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 دـــيـــهـــمــت

 تمشيًا مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، ووفقا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم
والتزامها  WTOالمتضمن الموافقة على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ه، 21/9/1426(، وتاريخ 244)

بمواءمة األنظمة واإلجراءات ذات العالقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية 
ين الدول األعضاء، ( التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بTBTللتجارة )

وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث االشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من 
 خالل إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات األساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.

ية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار ( من تنظيم الهيئة السعود1 -وبناًء على المادة الثالثة ) فقرة 
" إصدار  وذلك بأن تتولى الهيئة ،م 31/5/2010الموافق  ،هـ 17/6/1431بتاريخ  ،216مجلس الوزراء رقم 

مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية واألدلة الدولية، 
 ومتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ومحققة لمصالح المملكة". WTOوتحقق متطلبات 

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 2 -استنادا إلى المادة الرابعة ) فقرة و 
"إصدار  وذلك بأن تتولى الهيئة ،م 31/5/2010الموافق  ،هـ 17/6/1431بتاريخ  ،216مجلس الوزراء رقم 

 .ائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها"لو 

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 14 -وبناًء على المادة الرابعة ) فقرة 
"مراجعة  وذلك بأن تتولى الهيئة ،م 31/5/2010الموافق  ،هـ 17/6/1431بتاريخ  ،216مجلس الوزراء رقم 

األنظمة واللوائح الرقابية ذات العالقة بمجاالت عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديالت الالزمة عليها، لتواكب 
 .متطلبات الجودة والسالمة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقًا للطرق النظامية"

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 1-لسادسة ) فقرة وبناًء على المادة ا
"مع مراعاة وذلك بأن تتولى الهيئة  ،م 31/5/2010الموافق  ،هـ 17/6/1431بتاريخ  ،216مجلس الوزراء رقم 

كل ما يتعلق بالمواصفات ما ورد في المادة الرابعة من هذا التنظيم تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في 
القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح عالمة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية 

 والخاصة االلتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".

أســــــــاســــــــا لمطابقة تلك المنتجات ن المواصــــــــفات القياســــــــية للمنتجات المشــــــــمولة في إحد  اللوائح تعتبر إوحيث 
 المحددة.  الفنية للمتطلبات األساسية للسالمة في الالئحة

 فقد قامت الهيئة بإعداد هذه الالئحة الفنية. 
 جزء ال يتجزأ منها. الفنية هذا التمهيد وجميع المالحق لهذه الالئحة مالحظة:
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 المصطلحات والتعاريف    (1المادة )

 الدالالت والمعاني - الفنية ئحةالال هعند تطبيق بنود هذ-بارات أدناه تكون للمسميات والع 1/1
 : سياق النص خالف ذلك مالم يقتضِّ  المبينة أمامها،

 .: المملكة العربية السعوديةالمملكة

 مجلس إدارة الهيئة. :المجلس

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. :الهيئة

الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ هي الجهة/ :الجهات الرقابية
 في المنافذ الجمركية أو األسواق أو المصانع. سواءً  ،أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية

  .السوق هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح  سلطات مسح السوق:

من مجلس اإلدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق  وثيقة معتمدة :الفنيةالالئحة 
التي يجب االلتزام بها. وقد تشمل أو تبحث  ،إنتاجها، بما في ذلك األحكام اإلدارية سارية المفعول المطبقة

بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات على المنتجات 
 الخدمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج.  أو

 .المحمولة او الموجهة باليد، ومكونات السالمة والمعدات القابلة للتبديل المتعلقة بها اآلالتج: المنت  

المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها  : وثيقة تحدد صفات السلعة أوالمواصفة القياسية
 وتشمل كذلكها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السالمة واألمان فيها، أو خصائصها أو مستو  جودت

 ق االختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعالمات.ائالمصطلحات والرموز وطر 

 التي ،والبيئة والصحة السالمة على تؤثر قد التي ،بالمنتجات الخاصة المتطلبات: المتطلبات األساسية
 .ام بهايجب االلتز 

 مصدر محتمل للضرر) Hazard(s): الخطر )أخطار

 الضرر. شدة بدرجة مرتبطاً  للضرر؛ مسبب خطر ظهور احتمال: Risk(s) المخاطر

 تستوفي المنتجات أن من للتحقق السوق  مسح سلطات تتخذها التي والتدابير األنشطة السوق: مسح
 والسالمة الصحة خطرًا على تشكل ال وأنها قة،العال ذات الفنية اللوائح في عليها المتطلبات المنصوص

  العامة. المصلحة بحماية يتعلق آخر أي جانب أو والبيئة،
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 : وُيقصد به ما يلي:المور ِّد

أو كل شخص يقدم ُهويته على أنه صانع للمنَتج  المملكة،في حالة إقامته في  المنَتج،صانع  -
شخص يقدم  وكذلك كل صلة،تجاري ذي خالل تسميته المنَتج باسمه أو أي وصف  وذلك من

 .على تجديد المنَتج

أو المستورد في حالة عدم وجود  المملكة،وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج  -
 .المملكةوكيل للصانع في 

 .كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنَتج -

ة معتمدة من مجلس اإلدارة توضح اإلجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير : وثيقإجراءات تقويم المطابقة
 مباشرة لتقويم المطابقة.

 هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق الئحة قبول جهات تقويم المطابقة. :الجهات المقبولة

ي تؤكد مطابقة المنتج أو أي الت ،: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحد  الجهات المقبولةشهادة المطابقة
 دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العالقة.

وذلك  التشريعات المعمول بها، لمتطلبات مطابق بأن منتجه نفسه إقرار من المورد إقرار المور ِّد بالمطابقة:
ة بعملية الخاص في مرحلة اإلنتاج وال مرحلة التصميم ال في - دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث

 .العالقة ذات وفقا للتشريعات اختبارات على المنتج وقد يعتمد اإلقرار على - التصنيع

شأة لديها نظام إدارة فعال يضمن هي عالمة اعتمدتها الهيئة تدل على ان المن :عالمة الجودة السعودية
 بها. نتاج سلعة مطابقة لالئحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصةإ

 أو المستورد. هو وضع المنَتج ألول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع الوضع في السوق:

تعني أي إمداد بالمنَتج بهدف التوزيع أو االستهالك أو االستخدام في المملكة في إطار  العرض في السوق:
 نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

 .هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد حب:الس

 .هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي االستدعاء:

دة لتكون مخصصة  زة أومجه  (: مجموعة آالت) آلة أو بخالف القوة البشرية حركة يعمل  بنظام مزو 
 اواحد يكون جزءً ن أعلى  ،بعضب أجزاء متصلة بعضهامن  وتتكون األلة، للتطبيق المباشرالحيوانية 

  .محددةمهمة  جزاء ألداءألتتحد او  ،متحركااألقل  على منها
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، اآللةبعد استخدام  يتم تجميعه مع اآللة من قبل المشغلتعني الجهاز الذي : المعدات القابلة للتبديل
 تها أو لتحقيق وظيفة جديدة.وظيفلتعديل 

عمل على توفير وظيفة ييوضع في السوق بمعزل عن اآللة ذات العالقة و  الذيهو المكون  :مكون األمن
، ومستخدمي اآللةد سالمة الناس يهدعطل الأو /فشل وحال ال الذين فيوالذي  ،في استخدامها السالمة

 نات أخر  السماح للجهاز بالعمل.بمكو  حيث يمكن استبدالهليس ضروريا لعمل آلة  يكون و 

ُيمكـن  كهرومغناطيسيةظاهـرة  أي   :Electromagnetic disturbanceالتشويش الكهرومغناطيسي 
ة كهربائية أو نظام د  ة كهربائية أو وحدة من ُمعِّ د   الكهرومغناطيسيويمكن أْن يكون التشويش  ،أْن ُتفسد أداء ُمعِّ

 انتشار الوسط ذاته. ر فيأو تغي  إشارة غير مرغوب فيها أو  كهرومغناطيسيةعبارة عن ضوضاء 

ة كهربائية أو وحدة : Electromagnetic Immunityالحصانة )المناعة( الكهرومغناطيسية  د  مقدرة ُمعِّ
ة كهربائي د   .كهرومغناطيسييتأثر بأي تشويش  ة أو نظام على أداء عمـله دون أنمن ُمعِّ

 الكهرومغناطيسية: هي كل الظواهر Electromagnetic environmentكهُرومغناطيسي المحيط ال
 التي يمكن مالحظتها في موقع ُمعي ن.

ة : Electromagnetic compatibilityتوافق كهرومغناطيسي  د  ة كهربائية أو وحدة من ُمعِّ د  مقدرة ُمعِّ
ْن يؤثر ذلك على أي دون أ الكهرومغناطيسيكهربائية أو نظام على أداء وظيفته بشـكل مالئم في محيطه 

 غير محتملة. كهرومغناطيسيةمن مكونات ذلك المحيط بتشويشـات 

 ألي شخص يتواجد كليًّا أو جزئيًّا في منطقة الخطر :الشخص المعرض للخطر

إلى الشخص أو األشخاص الذين يقومون بتثبيت أو تشغيل أو صيانة أو تنظيف أو إصالح أو  :لالُمشغ ِّ 
 تحريك اآلالت.

