحقق من املطابقة، باتخاذ القرار �شأن طلب �عديل املواصفة  الهيئةتقوم  -2

 القياسية ا�خليجية املعنية.

من ال�جنة العامة ا�خليجية للمواصفات  الهيئةعند اقتضاء التعديل �� املواصفة القياسية ا�خليجية تطلب  -3

 نية.مراجعة و�عديل املواصفة القياسية ا�خليجية املع

 باملطابقة املستورد إقرار /  باملطابقة الصا�ع إقرار ): 17املادة (

 إقرار الصا�ع باملطابقة: -1

ھ باملطابقة الصا�ع إقرار �� التصر�ح يجب -أ
ّ
متطلبات السالمة والتوافق  �ل استيفاء تم قد بأن

  املكتملةوفيما يتعلق باآلالت ، )1) وامل�حق (6) و(4�� املادت�ن ( الواردةالكهرومغناطي�ىي 
ً
، يجب أن جزئيا

 �� املرفق لنموذجابيان التأسيس الوارد ��  -املعلومات اإلضافية �� خانة  - باملطابقة الصا�عيتضمن إقرار 

 من املتطلبات األساسية الواردة �� امل�حق كما يجب إرفاق  ،)9( امل�حق
ً
من هذه الالئحة قد  )1(قائمة تب�ن أيا

 استوفيت أو لم �ستوف.

 للعناصر  يجب أن -ب
ً
ي�ون إقرار الصا�ع باملطابقة باللغت�ن العر�ية واإلنجل��ية، كما يجب أن ي�ون شامال

ع�� اآلالت وم�ونات  املطبق تقو�م املطابقة، إ�� جانب ذلك، يجب أن يتضمن إجراء )9الواردة �� امل�حق (

 للمادة (
ً
 رة إ�� ذلك.، وأن يتم تحديثھ �لما دعت الضرو )21السالمة ومعدات الرفع وفقا

عند القيام بإصدار إقرار الصا�ع باملطابقة، يتحمل الصا�ع مسؤولية مطابقة اآلالت وم�ونات السالمة  -ج

 ومعدات الرفع.

 وم�ونات اآلالت تخضع حيثما خليجية فنية الئحة من بأك�� الواحد باملطابقة الصا�ع إقرار �� التصر�ح ُيمكن -د

د أْن  عندها و�جب اللوائح، لتلك الرفع ومعدات السالمة  الفنية اللوائح �ل باملطابقة الصا�ع إقرار �� ُيحدَّ

 .باملطابقة الصا�ع إقرار نموذج �� معلومات من ��ا يرتبط ما وجميع إصدارا��ا مع ا�خليجية

 إقرار املستورد باملطابقة: -2

  ملسؤولياتھ استيفائھ �عد باملطابقة املستورد إقرار إصدار املستورد ع�� يجب -أ
ً
 من وتأكده) 10( للمادة وفقا

 اإلقرار موضوع املنتجات لوضعھ القانونية مسؤولياتھ وتحملھ) 8( املادة �� الواردة ملسؤولياتھ الصا�ع تطبيق

 .الدول األعضاء سوق  ��
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 �ل باستيفاء قام قد الصا�عأّن  من تحقق قد املستورد بأن باملطابقة املستورد إقرار �� التصر�ح يجب -ب

 .)1( وامل�حق) 6(و) 4( املادت�ن �� الواردة الكهرومغناطي�ىي والتوافق السالمة متطلبات

  واإلنجل��ية العر�ية باللغت�ن باملطابقة املستورد إقرار ي�ون  أن يجب -ج
ً
 ،)10( امل�حق �� املرفق للنموذج وفقا

  الرفع ومعدات السالمة وم�ونات اآلالت ع�� الصا�ع بھ قام الذي املطابقة تقو�م إجراء يذكر وأن
ً
 للمادة وفقا

 .لذلك ضرورة هناك �انت �لما اإلقرار تحديث يجب كما ،)20(

اآلالت  ل�ل القانونية املسؤولية �امل املستورد يتحمل باملطابقة، املستورد إقرار بإصدار القيام عند -د

 .دول األعضاءال سوق  �� وضعها ال�ي وم�ونات السالمة ومعدات الرفع

 اآلالتباملطابقة الواحد بأك�� من الئحة فنية خليجية حيثما تخضع  املستوردُيمكن التصر�ح �� إقرار  -ه

د �� إقرار  الرفع ومعدات السالمة وم�ونات باملطابقة �ل اللوائح  املستوردلتلك اللوائح، و�جب عندها أْن ُيحدَّ

 باملطابقة. رداملستو الفنية ا�خليجية مع إصدارا��ا وجميع ما يرتبط ��ا من معلومات �� نموذج إقرار 

 املطابقة لتتبع ا�خلي�� للنظاماملبادئ العامة ): 18املادة (

وضعيجب أن تحمل �افة اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع املندرجة ضمن نطاق هذه الالئحة وال�ي  -1
ُ
سوق الدول ��  ت

 ا�خليجية املطابقة لشارة السار�ة ا�خليجية املتطلبات باالعتبار األخذ مع ،)GCTS( املطابقة لتتبع ا�خلي�� لرمزا األعضاء

 .املطابقة لتتبع ا�خلي�� والنظام

 العالقة ذات ا�خليجية املتطلبات وفق السار�ة املتطلبات �لاآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع  هذهيجب أن �ستو��  -2

 .املطابقة لتتبع ا�خلي�� و�النظام ا�خليجية املطابقة �شارة

  املطابقة لتتبع ا�خلي�� للرمزيجب ع�� الدول األعضاء اعتبار اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع ا�حاملة  -3
ً
 طبقا

) 6) و(4مستوفية ملتطلبات السالمة األساسية والتوافق الكهرومغناطي�ىي املبينة �� املادت�ن ( الالئحة، هذه ملقتضيات

 ).1وامل�حق (

 هذه بمتطلبات تل��م ال ال�ي أو املطابقة لتتبع ا�خلي�� الرمز تحمل ال ال�ي ة ومعدات الرفعلآلالت وم�ونات السالم �سمح -4

عرض أن الالئحة
ُ
ستخدم أو �

ُ
 �سهولة إزال��ا يمكن وال وا�حة إشارة عل��ا ت�ون  أن شرط فقط، التسو�قية املعارض �� �

 إال السوق  �� عرضها يتم لن الرفع ومعدات السالمة وم�ونات اآلالت هذه وأن الالئحة، هذه بمتطلبات ال��امها عدم تب�ن

 .مطابقة تصبح أن �عد
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 الفصل الرا�ع

 تقو�م املطابقة

 ا�خاطر تحليل): 19املادة (

 خالل من ا�خاطر بتحليلاآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع �� السوق، أن يقوم  وضعيجب ع�� الصا�ع، قبل 

 التعرض احتمال تقييم إ��باإلضافة الرفع، ة دأو ُمعالسالمة ال�ي قد تنجم عن اآللة أو م�ون  األخطار �افة تحديد

املعدات عند هذه الذي �ش�لھ  خاطر، كما يجب اتخاذ التداب�� الالزمة لضمان خفض مستوى ا�األخطار لهذه

 �� السوق إ�� مستوى مقبول. وضعها

 الرفع ومعدات السالمة ومكونات اآلالت ع�� �سري  ال�ي تقو�م املطابقة): إجراءات 20املادة (

قائمت�ن من فئات اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع وفًقا لدرجة  ال�جنة ا�خليجية للتحقق من املطابقةتحدد  -1

 :)2(القائمة ) و 1ا بالقائمة (ما�خاطر ا�حتملة ع�� األ�خاص واملمتل�ات والبيئة املشار إل��

 ؛ذات ا�خاطر ا�حتملة املتوسطة الرفع ومعدات السالمة وم�ونات اآلالتفئات ) تخص 1القائمة ( . -أ

 لعالية.ا ا�حتملة ا�خاطر ذات الرفع ومعدات السالمة وم�ونات اآلالت فئاتتخص ) 2( القائمة -ب

 أو  مكتملةسواًء �انت  - �� سوق الدول األعضاء اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع وضعقبل ع�� الصا�ع يجب  -2
ً
�ليا

 
ً
 .املادة هذه من )6(و) 5(و) 4(و) 3( الفقرات �� مفصل هوملنتجھ كما املناسب  تقو�م املطابقةإجراء القيام ب - جزئيا

 األساسية السالمةتطلبات املستوفية ملو ) 2) أو (1القائمت�ن (الواردة �� غ��  اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفعتخضع جميع  -3

 ملواصفاتباستعمال املواصفات القياسية ا�خليجية أو ا )1( وامل�حق) 6(و) 4( املادت�ن �� املبينة الكهرومغناطي�ىي والتوافق

 .)5امل�حق (إلجراء تقو�م املطابقة املفصل ��  ،) ذات الصلةIECأو  ISO( الدولية القياسية

 :�� ا�حاالت التالية )6امل�حق (إجراء تقو�م املطابقة املفصل �� يجب ع�� الصا�ع القيام ب -4

 السالمةاملستوفية ملتطلبات و ) 2) أو (1القائمت�ن (الواردة �� غ��  آلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفعبالنسبة ل -أ

استعمال املواصفات القياسية دون ب )1( وامل�حق) 6(و) 4( املادت�ن �� املبينة الكهرومغناطي�ىي والتوافق األساسية

 ؛) ذات الصلةIECأو  ISO( الدولية القياسية ملواصفاتا�خليجية أو ا

 األساسية السالمةاملستوفية ملتطلبات و  )1( ةالقائمالواردة ��  آلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفعبالنسبة ل -ب

باستعمال املواصفات القياسية ا�خليجية أو  )1( وامل�حق) 6(و) 4( املادت�ن �� املبينة الكهرومغناطي�ىي والتوافق

 .) ذات الصلةIECأو  ISO( الدولية القياسية ملواصفاتا
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 األساسية السالمةاملستوفية ملتطلبات و ) 2) أو (1القائمت�ن (الواردة ��  آلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفعا تخضع جميع -5

 ملواصفاتالقياسية ا�خليجية أو ااستعمال املواصفات دون ب )1( وامل�حق) 6(و) 4( املادت�ن �� املبينة الكهرومغناطي�ىي والتوافق

 .)7امل�حق (إلجراء تقو�م املطابقة املفصل �� ، ) ذات الصلةIECأو  ISO( الدولية القياسية

 والتوافق األساسية السالمةاملستوفية ملتطلبات و ) 2( ةالقائمالواردة ��  اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفعتخضع جميع  -6

 القياسية ملواصفاتباستعمال املواصفات القياسية ا�خليجية أو ا )1( وامل�حق) 6(و) 4( املادت�ن �� املبينة الكهرومغناطي�ىي

 .)8امل�حق (إلجراء تقو�م املطابقة املفصل ��  ) ذات الصلة،IECأو  ISO( الدولية

 املطابقة تقو�م جهات مع للتعامل العامة املبادئ): 21( املادة

 لهذه طبقا ،اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع مطابقة تقو�م إجراء أجل من ثالث طرف خدمات إ�� ال�جوء حالة ��

 ).1( املادة �� للتعر�ف وفقا مقبولة جهات إ�� املطابقة تقو�م خدمة إسناد يجب الالئحة،

 االختبارات تقار�ر ): 22املادة (

 :التالية املتطلبات أحد يحقق مخت�� عن صادرة املطابقة تقو�م إجراءات ضمن املذ�ورة اإلختبارات تقار�ر ت�ون  أْن  يجب .1

 ملنظمة املتبادل االع��اف اتفاقيات ع�� موقعة اعتماد جهة أية أو ا�خلي�� االعتماد مركز قبل من معتمد مخت��  .أ

 ؛)ILAC( ا�خت��ات العتماد الدو�� التعاون 

 مقبولة؛ �جهة تا�ع مخت�� .ب

  للصا�ع تا�ع داخ�� مخت�� .ج
ً
 .املادة هذه من) 2( الفقرة �� الواردة للمتطلبات وفقا

  �ش�ل أو للصا�ع�ن تا�عة داخلية مخت��ات استخدام عند. .2
ً
 هذه ت�ون  أْن  يجب االختبارات، تقار�ر إلصدار م��م جزءا

 ألي الصيانة أو االستخدام أو ال��كيب أو اإلمداد أو اإلنتاج أو التصميم �� �ش��ك وأال التصنيع جهة عن مستقلة ا�خت��ات

 .باختبارها تضطلع ال�ي الرفع ومعدات السالمة وم�ونات اآلالت من

 :التالية املتطلبات استيفاء للصا�ع�ن التا�عة الداخلية ا�خت��ات ع�� و�جب .3

 ملنظمة املتبادل االع��اف اتفاقيات ع�� موقعة اعتماد جهة أية أو ا�خلي�� االعتماد مركز قبل من معتمدة ت�ون  أْن  .4

 .؛)ILAC( ا�خت��ات العتماد الدو�� التعاون 

 �جهة أو ا�خلي�� االعتماد ملركز وإثبا��ا التقار�ر إصدار حيادية تضمن وأْن  ُمحّددة، تنظيمية كيانات ش�ل �� ت�ون  أْن  .5

 .املعنية االعتماد
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 هذا ويسري  االختبار، بنشاطات يتعلق فيما ونزاه��ا استقاللي��ا مع يتعارض أْن  يمكن �شاط أي �� مشاركة ت�ون  أال .6

 .موظف��ا ع�� االل��ام

  مقدمة خدما��ا ت�ون  أْن  .7
ً
  �ش�ل ال�ي للصا�ع�ن حصرا

ً
 .م��م جزءا

 إ�� املادة هذه ملتطلبات اإلختبارات تقار�ر أصدرت ال�ي ا�خت��ات باستيفاء ا�خاصة املعلومات تقديم الصا�ع�ن ع�� يجب .8

 .الطلب عند السوق  م�ح وسلطات الهيئة

 ا�خامسالفصل 

 األعضاءال��امات وسلطات الدول 

 ائيقولدأ المب): ا23املادة (

ر املبدأ الوقائي بالنسبة لآلالت وم�ونات السالمة العتباء �ع�ن األعضاال دولالمختصة في تأخذ السلطات الوطنية ا

م لعا) من هذه الالئحة الفنية، وخاصة عند الوفاء باالل��ام ا1ومعدات الرفع، ع�� النحو املنصوص عليھ �� املادة (

 للمادة 
ً
 من هذه الالئحة. )24(ا�خاص بتنظيم أ�شطة م�ح السوق وفقا

 م بتنظيم م�ح السوق لعال��ام اال): ا24املادة (

وم الدول األعضاء بتحديد سلطات م�ح السوق و�عي�ن مختص يتو�� مسؤولي��ا إلجراء م�ح السوق لآلالت وم�ونات قت

 ملتطلبات اللوائح السافي  وضعهاتم لتي السالمة ومعدات الرفع ا
ً
 .السار�ةلخليجية الفنية وق وفقا

 ابقةاملط لتقو�م املقبولة ل�جهات السوق  م�ح سلطات �عليمات): 25املادة (

 شهادة بأية متعلقة بمعلومات تزو�دها املطابقة لتقو�م املقبولة ا�جهات من الطلب السوق  م�ح لسلطات يمكن -1

 تلك ملثل إصدار رفض بأي تتعلق ال�ي باملعلومات أو عملها نطاق ضمن �ح��ا أو بإصدارها ا�جهات تلك قامت

 .الفنية والوثائق االختبارات تقار�ر ذلك �� بما الشهادة،

 األساسية السالمة متطلبات تل�ي ال ما رفع معدات وأ سالمة م�ونات وأ آالت أن السوق  م�ح سلطات وجدت إذا -2

 املقبولة ا�جهات إ�� �عليمات بإصدار تقوم ،)1( وامل�حق) 6(و) 4( املادت�ن �� املبينة الكهرومغناطي�ىي والتوافق

 .األمر اقت�ىى إذا الرفع معدات وأ السالمة م�ونات وأ اآلالت بتلك املتعلقة الشهادات ل�حب املطابقة لتقو�م

 بإصدارها قامت ال�ي الشهادات �� النظر إلعادة املقبولة ا�جهات إ�� �عليمات بإصدار السوق  م�ح سلطات تقوم -3

 .الالئحة هذه �� عل��ا املنصوص الضوابط مخالفة حاالت �� وخاصة ضرور�ا، ذلك �ان �لما
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 الدول  إحدى ع�� مخاطر  تمثل ال�ياآلالت ومكونات السالمة ومعدات الرفع  مع التعامل إجراءات): 26املادة (

 األعضاء

السار�ة لخليجية الفنية ء إجراءات بموجب اللوائح األعضاأٍي من الدول افي �� حال اتخذت سلطة م�ح السوق  -1

د بأن إحدى اآلالت أو م�ونات لالعتقاحال �ان لد��ا سبب �اٍف في املتعلقة باملنتجات ال�ي تمثل مخاطر عالية أو 

 ع�� �حة أو سالمة األ�خاص واملمتل�ات والبيئة، �شملها هذه الالئحة تمثل خطو لتي السالمة أو معدات الرفع ا
ً
رة

 لآللة أو امل�ون أو املعدة بحيث �غطي جميع املتطلبات الواردة 
ً
الالئحة، و�جب ه هذفي فسُتجري تلك السلطة تقييما

 املعني�ن التعاون مع سلطات م�ح السوق عند الضرورة. الفاعل�ن االقتصادي�نعلى 

رة لفقاليها في ر إلمشام التقيياعملية  سياقفي ء ألعضاال دولأي من افي  وق لسا م�ح سلطة وجدت حالفي  -2

) من هذه املادة، أن اآللة أو م�ون السالمة أو معدة الرفع غ�� مطابقة للمتطلبات الواردة �� هذه الالئحة، 1(

تحددها تلك االقتصادي املع�ي أن يتخذ اإلجراءات الت�حيحية الالزمة ال�ي  الفاعلفستطلب دون تأخ�� من 

مطابقة لهذه املتطلبات أو ل�ح��ا من السوق أو الرفع أو معدة السالمة السلطة لتصبح اآللة أو م�ون 

 خالل ف��ة تتناسب مع طبيعة ا�خطورة وتحددها السلطات املعنية.دعا��ا است

صدرةذات العالقة املقبولة  ا�جهة بإبالغ السوق  م�ح سلطة تقوم عند اإلقتضاء، -3
ُ
 بما املطابقة لشهادة امل

  إجراءات من اتخاذه تم
ً
 .املادة هذه من) 2(و) 1( للفقرت�ن وفقا

�� حال اعت��ت سلطة م�ح السوق �� أٍي من الدول األعضاء أن عدم مطابقة اآللة أو م�ون السالمة أو  -4

معدة الرفع يتجاوز حدود هذه الدولة تقوم بإخطار الهيئة و�قية الدول األعضاء بنتيجة التقييم واإلجراءات 

لب من 
ُ
 اتخاذها. العالقة صاحباالقتصادي  الفاعلالت�حيحية ال�ي ط

 الالزمة الت�حيحية اإلجراءات اتخاذ تم قد أنھ من التأكد العالقة صاحب االقتصادي الفاعل ع�� يجب -5

 .السوق  �� عرضها ال�ي الرفع معدات أو السالمة م�ونات أو اآلالت بخصوص

 ال�ي الف��ة خالل وال�ا�� املناسب الت�حي�� اإلجراء العالقة صاحب االقتصادي الفاعل يتخذ لم حال �� -6

  العضو الدولة �� السوق  م�ح سلطة حدد��ا
ً
 باتخاذ السلطة تلك تقوم املادة، هذه من) 2( بالفقرة عمال

 العضو الدولة سوق  �� الرفع معدات أو السالمة م�ونات أو اآلالت عرض تقييد أو ملنع مناسبة مؤقتة تداب��

 وتقوم الدولة، هذه سوق  من الرفع معدات أو السالمة م�ونات أو اآلالت استدعاء أو ل�حب أو املعنية

 .مؤقتة تداب�� من اتخذتھ عما باملعلومات األخرى  األعضاء والدول  الهيئة بإخطار أيضا

 املتوفرة، التفاصيل �ل املادة هذه من) 6( الفقرة �� إل��ا املشار املؤقتة التداب�� عن املعلومات تتضمن -7

 ومصدرها املطابقة غ�� الرفع معدات أو السالمة م�ونات أو اآلالت ع�� للتعرف املهمة البيانات خاصة

 �� السوق  م�ح سلطة قبل من املتخذة التداب�� ومدة وطبيعة وخطور��ا، املف��ضة املطابقة عدم وطبيعة
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 �ش�ل وتحدد العالقة، صاحب االقتصادي الفاعل من املقدمة وا�حجج والردود املعنية، العضو الدولة

 :إ�� �عود املطابقة عدم �انت إذا ما خاص

 وسالمة ب�حة املتعلقة املتطلبات تحقيق �� الرفع معدات أو السالمة م�ونات أو اآلالت فشل -أ

 أو والبيئة؛ واملمتل�ات األ�خاص

 عن ينتج وال�ي الالئحة هذه من) 15(ة املاد �� إل��ا املشار القياسية املواصفات �� قصور  وجود -ب

 .املطابقة اف��اض تطبيقها

 هذه من )7(و) 6( الفقرت�ن �� املذ�ورة التداب�� باتخاذ قامت ال�ي الدولة غ��( األخرى  األعضاء الدول  تقوم -8

 متناولها �� إضافية معلومات و�أية باتخاذها، قامت تداب�� بأية األعضاء الدول  و�قية الهيئة بإبالغ) املادة

 حال �� لد��ا اع��اضات و�أية ،ةاملعني الرفع معدات أو السالمة م�ونات أو اآلالت مطابقة عدم بخصوص

 .املادة هذه من )7(و) 6( الفقرت�ن �� املذ�ورة التداب�� من العضو الدولة اتخذتھ ما مع اتفاقها عدم

 من املتخذة التداب�� بخصوص الهيئة، أو األعضاء الدول  إحدى قبل من اع��اض أي إبداء يتم لم حال �� -9

 هذه من) 6( الفقرة �� إل��ا املشار باملعلومات إبالغها تار�خ من أشهر ثالثة خالل األعضاء، الدول  إحدى

 .م��رة تصبح التداب�� تلك فإن املادة

دة التداب�� باتخاذ األعضاء الدول  تقوم -10 قّيِ
ُ
 الرفع معدات أو السالمة م�ونات أو اآلالت �شأن الالزمة امل

 .تأخ�� أي دون  أسواقها من �ا�ح� مثل ،ةاملطابق غ�� ةاملعني

 ): إجراءات ا�حماية لدى الدول األعضاء27املادة (

ذ وفق الفقرت�ن  -1
َ

�� حال إبداء اع��اض ع�� التداب�� املتخذة من قبل إحدى الدول األعضاء �عد اكتمال اإلجراء املتخ

ذة �� دولة 26) من املادة (6) و(5(
َ

معينة مخالف للوائح ) من هذه الالئحة، أو �� حال اعت��ت الهيئة أن التداب�� املتخ

جري الهيئة بدون تأخ�� مشاورات مع الدول األعضاء ومع ال
ُ
االقتصادي�ن  فاعل�نأو ال فاعلالفنية ا�خليجية السار�ة ت

املعني�ن و تقوم بتقييم تلك التداب��، وع�� ضوء نتائج هذا التقييم، تقرر ما إذا �انت التداب�� املتخذة من الدولة 

الفاعل�ن أو  الفاعلم��رة، وترسل الهيئة قرارها مباشرة إ�� جميع الدول األعضاء وإ��  املعنية م��رة أو غ��

 املعني�ن. االقتصادي�ن

�� حال اعت��ت الهيئة التداب�� املتخذة من قبل الدولة العضو املعنية م��رة، تقوم الدول األعضاء باتخاذ التداب��  -2

السالمة ومعدات الرفع غ�� املطابقة من أسواقها وابالغ الهيئة بذلك، أما �� الضرور�ة للتأكد من �حب اآلالت وم�ونات 

 حال ٕقررت الهيئة أن التداب�� املتخذة من قبل الدولة العضو املعنية غ�� م��رة، ت��اجع تلك الدولة ع��ا.

ابقة اآلالت وم�ونات �� حال تب�ن للهيئة أن التداب�� املتخذة من ِقبل الدولة العضو املعنية م��رة وأن عدم مط -3

) 26) (ب) من املادة (7السالمة ومعدات الرفع ُ�عزى إ�� وجود قصور �� املواصفات القياسية املشار إل��ا �� الفقرة (
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من هذه الالئحة، تبلغ الهيئة هذا األمر ل�جنة ا�خليجية للتحقق من املطابقة وال�جنة العامة للمواصفات وتدعوهما 

 ثم تقوم بإصدار قرارها ال��ائي ��ذا الشأن دون تأخ��. للتشاور وإبداء الرأي،

 النظام ا�خلي�� للتبادل السريع للمعلومات –): تبادل املعلومات 28املادة (

) من خالل النظام ا�خلي�� السريع لتبادل املعلومات 26) من املادة (6) و(4يتم اإلخطار املنصوص عليھ �� الفقرات (

إ�� أنھ مطلوب بموجب هذه الالئحة والالئحة العامة لسالمة املنتجات، و�تم إرفاق �ل (عاجل)، و�تم اإلشارة فيھ 

 لهذه الالئحة ونظام عاجل.
ً
 املعلومات و اإلثباتات الداعمة لھ وفقا

 ): عدم املطابقة للمتطلبات اإلدار�ة29املادة (

لدول األعضاء أي حالة من حاالت عدم ) من هذه الالئحة �� حال إذا ما وجدت إحدى ا26مع عدم اإلخالل باملادة ( -1

 االقتصادي املع�ي وضع حّدٍ لعدم املطابقة املعنية: الفاعلاملطابقة املذ�ورة فيما ي��، تطلب من 

 الالئحة؛ هذه من) 18( املادة ألح�ام با�خالفة املطابقة لتتبع ا�خلي�� الرمز تثبيت -أ

 املطابقة؛ لتتبع ا�خلي�� الرمز تثبيت عدم -ب

 باملطابقة؛ إقرار أي وجود عدم -ج

 املتوفر؛ باملطابقة اإلقرار �حة عدم -د

 .الفنية الوثائق اكتمال عدم أو وجود عدم -ه

 العضو الدولة تتخذ املادة، هذه من) 1( الفقرة �� املذ�ورة املطابقة عدم حاالت من حالة أي وجود استمرار حال �� -2

 أو �ح��ا ضمان أو السوق، ��الرفع  ومعدات السالمة وم�ونات اآلالت عرض منع أو لتقييد الالزمة التداب�� املعنية

 .السوق  من استدعا��ا

 الفصل السادس

 إجراءات الهيئة

 ): التعديالت وتداب�� التطبيق30املادة (

 من للتحقق ا�خليجية ال�جنة طر�ق عن تقوم، أن والعلمية، الفنية التطورات مواكبة أجل من للهيئة، يجوز  -1

 :ي�� بما املطابقة،

 ذات ا�خاطر ا�حتملة املتوسطة الرفع ومعدات السالمة وم�ونات اآلالتبفئات ) ا�خاصة 1تحديث القائمة ( -أ

 )؛20املنصوص عل��ا �� املادة (
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 لعاليةا ا�حتملة ا�خاطر ذات الرفع ومعدات السالمة وم�ونات اآلالت بفئات ا�خاصة) 2( القائمة تحديث -ب

 ؛)20( املادة �� عل��ا املنصوص

 ؛تحديث إجراءات تقو�م املطابقة املنصوص عل��ا �� هذه الالئحة -ج

 ).11تحديث امل�حق ( -د

عد التعديالت ال�ي تجر��ا ال�جنة ا�خليجية للتحقق من املطابقة وفًقا لهذه املادة، سار�ة املفعول �عد موافقة  -2
ُ
�

 ا�جلس الف�ي عل��ا.

 ): إجراءات ال�جنة31املادة (

قق من املطابقة االستعانة بال�جنة العامة للمواصفات فيما يتعلق ��ذه الالئحة و�عديال��ا، يجوز ل�جنة ا�خليجية للتح

ولها ا�حق �� إحالة أي موضوع ف�ي إ�� �جان قطاعية أو متخصصة أو مصغرة منبثقة ع��ا، و�جوز لهذه ال�جان االستعانة 

 �� أداء أعمالها بخ��اء ومستشار�ن من خارج الهيئة.

 الفصل السا�ع

 أح�ام إدار�ة

 اإلبالغ): 32املادة (

تقوم الدول األعضاء بإرسال تقر�ر إ�� الهيئة حول تطبيق هذه الالئحة �عد الستة أشهر األو�� من تار�خ سر�ا��ا، ثم  -1

 �ل سنة تباًعا �عد ذلك.

اآلالت وم�ونات السالمة  مطابقة) من هذه املادة تقييًما للوضع فيما يتعلق ب1يتضمن التقر�ر املذ�ور �� الفقرة ( -2

ومعدات الرفع ومدى فعالية هذه الالئحة، و يتضمن كذلك عرًضا أل�شطة م�ح السوق ال�ي قامت ��ا الدولة 

 العضو و�يان العوائق وإعطاء بيانات إحصائية مع ال��ك�� ع�� املنتجات غ�� املطابقة.

 تحرر الهيئة وتنشر م�خًصا عن التقار�ر ا�خاصة ب�ل دولة عضو. -3

 ): الشفافية والسر�ة33املادة (

�� حال قامت السلطات الوطنية ا�ختصة �� الدول األعضاء والهيئة بتب�ي أي تداب�� بموجب هذه الالئحة، تل��م 

بمتطلبات الشفافية من حيث ضرورة إطالع املس��لك�ن عامة ع�� مخاطر ال�حة والسالمة ال�ي يمكن أن يتعرضوا 

ت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع، كما يجب عل��ا مراعاة متطلبات السر�ة من حيث لها من جراء استخدام اآلال 

ضرورة عدم إفشاء املعلومات غ�� املتعلقة بال�حة والسالمة ال�ي تطلع عل��ا �� سياق تطبيق الالئحة وم�ح األسواق 
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ة اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات بموجب طبيع��ا، باستثناء ما يتعلق بخصائص سالم “السر�ة املهنية”وال�ي �غط��ا 

 الرفع ال�ي تقت�ىي الضرورة إطالع عامة املس��لك�ن عل��ا.

 ): إبداء أسباب التداب�� املتخذة34املادة (

 وضعيجب بيان األسس الدقيقة ال�ي تم االستناد إل��ا، بموجب هذه الالئحة، �� اتخاذ أي تداب�� تتصل بتقييد أو منع  -1

 ت السالمة ومعدات الرفع �� السوق أو �ح��ا أو استدعا��ا.اآلالت وم�وناأو عرض 

) من هذه املادة دون تأخ��، وإبالغھ كذلك بوسائل 1يجب إبالغ الطرف املع�ي بأي تدب�� من النوع املذ�ور �� الفقرة ( -2

َهل الزمنية 
ُ
 ا�حددة إلجراء تلك املعا�جة.املعا�جة املتاحة لھ بموجب التشريعات الوطنية املعمول ��ا �� الدولة املعنية وامل

 ): العقو�ات35املادة (

 .الالئحة هذه ألح�ام ا�خالفات ع�� تنطبق ال�ي العقو�ات – الوطنية �شريعا��ا خالل من – األعضاء الدول  تحدد

 الفصل الثامن

 األح�ام ا�ختامية

 ): اللوائح األخرى ذات الصلة36املادة (

طبق -1
ُ
 ومعدات السالمة وم�ونات اآلالت ع�� الالئحة هذه جانب إ�� السار�ة األفقية ا�خليجية الفنية اللوائح جميع ت

 .الالئحة هذه �� نص �شأنھ يرد لم فيما الرفع

ع�� اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع فيما لم يرد �شأنھ نص  السار�ةتطبق الالئحة العامة لسالمة املنتجات  -2

 �� هذه الالئحة.

 الالئحة إ�� �شريعات وطنية �� الدول األعضاء): تحو�ل 37املادة (

مها القانونية تحو�ل اللوائح ا�خليجية إ�� �شريعات وطنية قبل أن تصبح سار�ة 
ُ
ظ

ُ
تقوم الدول األعضاء ال�ي �ش��ط ن

 بأول.
ً
 املفعول ف��ا �سن تلك التشريعات الوطنية قبل تار�خ سر�ان هذه الالئحة و تخطر الهيئة بذلك أوال

 لالئحة األول  اإلصدار ): 38املادة (

أي الئحة فنية وتل��  الرفع، ومعدات السالمة وم�ونات آلالتل ا�خليجية الفنية لالئحة األول  اإلصدار الوثيقة هذه �عت��

خليجية أو وطنية خاصة �سالمة اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع املدرجة �� نفس النطاق، وذلك اعتباًرا من 

 هذه الالئحة.تار�خ سر�ان 
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 ذلنفا): تار�خ ا39املادة (

  النفاذ ح�� الالئحة هذه تدخل
ً
 باستكمال األعضاء الدول  تقوم أن ع�� اإلدارة، مجلس يقرره الذي التار�خ من اعتبارا

 .للتطبيق الالزمة اإلجراءات
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ومكونات السالمة ومعدات  اآلالتوتصنيع وتركيب املتطلبات األساسية لل�حة والسالمة ا�خاصة بتصميم  :)1امل�حق (

 الرفع

 املبادئ العامة

�خاطر من أجل تحديد متطلبات ال�حة والسالمة ال�ي تنطبق ع�� تحليل امن إجراء  املمثل الرس�ييجب أن يتأكد الصا�ع أو  -1

الت وم�ونات السالمة اآل وتصنيعا�خاطر عند تصميم  تحليل، و�التا�� يجب مراعاة نتائج وم�ونات السالمة ومعدات الرفع اآلالت

 .ومعدات الرفع

 ا�خاطر وا�حد م��ا، بما ي��:حليل من خالل العملية التكرار�ة لتأن يقوم  املمثل الرس�يأو  الصا�عيجب ع�� 

وال�ي تتضمن االستخدام املس��دف لها وأي سوء استخدام متوقع  وم�ونات السالمة ومعدات الرفع اآلالت�عي�ن حدود  -أ

 �ش�ل معقول.

 واملواقف وا�حاالت ا�خطرة املرتبطة ��ا. وم�ونات السالمة ومعدات الرفع اآلالتتحديد ا�خاطر ال�ي يمكن أن تتولد عن  -ب

 واحتمال وقوعها. تقدير ا�خاطر مع مراعاة شدة اإلصابات أو األضرار ا�حتملة ع�� ال�حة -ت

القضاء �غية تحديد ما إذا �ان ا�حد م��ا والقضاء عل��ا مطلوً�ا وضرورً�ا أم ال.  الالئحةا�خاطر وفًقا ألهداف هذه تحليل  -ث

حسب ترتيب األولو�ة املب�ن �� القسم  ع�� ا�خاطر وا�حد من التأث��ات السلبية املرتبطة ��ا من خالل تطبيق تداب�� وقائية

 (ب). 1-1-2

سية لل�حة والسالمة فقط حال وجود مخاطر مماثلة ناتجة عن استخدام تنطبق االل��امات املنصوص عل��ا �� املتطلبات األسا -2

أو املواقف غ��  املمثل الرس�ياملعنية �� الظروف ا�حتملة واملتوقعة من ِقبل الصا�ع أو  وم�ونات السالمة ومعدات الرفع اآلالت

شارة واالل��امات ا�خاصة بوضع  2-1-1� القسم العادية املتوقعة، و�� �افة األحوال، فإن مبادئ ت�امل السالمة املشار إل��ا �

 تنطبق. 4-7-1و 3-7-1والتعليمات املشار إل��ا �� القسم�ن  وم�ونات السالمة ومعدات الرفع اآلالتع��  املطابقة ا�خليجية

عد املتطلبات األساسية لل�حة والسالمة املنصوص عل��ا �� هذا امل�حق إلزامية ومع ذلك قد ال ي�ون من املمكن تحقيق  -3
ُ
�

األهداف ال�ي حدد��ا عند أخذ األوضاع املتطورة باستمرار �� االعتبار، و�� هذه ا�حالة، يجب تصميم اآللية ��دف تحقيق هذه 

 األهداف قدر اإلم�ان.

هذا امل�حق إ�� عدة أقسام، حيث يتناول القسم األول النطاق العام و�نطبق ع�� جميع أنواع اآلالت، بينما �ش�� األقسام ينقسم  -4

األخرى إ�� أنواع معينة من األخطار األك�� تحديًدا، ومع ذلك، فمن الضروري دراسة �امل هذا امل�حق ومراجعتھ من أجل التأكد 

ساسية ذات الصلة، وعند تصميم اآلالت، يجب مراعاة متطلبات القسم العام ومتطلبات واحد أو من استيفاء جميع املتطلبات األ 

 من هذه املبادئ العامة. 1الذي تم إجراؤه وفًقا للنقطة  تحليل ا�خاطرأك�� من األقسام األخرى بناًء ع�� نتائج 

 متطلبات ال�حة والسالمة الرئيسية -1

 مالحظات عامة -1-1
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 التعر�فات  .1-1-1

 ألغراض هذا امل�حق:

ش�� �لمة 
ُ
 إ�� مصدر محتمل لإلصابة أو اإلضرار بال�حة “خطر”(أ) �

ش�� �لمة 
ُ
 ألي منطقة �� محيط اآلالت أو حولها ال�ي يتعرض ف��ا ال�خص �خاطر تتعلق بال�حة أو السالمة “منطقة خطرة”(ب) �

ش�� عبارة 
ُ
ا �� منطقة ا�خطرألي �خص يتواج “ال�خص املعرض ل�خطر”(ج) � ا أو جزئي�  د �لي�

شغل”(د) ُ�ش�� مصط�ح 
ُ
إ�� ال�خص أو األ�خاص الذين يقومون بتثبيت أو �شغيل أو صيانة أو تنظيف أو إصالح أو تحر�ك  “امل

 اآلالت.

 ملع�ى ا�جمع ب�ن احتمال اإلصابة أو الضرر بال�حة ودرجة إ�حاقها �� ا�حاالت ا�خطرة “مجازفة”(ه) ُ�ش�� لفظ 

ش�� �لمة 
ُ
 إ�� وجوب االبتعاد عن اآلالت املستخدمة ع�� وجھ التحديد عن طر�ق وضع ا�حواجز ا�جسدية “وقائي”(و) �

 إ�� جهاز يقلل من ا�خاطر (خالف ا�جهاز الوقائي) إما بمفرده أو باالش��اك مع أحد ا�حراس “جهاز حماية”(ز) ُ�ش�� مصط�ح 

 تخدام اآلالت وفًقا للمعلومات الواردة �� التعليمات املستخدمةإ�� اس “االستخدام املقصود”(ح) ُ�ش�� 

إ�� استخدام اآلالت بطر�قة بخالف ا�حددة �� �عليمات االستخدام  “إساءة االستخدام املتوقعة املعقولة”) ُ�ش�� مصط�ح ط(

 ولك��ا قد تنجم عن تصرف إ�سا�ي يمكن توقعھ �سهولة.

 مبادئ الت�امل للسالمة .1-1-2

ة لالستخدام والتشغيل(أ) ي والتعديل والصيانة دون �عر�ض األ�خاص  جب تصميم اآلالت و�شييدها بحيث ت�ون مركبة ومعدَّ

 �� ظل ظروف االستخدام املتوقعة مع مراعاة أي سوء استخدام متوقع ع�� نحو معقول. ل�خطر عندما تتم هذه العمليات

بما �شمل مراحل النقل والتجميع  مخاطر خالل العمر االف��ا�ىي لآلالتيكمن الهدف من هذه التداب�� �� القضاء ع�� أي 

 والتفكيك والتعطيل والتخلص م��ا.

 (ب) عند اختيار أ�سب الطرق، يجب ع�� الصا�ع أو ممثلھ املعتمد العمل ع�� تطبيق املبادئ التالية، 

م:  حسب ال��تيب املقدَّ

 العبث بتصميم اآلالت أو تركي��ا) ا�حد من ا�خاطر أو تقليلها قدر اإلم�ان (عدم —

 اتخاذ التداب�� الوقائية الالزمة فيما يتعلق با�خاطر ال�ي ال يمكن القضاء عل��ا —

توعية املستخدم�ن با�خاطر املتبقية الناتجة عن أي قصور �� تداب�� ا�حماية املعتمدة، وتوضيح نوعية التدر�ب املطلوب  —

 عن تحديد املتطلبات لتوف�
ً
 من املعدات. � ا�حماية ال�خصيةفضال

(ج) عند تصميم وتركيب اآلالت وعند صياغة التعليمات، يجب ع�� الصا�ع أو املمثل املعتمد أن يتو�� ا�حذر عند االستخدام 

 املع�ي لها وأيًضا عند أي سوء استخدام يمكن توقعھ �ش�ل معقول.
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من شأنھ أن ينتج عنھ مصدًرا  لطبي�� إذا �ان هذا االستخدامو�جب تصميم اآلالت و�شييدها بطر�قة تمنع االستخدام غ�� ا

استخدام اآلالت وفق ما أثبتتھ  ل�خطر، �لما �ان ذلك مناسًبا، يجب توجيھ التعليمات بحيث يمكن جذب انتباه املستخدم إ�� طرق 

 التجر�ة.

ع ملعدات  (د) يجب تصميم اآلالت وتصنيعها مع األخذ �� االعتبار القيود ال�ي �ع��ض املشغل
َّ
د أو املتوق نتيجة االستخدام ا�حدَّ

 الوقاية ال�خصية.

 (هـ) يجب تزو�د اآلالت بجميع املعدات وامل�حقات ا�خاصة الالزمة لتمك�ن �عديلها وصيان��ا واستخدامها بأمان.

 املواد واملنتجات  .1-1-3

 �عمل املواد أو املنتجات ال�ي �ستخدم �� تركيب اآلالت ع�� 
ّ

�عر�ض �حة وسالمة األ�خاص ل�خطر، وخاصة، عندما يجب أال

يتم استخدام السوائل، فيجب ا�حرص عند �شييد اآلالت وتركي��ا ع�� القضاء ع�� مخاطر التعرض �سبب التعبئة أو االستخدام 

 أو اإلصالح أو التصر�ف.

 اإلضاءة  .1-1-4

ية حيث من ا�حتمل أن يؤدي غيا��ا إ�� التعرض للمخاطر ع�� يجب تزو�د اآلالت بإضاءة مت�املة مناسبة لعمليات التشغيل املعن

 الرغم من اإلضاءة ا�حيطة الطبيعية باآلالت.

يجب تصميم وتركيب اآلالت بحيث ال ي�ون هناك احتمالية �� أن �سبب إزعاًجا أو بم�ان يوجد بھ ضوء مز�ج وذلك مع التأكد من 

 حركة �سبب الضوء.عدم وجود آثار جانبية خط��ة ع�� األجزاء املت

 أما بالنسبة لألجزاء الداخلية ال�ي تتطلب مناطق للفحص والتعديل املتكرر والصيانة فيجب توف�� اإلضاءة املناسبة لها.

 تصميم اآلالت لتسهيل التعامل معها  .1-1-5

 يجب أن تتمتع اآلالت أو أي أجزاء من م�ونا��ا با�خصائص التالية:

 القدرة ع�� التعامل معها ونقلها بأمان، —

 أن يتم �عبئ��ا أو تصميمها بحيث يمكن تخز���ا بأمان ودون إتالف م�ونا��ا. —

�حدوث أي من ا�حر�ات املفاجئة أو ا�خاطر الناتجة عن عدم  وأثناء نقل اآلالت أو األجزاء امل�ونة لها يجب أال ت�ون هناك إم�انية

أما �� حال أن يؤدي وزن اآلالت أو حجمها أو ش�لها أو  تعامل مع اآلالت أو األجزاء امل�ونة وفًقا للتعليمات.االستقرار طاملا يتم ال

ا فيجب أن ت�ون اآلالت أو أي أجزاء من م�ونا��ا: م�ونا��ا ا�ختلفة  إ�� منع نقلها يدو��

 مزودة بم�حقات للرفع —

 قاتأن ت�ون مصممة بحيث يمكن تركي��ا مع هذه امل�ح —

 أن ت�ون لد��ا إم�انية ل��كيب جهاز للرفع ح�ى يمكن رفعها �سهولة، —

ا، فيجب عل��ا:  و�� حالة نقل اآلالت أو أٍي من أجزا��ا يدو��

 أن ت�ون قابلة للنقل �سهولة —
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 أن ت�ون مجهزة للرفع والتحرك بأمان. —

 ال�ي يمكن أن ت�ون خطرة ح�ى وإن �انت خفيفة الوزن. كذلك يجب اتخاذ ترتيبات خاصة للتعامل مع األدوات أو أجزاء اآلالت

 بيئة العمل .1-1-6

�� ظل ظروف االستخدام ا�حدد، يجب تقليل اإلجهاد البد�ي الذي يواجھ املشغل إ�� أد�ى حد ممكن، مع مراعاة توف�� املبادئ 

 البيئية املر�حة مثل:

 التحمل لدى املشغلالسماح بتغي�� األ�عاد املادية والقوة والقدرة ع��  -

 توف�� مساحة �افية لسهولة حركة املشغل -

 عدم تجاوز معدل العمل ا�حدد لآلالت -

-  
ً
ب عمليات الرصد ال�ي تتطلب ترك�ً�ا مطوال  تجنُّ

 �عديل واجهة املستخدم/اآللة مع ا�خصائص املقبولة من جانب املشغل�ن. -

 مواضع التشغيل -1-1-7

ستخدم �� بيئة تمثل مصدًرا للمخاطر ع�� �حة وسالمة املشغل، أو إذا �انت اآلالت نفسها إذا �ان الغرض من هذه 
ُ
اآلالت أن �

مثل مصدًرا ل�خطر، فيجب توف�� وسائل �افية لضمان إتاحة ظروف عمل جيدة للمشغل ضد أي مخاطر متوقعة،
ُ
و�لما �ان  ت

ة مصممة أو مجهزة لتلبية املتطلبات املذ�ورة أعاله، كما يجب ذلك مناسًبا، يجب أن ي�ون موضع التشغيل مزود ب�ابينة مناسب

أما  أن �سمح موضع ا�خروج باإلخالء السريع، وعالوة ع�� ذلك، ينب�� توف�� مخرج طوارئ �� اتجاه مخالف التجاه ا�خرج املعتاد.

 .2-3بالنسبة لآلالت املتنقلة، ف���� الرجوع أيًضا إ�� مواضع العمل

 املقاعد .1-1-8

ن من �
ّ

ش�ل محطات العمل جزًءا ال يتجزأ من آالت الطر�ق �لما �سمح ظروف العمل بذلك، و�جب أن يتم تصميمها �ش�ل يمك

 تركيب املقاعد.

اآلالت فيجب أن ي�ون املقعد مرفًقا  وإذا �ان من الضروري للمشغل ا�جلوس أثناء التشغيل و�ان موضع التشغيل جزء ال يتجزأ من

 مع اآلالت.

شغل أن يمنحھ موضًعا ثابًتا ومر�ًحا، وعالوة ع�� ذلك، يجب أن ي�ون املقعد مناسًبا يتع�ن ع
ُ
 �� مقعد امل

نھ من التحكم �سهولة.
ّ

 وع�� مسافة قر�بة من أجهزة التحكم بحيث يمك

ت املنقولة إ�� العمل ع�� تقليل االه��ازا إذا �انت اآلالت معرضة لاله��ازات، فيجب تصميم املقعد وتركيبھ بطر�قة من شأ��ا

ل جميع الضغوط التشغيلية ال�ي يمكن أن  املشغل إ�� أد�ى درجة ممكنة و�ش�ل معقول، يجب أن ي�ون املقعد مصمًما لتحمُّ

شغل، و�� حالة عدم وجود أرضية تحت أقدام املشغل، فيجب توف�� سناد للقدم�ن مغطى بمادة مقاومة لالنزالق.
ُ
 يتعرض لها امل

 أنظمة التحكم .1-2
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 سالمة وموثوقية أنظمة التحكم .1-2-1

 يجب تصميم أنظمة التحكم بطر�قة تمنع �شوء املواقف ا�خطرة، وقبل �ل �ىيء، يجب تصميمها بالطر�قة 

 ال�ي تجعلها:

 قادرة ع�� الصمود أمام الضغوط التشغيلية ا�حددة والتأث��ات ا�خارجية -

 �ىئ �� األجهزة أو برمجيات نظام التحكمال تتسبب �� حدوث حاالت خطرة من خالل العطل النا -

 ال تتسبب �� حدوث مواقف خطرة من خالل األخطاء الواقعة �� نطاق نظام التحكم -

 تضمن عدم الوقوع �� مواقف خطرة نتيجة لألخطاء البشر�ة املتوقعة أثناء التشغيل -

 و�جب إيالء اهتمام خاص للنقاط التالية:

 ا��ُيحظر بدء عمل اآلالت �ش�ل مف —

 يجب أال يتم �غي�� معلمات اآلالت بطر�قة عشوائية فقد يؤدي هذا التغي�� إ�� وقوع مواقف خطرة —

 يلزم وقف �شغيل اآللة عند صدور أمر بذلك —

 يجب ا�حرص ع�� عدم سقوط أو نقل اآلالت أو أحد أجزا��ا —

 يجب عدم إعاقة التوقف التلقائي أو اليدوي لألجزاء املتحركة، مهما �ان نوعها —

 يجب أن تبقى أجهزة ا�حماية فّعالة تماما أو ي�ون بإم�ا��ا إصدار أمر توقف —

 ة جزئًيا.يجب أن �عمل األجزاء ذات الصلة بالسالمة �� نظام التحكم ع�� نحو متسق مع اآلالت ا�جمعة �لًيا أو اآلالت ا�جمع —

بالنسبة للتحكم الالسل�ي، يجب أن يتم تنشيط اإليقاف التلقائي عند عدم استقبال إشارات التحكم ال�حيحة، بما �� ذلك 

 فقدان االتصال.

 أجهزة التحكم .1-2-2

 يجب أن ت�ون أجهزة التحكم:

 كًناوا�حة للعيان وقابلة للتعرف عل��ا، باستخدام الصور التوضيحية �لما �ان ذلك مم —

 متمركزة �� مواقع �سمح بتشغيلها بأمان دون تردد أو إهدار الوقت وكذلك دون وجود احتمالية لاللتباس —

 مصممة بطر�قة تجعل حرك��ا متسقة مع وظيف��ا —

 واقعة خارج نطاق ا�خطر، فيما عدا حاالت الضرورة لبعض أجهزة التحكم مثل مفتاح تلق�ن متدل أو اإليقاف  —

 وارئ �� حاالت الط

 متمركزة �� مواقع آمنة ح�ى ال تتسبب �� وقوع مخاطر إضافية —

 بحيث يمكن �شغيلها بإجراء متعمد، محمية ومصممة لالستخدام �� حاالت ا�خطر والطوارئ  —

 مصنعة بطر�قة تمك��ا من تحمل القوى التشغيلية املتوقعة، كما يتع�ن إيالء اهتمام خاص ألجهزة اإليقاف  —

 الطوارئ وال�ي يحتمل �عرضها �� األخرى لقوى �شغيلية كب��ة.�� حاالت 
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�� ا�حاالت ال�ي يتم ف��ا تصميم أجهزة التحكم وتركي��ا لتنفيذ إجراءات متعددة، وخاصة �� ا�حاالت ال�ي ال يوجد ف��ا مراسالت 

 الضرورة. ب�ن �خص وآخر، يجب أن يتم عرض اإلجراء الواجب تنفيذه �ش�ل وا�ح لتأكيده عندما تقت�ىي

و�جب أن يتم ترتيب أجهزة التحكم بحيث يتوافق تنسيقها وأسلوب نقلها ومقاوم��ا للتشغيل مع اإلجراء الذي يتع�ن القيام بھ، مع 

 األخذ �� االعتبار املبادئ البيئية.

 يجب تزو�د اآلالت باملؤشرات املطلو�ة للتشغيل اآلمن، و�جب أن ي�ون املشغل قادًرا ع�� قراء��ا 

 موضع التحكم. من

يجب أن يضمن املشغل عدم وجود أي �خص �� منطقة ا�خطر �� جميع مواضع التحكم، هذا إ�� جانب ضرورة تصميم نظام 

التحكم بطر�قة تمنع بدء �شغيلھ �� حالة تواجد أي �خص داخل نطاق ا�خطر، و�� حال عدم إم�انية تطبيق أي من تلك 

مرئي أو �ل��ما قبل بدء �شغيل اآلالت، حيث يجب أن ي�ون لدى األ�خاص املعرض�ن اإلجراءات، فيجب إعطاء إنذار صو�ي أو 

 ل�خطر وقًتا �افًيا ملغادرة منطقة ا�خطر أو منع �شغيل اآلالت.

وإذا لزم األمر، يجب أن يتم توف�� وسائل تضمن اقتصار التحكم �� اآلالت من مواضع التحكم فقط وال�ي تتواجد �� موقع واحد 

واقع محددة مسبًقا، و�� حالة وجود أك�� من موضع تحكم، فينب�� تصميم نظام التحكم بطر�قة تجعل استخدام موضع أو عدة م

 واحد يحول دون استخدام املواضع األخرى، باستثناء عناصر التحكم �� حاالت التوقف أو إيقاف الطوارئ.

د �ل موضع بجميع أجهزة التحكم املطلو�ة دون أن ُ�عيق عندما يمكن �شغيل اآللة من خالل موض�� �شغيل أو أك��، يجب تزو�

 املشغل�ن عمل �عضهم البعض أو يقومون بتعر�ض اآلخر�ن ل�خطر.

 بدء التشغيل .1-2-3

 الغرض. يجب أن يبدأ �شغيل اآلالت عن طر�ق التشغيل الطو�� فقط ومن خالل جهاز التحكم املتوفر لهذا

 و�نطبق الشرط نفسھ عند:

 اآلالت �عد التوقف أًيا �ان السبب إعادة �شغيل —

 وقوع �غي�� كب�� �� ظروف التشغيل. —

وع�� الرغم من ذلك، يمكن أن يتم إعادة �شغيل اآلالت أو إجراء �غي��ات �� ظروف التشغيل عن طر�ق التشغيل الطو�� �جهاز 

 آخر بخالف جهاز التحكم املتوفر لهذا الغرض شر�طة أال يؤدي ذلك إ�� حالة خطرة.

و�النسبة لآلالت ال�ي �عمل �� الوضع التلقائي، فقد ي�ون من املمكن بدء �شغيل اآلالت أو إعادة �شغيلها �عد إيقافها أو حدوث 

 �غي�� �� ظروف التشغيل دون تدخل �شري، شر�طة أال يؤدي ذلك إ�� أي من املواقف ا�خطرة.

دء التشغيل و�التا�� إم�انية �عر�ض �عض املشغل�ن ل�خطر، يجب عندما �شتمل اآلالت ع�� العديد من أجهزة التحكم ا�ختصة بب

تركيب أجهزة إضافية للقضاء ع�� هذه ا�خاطر، وإذا تطلبت دوا�� السالمة أن يتم بدء التشغيل أو التوقف �� �سلسل محدد، 

 فيجب أن ت�ون هناك أجهزة تضمن تنفيذ هذه العمليات بال��تيب ال�حيح.
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 إيقاف التشغيل .1-2-4

 إيقاف التشغيل العادي .1-2-4-1

 يجب تزو�د اآلالت بجهاز تحكم، بحيث تنتقل من خاللھ اآلالت إ�� وضع التوقف التام �ش�ل آمن.

يجب أن ت�ون �ل محطة عمل مزودة بجهاز تحكم إليقاف �عض وظائف اآلالت أو جميعها، استناًدا إ�� ا�خاطر القائمة ح�ى يتم 

 �شغيل اآلالت �ش�ل آمن.

 أن ت�ون األولو�ة ألدوات التحكم املتعلقة بإيقاف �شغيل اآلالت ع�� أدوات التحكم املتعلقة ببدء التشغيل. يجب

و�مجرد أن تتوقف اآلالت أو وظائفها ا�خطرة عن العمل، يجب قطع إمدادات الطاقة عن املشغالت املعنية، كما يطلب ألسباب 

 الطاقة عن املشغالت، مع وجوب مراقبة حالة التوقف واإلبقاء عل��ا.�شغيلية استخدام تحكم التوقف دون قطع إمدادات 

 التوقف �� حالة الطوارئ  .1-2-4-2

 يجب أن يتم تزو�د اآلالت بواحدة أو أك�� من أجهزة إيقاف الطوارئ وذلك لتفادي مواقف ا�خطر الفع�� أو الوشيك.

 تنطبق االستثناءات التالية:

لم يقلل من وقت التوقف أو ألنھ ال �عمل ع�� تفعيل  ف الطوارئ ف��ا من حجم ا�خطر، إما ألنھاآلالت ال�ي ال يقلل جهاز توق -

 ا�خاطر. التداب�� ا�خاصة الالزمة للتعامل مع

 اآلالت ا�حمولة باليد أو املوجهة باليد. —

 يجب أن ي�ون ا�جهاز:

 قابل للتحديد ووا�ح للعيان و�مكن الوصول إليھ �سرعة —

 يقاف عملية التشغيل ا�خطرة �� أسرع وقت ممكن دون التسبب �� مخاطر إضافيةقادر ع�� إ —

 قادر ع�� إطالق أو السماح ببعض التحر�ات الوقائية �لما ي�ون ذلك ضرورً�ا. —

و�مجرد تنشيط جهاز إيقاف الطوارئ �عد تلقي أمر التوقف، يجب دعم هذا األمر من خالل �عشيق جهاز إيقاف الطوارئ ح�ى يتم 

 جاوز هذا التعشيق ع�� وجھ التحديد.ت

يجب أال يتم �عشيق ا�جهاز دون �شغيل أمر التوقف، بحيث يمكن فك �عشيق ا�جهاز من خالل التشغيل ال�حيح فقط، و�جب 

 أال يؤدي فك �عشيق ا�جهاز إ�� إعادة �شغيل اآلالت ولكن السماح بإعادة التشغيل فقط.

 ة و�عمل �� جميع األوقات، �غض النظر عن وضع التشغيل.يجب أن ت�ون وظيفة إيقاف الطوارئ متاح

 ع��ا.
ً
 يجب أن تدعم أجهزة إيقاف الطوارئ تداب�� ا�حماية األخرى دون أن ت�ون بديال

 تجميع اآلالت .1-2-4-3
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تيح لعناصر التحكم �� التوقف، بما 
ُ
�� ذلك أجهزة �� حالة تصميم اآلالت أو أجزاء م��ا �ي �عمل مًعا، فيجب تصميمها بطر�قة ت

إيقاف الطوارئ، القدرة ع�� إيقاف �شغيل اآلالت باإلضافة إ�� جميع املعدات ذات الصلة وذلك إذا �ان يمثل استمرار التشغيل 

 حالة خط��ة.