 .في الحاالت الخطرة للضرر ودرجة إلحاقها ،بالصحةالجمع بين احتمال اإلصابة أو الضرر  :ةمجازفال

وجوب االبتعاد عن اآلالت المستخدمة على وجه التحديد عن طريق وضع الحواجز  :وقائيالجهاز ال
 .الجسدية

تراك مع أحد المخاطر )خالف الجهاز الوقائي( إما بمفرده أو باالش قلل منجهاز يُ  :حمايةالجهاز 
 .الحراس

 .استخدام اآلالت وفًقا للمعلومات الواردة في التعليمات المستخدمة :الستخدام المقصودا
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 ،محددة في تعليمات االستخداممخالفة لما هو استخدام اآلالت بطريقة  :إساءة االستخدام المتوقعة المعقولة
 عه بسهولة.يمكن توق   بشري  ولكنها قد تنجم عن تصرف

 المجال (2) المادة

 للتبديل والمعدات القابلة نات الســــــــــالمةومكو ِّ ، و الموجهة باليدأمحمولة و/العلى اآلالت  الفنية الالئحةهذه ق ُتطب  
ذات  القياســـية ( والمواصـــفات1للتعريفات والمصـــطلحات ذات العالقة الواردة في المادة ) وذلك وفقا العالقة،ذات 

 .(1العالقة الواردة في الملحق )

 ومتطلبات الالئحةطيســـــــــــي االتوافق الكهرومغنال يغني عن االلتزام بمتطلبات  الفنية االلتزام بهذه الالئحةلما أن ع
 . المنخفضلجهد ذات ا الخليجية لألجهزة والمعدات الكهربائية الفنية

 الفيديو جهزةألمنزلية، و اجهزة ألالكهربائية، وا المحركاتو ، األســــــــــــــلحة الفنية الالئحةهذه ســــــــــــــتثنى من مجال يُ و 
 .ومستلزمات وتجهيزات المكاتب

 ( األهداف3) المادة

المشمولة في مجال  و الموجهة باليد،أو/األساسية لآلالت المحمولة المتطلبات  تحديدإلى  الفنية تهدف هذه الالئحة
ذلك لضمان مطابقة دين االلتزام بها، و ، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المور ِّ الفنية هذه الالئحة

صحة وسالمة مستخدميها والمستهلك بصفة  المحافظة علىاألساسية التي تهدف إلى  للمتطلبات اتالمنتج ههذ
 .مسح األسواقوتسهيل إجراءات  والمحافظة على البيئة ،عامة

 المور ِّدلتزامات (   ا4المادة )

 :التالية المتطلباتب، االلتزام المور ِّديجب على 

 للصحة والسالمة الخاصة بتصميم وتصنيع وتركيب اآلالت لبات األساسية العامة المتط   4/1

 المبادئ العامة 4/1/1
تحديد متطلبات الصحة والسالمة التي تنطبق على للتأكد من د إجراء تحليل المخاطر المور ِّ على يجب  (أ

م وتصنيع اآلالت يجب مراعاة نتائج تحليل المخاطر عند تصميمن ثم نات السالمة، و اآلالت ومكو ِّ 
 نات السالمة ومعدات الرفع.ومكو ِّ 

 ويجب على المورد أن يقوم من خالل العملية التكرارية لتحليل المخاطر والحد منها، بما يلي:

السالمة والتي تتضمن االستخدام المستهدف لها وأي سوء استخدام  تعيين حدود اآلالت ومكونات (1
 .معقول متوقع بشكل
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تتولد عن اآلالت ومكونات السالمة والمواقف والحاالت الخطرة  يمكن أنتحديد المخاطر التي  (2
 .المرتبطة بها

 .شدة اإلصابات أو األضرار المحتملة على الصحة واحتمال وقوعها تقدير المخاطر مع مراعاة (3
هذه الالئحة الفنية بغية تحديد ما إذا كان الحد منها والقضاء عليها  تحليل المخاطر وفًقا ألهداف (4

خالل  القضاء على المخاطر والحد من التأثيرات السلبية المرتبطة بها من .لوًبا وضرورًيا أم المط
 (2ب من الملحق)-1/1تطبيق تدابير وقائية حسب ترتيب األولوية المبين في الفقرة 

تنطبق االلتزامات المنصوص عليها في المتطلبات األساسية للصحة والسالمة فقط حال وجود مخاطر  (ب
ة ناتجة عن استخدام اآلالت ومكونات السالمة المعنية في الظروف المحتملة والمتوقعة من قِّبل مماثل

الصانع أو المورد أو المواقف غير العادية المتوقعة، وفي كافة األحوال، فإن مبادئ تكامل السالمة 
المطابقة على .ب(، وااللتزامات الخاصة بإجراءات تقويم 1من الملحق) 1/1المشار إليها في الفقرة 

 (.2من الملحق) 1/5/ 2و2/1/4اآلالت ومكونات السالمة والتعليمات المشار إليها في الفقرتين 

المتطلبات األساسية للصحة والسالمة المنصوص عليها إلزامية ومع ذلك قد ال يكون من الممكن  ُتعد (ج
تبار، وفي هذه الحالة، تحقيق األهداف التي حددتها عند أخذ األوضاع المتطورة باستمرار في االع

 يجب تصميم اآللية بهدف تحقيق هذه األهداف قدر اإلمكان.

 والسالمة لصحة األساسية لمتطلبات ال /4/1/2

ذات  و الموجهة باليد، ومكونات السالمة والمعدات القابلة للتبديلأاآلالت المحمولة و/ع صـن  م وتُ صـم  يجب أن تُ 
إلى المواصــــفة  (، ويجب الرجوع2) ساسية الموضــــحة في الملحقألطلبات الفنية امستوفية للمتتكون  ُ بحيث العالقة،

 .ستيفاء المتطلبات غير الموضحةال( 1اســــية الواردة في الملحق)القي

  أو الموجهة باليدو/لآلالت المحمولة  والصحة الضرورية التكميليةمتطلبات السالمة  4/2

 عامةالمتطلبات ال 4/2/1

 :ما يلي ليداأو الموجهة بو/الت المحمولة باليد اآلتستوفي أن يجب 

أن تحظى بسطح داعم ذو مساحة كافية وعدد كافي من المقابض والدعامات ذات حجم مناسب يجب  (أ
 موضوعة بطريقة تضمن ثبات اآلالت تحت أوضاع التشغيل المطلوبة

تقل، أما في حالة وجود المقابض التي ال إال إذا كان األمر عسيًرا تقنًيا أو في حالة وجود جهاز تحكم مس (ب
يمكن تركها في أوضاع آمنة تمامًا، حيث أنها تتناسب مع بدء التشغيل اليدوي وتوقف جهاز التحكم المعد 

 بطريقة توفر للمشغل بدء التشغيل دون ترك المقابض.

شغل المقابض. يجب حيث ال يوجد خطورة على البدء العرضي للتشغيل أو االستمرار فيه بعد أن يترك الم (ج
 أن تؤخذ الخطوات المماثلة إذا كان ذلك المطلب ال يتناسب تقنًيا.
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 اإلجازة عند الضرورة، والمالحظة البصرية لمنطقة الخطر وعمل األدوات إلى جانب المواد المجهزة. (د

 مستقيم. يجب أن يتم تصميم وتركيب مقابض اآلالت النق الة بطريقة تساعد على التشغيل والتوقف في اتجاه (ه

 التعليمات4/2/1/1

 يجب أن تستوفي التعليمات المعلومات اآلتية حول التذبذبات المنقولة من خالل اآلالت المحمولة أو الموجهة باليد:
م/ث، وفي حالة عدم  2,5الذراع في حالة تجاوزها  -القيمة اإلجمالية للتذبذب التي يخضع لها نظام اليدين  —

 ذلكتخطي تلك القيمة يجب ذكر 
 عدم التأكد من القياس —

يجب أن تشير هذه القيم إما إلى التقييس الفعلي لآلالت محل االهتمام أو إلى القيم المبنية على القياسات المأخوذة 
 عن اآلالت القابلة للمقارنة تقنًيا والتي تمثل اآلالت التي سيتم إنتاجها في المستقبل.

 باستخدام كود القياس األكثر مالئمة لآللة. التذبذبقياس بيانات  في حالة عدم تطبيق المعايير المتسقة يجب
 يجب تحديد حاالت التشغيل أثناء القياس والطرق المستخدمة للقياس أو مرجع المعايير المطبقة المتسقة.

 

 الفنيةلمتطلبات ا 4/3

و الموجهة أت المحمولة و/آلالل متطلبات الفنيةاســــتيفاء ال -المتطلبات األســــاســــية لتحقيق  -المور ِّد يجب على 
 على النحو التالي: وذلك ،-ذات العالقة نات السالمة والمعدات القابلة للتبديل باليد، ومكو ِّ 

 -ذات العالقة  نات الســــــالمة والمعدات القابلة للتبديلو الموجهة باليد، ومكو ِّ أالمحمولة  اآلالت اســــــتيفاء (أ
 .الفنية ( من هذه الالئحة1ة المبي نة في الملحق )الواردة في المواصفات القياسي لمتطلبات الفنيةل

لـ  الجودة وفقاعلى شهادة نظام إدارة  اصللد  المصنع، )يعتبر المصنع الح جودة فعالَتوف ر نظام إدارة  (ب
ISO 9001 .)مستوفيًا لمتطلبات هذا البند 

 المتطلبات المترولوجية    4/4

( أو مضــــــــاعفاتها أو أجزائها أثناء التصــــــــميم أو التصــــــــنيع أو SI Unitsيجب اســــــــتخدام وحدات النظام الدولي )
 المحمولة و /او الموجهة باليد، ومكونات السالمة والمعدات القابلة للتبديل المتعلقة بها لمنتجات اآلالت التداول،

  والتغليفتعبئة المتطلبات المتعلقة بال   4/5

ن يخز تثناء عمليات الأمن وسليم آ باليد، بشكلو الموجهة أاآلالت المحمولة تجميع وترتيب التأكد من  (أ
 .ذات العالقةلمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في المواصفة القياسية وفقا  ، وذلكوالنقل

من مادة الرصاص أو أي من  الموجهة باليد المحمولة أواآلالت التأكد من خلو عبوات ومواد تغليف  (ب
 المعادن الثقيلة
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  عند و الموجهة باليد تحمل رمز إعادة التدويرأالمحمولة اآلالت غليف التأكد من أن عبوة ومواد ت (ج

لالئحة ا ُمستوٍف لمتطلباتن التغليف الثانوي والخارجي لهذه المنتجات أاستخدام العبوات البالستيكية، و         
 الفنية للمنتجات البالستيكية القابلة للتحلل.

 (   البيانات اإليضاحية5المادة )

لوضـــــعها وعرضـــــها في ة الُمعد   ،اآلالت المحمولة او الموجهة باليدالبيانات اإليضـــــاحية الخاصـــــة  ون يجب أن تك
 :كالتالي السوق 

 الفنية هذه الالئحة الفنية الواردة فيمطابقة للمتطلبات أن تكون البيانات اإليضـــــــــــــــاحية على عبوة المنَتج    5/1
 .الفنية ( من هذه الالئحة1ملحق )المبي نة في ال ؛ذات العالقة والمواصفات القياسية

في  ووثائق المبيعات الواردة التشــــغيل والتحذيرات وتعليمات اإليضــــاحية، المعلوماتالبيانات  أن تتضــــمن    5/2
 .ب إزالتهاصعُ يَ بخط واضح وطريقة  تكون  وأن ،الفنية الالئحةمن هذه  (2) الملحق

 وُمْثَبتة.نات اإليضاحية صحيحة المعلومات المستخدمة في البيا جميعأن تكون     5/3

والقيم  واآلداب العامةمخالفة للنظام العام  المنتج،على عبوات  والعبارات المستخدمةأال  تكون الصور     5/4
 السائدة في المملكة. اإلسالمية

 (   إجراءات تقويم المطابقة6المادة )

صادرة من جهة  ى شهادة مطابقةلحصول علا -المسؤول عن الوضع في السوق  -يجب على المور ِّد  1/6
كما  ISO/IEC 17067لمواصفة ل وفقا( Type 1 aالهيئة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة ) لد  مقبولة

 .(2هو موضح في الملحق )

د،الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج ُتنف ِّذ يجب أن  2/6 بما يضمن الوفاء بمتطلبات  المحد 
 (.1المبي نة في الملحق )القياسية السعودية ذات العالقة؛  المواصفاتو  ةالفني الالئحةهذه 

  يلي:ما  فني يتضمن يجب أن ُيرفق مع المنَتج ملف   3/6
 ( 3وفقا للنموذج المرفق في الملحق )بالمطابقة  )الصانع/المستورد( المور ِّدإقرار  (أ
 .(4وفقا لما هو محدد في الملحق) وثيقة تقييم المخاطر (ب

ور ِّد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني الميجب على  4/6
، متى ما الفنية أخر  موث قة ُتثبُِّت مطابقة المنَتج لمتطلبات هذه الالئحة وأي معلومات وشهادات المطابقة

 .ُطلِّب منه ذلك
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ذات العالقة معدات القابلة للتبديل و الموجهة باليد، ومكونات السالمة والأو/المحمولة  اآلالت عتبرتُ  5/6
 ه الالئحةللمتطلبات المنصوص عليها في هذ ةمطابق ما يكافئهاأو  السعوديةعلى عالمة الجودة  ةالحاصل
 .الفنية

 (والمصانع)المنافذ  (   مسؤوليات الجهات الرقابية7المادة )

 مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي: ضمنتقوم الجهات الرقابية 

نات الســــــــــــــالمة و الموجهة باليد، ومكو ِّ أو/المحمولة  اآلالت الجهات الرقابية بالتحقق من اســــــــــــــتيفاء تقوم 1/7
 رفقــة معالمُ  والوثــائق الفنيــة ،دةتقويم المطــابقــة المحــد  إلجراءات  ذات العالقــة والمعــدات القــابلــة للتبــديــل

  اإلرساليات.