 اختيار أوضاع التحكم أو التشغيل .1-2-5

 استثناء إيقاف الطوارئ.يجب أن يل�� وضع التحكم أو التشغيل ا�حدد جميع أوضاع التحكم أو التشغيل األخرى ب

بحيث يتطلب األمر تفعيل تداب�� ، إذا تم تصميم اآلالت وتركي��ا بطر�قة �سمح باستخدامها �� أوضاع تحكم أو �شغيل متعددة

وقائية أو إجراءات �شغيل مختلفة، فيجب أن ت�ون مزودة بُمحدد الوضع الذي يمكن تأمينھ �� �ل موضع، و�جب أن ت�ون �ل 

ح
ُ
 دد وا�حة وأن يتوافق مع وضع �شغيل أو تحكم واحد.مواضع ا�

حدد بطر�قة تحديد أخرى، �عمل ع�� تقييد استخدام وظائف معينة �� اآلالت لفئات معينة من املشغل�ن.
ُ
 و�مكن استبدال ا�

جهاز الوا�� و�جب أن �� �عض حاالت التشغيل، يجب أن ت�ون اآلالت مؤهلة للعمل مع اقتالع الوقائي أو مع إزالتھ أو مع �عطيل ا�

د وضع التحكم أو التشغيل قادرا ع�� القيام باآل�ي �� وقت واحد:  ي�ون ُمحّدِ

 �عطيل جميع أوضاع التحكم أو التشغيل األخرى  —

 إم�انية �شغيل الوظائف ا�خطرة فقط بواسطة أجهزة التحكم ال�ي تتطلب إجراءات مستدامة —

 ت ا�خطر املنخفض فقط مع منع العواقب الوخيمة امل��تبة إم�انية �شغيل الوظائف ا�خطرة �� حاال  —

 ع�� ا�خاطر

 منع �شغيل أي من الوظائف ا�خطرة عن طر�ق اإلجراءات الطوعية أو غ�� الطوعية من خالل مستشعرات اآلالت —

د وضع التحكم أو التشغيل تداب �� وقائية أخرى مصممة إذا لم يتم استيفاء الشروط األر�عة �� نفس الوقت، يجب أن ينشط محّدِ

 لضمان توف�� نطاق تدخل آمن.

 و�اإلضافة إ�� ذلك، يجب أن ي�ون املشغل قادًرا ع�� التحكم �� �شغيل األجزاء ال�ي �عمل عل��ا من نقطة التعديل.

 انقطاع مصدر التيار الكهر�ائي .1-2-6

 إ�� وقوع مواقف خطرة. التيار الكهر�ائييجب أال يؤدي انقطاع التيار أو إعادة التوصيل �عد االنقطاع أو تذبذب 

 و�جب إيالء اهتمام خاص للنقاط التالية:

 ُيحظر بدء �شغيل اآلالت �ش�ل مفا�� —

 جب أال يتم �غي�� معلمات اآلالت بطر�قة عشوائية فقد يؤدي هذا التغي�� إ�� وقوع مواقف خطرة —

 ُيحظر �شدة منع إيقاف اآلالت عند إعطاء أمر بذلك —

 ا�حرص ع�� عدم إسقاط أو قذف األجزاء املتحركة من اآلالتيجب  —

 يجب عدم إعاقة التوقف التلقائي أو اليدوي لألجزاء املتحركة، مهما �ان نوعها —

 يجب أن تبقى أجهزة ا�حماية فّعالة تماما أو قادرة ع�� إصدار أمر توقف —
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 الوقاية من ا�خاطر املي�انيكية .1-3

 قرارخطر فقدان االست .1-3-1

يجب أن ت�ون اآلالت وم�ونا��ا وتركيبا��ا مستقرة بالقدر ال�ا�� لتجنب خطر االنقالب أو السقوط أو التحرك العر�ىي أثناء النقل 

 أو التجميع أو التفكيك أو أي عمل آخر ينطوي ع�� �شغيل اآلالت.

 إذا �ان ش�ل اآلالت أو تركي��ا ال�حيح ال يمنح ثباًتا �افًيا، فيجب تضم�ن سبل اإلرساء املناسب مع اإلشارة 

 إل��ا �� التعليمات.

 خطر التفكيك أثناء التشغيل .1-3-2

 ها.يجب أن يتم تجه�� أجزاء اآلالت وروابطها ا�ختلفة �ش�ل �سمح لها بتحمل الضغوط الواقعة عل��ا عند استخدام

يجب أن تتناسب متانة املواد املستخدمة مع طبيعة بيئة العمل املتوقعة من خالل الصا�ع أو ممثلھ املعتمد، وال سيما �� حالة 

 ظهور عالمات الب�� أو التقادم أو التآ�ل أو االحت�اك.

 و�نب��  يجب أن تو�ح التعليمات نوع ومعدل تواتر عمليات الفحص والصيانة املطلو�ة ألغراض السالمة.

 أن �ش�� التعليمات عند االقتضاء إ�� األجزاء املعرضة للب�� واملعاي�� ا�حددة لالستبدال.

و�� ا�حاالت ال�ي ال يزال ف��ا خطر التمزق أو التفكك قائًما ع�� الرغم من التداب�� املتخذة، يجب تثبيت األجزاء املعنية أو وضعها 

 الشظايا لتفادي حدوث مواقف خطرة.أو حماي��ا بطر�قة �سمح باحتواء 

يجب أن ت�ون �ل من األنابيب الصلبة واملرنة ال�ي تحمل السوائل، وخاصة تلك ال�ي تقع تحت الضغط العا��، قادرة ع�� تحمل 

 الضغوط الداخلية وا�خارجية ا�حتملة و�جب أن ت�ون محمية ومثبتة بقوة لضمان عدم وجود مخاطر نتيجة التمزق.

 لذي يتم فيھ �غذية مواد املعا�جة إ�� األداة تلقائًيا، يجب استيفاء الشروط التالية لتجنب �عرض األ�خاص ل�خطر:�� الوقت ا

 عند حدوث تالمس ب�ن قطعة العمل واألداة، يجب أن ت�ون األخ��ة قد استعادت حال��ا الطبيعية وقابلي��ا للتشغيل -

 أو عن طر�ق ا�خطأ)، يجب أن يتم التنسيق ب�ن حركة التغذية وحركة األداة. عند بدء �شغيل األداة أو تم إيقافها (عن قصد -

 ا�خاطر الناتجة عن سقوط األجسام أو قذفها .1-3-3

 يجب اتخاذ االحتياطات ملنع ا�خاطر الناتجة عن السقوط أو األجسام املقذوفة.

 ا�خاطر املتعلقة باألسطح أو ا�حواف أو الزوايا .1-3-4

أغراض االستخدام، يجب أن ت�ون األجزاء ال�ي يمكن الوصول إل��ا من ا�جهاز بال حواف أو زوايا حادة أو ذات  بقدر ما �سمح

 أسطح خشنة بما يتسبب �� حدوث إصابات.

 ا�خاطر املتعلقة باآلالت املركبة .1-3-5

اجة إ�� استخدام العناصر األخرى، يجب أن يتم تصميم اآلالت وتركي��ا بطر�قة تمكن من استخدام �ل عنصر ع�� حدة دون ا�ح

وال�ي قد �ش�ل خطًرا ع�� األ�خاص املستخدم�ن لها، وذلك عندما ُيقصد من استخدام اآلالت تنفيذ عمليات مختلفة مع إزالة 

 القطعة املوجودة ب�ن �ل عملية وأخرى يدوً�ا (آلة مركبة).
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 �ش�ل منفصل. اأو إيقافه ة� محميعناصر غ� ةولهذا الغرض، يجب أن ي�ون من املمكن بدء �شغيل أي

 ا�خاطر املتعلقة بتغي�� ظروف التشغيل .1-3-6

وتركي��ا بطر�قة يمكن أن يتم من خاللها ��يئة و�عديل هذه  عندما تقوم اآلالت �عمليات �شغيل �� ظروف مختلفة، فيجب ��يئ��ا

 الظروف بأمان وموثوقية.

 ا�خاطر املتعلقة باألجزاء املتحركة .1-3-7

التالمس الذي يمكن أن يؤدي بدوره إ�� وقوع حوادث أو تزو�دها  يجب أن يتم تصميم وتركيب األجزاء املتحركة بطر�قة تمنع مخاطر

 بأجهزة وقائية.

يجب اتخاذ جميع ا�خطوات الالزمة ملنع اإلعاقة العرضية لألجزاء املتحركة املشاركة �� العمل. و�� حال احتمالية حدوث إعاقة ع�� 

م من اتخاذ التداب�� الالزمة، فيجب توف�� أجهزة وأدوات ا�حماية ا�حددة إن أمكن ذلك، بما يمكن من منع إعاقة املعدات الرغ

 بأمان.

 كما تو�ح التعليمات والعالمات املوضوعة ع�� اآلالت نوعية هذه األجهزة الوقائية ا�حددة وكيفية استخدامها.

 الناتجة عن األجزاء املتحركةاختيار ا�حماية ضد ا�خاطر  .1-3-8

يجب أن يتم اختيار الواقيات أو أجهزة ا�حماية من ا�خاطر الناتجة عن �شغيل األجزاء املتحركة ع�� أساس نوع ا�خاطر، كما 

 يجب استخدام اإلرشادات التالية للمساعدة �� االختيار.

 العمل األجزاء املتحركة املشاركة �� 1-3-8-1

صممة �حماية األفراد ضد ا�خاطر الناتجة عن 
ُ
 بما ي��: العمل �� املشاركة املتحركة األجزاءيجب أن تتسم الواقيات امل

 .1-2-4-1إما أن ت�ون الواقيات الثابتة املشار إل��ا �� القسم  —

شار إل��ا �� القسم  —
ُ
 .2-2-4-1الواقيات املتحركة املتشابكة امل

 الواقيات املتحركة املتشابكة عندما يف��ض الدخول املتكرر.�نب�� استخدام و 

 نقل األجزاء املتصلة بالعملية .1-3-8-2

 الواقيات أو أجهزة ا�حماية املصممة �حماية األفراد ضد ا�خاطر الناتجة عن األجزاء املتحركة

 املتصلة بالعملية يجب أن ت�ون ضمن أحد ا�خيارات التالية:

 .1-2-4-1يات الثابتة املشار إل��ا �� القسم إما أن ت�ون الواق —

شار إل��ا �� القسم  —
ُ
 2-2-4-1الواقيات املتحركة املتشابكة امل

شار إل��ا �� القسم  —
ُ
 3-4-1أجهزة حماية املشغل امل

 مز�ج من ا�خيارات الواردة أعاله —

حركة املتصلة بالتشغيل �سبب ضرورة تدخل املشغل ومع ذلك، �� حالة عدم التمكن ع�� الوصول �ش�ل �امل إ�� �عض األجزاء املت

 �� العمليات، فيجب تزو�د تلك األجزاء بما ي��:
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 واقيات ثابتة أو واقيات متحركة متشابكة بما يمنع الوصول إ�� أقسام القطع ال�ي لم يتم استخدامها أثناء العمل —

شار إل��ا �� القسم  —
ُ
نع الوصول إ�� أقسام األجزاء املتحركة حينما ي�ون الوصول إل��ا بما يم 3-2-4-1واقيات قابلة للتعديل امل

 ضرورً�ا

 مخاطر التحر�ات غ�� املتحكم ��ا .1-3-9

 عندما يتم إيقاف أي جزء من أجزاء اآلالت، يجب منع أي انجراف عن موضع التوقف ألي سبب 

 غ�� العمل ع�� أجهزة التحكم و�جب أال �ش�ل ذلك أي خطورة.

 املطلو�ة ألجهزة حماية املشغل وأجهزة ا�حماية ا�خصائص .1-4

 املتطلبات العامة .1-4-1

 الواقيات وأجهزة ا�حماية يجب أن:

 ت�ون ذات هي�ل صلب. —

ثبت �ش�ل آمن. —
ُ
 ت

 ال تؤدي إ�� أي مخاطر إضافية. —

مرر �سهولة —
ُ
 ال ت

 يتم وضعها ع�� مسافة �افية من منطقة ا�خطر. —

 عرقلة عرض عمليات اإلنتاج.تتسبب �� حد أد�ى من  —

تمكن من تنفيذ العمل األسا�ىي فيما يتعلق ب��كيب أو استبدال األدوات وتنفيذ أعمال الصيانة عن طر�ق تقييد الوصول  —

 حصرً�ا إ�� منطقة إتمام األعمال دون ا�حاجة إ�� إزالة الوا�� أو �عطيل جهاز ا�حماية إذا �ان ذلك ممكًنا.

ب أن �عمل الواقيات، �لما أمكن ذلك، ع�� ا�حماية من األجسام أو املواد املقذوفة أو الساقطة وكذلك باإلضافة إ�� ذلك، يج

 ا�حماية من االنبعاثات الناتجة عن �شغيل اآلالت.

 متطلبات الواقيات ا�خاصة. 1-4-2

 الواقيات الثابتة .1-4-2-1

ملعدات ا�خطرة ال�ي قد يمكن إزال��ا أثناء التشغيل العادي أو أعمال الواقيات الثابتة �� عبارة عن أغطية تمنع الوصول إ�� أجزاء ا

التنظيف أو الصيانة، و�عد �ل من األغطية واألجزاء األخرى، ال�ي قد يتم إزال��ا كجزء من العمل األسا�ىي ع�� اآلالت ال�ي يقوم 

 بتشغيلها الصا�ع أو املتخصص جزًءا من هي�ل املعدات وال �عت�� واقيات. 

 التأكد من وضع الواقيات الثابتة من خالل أنظمة يمكن فتحها أو إزال��ا من خالل األدوات فقط.يجب 

 يجب أن تظل أنظمة التثبيت متصلة بالواقيات أو اآلالت عند إزالة الواقيات �لما أمكن ذلك.
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 يجب أال �ستقر الواقيات �� م�ا��ا دون املثبتات ا�خاصة ��ا، �لما أمكن ذلك.

 �حواجز املتحركة املتشابكةا .1-4-2-2

 ا�حواجز املتحركة املتشابكة يجب أن:

 تظل متصلة باآللة عند فتحها �لما أمكن. —

صمم وتركب بطر�قة ال يمكن �عديلها إال من خالل إجراء متعمد. —
ُ
 ت

 يجب أن ترتبط الواقيات املتحركة املتشابكة بجهاز �عشيق يقوم بـ:

 ى يتم إغالق الواقيات.منع بدء وظائف اآللة ا�خطرة ح� —

 إصدار أمر إيقاف عندما ت�ون الواقيات غ�� مغلقة. —

أينما تمكن املشغل من الوصول إ�� منطقة ا�خطر قبل توقف الوظائف ا�خطرة، يجب أن ترتبط الواقيات املتحركة بجهاز قفل 

 الوا�� باإلضافة إ�� جهاز التعشيق الذي:

 تم غلق الوا�� وإح�ام قفلھ.يمنع بدء وظائف اآلالت ا�خطرة ح�ى ي —

 يحافظ ع�� بقاء الوا�� مغلًقا ح�ى يتم التأكد من توقف مخاطر اإلصابة الناتجة عن وظائف اآللة ا�خطرة. —

 يجب تصميم الواقيات املتحركة املتشابكة بطر�قة تمنع بدء أو توقف وظائف اآللة ا�خط��ة حال فقد أو عطل أحد م�ونا��ا.

 لقابلة للتعديل وال�ي تقيد الوصول الواقيات ا .1-4-2-3

 الواقيات القابلة للتعديل وال�ي تقيد الوصول إ�� تلك املناطق من األجزاء املتحركة الالزمة للعمل يجب أن ت�ون:

 قابلة للتعديل يدوً�ا أو تلقائًيا وذلك وفق نوع العمل املرتبط. —

 قابلة للتعديل �ش�ل سريع دون استخدام األدوات. —

 املتطلبات ا�خاصة ألجهزة ا�حماية .1-4-3

 يجب تصميم أجهزة ا�حماية ودمجها مع نظام التحكم بطر�قة �سمح بـ:

 عدم إم�انية �شغيل األجزاء املتحركة بينما ي�ون من املمكن للمشغل الوصول إل��ا. —

 عدم وصول األفراد إ�� األجزاء املتحركة بينما ال تزال األجزاء �� وضع ا�حركة. —

 بدء أو توقف وظائف اآللة ا�خطرة حال فقد أحد م�ونا��ا أو �عطلها.منع  —

 يجب أن يتم �عديل أجهزة ا�حماية القابلة للتعديل من خالل إجراء متعمد.

 ا�خاطر الناتجة عن ال�وارث األخرى  .1-5

 اإلمداد بالطاقة .1-5-1

 بطر�قة تمكن من منع األخطار ذات الطبيعة الكهر�ائية. يجب أن ت�ون اآللة املتصلة بالتيار الكهر�ائي مصممة ومركبة ومجهزة
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ا�خاصة  BD-142-004-01)يجب أن تنطبق أهداف السالمة املنصوص عل��ا �� الالئحة الفنية للمعدات ذات ا�جهد املنخفض (

 املطابقة بتقو�ملقة ك، ال تخضع االل��امات املتع��يئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ي ع�� اآلالت، ومع ذل

 اآلالت �� السوق أو دخولها �� ح�� االستخدام، فيما يتعلق باألخطار الكهر�ائية إال هذه الالئحة الفنية فقط. وضعو

حيث تم وضعها ��  الدول األعضاءا�خاص ب 9يجب أن ت�ون املعدات الكهر�ائية مناسبة لإلمدادات الكهر�ائية املدرجة �� امل�حق 

 ح�� االستخدام.

 الكهر�اء الساكنة .1-5-2

يجب أن يتم تصميم اآلالت وتركي��ا بطر�قة تمنع أو تحد من احتمالية تراكم ال�حنات الكهر�ية ا�خط��ة أو يتم تزو�دها بنظام 

 تفريغ.

 مصادر إمدادات طاقة غ�� الكهر�اء .1-5-3

الكهر�اء، يجب أن يتم تصميمها وتجه��ها لتفادي جميع ا�خاطر ا�حتملة املرتبطة  عندما ت�ون اآللة مدعومة بمصدر طاقة غ��

 بمصادر الطاقة األخرى.

 أخطاء ال��كيب .1-5-4

قد �ش�ل األخطاء ا�حتمل حدو��ا عند تركيب أو إعادة تركيب أجزاء معينة �� اآللة مصدًرا ل�خطر، ولكن يجب أن ي�ون هذا األمر 

بب طر�قة تصميم وت�و�ن هذه األجزاء باإلضافة إ�� تقديم معلومات �افية ع�� تلك األجزاء أو ع�� املبيتات غ�� جائز ا�حدوث �س

 ا�خاصة ��ا، كما يجب توف�� نفس املعلومات ع�� األجزاء املتحركة واملبيتات ا�خاصة ملعرفة اتجاهات ا�حركة وتجنب وقوع مخاطر.

 ومات مستفيضة حول تلك ا�خاطر.وعند الضرورة، يجب أن تقدم اإلرشادات معل

 قد �ش�ل التوصيالت ا�خاطئة مصدًرا للمخاطر، ولكن �عد هذا األمر غ�� ممكًنا

 �سبب طر�قة تصميم اآللة وتوف�� معلومات �افية ع�� العناصر الواجب توصيلها وكذلك ع�� وسائل االتصال �لما أمكن ذلك.

 درجات ا�حرارة القصوى  .1-5-5

محددة ملنع مخاطر اإلصابة الناتجة عن مالمسة أجزاء اآلالت أو االق��اب م��ا أو من مواد مرتفعة أو منخفضة يجب اتخاذ خطوات 

 ا�حرارة.

 و�جب أيًضا اتخاذ ا�خطوات الضرور�ة لتجنب مخاطر املواد الساخنة أو الباردة للغاية ال�ي يتم قذفها.

 ا�حرائق .1-5-6

�قة �ساعد ع�� تفادي خطر �شوب ا�حرائق أو ارتفاع درجة ا�حرارة ال�ي تتسبب اآللة �� يجب أن يتم تصميم اآلالت وتركي��ا بطر 

 إنتاجها أو الغازات أو السوائل أو الغبار أو األبخرة أو غ��ها من املواد الناتجة عن استخدام �عض اآلالت.

 االنفجارات .1-5-7

تتسبب اآلالت �� حدوثھ أو ال�ي تحدث �سبب الغازات أو السوائل يجب أن يتم تصميم اآلالت بطر�قة تمنع خطر االنفجار، والذي 

 أو الغبار أو األبخرة أو غ��ها من املواد الناتجة عن �شغيل اآلالت أو املستخدمة ��ا.
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ألح�ام اللوائح الفنية ا�خاصة بتصميم واستخدام  -طاملا وجد خطر االنفجار �سبب استخدام اآلالت  -يجب أن تمتثل اآلالت 

 عدات �� األجواء املتفجرة التا�عة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ي.امل

 الضوضاء .1-5-8

يجب أن يتم تصميم اآلالت وتركي��ا بطر�قة تنخفض معها ا�خاطر الناتجة عن انبعاثات الضوضاء ا�حمولة جًوا إ�� أد�ى مستوى 

 املتقدمة وتوافر وسائل تقليل الضوضاء، والسيما عند مصدر الضوضاء.ممكن، مع مراعاة استخدام الوسائل التقنية 

 يمكن تقييم مستوى انبعاث الضوضاء بالرجوع إ�� بيانات االنبعاثات النسبية آلالت مماثلة.

 االه��ازات .1-5-9

��ا إ�� أد�ى مستوى، مع يجب أن يتم تصميم اآلالت وتركي��ا بطر�قة تمكن من خفض ا�خاطر الناتجة عن االه��ازات الصادرة م

 مراعاة استخدام وسائل التقدم التق�ي وتوافر سبل تقليل الضوضاء، والسيما عند مصدر االه��ازات.

 يمكن تقييم مستوى انبعاثات االه��ازات بالرجوع إ�� بيانات االنبعاثات النسبية �� 

 آالت مماثلة.

 اإلشعاع .1-5-10

 ب ف��ا أو تخفيضها إ�� أد�ى مستوى ممكن بحيث ال تؤثر سلًبا ع�� األفراد.يجب منع انبعاثات اإلشعاع غ�� املرغو 

يجب أن تقتصر االنبعاثات اإلشعاعية األيونية الوظيفية ع�� أد�ى مستوى يكفي لتشغيل اآللة أثناء التشغيل والتنظيف، و�� حالة 

 وجود خطر، يجب تطبيق التداب�� الوقائية الالزمة.

با ع�� األفراد.يجب أن تقتصر االنبعاث
ُ
 ات اإلشعاعية الوظيفية غ�� املؤ�نة أثناء التشغيل والتنظيف ع�� مستو�ات ال تؤثر سل

 إشعاع الل��ر .1-5-12

 حال استخدام معدات الل��ر، ينب�� مراعاة ما ي��:

 ل مفا��.يجب أن يتم تصميم معدات الل��ر املوجودة �� اآلالت وتركي��ا بطر�قة تمنع انبعاث اإلشعاعات �ش� —

يجب حماية معدات الل��ر املوجودة �� اآلالت بطر�قة تجعل اإلشعاع الفعال واإلشعاع الناتج عن اال�ع�اس أو االنتشار  —

 واإلشعاع الثانوي غ�� ضار بال�حة.

يجب أن تضمن املعدات البصر�ة ا�خصصة ملراقبة معدات الل��ر أو �عديلها عدم حدوث أي مخاطر �حية �سبب أشعة  —

 الل��ر.

 انبعاثات املواد ا�خطرة .1-5-13

يجب تصميم اآلالت وتركي��ا بطر�قة تمكن من تجنب استنشاق املواد ا�خطرة أو ابتالعها أو مالمس��ا ل�جلد والعين�ن واألغشية 

 ا�خاطية أو اخ��اقها ل�جلد.

من احتواء املواد ا�خطرة أو تفريغها أو ترسي��ا و�� حاالت ا�خطر ال�ي ال يمكن تجن��ا، يجب أن ت�ون اآللة مجهزة بطر�قة تمكن 

 عن طر�ق الرش باملياه أو التصفية أو املعا�جة بطر�قة أخرى ذات فعالية مماثلة.
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ثبت أجهزة االحتواء أو التفريغ بطر�قة تحقق 
ُ
وعندما ال يتم احتواء العملية �ش�ل ك�� أثناء التشغيل العادي لآللة، يجب أن ت

 أق�ىى تأث��.

 خطر تقييد حركة األفراد داخل اآلالت .1-5-14

يجب أن يتم تصميم اآلالت أو تركي��ا أو تثبي��ا بطر�قة تمنع انحشار أجزاء من ا�جسم داخلها، فإذا �عذر ذلك،.يجب توف�� طر�قة 

 لطلب املساعدة.

 مخاطر االنزالق أو االنحصار أو السقوط .1-5-15

ال�ي يتحرك األفراد خاللها أو يقفون عل��ا بطر�قة تمنع انزالق األفراد أو انحصارهم أو يجب أن يتم تصميم وتركيب أجزاء اآلالت 

 سقوطهم من عل��ا.

 يجب أن تزود تلك األجزاء �لما أمكن بمقابض يدو�ة ثابتة تناسب املستخدم

 وتمكنھ من ا�حفاظ ع�� ثباتھ واستقراره.

 الصاعق .1-5-16

ا�حماية من تأث�� ال��ق أثناء استخدامها، بنظام خاص لتفريغ ال�حنات الكهر�ائية الناتجة إ�� يجب أن تزود اآلالت ال�ي تحتاج إ�� 

 األرض.

 الظروف املناخية �� الدول األعضاء 1-5-17

الرفع ا�خصصة للعمل �� بيئات مفتوحة أو غ�� مكيفة بطر�قة تمك��ا من العمل معدات السالمة و  م�وناتيجب أن تصمم اآلالت و 

 .الدول األعضاءن �� األحوال ا�جو�ة ا�حارة والرطبة �� �ش�ل آم

 متطلبات التوافق الكهرومغناطي�ىي 1-5-18

يجب أال يتجاوز التشويش الكهرومغناطي�ىي الناجم عن اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع املستوى الذي ال يمكن أن 

 كية أو غ��ها من املعدات ع�� النحو املنشود.�عمل معھ أجهزة الراديو أو معدات االتصاالت السلكية والالسل

يجب أن يتوفر �� اآلالت وم�ونات السالمة ومعدات الرفع تجه��ات ل�حماية من خطر التشويش الكهرومغناطي�ىي املتوقع 

 عند االستخدام، ما �سمح لها بالعمل دون حدوث تدهور غ�� مقبول عن استخدامها �� األغراض ا�خصصة لها.

 الصيانة .1-6

 صيانة اآلالت .1-6-1

يجب وضع نقاط التعديل والصيانة خارج مناطق ا�خطر، كما ينب�� التمكن من تنفيذ عمليات التعديل والصيانة واإلصالح 

 والتنظيف �� الوقت الذي تتوقف فيھ اآلالت عن العمل.

ب اتخاذ التداب�� الالزمة للتأكد من أن هذه العمليات وإذا �عذر تنفيذ حالة أو أك�� من ا�حاالت املذ�ورة أعاله ألسباب فنية، يج

 ).5-2-1يمكن تنفيذها بأمان (راجع قسم 

 يجب توف�� نقطة اتصال ملعدات كشف األعطال عند التعامل مع اآلالت املؤتمتة أو غ��ها من اآلالت �� ا�حاالت القصوى.
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ر قابلة لإلزالة واالستبدال �سهولة وأمان، حيث أنھ من خالل يجب أن ت�ون م�ونات اآلالت املؤتمتة الالزم �غي��ها �ش�ل متكر 

 الوصول لهذه امل�ونات يتم تنفيذ هذه املهمات باستخدام الوسائل الفنية الالزمة وفقا لطر�قة التشغيل ا�حددة.

 الوصول إ�� أوضاع التشغيل ونقاط ا�خدمة .1-6-2

 ن �جميع امل�ونات املعيبة أثناء �شغيل اآلالت و�عديلها وصيان��ا.يجب تصميم اآلالت وتركي��ا بطر�قة �سمح بالوصول اآلم

 عزل مصادر الطاقة .1-6-3

 يجب تزو�د اآلالت �عناصر معينة لعزلها عن جميع مصادر الطاقة، و�نب�� تحديد هذه العوازل بوضوح.

 أن ت�ون العوازل قابلة كما يجب أن ت�ون قابلة للقفل عندما �ش�ل إعادة االتصال خطرا ع�� األفراد، كما يجب

للقفل عندما ي�ون املشغل غ�� قادر من خالل أي من النقاط ال�ي يمكنھ الوصول إل��ا من تفقد ما إذا �انت الطاقة ال تزال 

 مقطوعة.

 �� حالة إم�انية توصيل اآللة بمصدر التيار الكهر�ائي، فيمكن إيقاف التشغيل ب�ل سهولة عن طر�ق إزالة القا�س، شر�طة أن

 يتحقق املشغل من خالل أي نقطة من النقاط ال�ي �ستطيع الوصول إل��ا من استمرار إزالة القا�س.

�عد قطع اإلمداد بالطاقة، يجب أن ي�ون من املمكن تفريغ أي طاقة متبقية أو مخزنة �� دوائر اآللة دون �عر�ض األ�خاص ألي 

 خطر.

 عض الدوائر متصلة بمصادر الطاقة للتمكن من�ستث�ى من املتطلبات املذ�ورة أعاله أنھ قد تظل �

تركيب األجزاء وحماية املعلومات وإضاءة األجزاء الداخلية وما إ�� ذلك، و �� هذه ا�حالة، يجب اتخاذ خطوات استثنائية لضمان 

 سالمة املشغل.

 تدخل املشغل .1-6-4

أضيق ا�حدود، وإذا لزم تدخل املشغل، فينب�� تنفيذ يجب أن ت�ون اآلالت مصممة ومجهزة بالش�ل الذي �سمح بتدخل املشغل �� 

 ذلك �سهولة وأمان.

 تنظيف األجزاء الداخلية .1-6-5

 يجب أن يتم تصميم اآللة وتركي��ا بطر�قة تضمن إم�انية تنظيف األجزاء الداخلية

أي مواد غر�بة تدخل ف��ا، فيجب  ا�حتو�ة ع�� مواد خطرة، كما يجب حماية هذه األجزاء من ا�خارج، وإذا �عذر حماية اآللة من

 تصميمها وتركي��ا �ش�ل �سمح بتنظيفها بأمان.

 املعلومات .1-7

 املعلومات والتحذيرات املوجودة ع�� اآللة .1-7-1

معلومات أو أي  يفضل وضع املعلومات والتحذيرات ع�� اآللة �� ش�ل رموز أو صور توضيحية �سهل فهمها، و�جب التعب�� عن

 و�ة أو شفهية باللغة العر�ية أو بلغات �سهل ع�� املستخدم�ن فهمها.تحذيرات مكت
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 املعلومات وأجهزة املعلومات .1-7-1-1

 يجب توف�� املعلومات الالزمة وال�ي �سهل عملية التحكم �� اآلالت بطر�قة وا�حة و�سيطة

 وسهلة الفهم، و�جب أال ت�ون كث��ة للغاية إ�� حد ير�ك املشغل.

 حدات العرض املرئي أو أي وسيلة تفاعلية أخرى لالتصال ب�ن املشغل واآللة سهلة الفهم و�سيطة.و�جب أن ت�ون و 

 أجهزة التحذير .1-7-1-2

 يجب تزو�د اآلالت بأجهزة تقوم بإصدار إشارة ضوئية أو صوتية كتحذير

 ا�خاضعة للرقابة. �� األوقات ال�ي تتعرض ف��ا �حة األ�خاص وسالم��م ل�خطر �سبب أخطاء �شغيل اآلالت غ��

و�� حالة تزو�د اآلالت بأجهزة تحذير�ة، فيجب أن ت�ون إشارا��ا وا�حة وسهلة الفهم، و�جب أن يملك املشغل القدرة ع�� فحص 

 كفاءة �شغيل جميع األجهزة التحذير�ة �� �ل األوقات.

 فيما يتعلق بألوان وإشارات السالمة. الهيئةيجب أن تل��م جميع األطراف باملتطلبات ا�خاصة بلوائح ومعاي�� 

 التحذير من ا�خاطر املتبقية .1-7-2

�� ا�حاالت ال�ي تظل ف��ا ا�خاطر قائمة ع�� الرغم من تداب�� السالمة املتأصلة �� التصميم، يجب اتباع تداب�� ا�حماية التكميلية 

 املعتمدة وتوف�� التحذيرات الالزمة، بما �� ذلك أجهزة التحذير.

 وضع العالمات ع�� اآلالت .1-7-3

 يجب أن يتم وضع عالمات وا�حة ومقروءة وغ�� قابلة لإلزالة عن اآلالت جميعها، كما يجب تطبيق ا�حد األد�ى من املعاي�� اآلتية:

 إن أمكن. املمثل الرس�ياالسم التجاري والعنوان ال�امل للصا�ع و  —

 �عي�ن اآلالت —

 وضع شارة املطابقة ا�خليجية —

 ) ا�خاصة ��يئة التقييس GCTSرمز تتبع املطابقة ( —

 �عي�ن السلسلة أو النوع —

 وضع الرقم التسلس�� إن وجد —

 وضع تار�خ الصنع، أي العام الذي اكتملت فيھ عملية التصنيع. —

 ة.يحظر كتابة تار�خ سابق أو الحق لتار�خ الصنع عند وضع عالمة التوافق مع املعاي�� ا�خليجية ع�� اآلل

عالوة ع�� ذلك، يجب أن يتم وضع عالمات ع�� اآلالت املصممة لالستخدام �� البيئات املعرضة �حدوث انفجارات ف��ا بما يتناسب 

 مع ذلك.

كما ينب�� أن تحمل اآلالت معلومات �املة فيما يتعلق بنوعها وسبل االستخدام اآلمن، وتخضع تلك املعلومات للمتطلبات املذ�وره 

 .1-7-1�� قسم 
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 �� حالة مناولة اآلالت أو جزء م��ا يدو�ا خالل االستخدام العادي �� ح�ن تجاوز كتلة اآللة أو ا�جزء

 كجم، أو �� حالة ضرورة مناولة اآللة أو ا�جزء خالل استخدام معدات الرفع، فيجب أن يتم اإلشارة  15�سبة  

 إ�� حجم الكتلة �ش�ل وا�ح ومقروء. 

ة �ش�� إ�� ا�خاطر ا�جسيمة املتبقية، باإلضافة إ�� تجه��ات معدات ا�حماية ال�خصية الواجب و�تع�ن وضع ملصقات تحذير�

 ارتداؤها.

 التعليمات .1-7-4

 يجب أن يتم إرفاق كتيب �عليمات التشغيل باآلالت جميعها لضمان ال��كيب واالستخدام والصيانة اآلمنة.

ة التعليمات بما يتوافق مع امل
َ
 بادئ املشار إل��ا أدناه.و�جب أن يتم ِصَياغ

 املبادئ العامة لصياغة التعليمات .1-7-4-1

 (أ) يجب أن يتم صياغة التعليمات باللغة العر�ية أو بلغة أو لغات أخرى متفق عل��ا رسميا من قبل املستخدم 

 أو املستورد ال��ائي، بحيث ت�ون مفهومة لدى املستخدم.

، و�� حالة عدم "xxxxو�جب وضع التعليمات املرفقة مع اآللة ع�� الغالف األمامي أو صفحة العنوان "التعليمات األصلية باللغة 

توفر "�عليمات أصلية" بلغة يفهمها املستخدم، يجب أن يوفر الصا�ع أو ممثلھ ا�خول أو ال�خص املسؤول عن توف�� اآلالت �� 

ا م�� 
ً

جمة إ�� اللغات املطلو�ة،  وقد يوافق املستخدم ال��ائي من خالل اتفاق رس�ي مع الصا�ع أو املستورد ع�� املنطقة املعنية ��خ

قبول ال��جمة املقدمة، كما يجب أن يتم وضع التعليمات امل��جمة ع�� الغطاء األمامي أو صفحة العنوان ويشار إل��ا بـ "ترجمة 

 ، و�جب أن تق��ن ال��جمة ب�افة التعليمات األصلية."xxx األصلية إ�� اللغة xxxxالتعليمات من اللغة 

 املمثل الرس�ييمكن ع�� سبيل االستثناء توف�� �عليمات صيانة معدة لالستخدام من قبل موظف�ن مختص�ن ي�لفهم الصا�ع أو 

 بلغة واحدة فقط يفهمها ا�ختصون.

ت فحسب، ولكن أن تأخذ �� اعتبارها أيضا احتمالية إساءة (ب) يجب أن �شمل محتو�ات التعليمات االستخدام املقصود من اآلال 

 استخدام اآلالت �ش�ل معقول.

(ج) �� حالة اآلالت املعدة لالستخدام من قبل مشغل�ن غ�� مهني�ن، يجب أن يتم صياغة التعليمات بطر�قة ترا�� التعليم العام 

 ومستوى فطنة املشغل�ن.

 محتو�ات التعليمات .1-7-4-2

 وي �ل دليل �عليمات �لما لزم األمر ذلك بحد أد�ى ع�� املعلومات اآلتية:يجب أن يحت

 ).4-7-1(أ) مؤشر ع�� الصفحة الرئيسية أو صفحة العنوان يو�ح ما إذا �انت تلك التعليمات أصلية أو م��جمة. (راجع قسم 



هيئة التقييس لدول مجلس 

 التعاون لدول ا�خليج العر�ية

GSO 
وم�ونات السالمة الالئحة الفنية ا�خليجية لآلالت 

 )CDT_180027ومعدات الرفع (
 

 

 94من  48صفحة   
  

 املمثل الرس�ي(ب) االسم التجاري والعنوان ال�امل للصا�ع و

 )1-7-3(جـ) �سمية اآلالت كما هو محدد عل��ا، ويستث�ى من ذلك الرقم التسلس�� (راجع قسم 

(د) إقرار الصا�ع باملطابقة أو وثيقة لعرض محتو�ات هذا اإلقرار تو�ح اآلالت �ش�ل تفصي��، وليس بالضرورة أن تحتوي ع�� 

 الرقم التسلس�� والتوقيع

 (هـ) الوصف العام لآلالت

الرسومات والرسوم البيانية والتوضيحات والتفس��ات الضرور�ة الستخدام وصيانة وإصالح اآلالت إ�� جانب التحقق من أداء (و) 

 وظائفها �ش�ل �حيح

 (ز) وصف محطات العمل ا�حتمل إشغالها من قبل مشغل�ن

 (حـ) وصف الغرض املقصود من استخدام اآلالت

ستخدم ��ا اآلالت، حيث أثبتت التجارب أنھ يمكن استخدام اآلالت بطرق خاطئة(ط) تحذيرات �شأن الطرق ال�ي يجب أال 
ُ
� 

 �عليمات التجميع وال��كيب واالتصال بما �� ذلك الرسومات والرسوم البيانية وطرق تركيب الهي�ل أو وسائل تثبيت اآلالت -ي

 (كـ) التعليمات املتعلقة بالتجميع وال��كيب، ل�حد من الضوضاء والتذبذب

 لـ) �عليمات حول طرق استخدام اآلالت، وإذا لزم األمر، �عليمات لتدر�ب املشغل�ن(

(مـ) معلومات حول ا�خاطر املتبقية ال�ي ال تزال قائمة ع�� الرغم من تداب�� السالمة املتأصلة �� التصميم والوقاية التكميلية 

 وا�حماية املعمول ��ا

 ي يتع�ن ع�� املستخدم اتخاذها، بما �� ذلك، عند االقتضاء(نـ) �عليمات �شأن التداب�� الوقائية ال�

 معدات الوقائية ال�خصية ال�ي يتع�ن توف��ها.

 (سـ) ا�خصائص األساسية لألدوات ال�ي يمكن استخدامها مع اآلالت

 (ع) األوضاع ال�ي تفي ف��ا اآلالت بمتطلبات االستقرار أثناء االستخدام أو االنتقال

 كيك عند ت�ون غ�� صا�حة لالستخدام أو االختبار أو األعطال املتوقعةأو التجميع أو التف

نقل 
ُ
(فـ) �عليمات �غية ضمان إتمام عملية النقل واملعا�جة والتخز�ن �ش�ل آمن، مع مراعاة حجم اآلالت وأجزا��ا ا�ختلفة حيث ت

 تلك األجزاء بصورة منتظمة وع�� حدة

 �� حالة وقوع حادثة أو عطل،(صـ) طر�قة التشغيل ال�ي ينب�� اتباعها 

 وإذا �ان من ا�حتمل أن يحدث ا�سداد، فيجب أن تتضمن تلك الطر�قة إجراءات إزالة اال�سداد بأمان.

 (ق) وصف لعمليات الصيانة والتعديل ال�ي يجب أن يتبعها املستخدم، إ�� جانب التداب�� الوقائية ال�ي ينب�� مالحظ��ا. 

التداب�� الوقائية ال�ي ينب�� اتخاذها أثناء هذه  عمليات التعديل والصيانة الواجبة بأمان، بما �� ذلك (ر) �عليمات ��دف إ�� إجراء

 العمليات

 املشغل�ن(ش) مواصفات قطع الغيار املستخدمة عندما تؤثر ع�� �حة وأمان 
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 135أو  80ضع املشغل ذروتھ (ت) تحذيرات وقاية السمع، إذا �ان من املرجح أن يتجاوز مستوى ضغط صوت االنبعاث عند مو 

ستخدم ف��ا 
ُ
د�سيبل �� وضع االستخدام العادي، و�جب توف�� تحذير يفيد بأن �عرض املشغل ل�جيج سيعتمد ع�� البيئة ال�ي �

املعدات، و�جب التنو�ھ ع�� أن قياس ال�جيج �� بيئة التشغيل العادية يتم ح�ن تبدأ أي من املعدات �� االستخدام، وذلك لتحديد 

 ما إذا �ان وقاية السمع مطلو�ة أم ال، و�مكن أيضا ذكر مستوى انبعاث قوة الصوت إذا رغب الصا�ع �� ذلك. 

(ث) من ا�حتمل أن ترسل اآلالت إشعاعات غ�� مؤ�نة، حيث يمكن أن تتسبب �� ضرر األ�خاص، وتحديًدا األفراد الذين لد��م 

 معلومات متعلقة باإلشعاعات املنبعثة للفاعل واأل�خاص املعرض�ن ل�خطر.أجهزة طبية مغروسة �شطة أو غ�� �شطة، إ�� جانب 

 وثائق املبيعات .1-7-4-3

يجب أن ال تتعارض وثائق املبيعات ال�ي تصف اآلالت مع التعليمات املتعلقة بجوانب ال�حة والسالمة، كما تصف الوثائق السمات 

ا�خاصة بأداء اآلالت ال�ي يجب أن تحتوي ع�� نفس املعلومات ا�خاصة بانبعاثات التذبذب والضوضاء كما هو مو�ح �� 

 التعليمات. 

 حة الضرور�ة التكميلية لفئات محددة من اآلالتمتطلبات السالمة وال� -2

يجب أن تتوفر �افة متطلبات السالمة وال�حة الضرور�ة املو�حة �� هذا الفصل �� �ل من آالت املواد الغذائية أو آالت 

بتة النقالة أو آالت مستحضرات التجميل أو املنتجات الصيدالنية أو اآلالت ا�حمولة باليد أو اآلالت املوجهة باليد أو اآلالت الثا

 ).4الردود األخرى أو آالت أعمال ا�خشب أو املواد ذات ا�خصائص الف��يائية املماثلة (راجع املبادئ العامة نقطة 

 آالت املواد الغذائية وآالت مستحضرات التجميل أو املنتجات الصيدالنية .2-1

 عام .2-1-1

واد الغذائية أو مستحضرات التجميل أو املنتجات الصيدالنية بطر�قة تمنع يجب تصميم وتركيب اآلالت املعدة لالستخدام مع امل

 خطر اإلصابة بالعدوى أو الغثيان أو نقل األمراض املعدية،

 لذا يجب مراعاة املتطلبات التالية:

ستخدم مع املواد الغذائية أو مستحضرات التجميل أو املنتجات الصيدالنية الشرو 
ُ
ط املنصوص عل��ا �� (أ) استيفاء املواد ال�ي �

ذات الصلة، كما يجب تصميم وتركيب اآلالت بطر�قة �سهل تنظيف تلك املواد قبل �ل استخدام، و�� حالة  الهيئةلوائح ومعاي�� 

 عدم إم�انية توف�� ذلك يجب استخدام أجزاء �ستعمل مرة واحدة فقط.

ل أو املنتجات الصيدالنية وغ��ها من أجزاء األسطح ال�ي (ب) �افة األسطح ال�ي تالمس املواد الغذائية أو مستحضرات التجمي

 يمكن التخلص م��ا، يجب أن ت�ون:

 ملساء وال يوجد ��ا شروخ وال شقوق وإال ست�ون م�جأ للمواد العضو�ة، و�طبق نفس ال�ىيء ع�� م�حقا��م. —

 مصممة بطر�قة تحد من ال��وز وا�حواف والتجمعات إ�� أد�ى حد ممكن —

 �قة �سهل عملية تنظيف و�عقيم األجزاء املفككة عند الضرورةمصممة بطر  —

 حيث يجب أن ت�ون األسطح منحنية بنصف قطر �اف للسماح بتنظيف شامل.



هيئة التقييس لدول مجلس 

 التعاون لدول ا�خليج العر�ية

GSO 
وم�ونات السالمة الالئحة الفنية ا�خليجية لآلالت 

 )CDT_180027ومعدات الرفع (
 

 

 94من  50صفحة   
  

(ج) يجب أن يناسب السطح السوائل والغازات والهباء ا�جوي املنبعث من املواد الغذائية أو مستحضرات التجميل أو املنتجات 

 إ�� سهولة تنظيف و�عقيم وتنقية السوائل ليتم فصلها من اآلالت (إذا أمكنالصيدالنية هذا باإلضافة 

 �� وضع "التنظيف").

(د) يجب تصميم وتركيب اآلالت بطر�قة تمنع أي مواد أو �ائنات حية خاصة ا�حشرات من الدخول، هذا إ�� جانب منع أي مواد 

 عضو�ة من ال��اكم داخل األماكن ال�ي ال يمكن تنظيفها.

يجب تصميم وتركيب اآلالت بطر�قة تمنع مالمسة أي مواد إضافية خطرة ع�� ال�حة بما �� ذلك مواد الت�حيم والز�وت مع (هـ) 

املواد الغذائية أو مستحضرات التجميل أو املنتجات الصيدالنية، وإذا لزم األمر، يجب تصميم وتركيب اآلالت بطر�قة �ساعد ع�� 

 بصورة مستمرة.التحقق من االمتثال لهذا املطلب 

 التعليمات .2-1-2

يجب أن تحدد التعليمات ا�خاصة بآالت املواد الغذائية واآلالت ال�ي �ستخدم �� مستحضرات التجميل أو املنتجات الصيدالنية 

أيضا �افة املنتجات املو�ىى باستخدامها وطرق التنظيف والتعقيم والتنقية، ليس فقط �� املناطق ال�ي �سهل الوصول إل��ا ولكن 

 �� املناطق ال�ي يتعذر الوصول إل��ا أو غ�� املناسبة.

 آالت محمولة/موجهة باليد .2-2

 عام .2-2-1

 يجب ع�� اآلالت ا�حمولة باليد أو املوجهة باليد أن:

 �عتمد ع�� نوع اآلالت، كما ين�� أن تحظى �سطح داعم ذو مساحة �افية وعدد �ا�� —

 سب موضوعة بطر�قة تضمن ثبات اآلالت تحت أوضاع التشغيل املطلو�ةمن املقابض والدعامات ذات حجم منا

ال�ي ال يمكن تركها �� أوضاع  إال إذا �ان األمر عس�ً�ا تقنًيا أو �� حالة وجود جهاز تحكم مستقل، أما �� حالة وجود املقابض —

، حيث أ��ا تتناسب مع بدء التشغيل اليدوي وتوقف جهاز التحكم املعد 
ً
بطر�قة توفر للمشغل بدء التشغيل دون ترك آمنة تماما

 املقابض.

املقابض. يجب أن تؤخذ ا�خطوات  حيث ال يوجد خطورة ع�� البدء العر�ىي للتشغيل أو االستمرار فيھ �عد أن ي��ك املشغل —

 املماثلة إذا �ان ذلك املطلب ال يتناسب تقنًيا.

 اإلجازة عند الضرورة، واملالحظة البصر�ة ملنطقة ا�خطر وعمل األدوات —

 إ�� جانب املواد ا�جهزة.

 يجب أن يتم تصميم وتركيب مقابض اآلالت النّقالة بطر�قة �ساعد ع�� التشغيل والتوقف �� اتجاه مستقيم.

 التعليمات. 2-2-1-1

 ذبات املنقولة من خالل اآلالت ا�حمولة أو املوجهة باليد:يجب أن �ستو�� التعليمات املعلومات اآلتية حول التذب

 م/ث، و�� حالة عدم تخطي تلك القيمة 2,5الذراع �� حالة تجاوزها  - القيمة اإلجمالية للتذبذب ال�ي يخضع لها نظام اليدين —
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 يجب ذكر ذلك

 عدم التأكد من القياس —

ت محل االهتمام أو إ�� القيم املبنية ع�� القياسات املأخوذة عن اآلالت يجب أن �ش�� هذه القيم إما إ�� التقييس الفع�� لآلال 

 القابلة للمقارنة تقنًيا وال�ي تمثل اآلالت ال�ي سيتم إنتاجها �� املستقبل.

 �� حالة عدم تطبيق املعاي�� املتسقة يجب قياس بيانات التذبذ باستخدام �ود القياس األك�� مالئمة لآللة.

 التشغيل أثناء القياس والطرق املستخدمة للقياس أو مرجع املعاي�� املطبقة املتسقة. يجب تحديد حاالت

 آالت التثبيت النقالة و آالت االستجابة األخرى  .2-2-2

 عام. 2-2-2-1

 يجب تصميم وتركيب اآلالت الثابتة النقالة أو آالت الردود األخرى بالطر�قة ال�ي تجعل:

 ا�جهاز. املتأثر بواسطة امل�ون الوسيط الذي ال ي��كانتقال الطاقة إ�� العنصر  —

 يمنع جهاز التمك�ن حدوث أي تأث��ات ح�ى يتم وضع اآللة �� موضع �حيح مع الضغط ال�ا�� ع�� مواد القاعدة. —

 يمنع التشغيل غ�� املقصود، حيث يتطلب �شغيل اآللة اتباع �سلسل إجراءات مع�ن ع�� جهاز التمك�ن وجهاز التحكم. —

 يمنع التشغيل العر�ىي أثناء املناولة أو �� حالة حدوث صدمة. —

 إم�انية تنفيذ عمليات التحميل والتفريغ �سهولة وأمان. —

 يجب عند الضرورة أن يتم تركيب ا�جهاز املزود بوا�� الشظايا مع توف�� الواقيات املالئمة من قبل صا�ع اآللة.

 التعليمات .2-2-2-2

 املعلومات الالزمة فيما يتعلق بـ:تقدم تلك التعليمات 

 املعدات القابلة للتبديل وامل�حقات ال�ي يمكن استخدامها مع اآللة. —

 ال��كيب املالئم أو العناصر املتأثرة األخرى الستخدامها مع اآللة. —

 ا�خراطيش املالئمة لالستخدام �لما �ان ذلك مناسًبا. —

 ات ا�خصائص الف��يائية املماثلةآالت مخصصة ألعمال ا�خشب و املواد ذ .2-3

 يجب أن تتوافق اآلالت ا�خصصة للتعامل مع األخشاب واملواد ذات ا�خصائص الف��يائية املماثلة مع املتطلبات التالية:

 (أ) يتع�ن أن يتم تصميم اآللة وتركي��ا أو تجه��ها ع�� نحو يمكن بھ وضع وتوجيھ ا�جزء الذي تم �شكيلھ بأمان، حيث يتم حمل

 القطعة يدوً�ا ووضعها ع�� منضدة عمل ثابتة بحيث ال �عيق حركة القطعة.

أجزاء م��ا، يجب أن يتم تصميم اآللة وتركي��ا أو  (ب) بما أن من املرجح استخدام اآللة �� ظروف خطرة كقذف قطع التصنيع أو

 �� ا�جوار. خاطر تضر املشغل أو األ�خاصتجه��ها ع�� نحو يمنع حدوث ذلك أو إن يتم تصميمها بحيث ال ينتج عن التشغيل م

(ج) يجب تجه�� اآللة بفرامل تلقائية �عمل ع�� إيقاف األداة �� وقت قص�� �ا�� �� حالة وجود خطر مالمسة األداة أثناء توقفها عن 

 العمل.
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 (د) يجب أن يتم تصميم اآللة وتركي��ا ع�� نحو يجعلها تقلل من خطورة التعرض إ�� إصابة عرضية،

 يث يتم دمج األداة مع آلة غ�� مؤتمتة بال�امل.ح

 متطلبات ال�حة والسالمة األساسية ملوازنة األخطار الناتجة عن نقل اآلالت -3

يجب أن �ستو�� اآلالت ال�ي �ش�ل خطورة نتيجة نقلها جميع متطلبات ال�حة والسالمة األساسية، املشار إل��ا �� هذا الفصل ( 

 ).4نقطة  - انظر املبادئ العامة

 عام .3-1

 التعر�فات .3-1-1

 (أ)اآلالت ال�ي �ش�ل خطورة نتيجة نقلها �ع�ي،

 اآلالت ال�ي يتطلب �شغيلها إما نقلها أثناء العمل أو ا�حركة املستمرة أو شبھ املستمرة ب�ن سلسلة من مواقع العمل الثابتة، أو —

 اآلالت ال�ي يتم �شغيلها دون ا�حاجة إ�� نقلها، —

 قد يتم تجه��ها ع�� نحو يجعل نقلها من م�ان إ�� أخر أك�� سهولة.ولكن 

(ب) "السائق" هو املشغل املسؤول عن تحر�ك اآللة، وقد يتم نقل السائق بواسطة اآللة أو س�ً�ا ع�� األقدام بحيث ي�ون مرافًقا 

 لها أو قد يتو�� توجيھ اآللة من خالل وحدة تحكم عن �عد.

 مواضع العمل .3-2

 وضع القيادة .3-2-1

يجب أن ت�ون الرؤ�ة �� وضع القيادة وا�حة تماًما ح�ى يتع�ن للسائق �شغيل اآللة وأدوا��ا �� ظروف االستخدام املتوقع بأمان 

 �امل، و�جب عند الضرورة توف�� األجهزة املناسبة ملواجهة األخطار الناتجة عن الرؤ�ة غ�� املالئمة.

نقل السائق من خاللها وتركي��ا ع�� نحو يضمن عدم إصابة السائق عند مالمسة ال�جالت يجب أن يتم تصميم اآلالت ال�ي يُ 

 واملسالك عند القيادة.

يجب أن يتم تصميم وضع القيادة داخل اآللة ع�� نحو �سمح ب��كيب �ابينة السائق، شر�طة أال يز�د ذلك من ا�خاطر وأن يتوفر 

 التعليمات الالزمة لسالمة السائق.لها مساحة �افية، و�جب أن تتضمن ال�ابينة 

 .وضع التشغيل للتعرف ع�� املتطلبات العامة املطبقة 8-1-1راجع 

 املقاعد .3-2-2

توجد �عض ا�خاطر ال�ي قد يتعرض لها املشغلون أو أفراد آخرون يتم نقلهم باآلالت، مثل التعرض لل�حق ب�ن أجزاء اآللة واألرض 

، ولذلك 4-4-3أو  3-4-3ال�ي تقوم اآللة بتقلي��ا، وع�� وجھ ا�خصوص اآلالت ا�جهزة ��يا�ل واقية، وال�ي تم اإلشارة إل��ا �� األقسام 

تصميم مقاعدها وتزو�دها بنظام التقييد لضمان سالمة األ�خاص وإبقا��م �� مقاعدهم ا�خصصة، دون تقييد يجب أن يتم 
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ا�حركة الالزمة لعمليات التشغيل أو ا�حر�ات املرتبطة بالهي�ل نتيجة �عليق املقاعد، وال ينب�� تركيب مثل تلك األنظمة املقيدة إذا 

 �انت س��يد من حجم ا�خاطر.

 التذبذبات للمتطلبات العامة املطبقة. 9-5-1املقاعد و 8-1-1راجع قسم 

 أوضاع األ�خاص اآلخر�ن .3-2-3

 إذا تطلبت ظروف االستخدام نقل أ�خاص آخر�ن غ�� السائق�ن من ح�ن آلخر أو �ش�ل منتظم بواسطة اآللة، 

 االنتقال باآللة أو العمل عل��ا دون التعرض ألي مخاطر.ففي تلك ا�حالة يجب األخذ �� االعتبار األوضاع املناسبة ال�ي تمك��م من 

 أيًضا ع�� األماكن ا�خصصة أل�خاص آخر�ن غ�� السائق�ن. 1-2-3تنطبق الفقرتان الثانية والثالثة من القسم 

 أنظمة التحكم .3-3

 إذا لزم األمر، يجب اتخاذ خطوات فّعالة ملنع االستخدام غ�� املصرح بھ لعناصر التحكم.

 حاالت التحكم عن �عد، يجب أن تحدد �ل وحدة بوضوح اآلالت ال�ي يتم التحكم ف��ا و��

 من خالل تلك الوحدة. يجب أن يتم تصميم وإعداد أنظمة التحكم عن �عد بطر�قة تؤثر فقط ع��:

 اآلالت املعنية —

 الوظائف املعنية —

طر�قة تجعلها �ستجيب فقط لإلشارات املرسلة من وحدات يجب أن يتم تصميم وتركيب اآلالت ال�ي يتم التحكم ف��ا عن �عد ب

 التحكم املقصودة.

 أجهزة التحكم .3-3-1

باستثناء الوظائف ال�ي يمكن إدار��ا  يجب أن �ستطع السائق إدارة �افة أجهزة التحكم املطلو�ة لتشغيل اآلالت من موضع القيادة،

 ن.بأمان فقط باستخدام أجهزة التحكم املوجودة �� �ل م�ا

تتضمن هذه الوظائف ع�� وجھ ا�خصوص، تلك ال�ي يتو�� مشغلون آخرون غ�� السائق مسؤولي��ا أو ال�ي يتع�ن ع�� السائق ف��ا 

 ترك موضع القيادة ح�ى يتمكن من السيطرة عل��ا �ش�ل آمن.

 من للسائقأما �� حالة وجود دواسات، فيجب أن يتم تصميمها وتركي��ا ع�� نحو �سمح بضمان عملية �شغيل آ

 مع أد�ى حد من ا�خاطرة عند التشغيل غ�� ال�حيح. يجب أن يتم تصميم تلك الدواسات بطر�قة �سهل تنظيفها 

 إ�� جانب تزو�دها �سطح مقاوم لالنزالق.

حيث يمكن أن يتسبب �شغيلهم �� حدوث مخاطر وتحر�ات خطرة م�حوظة، لذا يجب ع�� أجهزة التحكم باستثناء تلك املزودة 

 ضاع الضبط املسبق، العودة إ�� الوضع ا�حيادي بمجرد أن ي��كها املشغل.بأو 

أما �� حالة اآلالت املزودة ��جالت، فيجب تصميم وإعداد نظام التوجيھ بطر�قة تحد من قوة ا�حر�ات الفجائية ل�جلة القيادة أو 

 ذراع التوجيھ نتيجة اصطدام �جالت التوجيھ.
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صر تحكم �عمل ع�� قفل مجموعة ال��وس الفرقية بطر�قة �سمح �عدم إيقاف مجموعة يجب أن يتم تصميم و إعداد أي عن

 ال��وس أثناء تحرك اآللة.