نات و الموجهة باليد، ومكو ِّ أو/لمحمولة اآلالت اســــــــحب عينات من  -عشــــــــوائيا  –للجهات الرقابية  يحق 2/7
للتأكد من مد   المختصـــــــــــــــة إحالتها إلى المختبراتو  العالقة،ذات الســــــــــــــالمة والمعدات القابلة للتبديل 

 .الفنية مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه الالئحة

 بذلك. وما يتعلقات إجراء االختبار  تكاليفومستوردين( )صانعين  دينالرقابية تحميل المور ِّ  للجهاتيحق  3/7

بســحب المنتجات المعنية من المســتودعات  تقوم الجهة الرقابيةفإن  للمنَتج،عدم مطابقة  حالة ضــبط عند 4/7
 .في حقها النظامية واتخاذ اإلجراءات

 (   مسؤوليات سلطات مسح السوق 8المادة )

 مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي: ضمنتقوم سلطات مسح السوق 

ت مسح السوق على المنتجات المعروضة في األسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في تطبيق إجراءا 1/8
مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سالمة المنتجات ومد  استيفائها للمتطلبات األساسية المبي نة 

 والمواصفات القياسية ذات العالقة. الفنية في هذه الالئحة

ات المعروضة في األسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتج 2/8
للمتطلبات األساسية المبي نة  ومد  استيفائهامن سالمة المنتجات  والمصنعين للتحققمستودعات التجار 
 ذات العالقة.  والمواصفات القياسية الفنية في هذه الالئحة

)صانعين ومستوردين(، وذلك إلجراء  دينسواًء من السوق أو مستودعات المور ِّ  المنَتج،سحب عي نات من  3/8
 .الفنية الالئحةاالختبارات الالزمة والتأكد من مد  مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه 
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فإن سلطات  ،الفنية الالئحةهذه  لمتطلبات-والمخز ن  المعروض-عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنَتج  4/8
 ة من سحٍب واستدعاء للمنتج المعني، وُتطبق اإلجراءاتمسح السوق تتخذ جميع اإلجراءات اإلداري

  . (، وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة9إليها في المادة ) والعقوبات المشار

 

 (   المخالفات والعقوبات9المادة )

أو حتى ، الفنية ُيحظر صـــــــــــناعة واســـــــــــتيراد ووضـــــــــــع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه الالئحة 1/9
 .ااإلعالن عنه

الرقابية  الجهاتلسلطات مسح السوق و  سببا كافيا الفنية الالئحةمتطلبات هذه لالمنَتج  استيفاءعتبر عدم يُ  2/9
وذلك ، على البيئةو على صحة وسالمة المستهلك  قد يشكل خطرا مما؛ غير مطابق منَتجهذا ال للحكم بأن

  :الحاالت التالية في

 لمطابقة أو عالمة الجودة السعودية أو ما يكافئها.عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات ا (أ

 عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المور ِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة. (ب

 عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية. (ج

 .عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات اإليضاحية أو إرشادات االستخدام (د

اتخاذ  -الحالة حسب  - سلطات مسح السوق ، فعلى الفنية الالئحةهذه حكام ضبط أي مخالفة أل عند  3/9
 من السوق، ولها في سبيل ذلك: آثارها اإلجراءات الالزمة إلزالة المخالفة و جميع

بســــــــــــــحبه من   -المســــــــــــــؤولة عن وضــــــــــــــع و عرض المنتج المخالف  -تكليف الجهة المخالفة  (أ
إن كان ذلك ممكنا، أو تصــــــــديره، أو إتالفه المســــــــتودعات أو الســــــــوق بهدف تصــــــــحيح المخالفة، 

 .)حسب طبيعة المنتج( وذلك خالل المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق 

القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتالفها، أو اتخاذ أي إجراء آخر الستدعائها من األسواق.  (ب
ج من األسواق، مع تحم ل اإلعالن عن استدعاء المنتَ   -حسب الحالة  - ولسلطات مسح السوق 

 الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
 ه الالئحةمتطلبات هذل المخالفةالمنتجات هذه  اإلجراءات الالزمة بحق تتخذلهيئة ، فإن اعند ضبط مخالفة 4/9

رة واتخاذ التدابير الالزمة مع الجهة ال، ةذات العالقإلغاء شهادة المطابقة بما في ذلك ، الفنية مقبولة ُمصدِّ
 .جهات تقويم المطابقةالئحة قبول وفقا لالشهادة 
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 ه الالئحةُيعاقب كل من يخالف أحكام هذفإنه السارية،  األنظمةدون اإلخالل بأي عقوبة أشد تنص عليها  5/9
آخر يحل  نظامأو أي ، الغش التجاري ساري المفعولمكافحة نظام بالعقوبات المنصوص عليها في  الفنية
 محله.

 

 (   أحكام عامة10لمادة )ا

، وُيطب ق عليه العقوبات الفنية ل المور ِّد كامل المســــــــــــــئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه الالئحةيتحم   1/10
ثبــت مخــالفتهــا ألي  متى مــا، عالقــةالغش التجــاري و/ أي أنظمــه ذات  مكــافحــة التي ينص عليهــا نظــام

 .الفنية مادة من مواد هذه الالئحة

دون التزام المور ِّد بجميع األنظمـة/اللوائح األخر  المعمول بهـا في المملكـة؛  الفنيـة ه الالئحـةال تحول هـذ 2/10
 المتعلقة بتداول المنَتج ونقله وتخزينه، وكذلك األنظمة/اللوائح ذات العالقة بالبيئة واألمن والسالمة.

المــة والمعــدات القــابلــة و الموجهــة بــاليــد، ومكونــات الســــــــــــــأاآلالت المحمولــة و/يجــب على جميع مور ِّدي  3/10
قدموا لمفتشــــي الجهات الرقابية وســــلطات ، أن يُ الفنية الخاضــــعة ألحكام هذه الالئحة ؛للتبديل المتعلقة بها

 مسح السوق جميع التسهيالت والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
أو نشأ أي خالٍف في تطبيقها،  ،الفنية إذا نشأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه الالئحة 4/10

فُيرفع األمر إلى لجنة مختصة في الهيئة إلصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخالف، وبما 
 يحقق المصلحة العامة.

يجوز للمور ِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات الالزمة لألسباب  5/10
دها الهيئة.التي أدت إل  ى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية ُتحد ِّ

شـــــهادة المطابقة أو عالمة  الحاصـــــلة علىتقوم الهيئة بدراســـــة الشـــــكاو  التي ترد إليها بشـــــأن المنتجات  6/10
 ، والتحقق من صحة هذه الشكاو ، واتخاذ اإلجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات. الجودة

ابقة أو الترخيص باســــــــــــــتعمال عالمة الجودة إذا خالف المور ِّد بنود هذه للهيئة إلغاء شــــــــــــــهادة المطيحق  7/10
 ، واتخاذ اإلجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئةالفنية الالئحة

عند حصول أي تعديالت على المنتج خالل فترة صالحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال عالمة  8/10
شـــكلية( فإن الشـــهادة أو الترخيص يصـــبح ملغيا لهذا المنتج، والبد من التقدم الجودة )ما عدا التعديالت ال

  .بطلب جديد
الفنية  ، وعلى جميع المســـــــــتفيدين من تطبيق هذه الالئحةالفنية للهيئة فقط حق تفســـــــــير مواد هذه الالئحة 9/10

 تفسيرات.االلتزام بما يصدر عن الهيئة من 
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 (   أحكام انتقالية11المادة )

( ستة أشهر، خالل مدة ال تزيد على )الفنية ذه الالئحةأوضاعه وفقًا ألحكام ه تصحيح ور ِّدالميجب على  10/10
 .من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

 في الجريدة الرسمية.  الفنية ُيمنع تداول المنتجات المخالفة بعد سنة واحدة من تاريخ نشر هذه الالئحة 11/10
اآلالت  كل اللوائح الســـــــــــــــابقة في مجال مطابقة منتجات ل - اعتمادهابعد  - الفنية تلغي هذه الالئحة 12/10

متطلبات السـالمة المحمولة و /او الموجهة باليد، ومكونات السـالمة والمعدات القابلة للتبديل المتعلقة بها 
 .األسواقفي قبل وضعها وبعد عرضها 

 النشر(   12المادة )

 الجريدة الرسمية.في  الفنية الالئحةه نشر هذتُ 
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 (1) الملحق

نات السالمة و الموجهة باليد، ومكو ِّ أ اآلالت المحمولةقائمة المواصفات القياسية لمنتجات  (أ
  ذات العالقة والمعدات القابلة للتبديل

 رقم المواصفة القياسية عنوان المواصفة القياسية الرقم
 ISO 4254-1:2013 عامةالجزء األول: المتطلبات ال -السالمة  -اآلالت الزراعية  1

أنظمة التوجيه التلقائي للجرارات التي يتحكم  -الجرارات واآلالت للزراعة  2
 متطلبات السالمة -فيها المشغل واآلالت ذاتية الدفع 

ISO 10975:2009 

تقييم المخاطر والحد من  -المبادئ العامة للتصميم  -سالمة اآلالت  3
 المخاطر

ISO 12100:2010 

: 1الجزء  -األجزاء المتعلقة بالسالمة في أنظمة التحكم  -مة اآلالت سال 4
 المبادئ العامة للتصميم