 املتعلقة بإشارات التحذير املرئي و/أو الصو�ي إال �� حالة الرجوع ل�خلف فقط. 1-2-2ال تنطبق الفقرة السادسة من القسم 

 �شغيل/تحر�ك .3-3-2

 تحر�ات االرتحال آلالت الدفع الذا�ي ال�ي يقودها سائق، �� حالة تحكم السائق ف��ا فقط.يجب أن يتم إتاحة �افة 

وعندما تتطلب أغراض التشغيل تزو�د اآلالت بأجهزة تتجاوز منطقة امل�ح العادية (ع�� سبيل املثال ذراع املرفاع واملثبتات ا�خ)، 

 يجب التأكد من وضع األجهزة  يجب تزو�د السائق بطرق فحص �سيطة قبل تحر�ك اآلالت، كما

 �� مواضعها ا�خصصة لضمان ا�حركة اآلمنة.

كما ينطبق هذا أيًضا ع�� �افة األجزاء األخرى لضمان ا�حركة اآلمنة، حيث يجب أن ت�ون �� مواضعها ا�خصصة و�تم غلقها إذا 

 لزم األمر.

 ت ع�� التموضع السليم لألجزاء املذ�ورة أعاله.وعندما ال يتسبب ذلك �� �شوء مخاطر أخرى، يجب أن �عتمد حركة اآلال 

 ا�حرك. يجب أال ي�ون هناك احتمالية حدوث حركة غ�� مقصودة لآلالت أثناء بدء �شغيل

 وظيفة االرتحال .3-3-3

�افة يجب أن �ستو�� اآلالت ذاتية الدفع ومقطورا��ا متطلبات اإلبطاء والتوقف والفرملة والس�ون، وذلك لضمان السالمة تحت 

 ظروف التشغيل وا�حمولة والسرعة والتأر�ض والتدرج املسموح ��ا، ع�� أن يتم ذلك مع عدم اإلخالل بلوائح حركة املرور.

يجب أن يتمكن السائق من إبطاء وتوقيف اآلالت ذاتية الدفع عن طر�ق جهاز رئي�ىي، وألغراض السالمة، قد يطلب توف�� جهاز 

إليھ إلبطاء اآلالت وتوقيفها �� حاالت الطوارئ، �� حالة فشل ا�جهاز الرئي�ىي أو غياب إمدادات تحكم مستقل تماًما �سهل الوصول 

 الطاقة الالزمة لتشغيل ا�جهاز.

كما يجب توف�� جهاز توقيف السيارات �جعل اآلالت الثابتة غ�� قابلة ل�حركة، وذلك وفًقا لتداب�� السالمة، كما يمكن ا�جمع ب�ن 

 جهزة املشار إل��ا �� الفقرة الثانية، �شرط أن ي�ون مي�اني�ي تماًما.هذا ا�جهاز وأحد األ 

يجب تزو�د اآلالت ال�ي يتم التحكم ف��ا عن �عد بأجهزة لوقف التشغيل تلقائًيا وفوًرا وذلك ملنع احتمالية التشغيل ا�خطر املو�ح 

 �� املواقف اآلتية:

 إذا فقد السائق السيطرة ع�� اآللة —

 سائق إشارات توقفإذا تلقى ال —

 إذا تم الكشف عن أعطال �� جزء من النظام املتعلق بالسالمة —

 ع�� وظيفة االرتحال. 1-2-4ال ينطبق القسم  إذا لم يتم الكشف عن إشارات تصديق خالل وقت محدد —

 حركة اآلالت ال�ي �سيطر عل��ا املشاة .3-3-4
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ل��ا املشاة ممكنة فقط أثناء �شغيل السائق املستمر �جهاز التحكم ذي يجب أن ت�ون حركة اآلالت ذاتية الدفع ال�ي �سيطر ع

 الصلة، و�جب أال ُيمكن ا�جهاز من ا�حركة أثناء بدء �شغيل ا�حرك ع�� وجھ ا�خصوص.

مكن من تقليل ا�خاطر الناشئة عن التحرك 
ُ
غ�� يجب أن يتم تصميم أنظمة التحكم �� اآلالت ال�ي �سيطر عل��ا املشاة بطر�قة ت

 املقصود لآللة نحو السائق، وع�� وجھ ا�خصوص:

 اال��حاق —

 اإلصابة من األجزاء الدوارة. —

 يجب أن تتوافق سرعة س�� اآللة مع إيقاع س�� السائق ع�� قدميھ.

باستثناء حركة �� حاالت التحكم العك�ىي،  و�� حالة اآلالت ال�ي يتم تركيب أجزاء دوارة ��ا، يجب أن يتعذر �شغيل ا�جزء الدوار

 اآلالت الناتجة عن حركة هذا ا�جزء، و�� ا�حالة األخ��ة يجب أال تتسبب السرعة العكسية �� �عر�ض السائق ل�خطر.

 �عطل دائرة التحكم .3-3-5

عَزز 
ُ
 م لتوقيفها.�� منع توجيھ اآللة أثناء الوقت الالز  - عندما يتم تركيبھ -يجب أال يتسبب �عطل إمدادات الطاقة إ�� التوجيھ امل

 الوقاية من ا�خاطر املي�انيكية .3-4

 التحر�ات غ�� املتحكم ف��ا .3-4-1

يجب أن يتم تصميم اآلالت وتركي��ا ووضعها ع�� دواعمها املنقولة بطر�قة تضمن إنھ �� حالة تحركها لن تؤثر الذبذبات غ�� 

 غط املفرط ع�� هي�لها.املتحكم ف��ا ملركز الثقل ع�� استقرار اآلالت أو أن تتسبب �� الض

 العمل األجزاء املتحركة املشاركة �� .3-4-2

الواقيات القابلة ل�حركة املا�عة من الوصول إ�� األجزاء املتحركة  تحتوي ، و�� حالة ا�حر�ات ال يجب أن 1-8-3-1باستثناء القسم 

�� حج��ة ا�حرك ع�� أجهزة �عشيق، وذلك �� حالة ضرورة فتحها عن طر�ق استخدام أداة أو مفتاح أو من خالل عنصر تحكم 

 ول غ�� املصرح بھ.موجود �� موضع القيادة، ع�� أن ي�ون األخ�� �� �ابينة محاطة �ليا مزودة بقفل ملنع الوص

 التدحرج واالنقالب .3-4-3

تكمن مخاطر التدحرج أو االنقالب �� آالت الدفع الذا�ي ال�ي يتحكم ف��ا السائق أو املشغل أو أ�خاص آخرون، لذا يتع�ن أن يتم 

 تثبيت اآلالت مع وضع هي�ل وا�� مناسب لها، إال إذا �ان ذلك سيؤدي لز�ادة ا�خاطر.

 �� حالة التدحرج أو االنقالب. ا الهي�ل بطر�قة توفر لل�خص السائق درجة االنحراف املناسبةو�جب أن ُيصمم هذ

يجب ع�� الصا�ع أو ممثلھ املعتمد إجراء اختبارات مناسبة  وللتحقق من توافق الهي�ل مع املتطلبات املشار إل��ا �� الفقرة الثانية،

 ع�� جميع الهيا�ل املستخدمة.

 الساقطةاألجسام  .3-4-4
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تتمثل مخاطر آالت الدفع الذا�ي ال�ي يتحكم ف��ا السائق أو املشغل أو أ�خاص آخرون �� األجسام أو املواد الساقطة م��ا، لذا 

يجب أن يتم تصميم هذه اآلالت وإرسا��ا بطر�قة تأخذ �� اعتبارها هذه ا�خاطر، مع تزو�دها ��ي�ل حماية مناسب إذا �ان حجمها 

 �سمح بذلك.

 ب أن ُيصمم هذا الهي�ل بطر�قة تضمن للسائق درجة انحراف مناسبة �� حالة سقوط األجسام أو املواد.و�ج

و�جب ع�� الصا�ع أو ممثلھ املعتمد إجراء اختبارات مناسبة  وللتحقق من توافق الهي�ل مع املتطلبات املشار إل��ا �� الفقرة الثانية،

 ع�� جميع الهيا�ل املستخدمة.

 الوصول طرق   .3-4-5

مكن املشغل من استخدامها بطر�قة تلقائية مع عدم 
ُ
يجب أن يتم تصميم املاس�ات اليدو�ة ومواضع األقدام وترتي��ا بطر�قة ت

 االحتياج ألجهزة تحكم �ساعده ع�� الوصول.

 أجهزة ال�حب .3-4-6

ومنظمة بطر�قة  أو مقارنة مصممة يجب أن يتم تزو�د �افة اآلالت املستخدمة �� ال�حب أو ال�ي سيتم �ح��ا بأجهزة �حب

 تضمن االتصال وفصل االتصال �ش�ل آمن وأن تمنع فصل االتصال العر�ىي خالل االستخدام.

مناسب لتحميل  و�قدر ما يتطلب ذلك التحميل ع�� قضيب ال�حب، يجب أن ت�ون هذه اآلالت مجهزة بداعم مزود �سطح حامل

 واألرض.

 ية الدفع (أو ال��اكتور) واآلالت املستقبلةنقل الطاقة ب�ن اآلالت ذات .3-4-7

يجب أن يتم تصميم أجهزة النقل املي�اني�ي القابلة لإلزالة وال�ي تر�ط آالت الدفع الذا�ي (أو ال��اكتور) بأول حامل مثبت باآلالت 

 املستقبلة بطر�قة تجعل أي جزء يتحرك خالل التشغيل مح�ي ع�� طولھ.

أو ال��اكتور) يجب أن يتم حماية عمود التشغيل ا�خار�� الذي يرفق بھ جهاز النقل املي�اني�ي القابل و�� حالة آالت الدفع الذا�ي (

 لإلزالة سواء �ان ذلك من خالل وا�� مثبت ومتصل بآلة الدفع الذا�ي (أو ال��اكتور) أو من خالل أي جهاز آخر يوفر حماية م�افئة.

ز نقل ا�حركة القابل إلزالة، ومع وجوده �� م�انھ املناسب، يجب أن تتوفر مساحة و�جب أن �سهل فتح هذا الوا�� للوصول إ�� جها

 �افية ملنع �سبب عمود اإلدارة �� تدم�� الوا�� عند تحرك اآللة (أو ال��اكتور).

 اآللة. أما بالنسبة لآلالت املستقبلة، يجب أن ي�ون عمود اإلدخال محاطا �� �غليف حامي مثبت ع��

لآللة العاملة فقط،  محددات عزم التدو�ر أو ال�جالت ا�حرة عند ناقالت وصلة التحر�ك العام ع�� ا�جانب املوازي يمكن تثبيت 

 و�جب أن يتم �عليم جهاز نقل ا�حركة املي�اني�ي القابل لإلزالة وفقا لذلك.

بآالت ذاتية  ابلة لإلزالة وذلك لوصلهايجب أن �شتمل �افة األجهزة املستقبلة وال�ي يتطلب �شغيلها وجود أجهزة نقل مي�اني�ي ق

ھ الدفع (أو ال��اكتور) ع�� نظام إلرفاق أجهزة النقل املي�اني�ي القابلة لإلزالة ح�ى ال يتلف جهاز النقل املي�اني�ي والوا�� ا�خاص ب

 �� حالة عدم إقران اآللة، وذلك �سبب اتصالھ األر�ىي أو اتصالھ بجزء من اآللة.
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ألجزاء ا�خارجية وتركي��ا وتنظيمها بحيث يتعذر دورا��ا مع جهاز نقل ا�حركة املي�اني�ي القابل لإلزالة، و�جب يجب أن يتم تصميم ا

أن �غطي الوا�� ناقل ا�حركة ح�ى ��اية الف�وك الداخلية �� حالة الوصالت العامة البسيطة وأن يصل ع�� األقل ملركز الوصلة 

 دام وصالت عامة واسعة الزوايا.ا�خارجية أو مركز الوصالت �� حالة استخ

�� حالة وجود وسائل الوصول ملواضع التشغيل بالقرب من جهاز النقل املي�اني�ي القابل لإلزالة، فهذا �ع�ي ضرورة تصميمها 

 وتركي��ا بطر�قة تمنع استخدام واقيات األعمدة كمواضع لألقدام، إال إذا تم تصميمها لهذا الغرض.

 ر األخرى الوقاية من ا�خاط .3-5

 البطار�ات .3-5-1

 ع�� املشغل �� حالة التدحرج أو االنقالب وملنع تراكم األبخرة يجب أن يتم تصميم مبيت البطار�ة بطر�قة تمنع قذف سائل البطار�ة

 �� األماكن ال�ي �عمل ��ا املشغلون.

مكن من فصل البطار�ة بمساعدة جهاز �سهل وصول
ُ
 ھ مصمم لذلك الغرض يجب أن يتم تصميم اآلالت بطر�قة ت

 ع�� وجھ ا�خصوص.

 ا�حرائق .3-5-2

 اعتمادا ع�� ا�خاطر املتوقعة من قبل الصا�ع، يجب أن �سمح اآلالت ح�ن �سمح حجمها بما ي��:

 الوصول السهل لطفايات ا�حر�ق -

 أن يتم تزو�دها بأنظمة م�افحة حر�ق مضمنة -

 انبعاثات املواد ا�خطرة. 3-5-3

حينما ت�ون الوظيفة األساسية لآلالت �� رش املنتجات، ومع ذلك يجب حماية  13-5-1ال تطبق الفقرة الثانية والثالثة من القسم 

 املشغل من التعرض ملثل تلك االنبعاثات ا�خطرة.

 املعلومات واملؤشرات .3-6

 العالمات واإلشارات والتحذيرات .3-6-1

أو لوحات التعليمات للتعر�ف بطرق االستخدام والتعديل والصيانة حينما تتطلب ا�حاجة  يجب أن �شمل �ل اآلالت ع�� عالمات

ذلك، وذلك لضمان سالمة و�حة األ�خاص. و�جب أن يتم اختيار مثل تلك العالمات وتصميمها ووضعها بطر�قة تجعلها وا�حة 

 وثابتة �� م�ا��ا.

 الت ال�ي يقودها سائق ع�� املعدات التالية:اآل تحتوي مع عدم اإلخالل ببنود لوائح املرور، يجب أن 

 جهاز تنبيھ صو�ي لتنبيھ األ�خاص —

نظام إشارات ضوئية ي�ىيء حسب ظروف االستخدام املقصود، إال أن املتطلبات األخ��ة ال تطبق ع�� اآلالت املستخدمة ��  —

 طاقة كهر�ائية فحسب تحتوي األعمال األرضية وال�ي ال 
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—  
ً
 ، يجب أن تتوفر توصيالت مالئمة ب�ن عر�ة املقطورة واآلالت لتشغيل اإلشارات.م�ى �ان ذلك ضرور�ا

يجب أن يتم تجه�� اآلالت ال�ي يتم التحكم ف��ا عن �عد، وال�ي يتعرض األ�خاص املشغل�ن لها �� ظل ظروف االستخدام العادي 

ها بوسائل تح�ي املشغل�ن من مثل تلك ا�خاطر، ونفس �خطر �حق املتصادم بوسائل مناسبة لإلشارة إ�� تحر�ا��ا أو أن يتم تزو�د

األمر ينطبق ع�� اآلالت ال�ي ينطوي �شغيلها ع�� تكرار حر�ات التقدم وال��اجع إ�� ا�خلف ع�� محور فردي، وحينما ت�ون املنطقة 

 املوجودة عند مؤخرة اآللة غ�� مرئية للسائق �ش�ل مباشر.

يتعذر إعاقة �شغيل أجهزة اإلنذار واإلشارات عن غ�� قصد، وحينما يتعلق األمر بالسالمة، يجب و�جب أن يتم ��يئة اآلالت بحيث 

مكن من التأكد من صالحي��ا وإ��ا �� حالة جيدة، كما يجب أن يظهر �عطلها بوضوح للمشغل.
ُ
 أن يتم تزو�د تلك األجهزة بوسائل ت

يجب أن يتم تزو�د اآللة بإشارات تحذر من االق��اب م��ا وقت  وحينما يمثل نقل اآللة أو أجزاؤها خطر ع�� وجھ ا�خصوص،

التشغيل و�جب أن ت�ون مثل تلك اإلشارات وا�حة ومقروءة عن �عد لضمان سالمة األ�خاص الذين يتطلب عملهم االق��اب 

 م��ا.

 وضع العالمات .3-6-2

 بما �شمل ما ي��: يجب أن يتم وضع إشارات وا�حة وغ�� قابلة لإلزالة عن �افة اآلالت وذلك

 القدرة االسمية املشار إل��ا بالكيلووات —

 كتلة معظم امل�ونات االعتيادية بالكيلو جرام —

 ووضع حينما ي�ون ذلك مالئما:

 أق�ىى �حب مسموح بھ لقضيب ا�جر عند خطاف اإلقران مقاسا بالنيوتن —

 أق�ىى تحميل رأ�ىي مسموح بھ ع�� خطاف اإلقران مقاسا بالنيوتن —

 التعليمات .3-6-3

 االه��ازات .3-6-3-1

 يجب أن توفر اإلرشادات التعليمات التالية واملتعلقة بااله��ازات املنقولة من خالل اآلالت وتأث��ها ع�� اليد والذراع أو ا�جسم �لھ:

 م/ث، و�� حالة عدم تخطي تلك القيمة 2,5الذراع �� حالة تجاوزها  - القيمة اإلجمالية للتذبذب ال�ي يخضع لها نظام اليدين —

 يجب ذكر ذلك

م��/الثانية  0,5أع�� جذر متوسط مر�ع القيمة للتسارع ذي الثقل اإلضا�� والذي يتعرض لھ ا�جسم �لھ �� حالة تخطي القيمة  —

 املر�عة، و�� حالة عدم تخطي تلك القيمة يجب ذكر ذلك

 عدم التيقن من �حة التقييس —

القيم إما إ�� التقييس الفع�� لآلالت محل االهتمام أو إ�� القيم املبنية ع�� القياسات املأخوذة عن اآلالت يجب أن �ش�� هذه 

 القابلة للمقارنة تقنًيا وال�ي تمثل اآلالت ال�ي سيتم إنتاجها �� املستقبل.

 ييس األ�سب لآلالت محل االهتمام.و�� حالة عدم تطبيق املعاي�� املتسقة، يجب أن يتم قياس االه��ازات باستخدام �ود التق
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 من الضروري أن يتم شرح ظروف التشغيل خالل التقييس وكذلك أ�واد التقييس املستخدمة.

 للتعرف ع�� املتطلبات العامة 9-5-1ير�� الرجوع إ�� االه��ازات قسم 

 االستخدامات املتعددة .3-6-3-2

تعدد استخداما��ا بناًء ع�� املعدة املستخدمة وكذا التعليمات ا�خاصة يجب أن �شمل اإلرشادات امل�حقة باآلالت وال�ي �سمح ب

بالتجه��ات القابلة للتبديل ع�� املعلومات الالزمة للتجميع اآلمن واستخدام اآللة األساسية والتجه��ات القابلة للتبديل ا�جائز 

 تركي��ا.

 ن عمليات الرفعمتطلبات ال�حة والسالمة األساسية ملوازنة األخطار الناتجة ع -4

يجب أن �ستو�� اآلالت ال�ي �ش�ل خطورة ما �سبب عمليات الرفع جميع متطلبات ال�حة والسالمة األساسية واملشار إل��ا �� هذا 

 )4نقطة  - الفصل ( انظر املبادئ العامة

 عام .4-1

 التعر�فات  .4-1-1

من بضائع أو أ�خاص أو �ل��ما، بما بتطلب �غي�� مستوى االرتفاع ��  تحتو�ھ(أ) "عمليات الرفع" �ع�ي تحر�ك حمل الوحدة بما 

 �حظة معينة.

(ب) " ا�حمل املوّجھ" �ع�ي ا�حمل الذي يتم فيھ جعل التحر�ك الك�� موازي ملوجّهات جامدة أو مرنة، وال�ي يتم تحديد مواقعها 

 بواسطة نقاط محددة.

�� أحوال التشغيل العادي ويش�� أيضا إ�� أ�سط ظروف التحميل املشار  (ج) "حد حمل التشغيل" هو أق�ىى حمل مقدر للمعدة

إل��ا من قبل الصا�ع،  وقد يتمكن الصا�ع أو املستخدم من تخفيض قدرة الرفع املسموح ��ا �� املعدة عن حد حمل التشغيل املع�ن 

 من قبل الصا�ع لإلشارة إ�� "حمل �شغيل آمن" أقل للسماح بظروف استخدام مختلفة

(د) "معامل التشغيل" �ع�ي النسبة ا�حسابية ب�ن أد�ى حمل يضمنھ الصا�ع أو ممثلھ املعتمد قبل حدوث انكسار أو �شوه دائم 

 وحد حمل التشغيل املشار إليھ ع�� امل�ون.

�� آالت أو م�حقات (هـ) "معامل االختبار" �ع�ي النسبة ا�حسابية ب�ن ا�حمل املستخدم الستمرار االختبار اإلستا�ي أو الدينامي ع

 أو م�حقات الرفع. الرفع وحد حمل التشغيل املشار إليھ ع�� آالت الرفع

و�تم �عر�ضها لقوة تماثل قوة حد حمل  (و) " اختبار إستا�ي" ويع�ي االختبار الذي يتم خاللھ فحص آالت الرفع أو م�حقات الرفع

م إعادة فحص اآلالت بمجرد تحر�ر ا�حمل املذ�ور لضمان عدم وجود ثم يت التشغيل مضرو�ا �� معامل االختبار اإلستا�ي املالئم

 تلفيات أخرى.أي  �شوه دائم أو حدوث

(ز) "اختبار دينامي" �ع�ي االختبار الذي يتم خاللھ �شغيل آالت الرفع ع�� جميع ت�و�نا��ا املتاحة عند حد حمل التشغيل مضرو�ا 

بحساب مأخوذ عن السلوك الدينامي آلالت الرفع ��دف التحقق من عملها �ش�ل  �� معامل االختبار الدينامي املالئم واملدعوم

 مالئم.
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 (ح) 'الناقل" ويع�ي جزًءا من اآللة يتم عليھ أو من خاللھ دعم األ�خاص أو البضائع ل�ي يتم رفعها.

 ا�حماية من ا�خاطر املي�انيكية .4-1-2

 أخطار ناتجة عن ضعف االستقرار. 4-1-2-1

�� أوضاع التشغيل وإيقاف التشغيل، بما �� ذلك  1.3.1يجب أن يتم تصميم اآلالت وإرسا��ا بطر�قة تجعلها مستقرة حسب القسم 

جميع مراحل النقل والتجميع والتفكيك وخالل األعطال املتوقعة للم�ونات وكذلك أثناء االختبارات ال�ي يتم إجراؤها وفًقا لكتيب 

 استخدام أساليب التحقق املناسبة. املمثل الرس�يالغاية، يجب ع�� الصا�ع أو التعليمات، ولتحقيق هذه 

 آالت �س�� ع�� قضبان ومسارات إرشادية 4-1-2-2

و�� حالة استمرار  يجب أن يتم دعم اآلالت بأجهزة �عمل ع�� القضبان أو املسارات اإلرشادية ملنع خروج اآلالت عن املسار ا�حدد،

�خروج عن املسار أو �عطل القضيب أو م�ون مسّ�� مع استخدام تلك األجهزة، فيجب توف�� أجهزة �ساعد وجود مخاطر متعلقة با

 ع�� منع سقوط املعدة أو امل�ون أو ا�حمل أو انقالب اآللة.

 القوة املي�انيكية 4-1-2-3

شغيلها وإيقافها وتحت ظروف ال��كيب يجب أن ت�ون اآلالت وم�حقات الرفع وم�ونا��ما قادرة ع�� تحمل الشد الواقع عل��ا وقت �

والتشغيل �لما �ان ذلك ممكًنا، و�� �افة حاالت الت�و�ن ذات الصلة مع فرض العناية الواجبة ملواجهة تأث�� العوامل ا�جو�ة 

 والضغوط املمارسة من قبل األ�خاص، كما يجب أيًضا تلبية هذه املتطلبات خالل عملية النقل والتجميع والتفكيك.

أن يتم تصميم اآلالت ومحلقات الرفع وإرسا��ا بطر�قة تمنع التعطل الناتج عن الب�� والتآ�ل مع األخذ �� االعتبار االستخدام يجب 

 ا�خصص لها، كما يجب أن تتوافق اآلالت وم�حقات الرفع وم�ونا��ما مع معامل �شغيل مناسب لالستخدام ا�خصص.

أساس طبيعة بيئة التشغيل مع األخذ �� االعتبار عوامل التآ�ل والصدأ والتصادم  يجب أن يتم اختيار املواد املستخدمة ع��

 ودرجات ا�حرارة القصوى واإلجهاد والهشاشة والتقادم.

يجب أن يتم تصميم اآلالت ومحلقات الرفع وإرسا��ا بطر�قة تجعلها قادرة ع�� تحمل ا�حمل الزائد خالل االختبارات اإلستاتيكية 

دائم أو تلف أو فقدان القدرة ع�� التحكم، كما يجب أن تأخذ حسابات القوة �� االعتبار قيمة معامل االختبار دون حصول �شوه 

 اإلستاتي�ي والذي تم اختياره لضمان توف�� مستوى سالمة مالئم، حيث يضم هذا املعامل كقاعدة عامة القيم التالية:

 1,5(أ) آالت وم�حقات رفع يتم �شغيلها يدوً�ا: 

 .1,25آالت أخرى (ب) 

يجب أن يتم تصميم اآلالت وتركي��ا بطر�قة تمكن من إخضاعها دون �عطل لالختبارات الدينامية ال�ي يتم إجراؤها باستخدام حمل 

التشغيل األق�ىى مضرو�ا �� معامل االختبار الدينامي، حيث تم اختيار هذا املعامل بالتحديد لضمان توف�� مستوى سالمة مالئم، 

�� �ل األحوال، وكقاعدة عامة يتم إجراء االختبارات عند السرعات االسمية املسموح ��ا، وإذا �انت  1.1ساوي هذا املعامل ع�� أن �

دائرة التحكم �� اآلالت �سمح �عدد من ا�حر�ات امل��امنة، فيجب إجراء االختبارات �� ظل الظروف األقل مالءمة، عن طر�ق ا�جمع 

 ب�ن ا�حر�ات املعنية.
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 البكرات والطبول وال�جالت وا�حبال والسالسل .4-1-2-4

 يجب أن ي�ون للبكرات والطبول وال�جالت قطًرا يتناسب مع حجم ا�حبال أو السالسل املطلوب استخدامها.

يجب أن يتم تصميم الطبول وال�جالت وتركي��ا وإرسا��ا بطر�قة تجعل ا�حبال أو السالسل املستخدمة تدور داخلها دون أن تخرج 

 ع��ا.

يجب أال �شمل ا�حبال املستخدمة لرفع أو دعم ا�حمل ع�� أي وصالت با�جدل غ�� املوجودة عند ال��ايات، إال إنھ �سمح بوجود 

صد من تصميمها أن يتم �عديلها �ش�ل منتظم حسب ظروف االستخدام.
ُ
 وصالت ا�جدل �� ال��كيبات ال�ي ق

ا�حبال ال�املة و��ايا��ا ع�� معامل �شغيل تم اختياره بطر�قة تضمن توف�� مستوى سالمة مالئم، وكقاعدة عامة، �ساوي  تحتوي يجب أن 

 .5هذا املعامل 

سالسل الرفع ع�� معامل �شغيل مختار بطر�قة تضمن توف�� مستوى سالمة مالئم، وكقاعدة عامة، �ساوي هذا  تحتوي يجب أن 

 .4املعامل 

نھ تم كسب معامل �شغيل مالئم، يجب ع�� الصا�ع أو املمثل املعتمد إجراء اختبارات التحطيم املالئمة ع�� أنواع وللتحقق من إ

السالسل وا�حبال املستخدمة لرفع األحمال �ش�ل مباشر وعند ��ايات ا�حبال لتحديد حمولة ا�خطر أو أن يتم التوصية بإجراء 

 مثل هذه االختبارات.

 فع ومكونا��ام�حقات الر . 4-1-2-5

يجب أن يتم قياس م�حقات الرفع وم�ونا��ا مع األخذ �� االعتبار عوامل اإلجهاد والتقادم �عد عدد من دورات التشغيل و�ما يتفق 

 مع العمر االف��ا�ىي املتوقع لها �� ظل ظروف التشغيل لتطبيقات معينة.