ISO 13849-1:2015 

: 2لجزء ا -األجزاء المتعلقة بالسالمة في أنظمة التحكم  -سالمة اآلالت  5
 التحقق من الصحة

ISO 13849-2:2012 

 ISO 13850:2015 مبادئ التصميم -وظيفة التوقف في حاالت الطوارئ  -سالمة اآلالت  6

 ISO 13851:2019 مبادئ التصميم واالختيار -أجهزة التحكم ثنائية اليد  -سالمة اآلالت  7

حق أجزاء من الجسم الحد األدنى من الثغرات لتجنب س -سالمة اآلالت  8
 البشري 

ISO 13854:2017 

 ISO 13855:2010 تحديد الوقائع فيما يتعلق بسرعات أجزاء الجسم البشري  -سالمة اآلالت  9

10 
: المبادئ 1الجزء  -أجهزة الحماية الحساسة للضغط  -سالمة اآلالت 

العامة لتصميم واختبار الحصير الحساسة للضغط واألرضيات الحساسة 
 للضغط

ISO 13856-1:2013 

11 
: المبادئ 2الجزء  -أجهزة الحماية الحساسة للضغط  -سالمة اآلالت 

العامة لتصميم واختبار الحواف الحساسة للضغط والقضبان الحساسة 
 للضغط

ISO 13856-2:2013 

12 
: المبادئ 3الجزء  -أجهزة الحماية الحساسة للضغط  -سالمة اآلالت 

العامة لتصميم واختبار مصدات الضغط واأللواح واألسالك واألجهزة 
 المماثلة

ISO 13856-3:2013 

مسافات السالمة لمنع الوصول إلى مناطق الخطر  -الت سالمة اآل 13
 بواسطة األطراف العلوية والسفلية

ISO 13857:2008 

 ISO 14118:2017 منع بدء التشغيل غير المتوقع -سالمة اآلالت  14

مبادئ التصميم  -األجهزة المتشابكة المرتبطة بالحراس  -سالمة اآلالت  15
 واالختيار

ISO 14119:2013 
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المتطلبات العامة لتصميم وبناء الحراس  -الحراس  -سالمة اآلالت  16
 الثابت والمتحرك

ISO 14120:2015 

: إرشادات عملية وأمثلة على 2الجزء  -تقييم المخاطر  -سالمة اآلالت  17
 الطرق 

ISO/TR 14121-2:2012 

: اختيار 1الجزء  -الوسائل الدائمة للوصول إلى اآلالت  -سالمة اآلالت  18
 الوسائل الثابتة والمتطلبات العامة للنفاذ

ISO 14122-1:2016 

: 2الجزء  -الوسائل الدائمة للوصول إلى اآلالت  -سالمة اآلالت  19
 منصات العمل والممرات

ISO 14122-2:2016 

: 3الجزء  -الوسائل الدائمة للوصول إلى اآلالت  -سالمة اآلالت  20
 الساللم والساللم وقضبان الحماية

ISO 14122-3:2016 

: 4الجزء  -الت الوسائل الدائمة للوصول إلى اآل -سالمة اآلالت  21
 الساللم الثابتة

ISO 14122-4:2016 

22 
الحد من المخاطر على الصحة الناتجة عن المواد  -سالمة اآلالت 

ي : مبادئ ومواصفات مصنع1الجزء  -الخطرة المنبعثة من اآلالت 
 اآلالت

ISO 14123-1:2015 

23 
الحد من المخاطر على الصحة الناتجة عن المواد  -سالمة اآلالت 

: المنهجية التي تؤدي إلى 2الجزء  -الخطرة المنبعثة من اآلالت 
 إجراءات التحقق

ISO 14123-2:2015 

 ISO 14159:2002 متطلبات النظافة لتصميم اآلالت -سالمة اآلالت  24

 ISO 19353:2019 الوقاية من الحرائق والحماية من الحرائق -المة اآلالت س 25

مبادئ التصميم  -األجهزة المتشابكة الرئيسية المحاصرة  -سالمة اآلالت  26
 واالختيار

ISO/TS 19837:2018 

متطلبات  -مواد التشحيم ذات المالمسة العارضة للمنتج  -سالمة اآلالت  27
 النظافة

ISO 21469:2006 

 : كيفية ارتباط1الجزء  - ISO 12100 العالقة مع -سالمة اآلالت  28
ISO 12100 بمعايير النوع B والنوع C 

ISO/TR 22100-1:2015 

 : مد  ارتباط2الجزء  - ISO 12100 العالقة مع -سالمة اآلالت  29
ISO 12100 بـ ISO 13849-1 

ISO/TR 22100-2:2013 

: تنفيذ مبادئ 3الجزء  - ISO 12100 العالقة مع -سالمة اآلالت  30
 مريح في معايير السالمة

ISO/TR 22100-3:2016 

31 
: إرشادات 4الجزء  - ISO 12100 العالقة مع -سالمة اآلالت 

لمصنعي اآلالت للنظر في جوانب أمن تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة 
 ()األمن السيبراني

ISO/TR 22100-4:2018 

في تصميم  IEC 62061 و ISO 13849-1 إرشادات حول تطبيق 32
 أنظمة التحكم المتعلقة بالسالمة لآلالت

ISO/TR 23849:2010 
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تقييم التوصيل التسلسلي إلخفاء األعطال لألجهزة  -سالمة اآلالت  33
 المتشابكة المرتبطة بالحراس ذوي االتصاالت المجانية المحتملة

ISO/TR 24119:2015 

: 1الجزء  -تقييم انبعاث المواد الخطرة المحمولة جوا  -سالمة اآلالت  34
 اختيار طرق االختبار

ISO 29042-1:2008 

: 2الجزء  -المحمولة بالهواء  تقييم انبعاث المواد الخطرة -سالمة اآلالت  35
 طريقة غاز التتبع لقياس معدل االنبعاث من ملوث معين

ISO 29042-2:2009 

: 3الجزء  -تقييم انبعاث المواد الخطرة المحمولة بالهواء  -سالمة اآلالت  36
 طريقة طاولة االختبار لقياس معدل االنبعاث من ملوث معين

ISO 29042-3:2009 

: 4الجزء  -تقييم انبعاث المواد الخطرة المحمولة جوا  -سالمة اآلالت  37
 التقاط نظام العادمطريقة التتبع لقياس كفاءة 

ISO 29042-4:2009 

38 
: 5الجزء  -تقييم انبعاث المواد الخطرة المحمولة بالهواء  -سالمة اآلالت 

نظيف طريقة منضدة االختبار لقياس كفاءة الفصل بواسطة كتلة أنظمة ت
 الهواء مع مخرج غير موصل

ISO 29042-5:2010 

39 
: 6الجزء  -تقييم انبعاث المواد الخطرة المحمولة بالهواء  -سالمة اآلالت 

لة أنظمة تنظيف طريقة منضدة االختبار لقياس كفاءة الفصل بواسطة كت
 الهواء مع مخرج مجاري الهواء

ISO 29042-6:2010 

: 7الجزء  -تقييم انبعاث المواد الخطرة المحمولة بالهواء  -سالمة اآلالت  40
 ركيز الملوثطريقة طاولة االختبار لقياس معلمة ت

ISO 29042-7:2010 

: 8الجزء  -تقييم انبعاث المواد الخطرة المحمولة بالهواء  -سالمة اآلالت  41
 طريقة الغرفة لقياس معامل تركيز الملوثات

ISO 29042-8:2011 

: 9الجزء  -تقييم انبعاث المواد الخطرة المحمولة جوا  -سالمة اآلالت  42
 مؤشر إزالة التلوث

ISO 29042-9:2011 

 مالحظة: 
و أاآلالت المحمولة و/فيما يتعلق بمنتجات  –عد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق تُ 

ويتولى خاضعة للمراجعة،  –ذات العالقةنات السالمة والمعدات القابلة للتبديل الموجهة باليد، ومكو ِّ 
 المواصفات القياسية أحدث المواصفات والُنسخ من تلك الموردون مسؤولية التأكد من أنهم يستخدمون 

 المذكورة في القوائم.
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 قائمة المنتجات والترميز الجمركي (ب
 الترميز الجمركي المنتج 

 8433 أو عمودي تدور بخط أفقي، صقل، ثقب بمحرك ذي أداة قصآالت  1

 8467 دوارة )وإن كانت طارقة(آالت  2

لكترونية هي النسخة المحدثة إلالجمركية الموجودة في منصة سابر ا اتوالترميز  عتبر المنتجاتتُ ظة: و حمل
 .والمعتمدة
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  (2الملحق )

 والسالمة  للصحة العامة األساسيةالمتطلبات 

 الصحة والسالمة الرئيسية متطلبات     1

 مبادئ التكامل للسالمة 1/1

ة لالستخدام والتشغيل والتعديل والصيانة دون يجب تصميم اآلالت وتشييدها بحيث تكون مر  (أ كبة ومعد 
مع مراعاة  ،عندما تتم هذه العمليات في ظل ظروف االستخدام المتوقعة ، وذلكتعريض األشخاص للخطر

 استخدام متوقع على نحو معقول.في  أي سوءٍ 

في  بما ،لآلالتفي القضاء على أي مخاطر خالل العمر االفتراضي االحتياطات يكمن الهدف من هذه 
 والتخلص منها. مراحل النقل والتجميع والتفكيك ذلك

  ،أدناهله المعتمد العمل على تطبيق المبادئ مث ِّ الصانع أو مُ عند اختيار أنسب الطرق، يجب على  (ب
م:  حسب الترتيب المقد 

 )الحد من المخاطر أو تقليلها قدر اإلمكان )عدم العبث بتصميم اآلالت أو تركيبها 

 الوقائية الالزمة فيما يتعلق بالمخاطر التي ال يمكن القضاء عليها االحتياطات اتخاذ 

  توعية المستخدمين بالمخاطر المتبقية الناتجة عن أي قصور في تدابير الحماية المعتمدة، وتوضيح
 نوعية التدريب المطلوب فضاًل عن تحديد المتطلبات لتوفير الحماية الشخصية من المعدات.

وتركيب اآلالت وعند صياغة التعليمات، يجب على المورد أن يتوخى الحذر عند االستخدام عند تصميم  (ج
 المعني لها وأيًضا عند أي سوء استخدام يمكن توقعه بشكل معقول.

ويجب تصميم اآلالت وتشييدها بطريقة تمنع االستخدام غير الطبيعي إذا كان هذا االستخدام من شأنه أن 
كلما كان ذلك مناسًبا، يجب توجيه التعليمات بحيث يمكن جذب انتباه المستخدم  ينتج عنه مصدًرا للخطر،

 إلى طرق استخدام اآلالت وفق ما أثبتته التجربة.

يجب تصميم اآلالت وتصنيعها مع األخذ في االعتبار القيود التي تعترض المشغل نتيجة االستخدام  (د
د أو المتوق ع لمعدات الوقاية الشخصية  .المحد 

تزويد اآلالت بجميع المعدات والملحقات الخاصة الالزمة لتمكين تعديلها وصيانتها واستخدامها  يجب (ه
 بأمان.

  المواد والمنتجات 1/2



 

 43من  20الصفحة 

 

اآلالت  أثناء استخدام نتاجهام إيتأو التي  تصنيع اآلالتالتي تستخدم في  المواد أو المنتجاتُتعر ِّض يجب أال  
، عندما يتم استخدام السوائل، فيجب الحرص عند الخصوص وعلى وجهصحة وسالمة األشخاص للخطر، 

 مخاطر التعرض بسبب التعبئة أو االستخدام أو اإلصالح أو التصريف.تخطي اآلالت وتركيبها على  تصنيع
 

 اإلضاءة 1/3

حيث من المحتمل أن يؤدي غيابها إلى  ،التشغيل المعنية مدمجة ومناسبة لعمليات يجب تزويد اآلالت بإضاءة
 تعرض للمخاطر على الرغم من اإلضاءة المحيطة الطبيعية باآلالت.ال

وذلك مع التأكد من عدم وجود أو وهج ناتج عن منطقة ظل ب إزعاًجا سب ِّ يجب تصميم وتركيب اآلالت بحيث ال تُ 
 .ضاءةآثار جانبية خطيرة على األجزاء المتحركة بسبب اإل

ق للفحص والتعديل المتكرر والصيانة فيجب توفير اإلضاءة أما بالنسبة لألجزاء الداخلية التي تتطلب مناط
  المناسبة لها.

 

 تصميم اآلالت لتسهيل التعامل معها    1/4

 ناتها الخصائص التالية:اآلالت أو أي أجزاء من مكو ِّ ُتحق ِّق أن  يجب 1/4/1

 القدرة على التعامل معها ونقلها بأمان، (أ

 زينها بأمان ودون إتالف مكوناتها.أن يتم تعبئتها أو تصميمها بحيث يمكن تخ (ب

حركات تكون هناك إمكانية لحدوث أي من الي أال   -نقل اآلالت أو األجزاء المكونة لها عند  -يجب  1/4/2
المفاجئة أو المخاطر الناتجة عن عدم االستقرار طالما يتم التعامل مع اآلالت أو األجزاء المكونة وفًقا 

إلى منع  - يؤدي وزن اآلالت أو حجمها أو شكلها أو مكوناتها المختلفة تيت الحاالالأما في  ،للتعليمات
 فيجب أن تكون اآلالت أو أي أجزاء من مكوناتها: نقلها يدويًّا

 .مزودة بملحقات للرفع (أ

 .أن تكون مصممة بحيث يمكن تركيبها مع هذه الملحقات (ب

 .لةأن تكون لديها إمكانية لتركيب جهاز للرفع حتى يمكن رفعها بسهو  (ج

 :مراعاة ما يلي نقل اآلالت أو أٍي من أجزائها يدويًّا، فيجبعند  1/4/3

 .أن تكون قابلة للنقل بسهولة (أ

 جهزة للرفع والتحرك بأمان.أن تكون مُ  (ب
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حتى وإن  ،تكون خطرةقد التي اتخاذ ترتيبات خاصة للتعامل مع األدوات أو أجزاء اآلالت كذلك يجب و 
 كانت خفيفة الوزن.

 عملبيئة ال 1/5

ل إلى أدنى حد ممكن، مع تقليل اإلجهاد البدني الذي يواجه المشغ ِّ  -في ظل ظروف االستخدام المحدد  - يجب
 مراعاة توفير المبادئ البيئية المريحة مثل:

 .السماح بتغيير األبعاد المادية والقوة والقدرة على التحمل لد  المشغل (أ

 .توفير مساحة كافية لسهولة حركة المشغل (ب

 .اوز معدل العمل المحدد لآلالتعدم تج (ج

 .تتطلب تركيًزا مطوالً  المراقبة التيعمليات تجن ب  (د

 تعديل واجهة المستخدم/اآللة مع الخصائص المقبولة من جانب المشغلين. (ه

 مواضع التشغيل 1/6

ل، أو إذا مثل مصدًرا للمخاطر على صحة وسالمة المشغ ِّ في بيئة تُ استخدامها إذا كان الغرض من هذه اآلالت 
ضد أي للمشغ ِّل ظروف عمل جيدة  تضمن كانت اآلالت نفسها ُتمثل مصدًرا للخطر، فيجب توفير وسائل كافية

مة أو مجهزة بكابينة مناسبة مصم   اً يجب أن يكون موضع التشغيل مزودفمخاطر متوقعة، وكلما كان ذلك مناسًبا، 
باإلخالء من الكابينة أن يسمح موضع الخروج  كذلك يجبأعاله، و  (1/5في البند )المتطلبات المذكورة لتحقيق 

أما بالنسبة  ،توفير مخرج طوارئ في اتجاه مخالف التجاه المخرج المعتادفإنه يجب السريع، وعالوة على ذلك،  
 لآلالت المتنقلة، فيرجى الرجوع أيًضا إلى مواضع العمل.

 المقاعد 1/7

تصميمها ظروف العمل بذلك، ويجب أن يتم متى ما سمحت اآللة أ من ال يتجز  العمل جزءً  )أماكن( مواضعل شك ِّ تُ 
 .ةالمقعد مرفًقا مع اآللفيه  بشكل يكون 

ال يتجزأ من اآلالت فيجب أن  الجلوس أثناء التشغيل وكان موضع التشغيل جزءً للمشغ ِّل وإذا كان من الضروري 
 يكون المقعد مرفًقا مع اآلالت.

 ، وعالوة على ذلك، يجب أن يكون المقعد مناسًبا للمشغل بًتا ومريًحامقعد موضًعا ثايجب أن يمنح ال
نه من التحكم بسهولة.  وعلى مسافة قريبة من أجهزة التحكم بحيث يمك 

إذا كانت اآلالت معرضة لالهتزازات، فيجب تصميم المقعد وتركيبه بطريقة من شأنها العمل على تقليل االهتزازات 
يجب أن يكون المقعد مصمًما لتحم ل جميع الضغوط و دنى درجة ممكنة وبشكل معقول، المنقولة إلى المشغل إلى أ



 

 43من  22الصفحة 

 

التشغيلية التي يمكن أن يتعرض لها الُمشغل، وفي حالة عدم وجود أرضية تحت أقدام المشغل، فيجب توفير سناد 
 للقدمين مغطى بمادة مقاومة لالنزالق.

 

 التحكم أنظمة 2

 التحكم أجهزة 2/1

 تكون أجهزة التحكم: يجب أن 2/1/1

 واضحة للعيان وقابلة للتعرف عليها، باستخدام الصور التوضيحية كلما كان ذلك ممكًنا (أ

 متمركزة في مواقع تسمح بتشغيلها بأمان دون تردد أو إهدار الوقت وكذلك دون وجود احتمالية لاللتباس (ب

 مصممة بطريقة تجعل حركتها متسقة مع وظيفتها (ج

، فيما عدا حاالت الضرورة لبعض أجهزة التحكم مثل مفتاح تلقين متدل أو واقعة خارج نطاق الخطر (د
 .في حاالت الطوارئ  اإليقاف

 متمركزة في مواقع آمنة حتى ال تتسبب في وقوع مخاطر إضافية (ه

 محمية ومصممة لالستخدام في حاالت الخطر والطوارئ بحيث يمكن تشغيلها بإجراء متعمد، (و

 القو  التشغيلية المتوقعة، كما يتعين إيالء اهتمام خاص ألجهزة اإليقاف مصنعة بطريقة تمكنها من تحمل  (ز
 في حاالت الطوارئ والتي يحتمل تعرضها هي األخر  لقو  تشغيلية كبيرة.

في الحاالت التي يتم فيها تصميم أجهزة التحكم وتركيبها لتنفيذ إجراءات متعددة، وخاصة في الحاالت و  2/1/2
يجب أن يتم عرض اإلجراء الواجب تنفيذه بشكل واضح لتأكيده فسالت بين شخص وآخر، التي ال يوجد فيها مرا

 عندما تقتضي الضرورة.

أن يتم ترتيب أجهزة التحكم بحيث يتوافق تنسيقها وأسلوب نقلها ومقاومتها للتشغيل مع اإلجراء الذي  ويجب 2/1/3
 يتعين القيام به، مع األخذ في االعتبار المبادئ البيئية.

 يجب تزويد اآلالت بالمؤشرات المطلوبة للتشغيل اآلمن، ويجب أن يكون المشغل قادًرا على قراءتها  2/1/4
 من موضع التحكم.

أن يضمن المشغل عدم وجود أي شخص في منطقة الخطر في جميع مواضع التحكم، هذا إلى  يجب 2/1/5
ة تواجد أي شخص داخل نطاق الخطر، وفي جانب ضرورة تصميم نظام التحكم بطريقة تمنع بدء تشغيله في حال

حال عدم إمكانية تطبيق أي من تلك اإلجراءات، فيجب إعطاء إنذار صوتي أو مرئي أو كليهما قبل بدء تشغيل 
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اآلالت، حيث يجب أن يكون لد  األشخاص المعرضين للخطر وقًتا كافًيا لمغادرة منطقة الخطر أو منع تشغيل 
 اآلالت.

ر، يجب أن يتم توفير وسائل تضمن اقتصار التحكم في اآلالت من مواضع التحكم فقط والتي إذا لزم األم 2/1/6
تتواجد في موقع واحد أو عدة مواقع محددة مسبًقا، وفي حالة وجود أكثر من موضع تحكم، فينبغي تصميم نظام 

ء عناصر التحكم في التحكم بطريقة تجعل استخدام موضع واحد يحول دون استخدام المواضع األخر ، باستثنا
 حاالت التوقف أو إيقاف الطوارئ.

عندما يمكن تشغيل اآللة من خالل موضعي تشغيل أو أكثر، يجب تزويد كل موضع بجميع أجهزة التحكم  2/1/7
 المطلوبة دون أن ُيعيق المشغلين عمل بعضهم البعض أو يقومون بتعريض اآلخرين للخطر.