 عالوة ع�� ذلك:

��ايات ا�حبال/ ا�حبال السلكية بطر�قة تضمن توف�� مستوى سالمة مالئم، (أ) يجب أن يتم اختيار معامل التشغيل �جمعات 

ا�حبال ع�� أي وصالت مجدولة أو عقد غ�� تلك املوجودة عند  تحتوي ، و�جب أال 5بحيث �ساوي هذا املعامل كقاعدة عامة 

 ال��ايات

ة، و�جب أن يتم اختيار معامل �شغيل (ب) يجب �� حالة استخدام سالسل ��ا وصالت م�حومة أن ت�ون من الوصالت القص�� 

 �� جميع األحوال. 4السالسل بطر�قة تضمن توف�� مستوى سالمة مالئم، بحيث �ساوي هذا املعامل 

(ج) �عتمد معامل التشغيل ل�حبال املنسوجة أو حبال الرفع ع�� املواد وطر�قة الصنع واأل�عاد وطبيعة االستخدام، و�جب أن يتم 

�� �ل األحوال، هذا مع ضرورة إثبات جودة املواد  7بطر�قة تضمن توف�� مستوى سالمة مالئم بحيث �ساوي  اختيار هذا املعامل

املستخدمة ومالئمة طر�قة الصنع لالستخدام املقصود، وإذا لم يكن الوضع كذلك، يتم كقاعدة عامة �عي�ن املعامل عند مستوى 

ا�حبال املنسوجة وحبال الرفع ع�� أي عقد أو صالت أو وصالت با�جدل غ�� أع�� لتوف�� مستوى سالمة م�ا��، كما يجب أال تضم 

 تلك املوجودة عند ��ايات حبال الرفع، هذا باستثناء حبال الرفع غ�� املتناهية
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م، (د) يجب أن يتم اختيار معامل �شغيل يضمن ل�ل من امل�ونات املعدنية امل�ونة أو املستخدمة �� حبال الرفع مستوى سالمة مالئ

 .4ع�� أن �ساوي هذا املعامل كقاعدة عامة 

(هـ) يتم تحديد حد حمل التشغيل �حبل رفع متعدد األرجل ع�� أساس معامل التشغيل ا�خاص بأضعف رجل وعدد األرجل وعامل 

 التخفيض الذي �عتمد ع�� ت�و�ن حبل الرفع

 (و) للتحقق من كسب معامل التشغيل املالئم، يجب ع�� الصا�ع أو

املعتمد إجراء االختبارات أو ا�حسابات املناسبة ع�� �ل امل�ونات واملشار إل��ا �� (أ) و(ب) و(ج) و(د) أو التوصية بإجراء مثل ممثلھ 

 هذه االختبارات.

 التحكم �� ا�حر�ات. 4-1-2-6

 يجب أن �عمل أجهزة التحكم �� ا�حر�ات بطر�قة تبقي اآلالت املثبت عل��ا مثل تلك األجهزة آمنة.

يجب أن يتم تصميم اآلالت وتركي��ا أو أن يتم تزو�دها بأجهزة بحيث يتم ا�حفاظ ع�� سعة حركة م�ونا��ا ضمن ا�حد املسموح  (أ)

 �شغيل هذه األجهزة تحذير إن أمكن ذلك. بھ، كما يجب أن �سبق

جراء مناورة �� نفس امل�ان بطر�قة (ب) يجب أن يتم تصميم اآلالت الثابتة أو املعلقة ع�� قضيب معد�ي وال�ي يمكن استخدامها إل 

 تجعلها مالئمة لتثبيت أنظمة �ساعد ع�� تجنب مخاطر االرتطام.

(جـ) يجب أن يتم تصميم اآلالت وتركي��ا بطر�قة تمنع زحف األحمال �ش�ل خط�� أو أن �سقط بحر�ة و�ش�ل غ�� متوقع ح�ى �� 

 ا يقوم املشغل بإيقاف �شغيل اآلالت.حالة الفشل ا�جزئي أو الك�� �� اإلمداد بالطاقة أو عندم

 (د) ال يجب خفض، �� ظل ظروف التشغيل العادية، ا�حمولة عن طر�ق املكبح االحت�ا�ي،

 ويستث�ى من ذلك اآلالت ال�ي تقت�ىي العمل ��ذه الطر�قة.

 (هـ) يجب أن يتم تصميم األجهزة ا�حمولة وتركي��ا بطر�قة تمنع اإلسقاط غ�� املقصود لألحمال.

 حركة األحمال أثناء االستخدام. 4-1-2-7

يجب تحديد موقع �شغيل اآلالت بطر�قة تضمن توف�� أشمل رؤ�ة ممكنة ملسارات األجزاء املتحركة من أجل تجنب االصطدامات 

 ا�حتملة مع األ�خاص أو املعدات أو اآلالت األخرى ال�ي قد ت�ون قيد التشغيل �� نفس الوقت و�مكن أن �ش�ل خطًرا.

ب أن يتم تصميم وتركيب اآلالت املزودة بأحمال إرشادية بطر�قة تمنع �عرض األ�خاص لإلصابة �سبب حركة ا�حمولة أو يج

 الناقل أو األثقال املقابلة إن وجدت.

 آالت مخصصة لإلنزال الثابت. 4-1-2-8

 حر�ات الناقل. 4-1-2-8-1

قة عند تنفيذ عمليات اإلنزال، كما يجب توجيھ أنظمة املقصات يجب أن توجھ حر�ات ناقل اآلالت ا�خصصة لإلنزال الثابت بد

 بدقة أيًضا.

 الوصول إ�� الناقل. 4-1-2-8-2
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مكن األ�خاص من الوصول إ�� الناقل، أن يتم تصميم اآلالت وتركي��ا بطر�قة تضمن أن يظل الناقل ثابًتا أثناء 
ُ
يجب �� حالة ت

 األحمال عنھ.الوصول إليھ والسيما أثناء تحميلھ أو إزالة 

 الناقل واإلنزال �� إحداث خطر اإلفالت. و�جب تصميم اآلالت وتركي��ا بطر�قة تضمن أن ال يتسبب االختالف �� املستوى ب�ن

 ا�خاطر الناتجة عن االتصال بالناقل املتحرك. 4-1-2-8-3

نطاق االرتحال غ�� قابل للوصول أثناء ، يجب إعالن 7-2-1-4من أجل الوفاء بالشروط الواردة �� الفقرة الثانية من القسم 

 التشغيل العادي.

يجب توف�� مساحة فارغة �افية إما عن طر�ق توف�� مناطق عازلة فعلية أو عن طر�ق أجهزة مي�انيكية �عوق حركة الناقل عندما 

بتة أخرى أثناء عمليات ي�ون هناك خطر يتمثل �� ا��حاق األ�خاص املوجودين تحت الناقل أو فوقھ ب�ن الناقل وأي أجزاء ثا

 الفحص أو الصيانة.

عندما ي�ون هناك خطر يتمثل �� إم�انية سقوط ا�حمولة من الناقل،  ا�خاطر الناتجة عن سقوط ا�حمولة من الناقل. 4-1-2-8-4

 فيجب تصميم اآلالت وتصنيعها بطر�قة تمنع هذه ا�خاطر.

 اإلنزال. 4-1-2-8-5

 احت�اك األ�خاص بالناقل املتحرك أو األجزاء املتحركة األخرى عند اإلنزال،يجب منع ا�خاطر الناتجة عن 

و�� حالة وجود خطر �سبب سقوط األ�خاص �� نطاق ال��حال عند عدم وجود الناقل وقت اإلنزال، فيجب تركيب الواقيات من 

فتح تلك الواقيات �� اتجاه نطاق ال��حال، كما يجب
ُ
تزو�دها بجهاز �عشيق يتم التحكم فيھ من  أجل منع هذا ا�خطر، و�جب أال ت

 خالل موضع الناقل ملنع ما ي��:

 حر�ات الناقل ا�خطرة ح�ى يتم إغالق الواقيات وقفلها، —

 مخاطر فتح الواقيات ح�ى يتوقف الناقل عند اإلنزال. —

 املالءمة للغرض املنشود -4-1-3

آالت الرفع أو م�حقات الرفع �� األسواق  وضععند  -لتداب�� املناسبة عن طر�ق اتخاذ ا -يجب أن يضمن الصا�ع أو ممثلھ املعتمد 

أو عند استخدامها ألول مرة، أن تلك اآلالت أو امل�حقات ا�جاهزة لالستخدام سواء بالتشغيل اليدوي أو بالطاقة يمكن استخدامها 

 لتأدية الوظائف ا�حددة بأمان.

ع�� جميع آالت وم�حقات الرفع قبل استخدامها �لما  3-2-1-4املشار إل��ا �� القسم  يجب إجراء االختبارات اإلستاتية والديناميكية

أمكن ذلك، وأما بالنسبة آلالت الرفع وم�حقات الرفع املصنعة �ش�ل متسلسل فيلزم إجراء هذه االختبارات و�ل��ا إجراء اختبارات 

 حصائًيا لضمان استمرار املطابقة.التحكم �� إنتاج الصا�ع واالختبار املستمر للعينات النموذجية إ

. املمثل الرس�ي�� ا�حاالت ال�ي ال يمكن ف��ا تجميع اآلالت �� مقر الصا�ع أو �� مقر  يجب اتخاذ التداب�� املناسبة �� م�ان االستخدام

 .و�خالف ذلك

 يمكن اتخاذ التداب�� الالزمة �� مقر الصا�ع أو �� م�ان االستخدام.
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 ال�ي تحتوي ع�� مصدر طاقة خالف ا�جهد اليدوي . متطلبات اآلالت 4-2

 التحكم �� ا�حر�ات. 4-2-1

ومع ذلك، بالنسبة ل�حر�ات ا�جزئية أو ال�املة  يجب استخدام أجهزة التحكم �� التشغيل للتحكم �� حر�ات اآلالت أو معدا��ا،

بدال األجهزة املذ�ورة بأجهزة التحكم ال�ي �سمح ال�ي ال تمثل أي خطورة ع�� ا�حمولة أو فيما يتعلق باصطدام اآلالت، فيمكن است

 بالتوقف التلقائي �� األوضاع ا�حددة مسبًقا دون حاجة املشغل الستخدام أجهزة التحكم �� التشغيل.

 التحكم �� ا�حمولة. 4-2-2

نيوتن م�� بأجهزة لتحذير  000,40كيلوجرام أو عزم انقالب ال يقل عن  000,1يجب تزو�د اآلالت بحمولة �شغيل قصوى ال تقل عن 

 السائق ومنع حدوث حر�ات خطرة وهذا �� حالة:

 ا�حمولة الزائدة سواء �انت ناتجة عن حمولة التشغيل القصوى أو عزم التشغيل األق�ىى الناتج عن تجاوز ا�حمولة ا�حددة،  —

 أو

 تجاوز ا�حمولة لعزم االنقالب ا�حدد. —

 ال��كيبات املوجهة با�حبال. 4-2-3

 يجب أن ت�ون ناقالت ا�حبل أو ا�جرارات أو ناقالت ا�جرارات مثبتة بأثقال موازنة أو بجهاز �سمح بالتحكم املستمر �� الشد.

 . املعلومات والعالمات4-3

 السالسل وا�حبال وا�حزام. 4-3-1

، و�� حالة �ان ذلك غ�� ممكن يجب أن يحمل �ل جزء من سلسلة رفع أو حبل أو حزام رفع ال �ش�ل جزًءا من مجموع اآللة عالمة

واملرجع املعرف للشهادة  املمثل الرس�يفيجب أن يتم تزو�دها بلوحة أو حلقة غ�� قابلة لإلزالة مدون عل��ا اسم وعنوان الصا�ع أو 

 كما يجب أن تتضمن الشهادة املذ�ورة أعاله املعلومات التالية ع�� األقل: ذات الصلة،

 إن أمكن. ثل الرس�ياملم(أ) اسم وعنوان الصا�ع و 

 (ب) وصف ل�حبل أو السلسلة، بما �شمل:

 حجمھ االس�ي —

 تركيبھ —

 املواد املصنع م��ا ا�حبل —

 أي معا�جات معدنية طبقت ع�� املواد —

 (جـ) طر�قة االختبار املستخدمة

نطاق قيم حمولة التشغيل اآلمن (د) حد حمولة التشغيل املتوقع أن يخضغ لها ا�حبل أو السلسلة أثناء ا�خدمة، حيث يمكن وضع 

 ع�� أساس االستخدامات ا�حددة.

 م�حقات الرفع. 4-3-2
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ظهر م�حقات الرفع التفاصيل التالية:
ُ
 يجب أن ت

 تحديد املواد عندما ت�ون هذه املعلومات ضرور�ة لالستخدام اآلمن. —

 حد حمولة التشغيل.  —

حية العملية، فيجب أن يتم عرض التفاصيل املشار إل��ا �� الفقرة األو�� �� حالة �عذر وضع عالمات ع�� م�حقات الرفع من النا

 .ع�� لوحة أو أي وسيلة مماثلة ولصقها �ش�ل آمن ع�� امل�حق

 كما يجب أن ت�ون التفاصيل مقروءة وموضوعة �� م�ان بارز ال يتأثر �عوامل التعر�ة أو يؤثر ع�� قوة امل�حق.

 آالت الرفع. 4-3-3

 حد حمولة التشغيل �ش�ل بارز ع�� اآلالت، و�جب أن ت�ون هذه العالمة وا�حة وثابتة �� م�ا��ا وغ�� مشفرة. يجب وضع عالمة

إذا �انت حمولة التشغيل اآلمن �عتمد ع�� ت�و�ن اآللة، فيجب أن ُيزود �ل وضع �شغيل بلوحة تحميل �ش�� إ�� مقدار ا�حمولة، 

 �ل جدول، كما يجب أن يتاح حد التشغيل اآلمن ل�ل ت�و�ن.و�فضل أن ت�ون �� هيئة مخطط بيا�ي أو ع�� ش

يجب أن يتم تزو�د اآلالت ا�خصصة لرفع البضائع بناقل �سمح للوصول إليھ من خالل األ�خاص، بتحذير وا�ح يحظر رفع 

 األ�خاص، كما يجب أن ي�ون التحذير مرئي �� �ل م�ان و�مكن الوصول إليھ.

 . �عليمات4-4

 رفعم�حقات ال. 4-4-1

 يجب أن يوضع ع�� �ل م�حق رفع أو �ل دفعة تجار�ة غ�� قابلة للتجزئة من م�حقات الرفع إرشادات تحدد ما ي�� ع�� األقل:

 (أ) االستخدام ا�خصص

-1-4(ب) حدود االستخدام (خاصة بالنسبة مل�حقات الرفع مثل املنصات املغناطيسية أو الفراغية ال�ي ال تمتثل ملتطلبات القسم 

2-6 (e)ش�ل �امل� ( 

 (جـ) إرشادات ال��كيب واالستخدام والصيانة

 (د) معامل االختبار اإلستا�ي املستخدمة.

 آالت الرفع. 4-4-2

 يجب أن ت�ون آالت الرفع م�حو�ة بإرشادات تحتوي ع�� معلومات عن:

 (أ) ا�خصائص التقنية لآلالت، والسيما:

مقدار ا�حمولة أو جدول مقدار ا�حمولة الذي �ش�� إ�� حمولة التشغيل اآلمن حد حمولة التشغيل إن أمكن، ��خة من لوحة  —

 3-3-4الفقرة الثانية من القسم  املو�حة ��

 التفاعالت عند الدعائم أو املرتكزات، وإن أمكن، خصائص املسارات —

 �عر�ف الصابورة ووسائل تركي��ا؛ إن أمكن —

 خ�� مع اآلالت(ب) محتو�ات ال�جل إذا لم يتم تقديم هذا األ 
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 (جـ) شرح كيفية االستخدام والسيما لتعو�ض عدم وجود رؤ�ة مباشرة ل�حمولة من قبل املشغل.

 املمثل الرس�ي(د) تقر�ر اختبار يتضمن تفاصيل االختبارات اإلستاتية والديناميكية ال�ي يقوم ��ا الصا�ع أو 

الش�ل املراد استخدامھ، فقد تم وضع التعليمات الالزمة لتنفيذ اإلجراءات (هـ) بالنسبة لآلالت ال�ي لم يتم تجميعها �� مقر الصا�ع ب

 قبل استخدامها ألول مرة. 3-1-4املشار إل��ا �� القسم 

 متطلبات ال�حة والسالمة األساسية لآلالت ا�خصصة للعمل ع�� سطح األرض -5

(راجع املبادئ العامة املشار إل��ا �� هذا   السالمة األساسيةيجب أن �ستو�� اآلالت ا�خصصة للعمل تحت األرض �افة متطلبات ال�حة و 

 )4الفصل نقطة 

 . أخطار ناتجة عن ضعف االستقرار5-1

عندما تتحرك وال تن�لق قبل وأثناء وضع ا�حمولة  يجب أن يتم تصميم دعائم سطح قو�ة بطر�قة �سمح با�حفاظ ع�� اتجاه مع�ن

 ت�ون مجهزة بخطاطيف لتثبيت اللوحات العلو�ة بالدعائم الهيدروليكية الفردية.عل��ا و�عد إزالة ا�حمولة، كما يجب أن 

 . ا�حركة5-2

 يجب أن �سمح دعائم السطح القو�ة بحر�ة تحرك األ�خاص.

 . أجهزة التحكم5-3

�عمل األجهزة ومع ذلك، يمكن أن  يجب أن �عمل أجهزة التحكم �� مسارع وفرامل حركة اآلالت ال�ي �عمل ع�� القضبان باليد،

 بالقدم.

يجب أن يتم تصميم ووضع أجهزة التحكم ا�خاصة بدعائم السطح بطر�قة تح�ي املشغل�ن خالل عمليات اإلزاحة، كما يجب حماي��ا من 

 أي تحر�ر عر�ىي.

 . اإليقاف5-4

بجهاز تمك�ن �عمل ع�� يجب أن تزود اآلالت ذاتية الدفع ال�ي �عمل ع�� القضبان وا�خصصة لالستخدام �� العمل تحت األرض 

 الدائرة ال�ي تتحكم �� حركة اآلالت بحيث تتوقف ا�حركة تلقائًيا، �� حالة إذا توقف السائق عن التحكم �� ا�حركة.

 . ا�حر�ق5-5

 إلزامية فيما يتعلق باآلالت ال�ي �شتمل ع�� أجزاء شديدة االشتعال. 2-5-3�عت�� الفقرة الثانية من القسم 

وتركيب أنظمة الفرملة لآلالت املصممة لالستخدام �� األعمال األرضية بطر�قة تجعلها ال تنتج شرارة أو  يجب أن يتم تصميم

 تتسبب �� حر�ق.

يجب تزو�د اآلالت ذات محر�ات االح��اق الداخ�� املستخدمة �� األعمال األرضية بمحر�ات �عمل بوقود ذات ضغط بخاري 

 .منخفض بحيث ال ينتج ع��ا أي شرار كهر�ي

 . انبعاثات العوادم5-6

 يجب عدم تصر�ف انبعاثات العوادم الناتجة عن محر�ات االح��اق الداخ�� ألع��.
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 متطلبات ال�حة والسالمة األساسية والفرعية الالزمة لآلالت ال�ي �ش�ل خطورة �عيدة املدى ع�� رفع األ�خاص.  -6

جميع متطلبات ال�حة والسالمة األساسية واملشار إل��ا �� هذا  يجب أن �ستو�� اآلالت ال�ي �ش�ل خطورة �سبب عمليات الرفع

 ).4نقطة  -الفصل (راجع املبادئ العامة

 . عام6-1

 القوة املي�انيكية. 6-1-1

يجب أن يتم تصميم الناقل بما �� ذلك أبواب ال��و�ة بطر�قة توفر املساحة والقوة بما يتوافق مع احتياجات أك�� عدد من 

 لهم بالتواجد ع�� الناقل بأق�ىى حمل �شغيل ممكن. األ�خاص املسموح

غ�� �افية لتشغيل اآلالت ا�خصصة لرفع  5-2-1-4و 4-2-1-4�عد معامالت التشغيل ا�خصصة للم�ونات املشار إل��ا �� أقسام 

نظام �عليق أو نظام األ�خاص، كم يجب مضاعف��ا كقاعدة عامة، كما يجب تزو�د اآلالت املعدة لرفع األ�خاص أو البضائع مًعا ب

دعم، وذلك بالنسبة للناقل املصمم وا�جهز بطر�قة تضمن توفر مستوى سالمة مالئم بحيث يتم من خاللها تفادي مخاطر سقوط 

 الناقل.

�� حالة استخدام ا�حبال أو السالسل لتعليق الناقل، فهذا �ع�ي ضرورة توف�� حبل�ن أو سلسلت�ن منفصلت�ن ع�� األقل بحيث 

 م��ا املرتكز ا�خاص بھ. يضم �ل

 التحكم �� التحميل لآلالت العاملة بالطاقة ال القوة البشر�ة. 6-1-2

�غض النظر عن حمل التشغيل األق�ىى وعزم االنقالب، إال إذا تمكن الصا�ع من  2-2-4تطبق املتطلبات املنصوص عل��ا �� قسم 

 إثبات عدم وجود خطورة من ز�ادة التحميل واالنقالب.

 جهزة التحكم. أ6-2

عدم إلزام متطلبات السالمة بتطبيق حلول أخرى، ع�� أن يتم تصميم الناقل وتركيبھ بطر�قة تمكن األ�خاص املوجودين داخلھ 

 من التحكم �� حر�ات الصعود والهبوط، وا�حر�ات األخرى للناقل حسب الضرورة وا�حاجة إ�� ذلك.

أجهزة أخرى تتحكم �� نفس ا�حر�ات، وذلك باستثناء أجهزة التوقف �� حاالت يجب أن تبطل أجهزة التحكم �� حاالت التشغيل أي 

 الطوارئ.

و�جب أن ت�ون أجهزة التحكم املستخدمة مع تلك ا�حر�ات من نوعية أجهزة اإلمساك للتشغيل إال إذا �ان الناقل نفسھ محاط 

 �ليا.

 فوقھ. ا�خاطر ال�ي قد يتعرض لها األ�خاص املتواجدون بالناقل أو 6-3

 ا�خاطر الناتجة عن حركة الناقل. 6-3-1

يجب أن يتم تصميم اآلالت ا�خصصة لرفع األ�خاص وتجه��ها وإرسا��ا بطر�قة تجعل �سارع الناقل أو تباطؤه ال يمثل خطورة 

 ع�� حياة األ�خاص.

 مخاطر سقوط األفراد من الناقل. 6-3-2
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 مخاطر سقوط الر�اب وذلك �� ا�حاالت التالية:يجب أال يتم إمالة الناقل إ�� مستوى يؤدي إ�� 

 تحرك اآلالت والناقل.

يجب وضع أح�ام مالئمة �� حالة تصميم الناقل الستخدامھ كمحطة عمل، وذلك لضمان استقرار الناقل وتفادي ا�حر�ات 

 ا�خطرة.

م بالتواجد ع�� الناقل، وهذا �� حالة يجب تزو�د الناقالت �عدد �اف من نقاط اإلرساء بما يتناسب مع عدد األ�خاص املسموح له

غ�� �افية، كما يجب أن ت�ون نقاط اإلرساء قو�ة بما يكفي الستخدامها كمعدات حماية  1.5.15�انت التداب�� املشار إل��ا �� القسم 

 �خصية ملنع السقوط من املرتفعات.

ألبواب ا�جانبية بطر�قة تمنع فتحها �ش�ل غ�� مقصود يجب أن يتم تصميم أبواب ال��و�ة األرضية أو املثبتة �� األسقف وكذلك ا

 وأن يتم فتحها �� اتجاه يمنع خطر السقوط.

 ا�خاطر الناتجة عن سقوط ا�حمولة من ع�� الناقل. 6-3-3

 .يجب أن يتم تزو�د الناقل �سقف وقائي.�� حالة وجود خطر يتمثل �� سقوط األجسام من الناقل أو �عر�ض األ�خاص ل�خطر

 الت مخصصة لإلنزال الثابت. آ6-4

 ا�خاطر ال�ي قد يتعرض لها األ�خاص املتواجدون بـ أو فوق الناقل. 6-4-1

يجب تصميم الناقل وتصنيعھ بطر�قة تمنع ا�خاطر الناتجة عن االحت�اك ب�ن األشياء أو األ�خاص املتواجدون بالناقل أو فوقھ 

ات السالمة، يجب أن ي�ون الناقل محاط بأبواب مزودة بجهاز �عشيق يمنع أو من خالل أي عنصر ثابت أو متحرك. ولتلبية متطلب

ا�حر�ات ا�خطرة للناقل �� حالة عدم غلق األبواب. يجب أن تبقى األبواب مغلقة �� حالة توقف الناقل قبل اإلنزال، حيث ما يزال 

 خطر السقوط من الناقل قائًما،

ها عند الضرورة بأجهزة تمنع ا�حركة غ�� املتحكم ��ا للناقل سواء ألع�� أو ألسفل، كما يجب أن يتم تصميم اآلالت وتركي��ا وتزو�د

و�جب أيًضا أال  و�جب أن ت�ون هذه األجهزة قادرة ع�� إيقاف الناقل عند حمولة التشغيل القصوى وعند بلوغ السرعة القصوى،

 مولة.�سبب إجراءات تخفيف السرعة �� أي أضرار للمشغل�ن مهما �انت ظروف ا�ح

 أجهزة التحكم �� اإلنزال. 6-4-2

 يجب أال تبدأ أجهزة التحكم �� اإلنزال ا�خاص بالناقل �� التحرك، باستثناء األجهزة املتخصصة �� حاالت الطوارئ:

 يتم �شغيل أجهزة التحكم املوجودة بالناقل، —

 عندما ال ي�ون الناقل �� وضع اإلنزال. —

 الوصول إ�� الناقل. 6-4-3

ميم الواقيات وإرسا��ا عند اإلنزال بطر�قة تضمن النقل اآلمن من وإ�� الناقل مع األخذ �ع�ن االعتبار النطاق املتوقع يجب تص

 لعملية رفع البضائع واأل�خاص.

 . العالمات6-5
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 يجب أن يحمل الناقل العالمات الالزمة والضرور�ة لضمان السالمة ع�� النحو التا��:

 ع�� الناقل عدد األفراد املسموح ��م-

 حمولة التشغيل القصوى  -
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 الالئحة ال�ي تقع داخل نطاق اآلالت ومكونات السالمة ومعدات الرفع :)2امل�حق (

 التالية: الرفع ومعدات السالمة وم�ونات اآلالتتطبق هذه الالئحة ع�� 

 اآلالت -1

البشري أو ا�حيوا�ي املطبق مباشرة، مجموعة من األجزاء مزودة بنظام أو يتوقع تزو�دها بنظام دفع بخالف ا�جهد  -أ

بحيث تت�ون من األجزاء أو امل�ونات املتصلة مع �عضها البعض، بحيث يتحرك جزء واحد م��ا ع�� األقل ع�� أن 

 يتصلوا مًعا الستخدام مع�ن.

توصيلها باملوقع أو مصادر اإلمداد  ��مجموعة مشار إل��ا �� الفقرة األو�� باستثناء فقط امل�ونات املستخدمة  -ب

 .بالطاقة وا�حركة

مجموعة مشار إل��ا �� الفقرة األو�� والثانية جاهزة لل��كيب وقادرة ع�� تنفيذ مهامها فقط إذا وضعت ع�� وسائل  -ج

 .هي�لع�� النقل أو تم تركي��ا �� مب�ى أو 

) 7الفقرة (لثة أو اآلالت املكتملة جزئًيا املشار إل��ا �� مجموعات اآلالت املشار إل��ا �� الفقرة األو�� والثانية والثا -د

  .، وال�ي يتم التحكم ف��ا وترتي��ا لتحقيق نفس الغاية ح�ى تتمكن من العمل �وحدة واحدة مت�املةأدناه

  -ه
ً
م��م ع�� األقل و�تصلوا مًعا  مجموعة من األجزاء أو امل�ونات املتصلة مع �عضها البعض، بحيث يتحرك واحدا

 .لرفع ا�حمولة و��ون ا�جهد البشري هو مصدر الطاقة الوحيد

 معدات القابلة للتبديللا -2

 مانفسھ ��دف �غي�� وظيف��اآللة أو ا�جرار مشغل سبق �شغيلهما من قبل، من طرف تجميعھ مع آلة أو جرار  يتمجهاز 

 .غ�� أداةهذا ا�جهاز  ، طاملا �انلهما أو استحداث وظيفة جديدة

 م�ونات السالمة -3

 .�عمل ع�� تأدية وظيفة السالمة -أ

 .�� السوق �ش�ل مستقل توضع -ب

 .أو �عطلها إ�� �عر�ض سالمة األ�خاص ل�خطرو/يودي فشلها  -ج

عد م�ونات غ�� ضرور�ة لتأدية وظائف اآلالت أو يمكن استبدالها بامل�ونات العادية لتشغيل اآلالت. -د
ُ
� 

 .قائمة إرشادية بم�ونات السالمة )4(�حق �� امل تم تحديد -ه

 م�حقات الرفع -4
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�ش�ل جزًءا ال ال�ي يتم وضعها ب�ن اآلالت، حيث �سمح امل�ونات أو املعدات غ�� املرفقة بآالت الرفع بتحميل ا�حمولة 

عت�� حبال الرافع وم�ونا��ا م�حقات رفع. وضعهايتجزأ من ا�حمولة ال�ي يتم 
ُ
 �� السوق �ش�ل مستقل، كما �

 السالسل وا�حبال وا�حزام -5

 .�� من املواد املصممة واملركبة ألغراض الرفع باعتبارها جزًءا من آالت أو م�حقات الرفع

 أجهزة النقل املي�اني�ي القابلة لإلزالة -6

ذاتية الدفع أو ا�جرار وأي آلة أخرى من خالل توصيلهم بأول محمل ثابت، م�ون قابل لإلزالة لنقل الطاقة ب�ن اآلالت  

 .�� السوق مع الوا�� فإنھ �عت�� منتج واحد وضعھوعندما يتم 

 اآلالت املكتملة جزئًيا -7

�مثل نظام الدفع آلة و مكتملة جزئًيا ولكن ال يمك��ا أداء وظيفة محددة بمفردها،  لةآالعناصر ال�ي �ش�ل مجموعة من 

 لاآلالت ت�ون و  .مكتملة جزئًيا
ً
 موجهة حصرا

ً
دمجها أو تجميعها مع اآلالت األخرى أو مع اآلالت األخرى املكتملة جزئيا

 .أو مع املعدات لتشكيل آالت مشمولة ��ذه الالئحة املكتملة جزئًيا

  املستكملة تاملعدا تور�د يجوز  وال. يجب توف�� املعدات املكتملة جزئًيا فقط �� حالة وجود سبب وجيھ
ً
 �وسيلة جزئيا

 .ال��ائي للمستخدم ا�خصائص هذه ترك مع �افية، غ�� أمان خصائص ذات معدات لتور�د

 من هذه الالئحة )3(أو البضائع باستثناء ما هو مستبعد �� امل�حق و/املصاعد ا�خصصة لرفع املعدات واألفراد  -8

يتحرك ع�� طول املسار التوجي�ي الذي يتم�� بدقتھ وميلھ �ستخدم معدات الرفع �� مستو�ات معينة مع وجود ناقل 

 درجة ع�� املستوى األفقي وأيضا �ستخدم �� نقل: 15بزاو�ة أك�� من 

 األ�خاص  -أ

 األ�خاص والبضائع -ب

البضائع وحدها �� حالة إذا �ان �سهل الوصول إ�� الناقل أي أن ال�خص قد يدخلھ دون صعو�ة، حيث ت�ون  -ج

 .ل الناقل أو �� متناول أي �خص داخل الناقلمزودة بضوابط تقع داخ
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 الالئحة هذه نطاق خارج تقع ال�ياملعدات  :)3امل�حق (

 :التالية الرفع ومعدات السالمة وم�ونات اآلالت ع�� الالئحة هذه تطبقال 

لآللة  م�ونات السالمة ا�خصصة لالستخدام كقطع غيار الستبدال امل�ونات املتطابقة املوردة من قبل الصا�ع -1

 األصلية

 أو املتن�هات ال��ف��ية بساحات األلعااملعدات ا�خصصة لالستخدام ��  -2

 اآلالت املصممة أو املستخدمة خصيًصا ألغراض نوو�ة، وال�ي �� حالة عدم االمتثال قد ينتج ع��ا انبعاثات إشعاعية -3

 األس�حة بما ف��ا األس�حة النار�ة -4

 وسائل النقل التالية: -5

ومقطورا��ا ا�خصصة لنقل الر�اب أو البضائع �� الطرق العامة، حيث يتم تضم�ن اآلالت املثبتة ع�� هذه السيارات  -أ

 املركبات �� نطاق هذه الالئحة.

ووسائل النقل ال�خ�ىي األخرى ال�ي يمكن استخدامها  جات الر�اعيةاالدر جات الثالثية و اوالدر  النار�ة الدراجات  -ب

 نار�ةوأيًضا وسائل النقل ال�ي لها وظيفة ترف��ية مثل الدراجات الكم/ساعة،  20عن  ع�� الطرق العامة �سرعة تز�د

 غ�� املدرجة �� الالئحة الفنية ا�خليجية 
ً
املتوازنة ذاتًيا واملركبات املصغرة املستخدمة من قبل األطفال األك�� سنا

  .للعب األطفال

 السيارات ا�خصصة للسباق -ج

ن طر�ق وسائل النقل ا�جو�ة والبحر�ة وشب�ات السكك ا�حديدية، حيث يتم تضم�ن وسائل نقل الر�اب والبضائع ع -د

 اآلالت املثبتة ع�� هذه املركبات �� نطاق هذه الالئحة.

 السفن البحر�ة والوحدات البحر�ة املتنقلة واآلالت املثبتة ع�� م�ن هذه السفن أو الوحدات -6

 و شرطيةاآلالت املصممة واملصنعة خصيًصا ألغراض عسكر�ة أ -7

 اآلالت املصممة واملصنعة خصيًصا ألغراض البحث لالستخدام املؤقت �� ا�خت��ات. -8

 املستعملة �� آبار املناجم معدات الرفع -9

 خالل العروض الفنية. ان�ناآلالت املصممة خصيًصا لنقل الفن -10

لالئحة الفنية وال�ي تدخل ضمن نطاق التطبيق املعدات اإللك��ونية والكهر�ائية ال�ي تقع ضمن ا�جاالت التالية،  -11

 :�جهدمنخفضة اا�خليجية للمعدات واألجهزة الكهر�ائية 

 األجهزة املن�لية ا�خصصة لالستخدام الداخ�� -أ

 األجهزة السمعية والبصر�ة -ب

 معدات تقنية املعلومات -ج
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 آالت امل�اتب العادية -د

 مجموعة املفاتيح ومعدات التحكم ذات ا�جهد املنخفض -ه

 ر�ات الكهر�ائيةا�ح -و

 :التالية عالية ا�جهدلكهر�ائية ااملعدات  -12

 مجموعة املفاتيح ومعدات التحكم -أ

 الكهر�ائية ا�حوالت -ب

 م/ث. 0,15أجهزة رفع األ�خاص ال�ي تز�د سرع��ا عن  -13

 الكبالت املوجهة وغ�� املوجهة وخطوط السكك ا�حديدية املعلقة لنقل األ�خاص. -14
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 القائمة اإلرشادية ا�خاصة بمعدات السالمة :)4امل�حق (

 واقيات ألجهزة النقل املي�انيكية القابلة للفك. -1

 أجهزة حماية ُمصممة للكشف عن وجود أ�خاص -2

 التالية: آلالتاقيات �ستعمل مع امصممة �و �عمل بالطاقة واقيات متشابكة ومتحركة  -3

مجال ف��ا  يتجاوز  قد وال�ي تفريغ يدوي، أو/  و تحميل مع ،اردبالب املعادنتشكيل ل ،م�ا�س ث�ي األلواح بما ف��ا ،م�ا�س -أ

 .ثانية/  ملم 30 سرعةالو  ملم 6 ة املتحركةملاالع قطعالتحرك لل

 .يدوي  تفريغ أو/  و تحميل معلتشكيل (قولبة) اللدائن با�حقن أو الضغط آالت  -ب

 .يدوي  تفريغ أو/  و تحميل معآالت لتشكيل (قولبة) املطاط با�حقن أو الضغط  -ج

 السالمة ع�� اآلالت. نطقي لضمان وظائفالتحليل املوحدات  -1

 صمامات ووسائل إضافية مخصصة للكشف عن األعطال للسيطرة ع�� التحر�ات ا�خطرة لآلالت -2

 أنظمة استخالص انبعاثات اآلالت -3

 اآللة.أجهزة حماية ووقاية مصممة من أجل حماية األفراد من األجزاء املتحركة املعنية خالل �شغيل  -4

 أجهزة املراقبة للتحكم �� التحميل وحركة آالت الرفع -5

 مقاعدهم�� إللزام األ�خاص ا�حركة و أنظمة لضبط  -6

 الطوارئ  توقف أجهزة -7

 .رةو خط�ش�ل  أن حتملا� الكهر�اء �حنات تراكم ملنع التفريغ أنظمة -8

 )1(من امل�حق  6.2.1.4و 7.4.3و 7.5.1 محددات الطاقة وأجهزة اإلغاثة املطابقة للمواد -9

 أنظمة وأجهزة لتقليل انبعاث الضوضاء وااله��ازات -10

 من االنقالب والتدحرجالهيا�ل الواقية   -11

 ألجساممن سقوط ا الواقيةالهيا�ل   -12

 أنظمة التحكم بواسطة اليدين  -13

 :ضمن القائمة التالية امل�ونات لآلالت املصممة لرفع وإنزال األ�خاص ب�ن مختلف الطوابق  -14

 قفل أبواب الهبوط أجهزة من أجل -أ

 حمل األثقال قصورةمل املراقبة غ��لألع��  حركةا� أو سقوط ملنع أجهزة -ب

 أجهزة ل�حد من السرعة الزائدة -ج

 ��اكم الطاقة�شتغل بصدمات الأجهزة المتصاص  -د

I. أوغ�� الطولية ، 

II.  العودة حركة تخميدمع 
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 تبديد الطاقةب �شتغل الصدمات المتصاص أجهزة -ه

 بقوا�س من دوائر الطاقة الهيدروليكية بحيث يتم استخدامها �أدوات ملنع السقوطأجهزة سالمة مزودة  -و
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 "الداخ�� اإلنتاج ضبط" بحسب املطابقة تقو�م إجراء: )5امل�حق (

 4و 3و 2 البنود أرقامضبط اإلنتاج الداخ�� هو إجراء تقو�م املطابقة الذي ينفذ من خاللھ الصا�ع االل��امات الواردة ��  .1

 متطلبات اللوائح الفنية ا�خليجية ا�خاصة ��ا. �ستو��أدناه ثم يؤكد و�قر تحت �امل مسؤوليتھ بأن املنتجات املعنية 

 الوثائق الفنية .2

ذات لمتطلبات الفنية ل�جب أن تمكن هذه الوثائق من تقييم مدى مطابقة املنتج و الوثائق الفنية.  عدَّ �ُ يجب ع�� الصا�ع أن  

 كما يجب أن تحتوي ع�� تحليل وتقييم مناسب�ن للمخاطر.و ، العالقة

التصميم والتصنيع و�شغيل ع��: يجب أن تحدد الوثائق الفنية املتطلبات املطبقة وأن �شمل، بحسب مقتضيات التقييم،  

 الوثائق الفنية العناصر اآلتية ع�� األقل حيثما لزم األمر: تحتوي �جب أن و املنَتج. 

 وصف عام للمنَتج؛ -

 رسوم التصميم والتصنيع ومخططات امل�ونات واملركبات ا�جزئية والدوائر، إ�خ...؛ -

 و�شغيل املنَتج؛األوصاف والشروح الالزمة لفهم الرسوم وا�خططات املشار إل��ا  -

قائمة للمواصفات القياسية ا�خليجية أو أي مواصفات فنية أخرى ذات عالقة �عتمدها الهيئة، املطبقة �ليا أو جزئيا،  -

ووصف ل�حلول املتخذة الستيفاء املتطلبات األساسية للوائح الفنية ا�خليجية حيثما ال يتم تطبيق املواصفات القياسية 

لتطبيق ا�جزئي للمواصفات القياسية ا�خليجية يجب أن تب�ن الوثائق الفنية الفقرات ال�ي تم �� حالة اواملشار إل��ا. 

 تطبيقها؛

 نتائج حسابات التصميم القائمة والفحوصات املنجزة، إ�خ...، و -

 تقار�ر االختبارات. -

 التصنيع .3

لوثائق لمطابقة املنتجات املصنعة يجب ع�� الصا�ع اتخاذ �افة التداب�� الضرور�ة �ي تضمن عمليات التصنيع واملراقبة  

 تطلبات اللوائح الفنية ا�خليجية ا�خاصة ��ا.ملأعاله و  2 البند رقمالفنية املشار إل��ا �� 

 شارة املطابقة واإلقرار باملطابقة .4

ات يجب ع�� الصا�ع تثبيت شارة املطابقة ا�خليجية وفقا للوائح الفنية ا�خليجية ع�� �ل منَتج إفرادي �ستو�� متطلب .1.4

 اللوائح الفنية ا�خليجية املعتمدة.
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للسلطات يجب ع�� الصا�ع أن يصدر إقرارا مكتو�ا باملطابقة لنموذج من املنَتج، وأن يتيحھ ضمن الوثائق الفنية  .2.4

�جب أن يحدد اإلقرار باملطابقة نموذج املنَتج و ) سنوات �عد وضع املنَتج �� السوق. 10ملدة عشر ( الوطنية ا�ختصة

 من أجلھ. الذي أصدر

 يجب توف�� ��خة من اإلقرار باملطابقة للسلطات املعنية عند الطلب. 

 املمثل الرس�ي .5

من قبل ممثلھ الرس�ي باسم الصا�ع وتحت �امل مسؤوليتھ، شرط أن  4 البند رقميمكن القيام بواجبات الصا�ع املشار إل��ا �� 

 ي�ون ذلك مو�حا �� التوكيل.
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 "الداخ�� اإلنتاج ضبط ع�� املبنية للطراز  املطابقة"و" الطراز فحص" بحسب املطابقة تقو�م إجراء: )6امل�حق (

 ا�جزء األول : إجراء تقو�م املطابقة بحسب "فحص الطراز"

فحص الطراز هو جزء من إجراء تقو�م املطابقة تقوم بمقتضاه جهة مقبولة بمراجعة التصميم الف�ي للمنَتج، وتتأكد ثم  .1

 الف�ي للمنَتج �ستو�� متطلبات اللوائح الفنية ا�خليجية ا�خاصة بھ.تقر بأن التصميم 

 يمكن القيام بفحص الطراز بأي من الطرق اآلتية: .2

 فحص نموذج للمنَتج بأكملھ، ممثل لإلنتاج املرتقب، (نموذج اإلنتاج)؛ -

، مع فحص 3�ا �� البند رقم تقييم توافق التصميم الف�ي للمنَتج من خالل مراجعة الوثائق الفنية واألدلة املشار إل� -

 عينات، ممثلة لإلنتاج املرتقب، إلحدى أو أك�� من األجزاء ا�حرجة للمنَتج (جمع ب�ن نموذج اإلنتاج ونموذج التصميم)؛

، دون فحص 3تقييم توافق التصميم الف�ي للمنَتج من خالل مراجعة الوثائق الفنية واألدلة املشار إل��ا �� البند رقم  -

 وذج التصميم).العينات (نم

3.  
ً
 لفحص الطراز عند جهة مقبولة واحدة من اختياره. يجب ع�� الصا�ع أن يقدم طلبا

 يجب أن يحتوي الطلب ع��: 

 اسم وعنوان الصا�ع، واسم وعنوان املمثل الرس�ي للصا�ع إذا تم تقديم الطلب من قبل املمثل الرس�ي؛ -

 أخرى؛إقرار مكتوب �عدم تقديم نفس الطلب إ�� أي جهة مقبولة  -

الوثائق الفنية. يجب أن تمكن الوثائق من تقييم مدى مطابقة املنتج ملتطلبات اللوائح الفنية ا�خليجية املعتمدة، كما  -

يجب أن تحتوي ع�� تحليل وتقييم مناسب�ن للمخاطر. يجب أن تحدد الوثائق الفنية املتطلبات املطبقة وأن �شمل، 

الوثائق الفنية العناصر اآلتية ع��  تحتوي تصنيع و�شغيل املنَتج. و�جب أن بحسب مقتضيات التقييم، ع��: التصميم وال

 األقل حيثما لزم األمر:

 وصف عام للمنَتج؛ -

 رسوم التصميم والتصنيع ومخططات امل�ونات واملركبات ا�جزئية والدوائر، إ�خ...؛ -

 ج؛األوصاف والشروح الالزمة لفهم الرسوم وا�خططات املشار إل��ا و�شغيل املنتَ  -

قائمة للمواصفات القياسية ا�خليجية أو أي مواصفات فنية أخرى ذات عالقة �عتمدها الهيئة، املطبقة �ليا أو جزئيا،  -

ووصف ل�حلول املتخذة الستيفاء املتطلبات األساسية للوائح الفنية ا�خليجية حيثما ال يتم تطبيق املواصفات القياسية 
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ئي للمواصفات القياسية ا�خليجية يجب أن تب�ن الوثائق الفنية الفقرات ال�ي تم املشار إل��ا. �� حالة االستعمال ا�جز 

 تطبيقها؛

 نتائج حسابات التصميم القائمة وعمليات املراقبة املنجزة، إ�خ...، و -

 تقار�ر االختبارات؛ -

لتكميل برنامج  عينات ممثلة عن اإلنتاج املرتقب. و�مكن ل�جهة املقبولة طلب املز�د من العينات إن دعت الضرورة -

 االختبارات؛

األدلة الداعمة لتوافق ا�حلول الفنية املتخذة �� التصميم. يجب أن �ش�� هذه األدلة إ�� �ل الوثائق ال�ي يتم استعمالها،  -

ع�� وجھ ا�خصوص ح�ن ال يتم تطبيق املواصفات القياسية ا�خليجية و/أو املواصفات الفنية ذات العالقة املشار إل��ا 

يجب أن �شمل األدلة الداعمة، �لما اقت�ىى ا�حال، نتائج االختبارات املنجزة �� ا�خت�� املناسب لدى الصا�ع، أو  بأكملها.

 �� مخت�� آخر باسم الصا�ع وتحت مسؤوليتھ.

 يجب ع�� ا�جهة املقبول أن تقوم بما ي��: .4

 بالنسبة للمنَتج:

 التصميم الف�ي للمنَتج؛ فحص الوثائق الفنية واألدلة الداعمة من أجل تقييم مالئمة .1.4

 بالنسبة للعينات:

التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصر ال�ي تم تصميمها بالتوافق مع املقتضيات املطبقة  .2.4

 من املواصفات القياسية ا�خليجية و/أو املواصفات الفنية ذات العالقة، والعناصر ال�ي تم تصميمها دون التوافق مع

 املقتضيات املطبقة من تلك املواصفات القياسية؛

القيام بالفحوصات واالختبارات املناسبة، أو توكيل من يقوم ��ا بالنيابة، للتأكد �� حالة اختيار الصا�ع تطبيق ا�حلول  .3.4

 بيقا �حيحا؛الفنية ا�حددة �� املواصفات القياسية ا�خليجيةو/أو املواصفات الفنية ذات العالقة، بأنھ تم تطبيقها تط

القيام بالفحوصات واالختبارات املناسبة، أو توكيل من يقوم ��ا بالنيابة، للتأكد �� حالة عدم تطبيق ا�حلول الفنية  .4.4

ا�حددة �� املواصفات القياسية ا�خليجيةو/أو املواصفات الفنية ذات العالقة، بأن ا�حلول الفنية املتخذة من قبل 

 سية للوائح الفنية ا�خليجية املعتمدة؛الصا�ع �ستو�� املتطلبات األسا

 االتفاق مع الصا�ع ع�� م�ان إجراء الفحوصات واالختبارات. .5.4
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ومخرجا��ا. بدون املس  4يجب ع�� ا�جهة املقبولة إصدار تقر�ر تقييم عن اإلجراءات ال�ي قامت ��ا طبقا للبند رقم  .5

 تنشر هذا التقر�ر �ليا وال جزئيا إال �عد مصادقة الصا�ع.، يتع�ن ع�� ا�جهة املقبولة أن ال الهيئةبمسؤوليا��ا تجاه 

إذا �ان الطراز مطابق ملتطلبات اللوائح الفنية ا�خليجية املطبقة ع�� املنَتج املع�ي فإن ا�جهة املقبولة تصدر للصا�ع شهادة  .6

��ا (إن وِجدت)، فحص الطراز. يجب أن تحتوي الشهادة ع�� اسم وعنوان الصا�ع، ونتائج الفحوصات، وشروط سر�ا

 واملعطيات الالزمة لتحديد الطراز املصادق عليھ. و�مكن أن تحتوي الشهادة ع�� مرفقات.

عة مع الطراز   يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقا��ا ع�� �ل املعلومات املناسبة للتمك�ن من تقييم مطابقة املنتجات املصنَّ

 املفحوص والتمك�ن من املراقبة أثناء التشغيل.

�ان الطراز غ�� مطابق ملتطلبات اللوائح الفنية ا�خليجية املطبقة ع�� املنَتج املع�ي، يجب ع�� ا�جهة املقبولة أن ترفض  إذا 

 إصدار شهادة فحص الطراز وأن تخ�� صاحب الطلب بقرارها مع توف�� امل��رات املفصلة حول رفضها.

قنية املعروفة عموما، وحيثما أشارت هذه التطورات إ�� إم�انية يجب ع�� ا�جهة املقبولة أن تتبع �ل التطورات �� حالة الت .7

ظهور عدم مطابقة الطراز املصادق عليھ ملتطلبات اللوائح الفنية ا�خليجية املعتمدة، فيجب أن تحدد ا�جهة املقبولة 

 ا�حاجة إ�� فحوصات إضافية، و�� حالة ا�حاجة إ�� الفحوصات اإلضافية، تخ�� الصا�ع بذلك.

الصا�ع إخبار ا�جهة املقبولة ال�ي تحتفظ بالوثائق الفنية ا�خاصة �شهادة فحص الطراز ب�ل التغي��ات �� الطراز  يجب ع�� 

املصادق عليھ، وال�ي من شأ��ا املس باملطابقة مع متطلبات اللوائح الفنية ا�خليجية املعتمدة، أو مع شروط سر�ان شهادة 

 ادقة إضافية ع�� ش�ل إضافة لشهادة فحص الطراز األولية.فحص الطراز. مثل هذه التغي��ات �ستد�� مص

يجب ع�� �ل جهة مقبولة أن تخ�� سلطات �عيي��ا عن شهادات فحص الطراز وأي إضافة تم إصدارها أو �ح��ا، كما يجب  .8

رفض قائمة شهادات فحص الطراز وأي إضافات تم  الهيئةعل��ا أن تقوم �ش�ل دوري، أو عند الطلب، بوضع رهن إشارة 

 إصدارها أو تلك ال�ي تم �عليقها أو تقييدها بأي ش�ل.

يجب ع�� �ل جهة مقبولة أن تخ�� ا�جهات املقبولة األخرى عن شهادات فحص الطراز وأي إضافات تم رفض إصدارها أو  

 تلك ال�ي تم �عليقها أو تقييدها بأي ش�ل، وعند الطلب عن شهادات فحص الطراز وأي إضافة تم إصدارها.

لهيئة التقييس وللدول األعضاء ول�جهات املقبولة األخرى أن تحصل بطلب ع�� ��خ من شهادات فحص الطراز و/أو  يمكن 

إضافا��ا. و�مكن لهيئة التقييس وللدول األعضاء أن تحصل بطلب ع�� ��خ من الوثائق الفنية ومن نتائج الفحوصات ال�ي 

االحتفاظ بن�خة من شهادة فحص الطراز ومرفقا��ا وإضافا��ا، عالوة  قامت ��ا ا�جهة املقبولة. يجب ع�� ا�جهة املقبولة

 ع�� الوثائق الفنية بما �� ذلك املستندات املرفقة من قبل الصا�ع، ح�ى تار�خ ان��اء سر�ان الشهادة.
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للسلطات يجب ع�� الصا�ع االحتفاظ بن�خة من شهادة فحص الطراز ومرفقا��ا وإضافا��ا مع الوثائق الفنية، وإتاح��ا  .9

 ملدة عشر سنوات �عد وضع املنَتج �� السوق. الوطنية ا�ختصة

باسم  9و 7والقيام بالواجبات املشار إل��ا �� البندين أرقام  3يمكن للممثل الرس�ي للصا�ع تقديم الطلب املشار إليھ �� البند رقم 

 الصا�ع، شرط أن ي�ون ذلك مو�حا �� التوكيل.

 املطابقة بحسب "املطابقة للطراز املبنية ع�� ضبط اإلنتاج الداخ��"ا�جزء الثا�ي: إجراء تقو�م 

املطابقة للطراز املبنية ع�� ضبط اإلنتاج الداخ�� هو ا�جزء من إجراء تقو�م املطابقة الذي ينفذ من خاللھ الصا�ع االل��امات  .1

نتجات املعنية مطابقة للطراز ا�حدد �� شهادة أدناه ثم يؤكد و�قر تحت �امل مسؤوليتھ بأن امل 3و 2الواردة �� البندين أرقام 

 فحص الطراز و�ستو�� متطلبات اللوائح الفنية ا�خليجية ا�خاصة ��ا.

 التصنيع .2

 للطراز املصنعة املنتجات مطابقة واملراقبة التصنيع عمليات تضمن �ي الضرور�ة التداب�� �افة اتخاذ الصا�ع ع�� يجب 

 .��ا ا�خاصة ا�خليجية الفنية اللوائح وملتطلبات الطراز فحص شهادة �� ا�حدد

 شارة املطابقة ا�خليجية واإلقرار باملطابقة .3

1.3.  
ً
للوائح الفنية ا�خليجية ع�� �ل منَتج إفرادي مطابق للطراز ا�حدد  يجب ع�� الصا�ع تثبيت شارة املطابقة ا�خليجية وفقا

 �� شهادة فحص الطراز ويستو�� متطلبات اللوائح الفنية ا�خليجية املعتمدة.

2.3.  
ً
للسلطات الوطنية مكتو�ا باملطابقة لنموذج من املنَتج، وأن يتيحھ ضمن الوثائق الفنية  يجب ع�� الصا�ع أن يصدر إقرارا

) سنوات �عد وضع املنَتج �� السوق. يجب أن يحدد اإلقرار باملطابقة نموذج املنَتج الذي أصدر من 10دة عشر (مل ا�ختصة

 أجلھ.

 يجب توف�� ��خة من اإلقرار باملطابقة للسلطات املعنية عند الطلب. 

 املمثل الرس�ي .4

الرس�ي باسم الصا�ع وتحت �امل مسؤوليتھ، شرط أن من قبل ممثلھ  3يمكن القيام بواجبات الصا�ع املشار إل��ا �� البند رقم 

 
ً
  �� التوكيل. ي�ون ذلك مو�حا
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 الشامل ا�جودة تأكيد ع�� املبنية املطابقة تقو�م إجراء: )7امل�حق (

البندين املطابقة املبنية ع�� تأكيد ا�جودة الشامل هو إجراء تقو�م املطابقة الذي ينفذ من خاللھ الصا�ع االل��امات الواردة ��  .1

متطلبات اللوائح الفنية ا�خليجية ا�خاصة  �ستو��أدناه ثم يؤكد و�قر تحت �امل مسؤوليتھ بأن املنتجات املعنية  5و 2 أرقام

 ��ا.

 التصنيع .2

 
ً
ال��ائي واختبار املنتجات  والتفتيشالتصميم وخط اإلنتاج  يجب ع�� الصا�ع �شغيل نظام إدارة ا�جودة مصادق عليھ، شامال

 املعنية 
ً
 3 البند رقمملا ورد ��  وفقا

ً
 .4 البند رقمملا ورد ��  ، و�جب أن يخضع نظام إدارة ا�جودة إ�� تتبع وفقا

 نظام إدارة ا�جودة .3

يجب ع�� الصا�ع تقديم طلب إ�� ا�جهة املقبولة ال�ي يختارها، من أجل تقييم نظام إدارتھ ل�جودة بالنسبة للمنتجات  .1.3

 املعنية.

 يجب أن �شمل الطلب:

 وعنوان الصا�ع، واسم وعنوان املمثل الرس�ي للصا�ع إذا تم تقديم الطلب من قبل املمثل الرس�ي؛ اسم -

. يجب تحليل وتقييم مناسب�ن للمخاطرشاملة  الوثائق الفنية ا�خاصة بنموذج عن �ل فئة من املنتجات املوجهة للتصنيع -

 الوثائق الفنية العناصر اآلتية ع�� األقل حيثما لزم األمر: تحتوي أن 

 وصف عام للمنَتج؛ -

 رسوم التصميم والتصنيع ومخططات امل�ونات واملركبات ا�جزئية والدوائر، إ�خ...؛ -

 األوصاف والشروح الالزمة لفهم الرسوم وا�خططات املشار إل��ا و�شغيل املنَتج؛ -

 قائمة للمواصفات القياسية ا�خليج -
ً
  ية أو أي مواصفات فنية أخرى ذات عالقة �عتمدها الهيئة، املطبقة �ليا

ً
، أو جزئيا

ووصف ل�حلول املتخذة الستيفاء املتطلبات األساسية للوائح الفنية ا�خليجية حيثما ال يتم تطبيق املواصفات القياسية 

ب أن تب�ن الوثائق الفنية الفقرات ال�ي تم املشار إل��ا. �� حالة االستعمال ا�جزئي للمواصفات القياسية ا�خليجية يج

 تطبيقها؛

 نتائج حسابات التصميم القائمة والفحوصات املنجزة، إ�خ...، و -

 تقار�ر االختبارات. -

 الوثائق ا�خاصة بنظام إدارة ا�جودة، و -

 إقرار مكتوب �عدم تقديم نفس الطلب إ�� أي جهة مقبولة أخرى؛ -
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 .تطلبات اللوائح الفنية ا�خليجية املعتمدةمليجب أن يضمن نظام إدارة ا�جودة مطابقة املنتجات املصنعة  .2.3

يجب توثيق جميع العناصر واملتطلبات واألح�ام املعتمدة من قبل الصا�ع بطر�قة من�جية ومنظمة ع�� ش�ل سياسات مكتو�ة 

 جودة من فهم متسق ل��امج وخطط وأدلة و�جالت ا�جودة.وإجراءات و�عليمات. يجب أن تمكن وثائق نظام إدارة ا�

 
ً
  يجب أن �شمل وثائق نظام إدارة ا�جودة، ع�� وجھ ا�خصوص، وصفا

ً
 ملا ي��: �افيا

 أهداف ا�جودة والهي�ل التنظي�ي واملسؤوليات وصالحيات اإلدارة فيما يتعلق بجودة املنَتج؛ -

الفنية للتصميم بما �� ذلك املواصفات القياسية ال�ي سيتم استخدامها، ووصف ل�حلول املتخذة الستيفاء  املواصفات -

ذات الفنية  املواصفاتاملتطلبات األساسية للوائح الفنية ا�خليجية حيثما ال يتم تطبيق املواصفات القياسية و/أو 

 .العالقة

يات واإلجراءات املن�جية ال�ي سيتم اتباعها �� تصميم منتجات الفئة التقنيات املستخدمة لضبط وتحقق التصميم، والعمل -

 املعنية،

 التقنيات املقابلة للتصنيع ومراقبة ا�جودة وتأكيد ا�جودة، والعمليات واإلجراءات املن�جية ال�ي سيتم استخدامها؛ -

 ي ستنفذ ��ا؛الفحوصات واالختبارات ال�ي سيتم تنفيذها قبل وأثناء و�عد التصنيع، والوت��ة ال� -

 و�يانات االختبار و�يانات املعايرة وتقار�ر تأهيل املوظف�ن املعني�ن ا�خ ، و التفتيش�جالت ا�جودة، مثل تقار�ر  -

 وسائل ضبط تحقيق ا�جودة املطلو�ة �� التصميم و�� املنَتج والتشغيل الفعال لنظام إدارة ا�جودة. -

 ؛2.3 البند رقمة لتحديد ما إذا �ان مستوفيا للمتطلبات املشار إل��ا �� يجب ع�� ا�جهة املقبولة تقييم نظام إدارة ا�جود .3.3

هذه املتطلبات بالنسبة لعناصر نظام إدارة ا�جودة ال�ي تتطابق مع املواصفات القياسية الوطنية ليجب منح فرضية املطابقة 

 
ً
 .عالقةذات الالفنية  املواصفاتعن املواصفات القياسية ا�خليجية و/أو  املنبثقة �ليا

م  يجب أن يتوفر فر�ق التدقيق ع�� ا�خ��ة �� أنظمة تدب�� ا�جودة وأن يتوفر ع�� عضو واحد ع�� األقل من ذوي ا�خ��ة كمقّيِ

 عالقة.ال�� ا�جال والتيكنولوجيا املعني�ن باملنَتج، واملعرفة باملتطلبات الفنية املنبثقة عن اللوائح الفنية ذات 

تقييم ملقر الصا�ع، و�جب أن يقوم فر�ق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية املشار إل��ا �� الفقرة  يجب أن �شمل التدقيق ز�ارة

عالقة �� اللوائح الفنية ا�خليجية الللتأكد من قدرة الصا�ع ع�� تحديد املتطلبات ذات  1.3 البند رقمالفرعية الثانية من 

 املتطلبات.تلك لوإجراء الفحوصات الالزمة لضمان مطابقة املنَتج 

 يجب إخطار الصا�ع أو ممثلھ الرس�ي بالقرار.