 بدء التشغيل  2/2

من خالل جهاز ذلك و  ،فقط (المشغل وإرادة من)بقرار  ل اآلالت عن طريق التشغيل الطوعييجب أن يبدأ تشغي
زالتحكم   لهذا الغرض. الُمجه ِّ

 :الحاالت التالية عند ينطبق الشرط نفسه هذاو 

 .ف أًيا كان السببإعادة تشغيل اآلالت بعد التوق   (أ

 في ظروف التشغيل. ر كبيروقوع تغي   (ب

كن إعادة تشغيل اآلالت أو إجراء تغييرات في ظروف التشغيل عن طريق التشغيل يمفذلك، وعلى الرغم من 
ز بخالف جهاز التحكم  ،الطوعي لجهاز آخر  خطرة. وضع يؤدي ذلك إلى حالة شريطة أال   ،لهذا الغرضالُمجه ِّ

دة تشغيلها بعد وبالنسبة لآلالت التي تعمل في الوضع التلقائي، فقد يكون من الممكن بدء تشغيل اآلالت أو إعا
 .وضٍع خطريؤدي ذلك إلى أي أال  إيقافها أو تغيير في ظروف التشغيل دون تدخل بشري، شريطة 

تعريض بعض  إمكانية ، ومن ثمعندما تشتمل اآلالت على العديد من أجهزة التحكم المختصة ببدء التشغيلو 
السالمة بدء اشتراطات ر، وإذا تطلبت يجب تركيب أجهزة إضافية للقضاء على هذه المخاطف، المشغلين للخطر
 هذه العمليات بالترتيب الصحيح.تطبيق كون هناك أجهزة تضمن يفي تسلسل محدد، فيجب أن  هالتشغيل أو توقف

 إيقاف التشغيل   2/3

 إيقاف التشغيل العادي 2/3/1

 من.إلى وضع التوقف التام بشكل آاالنتقال، يمك ِّنها من  يجب تزويد اآلالت بجهاز تحكم (أ

مزود بجهاز تحكم إليقاف بعض وظائف اآلالت أو جميعها، استناًدا إلى موضع عمل كون كل ييجب أن  (ب
 المخاطر القائمة حتى يتم تشغيل اآلالت بشكل آمن.
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دوات التحكم المتعلقة ببدء ألأدوات التحكم المتعلقة بإيقاف تشغيل اآلالت في األولوية يجب أن تكون  (ج
 التشغيل.

بمجرد توقف اآلالت أو وظائفها الخطرة عن  تلقائيا ادات الطاقة عن المشغالت المعنيةيجب انقطاع إمد (د
 العمل،

التوقف دون قطع إمدادات الطاقة عن المشغالت، مع وجوب  تحكمجهاز استخدام ألسباب تشغيلية يجب،   (ه
 مراقبة حالة التوقف واإلبقاء عليها.

 في حالة الطوارئ  التوقف 2/3/2

أوضاع/حاالت وذلك لتفادي  ،أو أكثر من أجهزة إيقاف الطوارئ  بجهاز واحد اآلالتيجب تزويد  (أ
  الخطر الفعلي أو الوشيك.

 :ُيستثنى من ذلك ما يلي  (ب

من وقت لكونه ال ُيقل ِّل ف الطوارئ فيها من حجم الخطر، إما ل جهاز توق  قل ِّ يُ اآلالت التي ال  (1
 صة الالزمة للتعامل مع المخاطر.الخا االحتياطات أو ألنه ال يعمل على تفعيل ،التوقف

 اآلالت المحمولة باليد أو الموجهة باليد. (2

 يجب أن يكون الجهاز: (ج

 .للعيان ويمكن الوصول إليه بسرعة مكانه، وواضحا تحديديسهل  (3

 .على إيقاف عملية التشغيل الخطرة في أسرع وقت ممكن دون التسبب في مخاطر إضافية اقادر  (4

ذلك متى ما كان  أو السماح بها، الوقائية vibration)) اتعلى إطالق بعض التحرك اقادر  (5
 ضرورًيا.

وبمجرد تنشيط جهاز إيقاف الطوارئ بعد تلقي أمر التوقف، يجب دعم هذا األمر من خالل تعشيق  (د
 جهاز إيقاف الطوارئ حتى يتم تجاوز هذا التعشيق على وجه التحديد.

من خالل إال   يمكن فك تعشيق الجهازال ث تعشيق الجهاز دون تشغيل أمر التوقف، بحيعدم يجب  (ه
بإعادة  ، بل يسمحالتشغيل الصحيح فقط، ويجب أال يؤدي فك تعشيق الجهاز إلى إعادة تشغيل اآلالت

 التشغيل فقط.

يجب أن تكون وظيفة إيقاف الطوارئ متاحة وتعمل في جميع األوقات، بغض النظر عن وضع  (و
 التشغيل.

 األخر  دون أن تكون بدياًل عنها. تدابير الحمايةوارئ يجب أن تدعم أجهزة إيقاف الط (ز
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 تجميع اآلالت   2/4

بما في  التوق ف،من  عناصر التحكمُتمك ِّن تعمل مًعا، فيجب تصميمها بطريقة ل تصميم اآلالت أو أجزاء منهاعند 
، وال دات ذات الصلةجميع المعو  ،القدرة على إيقاف تشغيل اآلالتوأن يكون لديها ، تحكم الطوارئ  ذلك أجهزة

 .ُيشك ِّل خطورة استمرار التشغيلسيما إذا كان 

 اختيار أوضاع التحكم أو التشغيل   2/5

لغي وضع التحكم أو التشغيل المحدد جميع أوضاع التحكم أو التشغيل األخر  باستثناء إيقاف يجب أن يُ  2/5/1
 الطوارئ.

بة اآلالت كانت إذا  2/5/2 ، تشغيلالتحكم أو متعددة من التسمح باستخدامها في أوضاع بطريقة ُمصم مة وُمرك 
دة مزو   هذه اآلالت يتطلب تفعيل تدابير وقائية أو إجراءات تشغيل مختلفة، فيجب أن تكون األمر الذي 

مع وضع ومتوافقة واضحة  محددات الوضع كل وأن تكون  المواضع، د وضع يمكن تأمينه في كلبُمحد ِّ 
 تشغيل أو تحكم واحد.

د بطريقة تحديد أخر ، تعمل على تقييد استخدام وظائف معينة في اآلالت لفئات يمكن استبدال الُمحد ِّ  2/5/3
 معينة من المشغلين.

اقتالع الوقائي أو مع إزالته حتى لو تم للعمل  مؤهلة-بعض حاالت التشغيل  في-يجب أن تكون اآلالت  2/5/4
د وضع التحكم أو التشغيل قادرا على القيام باآلتي في ويجب أن يكون مُ  ،أو مع تعطيل الجهاز الواقي حد ِّ

 وقت واحد:

 .تعطيل جميع أوضاع التحكم أو التشغيل األخر   (أ

 .إمكانية تشغيل الوظائف الخطرة فقط بواسطة أجهزة التحكم التي تتطلب إجراءات مستدامة (ب

واقب الوخيمة الخطر المنخفض فقط مع منع الع الوظائف الخطرة في حاالتإمكانية تشغيل  (ج
 .على المخاطر المترتبة

منع تشغيل أي من الوظائف الخطرة عن طريق اإلجراءات الطوعية أو غير الطوعية من خالل  (د
 .مستشعرات اآلالت

د وضع التحكم أو التشغيل تدابير نش  يجب أن يُ فإذا لم يتم استيفاء الشروط األربعة في نفس الوقت،  2/5/5 ط محد ِّ
شغل قادًرا يجب أن يكون المُ فوباإلضافة إلى ذلك، ، ة لضمان توفير نطاق تدخل آمنمصم  وقائية أخر  مُ 

 على التحكم في تشغيل األجزاء التي يعمل عليها من نقطة التعديل.

 انقطاع مصدر التيار الكهربائي    2/6
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تيار الكهربائي إلى الفي تذبذب حدوث بعد االنقطاع أو  هتوصيل يؤدي انقطاع التيار أو إعادة يجب أال   2/6/1
 .حاالت تمثل خطورةوقوع 

 :لما يلي يجب إيالء اهتمام خاص 2/6/2

 .حظر بدء تشغيل اآلالت بشكل مفاجئ (أ

 أوضاع خطرة قد يؤدي هذا التغيير إلى ، ممااآلالت بطريقة عشوائيةخاصيات تغيير  عدم (ب
 .أو حاالت تمثل خطورة )حوادث(

 .باإليقافء أمر منع إيقاف اآلالت عند إعطاببشدة الحظر  (ج

 .األجزاء المتحركة من اآلالت تطاير أوسقوط الحرص على عدم  (د

 .عدم إعاقة التوقف التلقائي أو اليدوي لألجزاء المتحركة، مهما كان نوعها (ه

 أجهزة الحماية فع الة تماما أو قادرة على إصدار أمر توقف.بقاء  (و

 الوقاية من المخاطر الميكانيكية 3

 رارخطر فقدان االستق 3/1

ب خطر االنقالب أو السقوط أو التحرك ناتها وتركيباتها مستقرة بالقدر الكافي لتجن  يجب أن تكون اآلالت ومكو ِّ 
 العرضي أثناء النقل أو التجميع أو التفكيك أو أي عمل آخر ينطوي على تشغيل اآلالت.

 المناسب مع اإلشارة التثبيت ن سبل ثباًتا كافًيا، فيجب تضمييوفر إذا كان شكل اآلالت أو تركيبها الصحيح ال 
 إليها في التعليمات.

 خطر التفكيك أثناء التشغيل 3/2

ل الضغوط الواقعة عليها عند سمح لها بتحم  بطريقة تتجهيز أجزاء اآلالت وروابطها المختلفة  يجب 3/2/1
 استخدامها.

متوقعة من خالل الصانع أو ممثله يجب أن تتناسب متانة المواد المستخدمة مع طبيعة بيئة العمل ال 3/2/2
 المعتمد، وال سيما في حالة ظهور عالمات البلى أو التقادم أو التآكل أو االحتكاك.

عمليات الفحص والصيانة المطلوبة ألغراض السالمة. تكرار يجب أن توضح التعليمات نوع ومعدل  3/2/3
د استبدالها ضة للبلى والمعاييراء المعر  إلى األجز أن تشير  - ما يقتضي األمرعند – لتعليماتل وينبغي  .التي ُتحد ِّ

 السالمة، تدابير اتخاذ الرغم منب هاتفكك اآللة أومن انفصال بعض أجزاء  خطر يوجد في الحاالت التي 3/2/4
 خطرة. أوضاع يجب تثبيت األجزاء المعنية أو وضعها أو حمايتها بطريقة تسمح باحتواء الشظايا لتفادي حدوثف
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ضغط خاصة تلك التي تقع تحت السوائل،  تنقل يجب أن تكون كل من األنابيب الصلبة والمرنة التي 3/2/5
ويجب أن تكون محمية ومثبتة بقوة لضمان عدم  ،ل الضغوط الداخلية والخارجية المحتملةعالي، قادرة على تحم  
 .االهتراء وجود مخاطر نتيجة

ض ب تعر  لتجن   أدناه، وذلك يجب استيفاء الشروطفالمعالجة تلقائًيا، مواد ُتغذ   األداة بفي الوقت الذي  3/2/6
 األشخاص للخطر:

حالتها الطبيعية وقابليتها في  األداة  يجب أن تكون فبين قطعة العمل واألداة،    تالمسحدوث ند ع (أ
 .للتشغيل

بين ناسق يكون هناك تيجب أن فأو عن طريق الخطأ(،  قصدب)عند بدء تشغيل األداة أو إيقافها  (ب
 حركة التغذية وحركة األداة.