 
ً
 .يجب أن يتضمن اإلخطار استنتاجات التدقيق وقرار التقييم م��را
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يتعهد الصا�ع بالوفاء باالل��امات الناشئة عن نظام إدارة ا�جودة كما تمت املصادقة عليھ وا�حفاظ عليھ بحيث يظل  .4.3

 مناسبا وفعاال.

 املطابقة ال�ي صادقت ع�� نظام إدارة ا�جودة ع�� علم بأي �عديل مرتقب �� نظام إدارة ا�جودة. يبقي الصا�ع جهة تقو�م .5.3

يجب ع�� ا�جهة املقبولة تقييم أي �عديالت مق��حة ثم القرار حول ما إذا �ان نظام إدارة ا�جودة املعدل سيستمر �� املطابقة 

 أو ما إذا �ان من الضروري إعادة التقييم. 2.3 البند رقملمتطلبات املشار إل��ا �� ل

 يجب عل��ا إخطار الصا�ع بقرارها. و�جب أن يتضمن اإلخطار استنتاجات الفحص وقرار التقييم م��را.

 املراقبة تحت مسؤولية ا�جهة املقبولة .4

ا�جودة املصادق عليھ ع�� النحو الغرض من املراقبة هو التحقق من استيفاء الصا�ع لالل��امات الناشئة عن نظام إدارة  .1.4

 املالئم.

يجب ع�� الصا�ع السماح ل�جهة املقبولة بدخول مواقع التصميم والتصنيع والتفتيش واالختبار والتخز�ن، وتوف��ها �ل  .2.4

 املعلومات الضرور�ة ألغراض التقييم، وال سيما:

 وثائق نظام إدارة ا�جودة؛ -

دارة ا�جودة ا�خاص بالتصميم، مثل نتائج التحليالت وا�حسابات �جالت ا�جودة املنصوص عل��ا �� شطر نظام إ -

 واالختبارات، ا�خ؛

و�يانات االختبار  التفتيش�جالت ا�جودة املنصوص عل��ا �� شطر نظام إدارة ا�جودة ا�خاص بالتصنيع، مثل تقار�ر  -

 و�يانات املعايرة وتقار�ر تأهيل املوظف�ن املعني�ن ا�خ؛

القيام بتدقيقات دور�ة للتأكد من أن الصا�ع يطبق و�حافظ ع�� نظام إدارة ا�جودة، و�جب عل��ا  يجب ع�� ا�جهة املقبولة .3.4

 تقديم تقر�ر التقييم للصا�ع.

كما يمكن ل�جهة املقبولة القيام بز�ارات غ�� متوقعة عند الصا�ع، يمكن من خاللها عند اللزوم إجراء اختبارات ع�� املنَتج  .4.4

من أن نظام إدارة ا�جودة �عمل �ش�ل �حيح. و�جب عل��ا تقديم تقر�ر الز�ارة للصا�ع، وتقر�ر  أو توكيلها من أجل التأكد

 االختبارات �� حالة إجراء اختبارات.

 شارة املطابقة واإلقرار باملطابقة .5

1.5.  
ً
هة املقبولة للوائح الفنية ا�خليجية، كما يجب عليھ تثبيت رقم ا�ج يجب ع�� الصا�ع تثبيت شارة املطابقة ا�خليجية وفقا

 تحت مسؤولي��ا ع�� �ل منَتج إفرادي �ستو�� متطلبات اللوائح الفنية ا�خليجية املعتمدة. 1.3 البند رقماملشار إل��ا �� 
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2.5.  
ً
  يجب ع�� الصا�ع أن يصدر إقرارا

ً
ملدة  للسلطات الوطنية ا�ختصةباملطابقة ل�ل نموذج من املنَتج، وأن يتيحھ  مكتو�ا

 وضع املنَتج �� السوق. يجب أن يحدد اإلقرار باملطابقة نموذج املنَتج الذي أصدر من أجلھ.) سنوات �عد 10عشر (

 يجب توف�� ��خة من اإلقرار باملطابقة للسلطات املعنية عند الطلب.

) سنوات �عد وضع املنَتج �� 10ملدة ال تقل عن عشر ( للسلطات الوطنية ا�ختصةيجب ع�� الصا�ع أن يتيح الوثائق اآلتية  .6

 السوق.

 ؛1.3 البند رقمالوثائق الفنية املشار إل��ا ��  -

 ؛1.3 البند رقموثائق نظام إدارة ا�جودة املشار إل��ا ��  -

 ، كما تمت املصادقة عل��ا؛5.3 البند رقمالتعديالت املشار إل��ا ��  -

 .4.4و 3.4و 5.3 البنود أرقامشار إل��ا �� قرارات وتقار�ر ا�جهة املقبولة امل -

عن مصادقات أنظمة إدارة ا�جودة ال�ي تم إصدارها أو �ح��ا، و�جب عل��ا وضع  الهيئةيجب ع�� �ل جهة مقبولة أن تخ��  .7

�ش�ل قوائم مصادقات أنظمة إدارة ا�جودة ال�ي تم رفضها أو �عليقها أو تقييدها بأي ش�ل رهن إشارة سلطات �عيي��ا، وذلك 

 دوري أو عند الطلب.

يجب ع�� �ل جهة مقبولة أن تخ�� ا�جهات املقبولة األخرى عن مصادقات أنظمة إدارة ا�جودة ال�ي تم رفضها أو �عليقها أو 

 �ح��ا أو تقييدها بأي ش�ل، وأن تخ��ها عند الطلب عن مصادقات أنظمة إدارة ا�جودة ال�ي تم إصدارها.

 املمثل الرس�ي .8

من قبل ممثلھ الرس�ي باسم الصا�ع وتحت �امل  6و 5و 5.3و 1.3 البنود أرقامواجبات الصا�ع املشار إل��ا �� يمكن القيام ب

  مسؤوليتھ، شرط أن ي�ون ذلك مو�حا �� التوكيل.
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 اختبار  مع الداخ�� اإلنتاج ضبط ع�� املبنية للطراز  املطابقة "و" الطراز فحص" بحسب املطابقة تقو�م إجراء: )8امل�حق (

ج
َ
 " عشوائية ف��ات ع�� مقبولة جهة إشراف تحت املنت

 ا�جزء األول : إجراء تقو�م املطابقة بحسب "فحص الطراز"

فحص الطراز هو جزء من إجراء تقو�م املطابقة تقوم بمقتضاه جهة مقبولة بمراجعة التصميم الف�ي للمنَتج، وتتأكد ثم  .1

 اللوائح الفنية ا�خليجية ا�خاصة بھ.تقر بأن التصميم الف�ي للمنَتج �ستو�� متطلبات 

 يمكن القيام بفحص الطراز بأي من الطرق اآلتية: .2

 فحص نموذج للمنَتج بأكملھ، ممثل لإلنتاج املرتقب، (نموذج اإلنتاج)؛ -

، مع فحص 3تقييم توافق التصميم الف�ي للمنَتج من خالل مراجعة الوثائق الفنية واألدلة املشار إل��ا �� البند رقم  -

 عينات، ممثلة لإلنتاج املرتقب، إلحدى أو أك�� من األجزاء ا�حرجة للمنَتج (جمع ب�ن نموذج اإلنتاج ونموذج التصميم)؛

، دون فحص 3تقييم توافق التصميم الف�ي للمنَتج من خالل مراجعة الوثائق الفنية واألدلة املشار إل��ا �� البند رقم  -

 العينات (نموذج التصميم).

 يجب ع��  .3
ً
 لفحص الطراز عند جهة مقبولة واحدة من اختياره. الصا�ع أن يقدم طلبا

 يجب أن يحتوي الطلب ع��: 

 اسم وعنوان الصا�ع، واسم وعنوان املمثل الرس�ي للصا�ع إذا تم تقديم الطلب من قبل املمثل الرس�ي؛ -

 إقرار مكتوب �عدم تقديم نفس الطلب إ�� أي جهة مقبولة أخرى؛ -

يجب أن تمكن الوثائق من تقييم مدى مطابقة املنتج ملتطلبات اللوائح الفنية ا�خليجية املعتمدة، كما الوثائق الفنية.  -

يجب أن تحتوي ع�� تحليل وتقييم مناسب�ن للمخاطر. يجب أن تحدد الوثائق الفنية املتطلبات املطبقة وأن �شمل، 

الوثائق الفنية العناصر اآلتية ع��  تحتوي و�جب أن بحسب مقتضيات التقييم، ع��: التصميم والتصنيع و�شغيل املنَتج. 

 األقل حيثما لزم األمر:

 وصف عام للمنَتج؛ -

 رسوم التصميم والتصنيع ومخططات امل�ونات واملركبات ا�جزئية والدوائر، إ�خ...؛ -

 األوصاف والشروح الالزمة لفهم الرسوم وا�خططات املشار إل��ا و�شغيل املنَتج؛ -
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قياسية ا�خليجية أو أي مواصفات فنية أخرى ذات عالقة �عتمدها الهيئة، املطبقة �ليا أو جزئيا، قائمة للمواصفات ال -

ووصف ل�حلول املتخذة الستيفاء املتطلبات األساسية للوائح الفنية ا�خليجية حيثما ال يتم تطبيق املواصفات القياسية 

ا�خليجية يجب أن تب�ن الوثائق الفنية الفقرات ال�ي تم املشار إل��ا. �� حالة االستعمال ا�جزئي للمواصفات القياسية 

 تطبيقها؛

 نتائج حسابات التصميم القائمة وعمليات املراقبة املنجزة، إ�خ...، و -

 تقار�ر االختبارات؛ -

عينات ممثلة عن اإلنتاج املرتقب. و�مكن ل�جهة املقبولة طلب املز�د من العينات إن دعت الضرورة لتكميل برنامج  -

 رات؛االختبا

األدلة الداعمة لتوافق ا�حلول الفنية املتخذة �� التصميم. يجب أن �ش�� هذه األدلة إ�� �ل الوثائق ال�ي يتم استعمالها،  -

ع�� وجھ ا�خصوص ح�ن ال يتم تطبيق املواصفات القياسية ا�خليجية و/أو املواصفات الفنية ذات العالقة املشار إل��ا 

داعمة، �لما اقت�ىى ا�حال، نتائج االختبارات املنجزة �� ا�خت�� املناسب لدى الصا�ع، أو بأكملها. يجب أن �شمل األدلة ال

 �� مخت�� آخر باسم الصا�ع وتحت مسؤوليتھ.

 يجب ع�� ا�جهة املقبول أن تقوم بما ي��: .4

 بالنسبة للمنَتج:

 للمنَتج؛فحص الوثائق الفنية واألدلة الداعمة من أجل تقييم مالئمة التصميم الف�ي  .1.4

 بالنسبة للعينات:

التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصر ال�ي تم تصميمها بالتوافق مع املقتضيات املطبقة  .2.4

من املواصفات القياسية ا�خليجية و/أو املواصفات الفنية ذات العالقة، والعناصر ال�ي تم تصميمها دون التوافق مع 

 بقة من تلك املواصفات القياسية؛املقتضيات املط

القيام بالفحوصات واالختبارات املناسبة، أو توكيل من يقوم ��ا بالنيابة، للتأكد �� حالة اختيار الصا�ع تطبيق ا�حلول  .3.4

 الفنية ا�حددة �� املواصفات القياسية ا�خليجيةو/أو املواصفات الفنية ذات العالقة، بأنھ تم تطبيقها تطبيقا �حيحا؛

يام بالفحوصات واالختبارات املناسبة، أو توكيل من يقوم ��ا بالنيابة، للتأكد �� حالة عدم تطبيق ا�حلول الفنية الق .4.4

ا�حددة �� املواصفات القياسية ا�خليجيةو/أو املواصفات الفنية ذات العالقة، بأن ا�حلول الفنية املتخذة من قبل 

 ية ا�خليجية املعتمدة؛الصا�ع �ستو�� املتطلبات األساسية للوائح الفن

 االتفاق مع الصا�ع ع�� م�ان إجراء الفحوصات واالختبارات. .5.4
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ومخرجا��ا. بدون املس  4يجب ع�� ا�جهة املقبولة إصدار تقر�ر تقييم عن اإلجراءات ال�ي قامت ��ا طبقا للبند رقم  .5

 �ليا وال جزئيا إال �عد مصادقة الصا�ع.، يتع�ن ع�� ا�جهة املقبولة أن ال تنشر هذا التقر�ر الهيئةبمسؤوليا��ا تجاه 

إذا �ان الطراز مطابق ملتطلبات اللوائح الفنية ا�خليجية املطبقة ع�� املنَتج املع�ي فإن ا�جهة املقبولة تصدر للصا�ع شهادة  .6

فحص الطراز. يجب أن تحتوي الشهادة ع�� اسم وعنوان الصا�ع، ونتائج الفحوصات، وشروط سر�ا��ا (إن وِجدت)، 

 املعطيات الالزمة لتحديد الطراز املصادق عليھ. و�مكن أن تحتوي الشهادة ع�� مرفقات.و 

عة مع الطراز   يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقا��ا ع�� �ل املعلومات املناسبة للتمك�ن من تقييم مطابقة املنتجات املصنَّ

 املفحوص والتمك�ن من املراقبة أثناء التشغيل.

مطابق ملتطلبات اللوائح الفنية ا�خليجية املطبقة ع�� املنَتج املع�ي، يجب ع�� ا�جهة املقبولة أن ترفض إذا �ان الطراز غ��  

 إصدار شهادة فحص الطراز وأن تخ�� صاحب الطلب بقرارها مع توف�� امل��رات املفصلة حول رفضها.

وما، وحيثما أشارت هذه التطورات إ�� إم�انية يجب ع�� ا�جهة املقبولة أن تتبع �ل التطورات �� حالة التقنية املعروفة عم .7

ظهور عدم مطابقة الطراز املصادق عليھ ملتطلبات اللوائح الفنية ا�خليجية املعتمدة، فيجب أن تحدد ا�جهة املقبولة 

 ا�حاجة إ�� فحوصات إضافية، و�� حالة ا�حاجة إ�� الفحوصات اإلضافية، تخ�� الصا�ع بذلك.

جهة املقبولة ال�ي تحتفظ بالوثائق الفنية ا�خاصة �شهادة فحص الطراز ب�ل التغي��ات �� الطراز يجب ع�� الصا�ع إخبار ا� 

املصادق عليھ، وال�ي من شأ��ا املس باملطابقة مع متطلبات اللوائح الفنية ا�خليجية املعتمدة، أو مع شروط سر�ان شهادة 

 ش�ل إضافة لشهادة فحص الطراز األولية.فحص الطراز. مثل هذه التغي��ات �ستد�� مصادقة إضافية ع�� 

يجب ع�� �ل جهة مقبولة أن تخ�� سلطات �عيي��ا عن شهادات فحص الطراز وأي إضافة تم إصدارها أو �ح��ا، كما يجب  .8

قائمة شهادات فحص الطراز وأي إضافات تم رفض  الهيئةعل��ا أن تقوم �ش�ل دوري، أو عند الطلب، بوضع رهن إشارة 

 لك ال�ي تم �عليقها أو تقييدها بأي ش�ل.إصدارها أو ت

يجب ع�� �ل جهة مقبولة أن تخ�� ا�جهات املقبولة األخرى عن شهادات فحص الطراز وأي إضافات تم رفض إصدارها أو  

 تلك ال�ي تم �عليقها أو تقييدها بأي ش�ل، وعند الطلب عن شهادات فحص الطراز وأي إضافة تم إصدارها.

للدول األعضاء ول�جهات املقبولة األخرى أن تحصل بطلب ع�� ��خ من شهادات فحص الطراز و/أو يمكن لهيئة التقييس و  

إضافا��ا. و�مكن لهيئة التقييس وللدول األعضاء أن تحصل بطلب ع�� ��خ من الوثائق الفنية ومن نتائج الفحوصات ال�ي 

من شهادة فحص الطراز ومرفقا��ا وإضافا��ا، عالوة قامت ��ا ا�جهة املقبولة. يجب ع�� ا�جهة املقبولة االحتفاظ بن�خة 

 ع�� الوثائق الفنية بما �� ذلك املستندات املرفقة من قبل الصا�ع، ح�ى تار�خ ان��اء سر�ان الشهادة.



هيئة التقييس لدول مجلس 

 التعاون لدول ا�خليج العر�ية

GSO 
وم�ونات السالمة الالئحة الفنية ا�خليجية لآلالت 

 )CDT_180027ومعدات الرفع (
 

 

 94من  89صفحة   
  

للسلطات يجب ع�� الصا�ع االحتفاظ بن�خة من شهادة فحص الطراز ومرفقا��ا وإضافا��ا مع الوثائق الفنية، وإتاح��ا  .9

 ملدة عشر سنوات �عد وضع املنَتج �� السوق. ا�ختصةالوطنية 

باسم  9و 7والقيام بالواجبات املشار إل��ا �� البندين أرقام  3يمكن للممثل الرس�ي للصا�ع تقديم الطلب املشار إليھ �� البند رقم 

 الصا�ع، شرط أن ي�ون ذلك مو�حا �� التوكيل.

ج اختبار  مع الداخ�� اإلنتاج ضبط ع�� املبنية للطراز  املطابقة ا�جزء الثا�ي: إجراء تقو�م املطابقة بحسب "
َ
 تحت املنت

 "عشوائية ف��ات ع��جهة مقبولة  إشراف

ع�� ف��ات عشوائية هو ا�جزء جهة مقبولة املطابقة للطراز املبنية ع�� ضبط اإلنتاج الداخ�� مع مراقبة املنَتج تحت إشراف  .1

أدناه ثم يؤكد و�قر تحت  4و 3و 2 البنود أرقاممن إجراء تقو�م املطابقة الذي ينفذ من خاللھ الصا�ع االل��امات الواردة �� 

متطلبات اللوائح الفنية  �ستو��لطراز ا�حدد �� شهادة فحص الطراز و ل�امل مسؤوليتھ بأن املنتجات املعنية مطابقة 

 ا�خليجية ا�خاصة ��ا.

 التصنيع .2

لطراز ا�حدد ليجب ع�� الصا�ع اتخاذ �افة التداب�� الضرور�ة �ي تضمن عمليات التصنيع واملراقبة مطابقة املنتجات املصنعة  

 تطلبات اللوائح الفنية ا�خليجية ا�خاصة ��ا.مل�� شهادة فحص الطراز و 

 مراقبة املنَتج .3

مراقبات ع�� املنتجات، وذلك ع�� ف��ات عشوائية تحدد من قبل ا�جهة املقبولة للتأكد  الصا�ع ة مقبولة من اختيارجري جهت 

 
ً
 باالعتبار التعقيد التكنولو�� للمنتجات وكمية اإلنتاج ضمن مسائل أخرى. من جودة املراقبة الداخلية ع�� املنتجات، أخذا

 ت 
ً
فية من املنَتج ال��ائي يأخذها �� املوقع قبل الوضع �� السوق، ثم يجري االختبارات ع�� عينة �ا جري ا�جهة املقبولة فحصا

الفنية املعتمدة، أو اختبارات  املواصفاتعالقة من املواصفات القياسية ا�خليجية أو الاملناسبة ا�حددة �� األجزاء ذات 

للوائح الفنية ا�خليجية املعتمدة. إذا لم توافق العينة ضمن ا ذات العالقةلمتطلبات لمعادلة لها للتأكد من مطابقة املنتجات 

 تخذ اإلجراءات املناسبة.تاملستوى املقبول من ا�جودة، يجب ع�� ا�جهة املقبولة أن 

ذ ضمن حدود مقبولة، وذلك ��دف   نفَّ
ُ
يجب تطبيق إجراء لقبول العينات يمكن من تحديد ما إذا �انت عملية التصنيع للمنتج ت

 ملنتج.ضمان مطابقة ا

 يقوم الصا�ع تحت مسؤولية ا�جهة املقبولة بتثبيت رقم �عر�ف هذه ا�جهة خالل عملية التصنيع. 
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 شارة املطابقة واإلقرار باملطابقة .4

1.4.  
ً
لطراز ا�حدد لللوائح الفنية ا�خليجية ع�� �ل منَتج إفرادي مطابق  يجب ع�� الصا�ع تثبيت شارة املطابقة ا�خليجية وفقا

 الطراز ويستو�� متطلبات اللوائح الفنية ا�خليجية املعتمدة.�� شهادة فحص 

2.4.  
ً
  يجب ع�� الصا�ع أن يصدر إقرارا

ً
للسلطات الوطنية باملطابقة لنموذج من املنَتج، وأن يتيحھ ضمن الوثائق الفنية  مكتو�ا

نموذج املنَتج الذي أصدر من ) سنوات �عد وضع املنَتج �� السوق. يجب أن يحدد اإلقرار باملطابقة 10ملدة عشر ( ا�ختصة

 أجلھ.

 يجب توف�� ��خة من اإلقرار باملطابقة للسلطات املعنية عند الطلب. 

 املمثل الرس�ي .5

من قبل ممثلھ الرس�ي باسم الصا�ع وتحت �امل مسؤوليتھ، شرط  4 البند رقميمكن القيام بواجبات الصا�ع املشار إل��ا ��  

 
ً
  �� التوكيل. أن ي�ون ذلك مو�حا
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 1نموذج إقرار الصا�ع باملطابقة :)9امل�حق (
 Manufacturer Declaration of Conformity2  بالمطابقة الصانع إقرار

(مثالً: رقم  للمنتجالوحید  يالتعریف الرقم .1
 الطراز)

---------------------- 1. Unique identification No of the 
product (e.g. product type) 

 Ar/En------ 2. Name of the manufacturer orع--------- ممثلھ الرسمياسم الصانع أو  .2
his authorized representative 

 Ar/En------ 3. Address of the manufacturer orع--------- عنوان الصانع أو ممثلھ الرسمي .3
his authorized representative 

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

 Ar/En------ 4. Object of the declarationع---------
(identification of the product 
allowing traceability) 

 4نحن الصانع بأّن موضوع اإلقرار المبین في الفقرة  نُقر .5
 الخلیجیةمطابق لمتطلبات اللوائح الفنیة 

 5. I, The Manufacturer, Declare hereby that the 
object of the declaration described in point 4 
is in conformity with the Gulf Technical 
Regulations 

 والمواصفاتالمطابقة  فرضیات إلى اإلشارة .6
على أساسھا  تم التي المستخدمة الفنیة

 بالمطابقة اإلقرار

 Ar/En------ 6. References to the relevantع---------
of Conformity andPresumption  

technical specifications used, in 
relation to which conformity is 
declared 

 3إذا 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 

 Ar/En------ 10. Additional informationع--------- معطیات إضافیة .10
 اإلقرار ھذا إصدار تم 

 للصانع الكاملة المسؤولیة تحت
 This declaration of conformity is issued 

manufacturerunder the sole responsibility of the  

 :Ar/En------ Signed for and on behalf ofع--------- :موقّع من طرف وبتفویض عن

 Ar/En------ (place and date of issue)ع--------- (مكان وتاریخ اإلصدار)

 Ar/En------ (name, function)ع--------- (االسم، الوظیفة)

 )signature( ---------------------- (التوقیع)

 :Documents to be annexed with this declaration الوثائق الواجب إرفاقھا مع ھذا اإلقرار:

                                                
 یعد إقرار الصانع بالمطابقة على الورق الرسمي للصانع. 1
 یمكن اختیاریا اضافة رقم مرجعي/تسلسلي من قبل الصانع لكل إقرار یصدره. 2
 الالئحة الفنیة الخلیجیة إجراءات تقویم مطابقة تتطلب تدخل جھة مقبولة.في حال تحدید  3
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 المطابقة تقویم إجراء تحدید مقبولة جھة إلى اللجوء حالة في -
 عنھ الصادرة الشھادة من ونسخة المستخدم

 في المدرجة األساسیة المتطلبات من أي إلى تشیر قائمة -
 أو اآلالت ھذه تغطیھا ال التي الالئحة، ھذه من) 1( الملحق
 الرفع معدات

- In case of the intervention of a Notified body the 
Conformity Assessment Procedure used  &

certificate issued 
- A list indicating which of the essential 

requirements listed in Annex (1) of this Technical 
Regulation are not covered by this equipment 

 :و�ھتن

 آلة هذه: "(باللغة العر�ية واإلنجل��ية) )10( البند �� التا�� اإلقرار إضافة يجب جزئًيا، املكتملة الرفع معدات أو باآلالت يتعلق فيما

، مكتملة رفع معدة أو
ً
 وفًقا ال��ائي ش�لها �� الرفع معدة أو لآللة باملطابقة الصا�ع إقرار إصدار يتم ح�ى �شغيلها عدم يجب جزئيا

 "االقتضاء حسب الالئحة، هذه ألح�ام

"This is partly completed machinery which must not be put into service until the final machinery into which it is to 

be incorporated has been declared in conformity with the provisions of this Technical Regulation, where 

appropriate" 
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 4نموذج إقرار املستورد باملطابقة :)10امل�حق (

 Importer Declaration of Conformity5  إقرار المستورد بالمطابقة

(مثالً: رقم  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
مع توفیر  المنتج (تعریفموضوع اإلقرار  .4

 معطیات التتبعیة)
 Ar/En------ 4. Object of the declarationع---------

(identification of the product 
allowing traceability) 

 4موضوع اإلقرار المبین في الفقرة حول نحن المستورد  نُقر .5
 اللوائح الفنیة الخلیجیة استیفاء متطلباتقام بقد  التّأُكد من أّن الصانعب

 وضعھ في السوق الخلیجیة المشتركةلونتحمل كامل المسؤولیة 

 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 

egulations andconformity with the Gulf Technical R 
we bare all the legal responsibility to put the product 
.in the Gulf Market 

 والمواصفات المطابقة فرضیات إلى اإلشارة .6
 اإلقرار أساسھا على تم التي المستخدمة الفنیة

 بالمطابقة

---------------------- 

---------------------- 

6. relevantReferences to the  
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 
responsibility of the importerunder the sole  

 :Signed for and on behalf of ---------------------- :موقّع من طرف وبتفویض عن

 (place and date of issue) ---------------------- (مكان وتاریخ اإلصدار)

 (name, function) ---------------------- (االسم، الوظیفة)

 )signature( ---------------------- (التوقیع)

 

 

 :Documents to be annexed with this declaration الوثائق الواجب إرفاقھا مع ھذا اإلقرار:

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



هيئة التقييس لدول مجلس 

 التعاون لدول ا�خليج العر�ية

GSO 
وم�ونات السالمة الالئحة الفنية ا�خليجية لآلالت 

 )CDT_180027ومعدات الرفع (
 

 

 94من  94صفحة   
  

 المطابقة تقویم إجراء تحدید مقبولة جھة إلى اللجوء حالة في -
 عنھ الصادرة الشھادة من ونسخة المستخدم

- Notified body theIn case of the intervention of a  
Conformity Assessment Procedure used & certificate 
issued 

 

  



هيئة التقييس لدول مجلس 

 التعاون لدول ا�خليج العر�ية

GSO 
وم�ونات السالمة الالئحة الفنية ا�خليجية لآلالت 

 )CDT_180027ومعدات الرفع (
 

 

 94من  95صفحة   
  

 إمدادات الكهر�اء �� الدول األعضاء :)11امل�حق (

 

 
االمارات 

 العر�ية املتحدة
 مملكة البحر�ن

اململكة 

العر�ية 

 السعودية

 دولة الكو�ت دولة قطر سلطنة ُعمان
ا�جمهور�ة 

 اليمنية

ا�جهد 
املقنن

 

 
 

 

 

230/400 

+10%-6% 

 

 

230/400±6% 

127/220 ±5 

230/400 ±5 

بالنسبة لالستعمال 

 السك�ي والتجاري 

 

230/400 ±5 

بالنسبة لالستعمال 

 الصنا��

 

 

240/415±6% 

 

 

240/415±6% 

 

 

240/415 

+10%-6% 

 

 

220/400±6% 

ال��دد
  50 Hz 

±0.5 %)1( 

50 Hz 

±0.5 %)1( 

60 Hz 

 ±0.2 

50 Hz 

±0.5 %)1( 

50 Hz 

±0.5 %)1( 

50 Hz 

±0.5 %)1( 

50 Hz 

 ±0.2 

ت
سا

ش�ل القا�
نوع و

 C/D/G G G C/G D/G C/G A/D/G 
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