            تطايرها المخاطر الناتجة عن سقوط األجسام أو  3/3

 .المتطايرة لمنع المخاطر الناتجة عن السقوط أو األجسام الالزمة يجب اتخاذ االحتياطات

 المخاطر المتعلقة باألسطح أو الحواف أو الزوايا 3/3/1

ا مم ،أو ذات أسطح خشنة ،زوايا حادة حواف أو ذات- يمكن الوصول إليها التي- الجهازتكون أجزاء ال  يجب أ
 ، وذلك بقدر ما تسمح به أغراض االستخدام.ب في حدوث إصاباتيتسب  قد 

 المتعلقة باآلالت المركبة المخاطر 3/3/2

حاجة إلى استخدام دون ال ،ن من استخدام كل عنصر على حدةمك ِّ بطريقة تُ  برك  وتُ  ُتصم م اآلالت يجب أن
تنفيذ عمليات  بغرض اآلالتُتستخدم وذلك عندما  مستخدميها، ل خطًرا علىشك ِّ العناصر األخر ، والتي قد تُ 

 بدء تشغيل أي، مما يتطلب إمكانية الموجودة بين كل عملية وأخر  يدوًيا )آلة مركبة( العمل مختلفة إزالة قطعة
 بشكل منفصل. محمية أو إيقافهاالعناصر غير عنصر من ال

 المخاطر المتعلقة بتغيير ظروف التشغيل 3/3/3

بطريقة  فيجب تصميمها وتصنيعها وتهيئتها وتركيبهاعمليات تشغيل في ظروف مختلفة، تؤدي اآلالت عندما 
 يمكن من خاللها تهيئة وتعديل هذه الظروف بأمان وموثوقية.

 المخاطر المتعلقة باألجزاء المتحركة 3/3/4

بطريقة تمنع مخاطر التالمس الذي يمكن أن يؤدي إلى وقوع وُترك ب المتحركة من اآللة  م م األجزاءُتصيجب أن 
 د بأجهزة وقائية.تزو  أن أو  ،حوادث
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المشاركة في من اآللة  المتحركة التعطل الالإرادي لألجزاء، لألجزاءيجب اتخاذ جميع الخطوات الالزمة لمنع 
الالزمة، فيجب توفير أجهزة وأدوات  االحتياطات الرغم من اتخاذ تعطل على اقةاحتمالية حدوث إعوعند العمل. 
  المعدات بأمان.تعطل إن أمكن ذلك، بما يمكن من منع  (المحددة)المالئمةالحماية 

 .وكيفية استخدامها المالئمةعلى اآلالت نوعية هذه األجهزة الوقائية  الُمثبتة توضح التعليمات والعالماتويجب أن 
 ضد المخاطر الناتجة عن األجزاء المتحركة نوع الحماية   3/3/5

نوع المخاطر، وفقا لالواقيات أو أجهزة الحماية من المخاطر الناتجة عن تشغيل األجزاء المتحركة  يجب اختيار
 للمساعدة في االختيار. أدناه كما يجب استخدام اإلرشادات

 األجزاء المتحركة المشاركة في العمل (أ

مة لحماية األفراد ضد المخاطر الناتجة عن األجزاء المتحركة المشاركة في العمل تسم الواقيات الُمصم  يجب أن ت
 بما يلي:

 .أدناه 4/2/1 البندفي  الثابتة المشار إليه لواقياتوفقا لتكون إما أن  (1

 .أدناه 4/2/2البند الُمشار إليه في  مقفلة()لواقيات المتحركة أو تكون وفقا ل (2

 فترض الدخول المتكرر.يُ  ( عندمامقفلة)نبغي استخدام الواقيات المتحركة يعلى أنه 

 بالعملية نقل األجزاء المتصلة   3/3/6

 لحماية األفراد ضد المخاطر الناتجة عن األجزاء المتحركة المصممة-الواقيات أو أجهزة الحماية يجب أن تكون 
 ضمن أحد الخيارات التالية:يجب –المتصلة بالعملية 

 .أدناه 4/2/1البند في  لواقيات الثابتة المشار إليهل وفقا ا أن تكون إم (أ

 أدناه. 4/2/2البند في  لواقيات المتحركة المتشابكة الُمشار إليهأو تكون وفقا ل (ب

 أدناه. 4/2/2 في البند ل الُمشار إليهجهزة حماية المشغ ِّ أو تكون وفقا أل (ج

 .من الخيارات الواردة أعاله امزيجأو تكون  (د

الوصول بشكل كامل إلى بعض األجزاء المتحركة المتصلة بالتشغيل بسبب ضرورة من حالة عدم التمكن  فيو 
ل تدخل   في العمليات، فيجب تزويد تلك األجزاء بما يلي:المشغ ِّ

 .أثناء العملُتستخَدم طع التي لم الوصول إلى أقسام القَ  منعت مقفلةمتحركة واقيات ثابتة أو واقيات  (أ

بما يمنع الوصول إلى أقسام األجزاء  أدناه، 4/2/2البند في  ُمشار إليههو  وفقا لما للتعديل واقيات قابلة (ب
 .إليها يراد الوصولالمتحركة حينما 

 مخاطر التحركات غير المتحكم بها   3/3/7
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 لشك ِّ يُ  ويجب أال ،فعن موضع التوق  الحياد  جزء منأي  منع- ةجزء من أجزاء اآللإيقاف أي  عند-يجب 
 لك أي خطورة.ذ

 الخصائص المطلوبة ألجهزة حماية المشغل وأجهزة الحماية   4

 المتطلبات العامة    4/1

 الواقيات وأجهزة الحماية:يجب أن  4/1/1

 تكون ذات هيكل صلب. (أ

 ُتثبت بشكل آمن. (ب

 ال تؤدي إلى أي مخاطر إضافية. (ج

 يجب أال يتم تجاوزه أو عدم تشغيله بسهولة (د

 من منطقة الخطر. على مسافة كافيةُتوضع  (ه

 تتسبب في حد أدنى من عرقلة عمليات اإلنتاج. (و

تمكن من تنفيذ العمل األساسي فيما يتعلق بتركيب أو استبدال األدوات وتنفيذ أعمال الصيانة عن  (ز
طريق تقييد الوصول حصرًيا إلى منطقة إتمام األعمال دون الحاجة إلى إزالة الواقي أو تعطيل 

 لك ممكًنا.جهاز الحماية إذا كان ذ

 ،أو الساقطةالمتطايرة   على الحماية من األجسام أو المواد  - كلما أمكن ذلك - يجب أن تعمل الواقيات 4/1/2
 وكذلك الحماية من االنبعاثات الناتجة عن تشغيل اآلالت.

 متطلبات الواقيات الخاصة   4/2

 الواقيات الثابتة   4/2/1

تمنع الوصول إلى أجزاء المعدات الخطرة التي يمكن إزالتها أثناء هي عبارة عن أغطية الواقيات الثابتة  (أ
يمكن التي  - عد كل من األغطية واألجزاء األخر  التشغيل العادي أو أعمال التنظيف أو الصيانة، وتُ 

ل أو الصانع أو المتخصص  جزًءا من هيكل المعدات  -األساسي على اآلالت  هعملإزالتها ضمن للُمشغ ِّ
 قيات. وال تعتبر وا

 يجب التأكد من وضع الواقيات الثابتة من خالل أنظمة يمكن فتحها أو إزالتها من خالل األدوات فقط. (ب

 اآلالت عند إزالة الواقيات كلما أمكن ذلك.يجب أن تظل أنظمة التثبيت متصلة بالواقيات أو  (ج

 ذلك. بها، كلما أمكن الخاصة جهزة التثبيتأيجب أال تستقر الواقيات في مكانها دون  (د

 الحواجز المتحركة المتشابكة   4/2/2
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 الحواجز المتحركة المتشابكة يجب أن: (أ

 تظل متصلة باآللة عند فتحها كلما أمكن. (1

 ُتصمم وتركب بطريقة ال يمكن تعديلها إال من خالل إجراء متعمد. (2

 يجب أن ترتبط الواقيات المتحركة المتشابكة بجهاز تعشيق يقوم بـ: (3

 الخطرة حتى يتم إغالق الواقيات.منع بدء وظائف اآللة  (4

 إصدار أمر إيقاف عندما تكون الواقيات غير مغلقة. (5

أينما تمكن المشغل من الوصول إلى منطقة الخطر قبل توقف الوظائف الخطرة، يجب أن ترتبط الواقيات  (ب
 المتحركة بجهاز قفل الواقي باإلضافة إلى جهاز التعشيق الذي:

 حتى يتم غلق الواقي وإحكام قفله.يمنع بدء وظائف اآلالت الخطرة  (1

يحافظ على بقاء الواقي مغلًقا حتى يتم التأكد من توقف مخاطر اإلصابة الناتجة عن وظائف  (2
 اآللة الخطرة.

بطريقة تمنع بدء أو توقف وظائف اآللة الخطيرة حال فقد أو  المقفلةيجب تصميم الواقيات المتحركة  (ج
 ل أحد مكوناتها.عط  ت

 القابلة للتعديل التي تقيد الوصول الواقيات  4/2/3

 د الوصول إلى تلك المناطق من األجزاء المتحركة الالزمة للعمل يجب أن تكون:قي ِّ التي تُ  الواقيات القابلة للتعديل

 نوع العمل.ل اقابلة للتعديل يدوًيا أو تلقائًيا وذلك وفق (أ

 قابلة للتعديل بشكل سريع دون استخدام األدوات. (ب

 ت الخاصة ألجهزة الحمايةالمتطلبا 4/2/4

 :ما يلييجب تصميم أجهزة الحماية ودمجها مع نظام التحكم بطريقة تسمح بـ (أ

 للمشغل الوصول إليها.في الوقت الذي يمكن عدم إمكانية تشغيل األجزاء المتحركة  (1

 ال تزال األجزاء في وضع الحركة.في الوقت الذي عدم وصول األفراد إلى األجزاء المتحركة  (2

 لها.ناتها أو تعط ِّ أحد مكو ِّ  انفقدعند ف وظائف اآللة الخطرة ء أو توق  منع بد (3

 .محدديجب تعديل أجهزة الحماية القابلة للتعديل من خالل إجراء  (ب

 المخاطر الناتجة عن الكوارث األخر        5 (ج

 اإلمداد بالطاقة   5/1
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منع األخطار ذات تجهزة بطريقة مُ بة و رك  مة ومُ صم  يجب أن تكون اآللة المتصلة بالتيار الكهربائي مُ  (أ
 الطبيعة الكهربائية.

 واألجهزة الكهربائية السالمة المنصوص عليها في الالئحة الفنية للمعدات تستوفي اآلالت متطلبات يجب أن (ب
 .ذات الجهد المنخفض

 الكهرباء الساكنة   5/2

أو تزويدها  ،حنات الكهربية الخطيرةيجب تصميم اآلالت وتركيبها بطريقة تمنع أو تحد من احتمالية تراكم الش
 بنظام تفريغ.

 مصادر إمدادات طاقة غير الكهرباء 5/3

تفادي جميع  يمكنبحيث  يجب تصميمها وتجهيزهافبمصدر طاقة غير الكهرباء، عندما تكون اآللة مدعومة 
 الطاقة األخر . المخاطر المحتملة المرتبطة بمصادر

 التركيبفي أخطاء  5/4

إال  ل األخطاء المحتمل حدوثها عند تركيب أو إعادة تركيب أجزاء معينة في اآللة مصدًرا للخطر، ك ِّ شقد تُ  5/4/1
تقديم ضرورة باإلضافة إلى ُيعتبر غير مقبول،  بسبب طريقة تصميم وتكوين هذه األجزاءأن حدوث ذلك 
المعلومات )وضع(  تثبيتيجب و الخاصة بها، العلب على تلك األجزاء أو على ُتوضع معلومات كافية 

 مخاطر.الب وقوع لمعرفة اتجاهات الحركة وتجن   والعلب الخاصةعلى األجزاء المتحركة  هانفس

 تلك المخاطر.عن م اإلرشادات معلومات مستفيضة ، يجب أن تقد ِّ عند الضرورة 5/4/2

بسبب طريقة ، وذلك ال التوصيالت الخاطئة مصدًرا للمخاطر، ولكن يعد هذا األمر غير ممكنً شك ِّ قد تُ  5/4/3
كلما  ربط الكهربائيوسائل الوكذلك على  ،الواجب توصيلها األجزاءمعلومات كافية على ووضع تصميم اآللة 
 أمكن ذلك.

 درجات الحرارة القصو     5/5

محددة لمنع مخاطر اإلصابة الناتجة عن مالمسة أجزاء اآلالت أو االقتراب منها  احتياطاتاتخاذ جب ي 5/5/1
 مواد مرتفعة أو منخفضة الحرارة.أو من 

 .تتطاير يجب اتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب مخاطر المواد الساخنة أو الباردة للغاية التي 5/5/2

 الحرائق 5/6

 بسببارتفاع درجة الحرارة خطر يجب تصميم اآلالت وتركيبها بطريقة تساعد على تفادي خطر نشوب الحرائق أو 
ات أو السوائل أو الغبار أو األبخرة أو غيرها من المواد الناتجة عن استخدام بعض الغاز  خطر أونفسها اآللة 
 اآلالت.
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 االنفجارات 5/7

أو بسبب الغازات أو السوائل أو الغبار أو األبخرة  نفسها اآلالت يجب تصميم اآلالت بطريقة تمنع خطر االنفجار
 مة بها.أو غيرها من المواد الناتجة عن تشغيل اآلالت أو المستخد

لمتطلبات المواصفات القياسية   -طالما وجد خطر االنفجار بسبب استخدام اآلالت  -اآلالت تستوفي يجب أن 
 .القابلة لالنفجارفي األجواء المستخدمة بتصميم واستخدام المعدات  ذات العالقة اللوائح الفنيةو 

 الضوضاء 5/8

المخاطر الناتجة عن انبعاثات الضوضاء د  )ُتقل ِّل( من تحيجب أن يتم تصميم اآلالت وتركيبها بطريقة  5/8/1
وسائل تقليل وتوفير  ،المحمولة جًوا إلى أدنى مستو  ممكن، مع مراعاة استخدام الوسائل التقنية المتقدمة

 در الضوضاء.االضوضاء، والسيما عند مص

 لنسبية آلالت مماثلة.يمكن تقييم مستو  انبعاث الضوضاء بالرجوع إلى بيانات االنبعاثات ا 5/8/2

 االهتزازات 5/9

المخاطر الناتجة عن االهتزازات الصادرة منها إلى  تحد  )ُتقل ِّل( منيجب تصميم اآلالت وتركيبها بطريقة  5/9/1
در اتقليل الضوضاء، والسيما عند مصوسائل  وتوفيرأدنى مستو ، مع مراعاة استخدام وسائل التقدم التقني 

 االهتزازات.

 آالت مماثلة. مكن تقييم مستو  انبعاثات االهتزازات بالرجوع إلى بيانات االنبعاثات النسبية فيي 5/9/2

 اإلشعاع 5/10

بحيث ال تؤثر  ،غير المرغوب فيها أو تخفيضها إلى أدنى مستو  ممكن اتيجب منع انبعاثات اإلشعاع 5/10/1
 سلًبا على األفراد.

اعية األيونية على أدنى مستو  يكفي لتشغيل اآللة أثناء التشغيل االنبعاثات اإلشعأال  تزيد يجب  5/10/2
 الوقائية الالزمة.االحتياطات/اإلجراءات يجب تطبيق فإنه وجود خطر، وعند والتنظيف، 

على مستويات  -أثناء التشغيل والتنظيف  - االنبعاثات اإلشعاعية الوظيفية غير المؤينةأال  تزيد يجب  5/10/3
 على األفراد. ال تؤثر سُلبا

 إشعاع الليزر 5/11

 مراعاة ما يلي: -استخدام معدات الليزرعند  –يجب 

 يجب تصميم معدات الليزر الموجودة في اآلالت وتركيبها بطريقة تمنع انبعاث اإلشعاعات بشكل مفاجئ. (أ
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عن  واإلشعاع الناتج ،يجب حماية معدات الليزر الموجودة في اآلالت بطريقة تجعل اإلشعاع الفعال (ب
 واإلشعاع الثانوي غير ضار بالصحة. ،االنعكاس أو االنتشار

أي التسبب في عدم تعديلها لمراقبة معدات الليزر أو يجب أن تضمن المعدات البصرية المخصصة  (ج
 مخاطر صحية بسبب أشعة الليزر.

 انبعاثات المواد الخطرة   5/12

ب استنشاق المواد الخطرة أو ابتالعها أو مالمستها تجن  تساعد على وتركيبها بطريقة يجب تصميم اآلالت  5/12/1
 أو اختراقها للجلد. للجلد والعينين واألغشية المخاطية

احتواء تساعد على جهزة بطريقة مُ  - بهافي حاالت الخطر التي ال يمكن تجن   - يجب أن تكون اآللة 5/12/2
أو التصفية أو المعالجة بطريقة أخر  ذات  المواد الخطرة أو تفريغها أو ترسيبها عن طريق الرش بالمياه

 فعالية مماثلة.

احتواء العملية  يتعذر عندماذلك و  ،ت أجهزة احتواء أو تفريغ بطريقة تحقق أقصى تأثيريجب أن ُتثب   5/12/3
 .بشكل كلي أثناء التشغيل العادي لآللة

 خطر تقييد حركة األفراد داخل اآلالت   5/13

يجب توفير فر ذلك، تعذ  وإن تمنع انحشار أجزاء من الجسم داخلها،  وتثبيتها بطريقةها وتركيبيجب تصميم اآلالت 
 طريقة لطلب المساعدة.

 مخاطر االنزالق أو االنحصار أو السقوط   5/14

 همبطريقة تمنع انزالق - أو يقفون عليهاحولها التي يتحرك األفراد  - يجب تصميم وتركيب أجزاء اآلالت 5/14/1
 أو سقوطهم من عليها. حبسهمأو 

ل أو بمقابض يدوية ثابتة تناسب  -ذلك كلما أمكن  -يجب أن تزود تلك األجزاء  5/14/2 ، المستخدمالُمشغ ِّ
 نه من الحفاظ على ثباته واستقراره.مك ِّ وتُ 

 البرق  عقةاصمخاطر  5/15

بنظام خاص لتفريغ  - استخدامهاأثناء  - صاعقة البرق  التي تحتاج إلى الحماية من تأثير د اآلالتزو  يجب أن تُ 
 الشحنات الكهربائية الناتجة إلى األرض.

 الظروف المناخية  5/16

فة صة للعمل في بيئات مفتوحة أو غير مكي  نات السالمة ومعدات الرفع المخص  م اآلالت ومكو ِّ صم  يجب أن تُ 
 بطريقة تمكنها من العمل بشكل آمن في األحوال الجوية الحارة والرطبة.



 

 43من  34الصفحة 

 

 متطلبات التوافق الكهرومغناطيسي  5/17

الذي ال  نات السالمة ومعدات الرفع المستو  عن اآلالت ومكو ِّ  تجالتشويش الكهرومغناطيسي النا يتجاوز يجب أال  
 غيرها من المعدات على النحو يمكن أن تعمل معه أجهزة الراديو أو معدات االتصاالت السلكية والالسلكية أو

 .المطلوب

الكهرومغناطيسي  نات السالمة ومعدات الرفع تجهيزات للحماية من خطر التشويشاآلالت ومكو ِّ  توفر فييجب أن ي
 .ألغراض المخصصة لهالاستخدامها  دمقبول عن عمل دون حدوث غيرما يجعلها تالمتوقع عند االستخدام، ما 

 الصيانة 6

 صيانة اآلالت 6/1

ناطق الخطر، كما ينبغي التمكن من تنفيذ عمليات التعديل يجب وضع نقاط التعديل والصيانة خارج م 6/1/1
 والصيانة واإلصالح والتنظيف في الوقت الذي تتوقف فيه اآلالت عن العمل.

الالزمة االحتياطات يجب اتخاذ فإنه إذا تعذر تنفيذ حالة أو أكثر من الحاالت المذكورة أعاله ألسباب فنية،  6/1/2
 .2/5 البندكن تنفيذها بأمان كما هو مبين في للتأكد من أن هذه العمليات يم

كشف األعطال عند التعامل مع اآلالت المؤتمتة أو غيرها من اآلالت في  جهاز ربط لمعداتيجب توفير  6/1/3
 الحاالت القصو .

وأمان،  نات اآلالت المؤتمتة الالزم تغييرها بشكل متكرر قابلة لإلزالة واالستبدال بسهولةيجب أن تكون مكو ِّ  6/1/4
ناتهذه  ُتغي رعلى أن   وفقا لطريقة التشغيل المحددة. ،باستخدام الوسائل الفنية الالزمة المكو ِّ

 الوصول إلى أوضاع التشغيل ونقاط الخدمة   6/2

لة نات المعيبةيجب تصميم اآلالت وتركيبها بطريقة تسمح بالوصول اآلمن لجميع المكو ِّ  أثناء تشغيل  أو المتعط ِّ
 تعديلها وصيانتها.و  ،اآلالت

 عزل مصادر الطاقة   6/3

، نة لعزلها عن جميع مصادر الطاقة، وينبغي تحديد هذه العوازل بوضوحيجب تزويد اآلالت بعناصر معي   6/3/1
عندما  ، وذلكللقفل أن تكون العوازل قابلةو ل إعادة االتصال خطرا على األفراد، شك ِّ أن تكون قابلة للقفل عندما تُ و 

إذا كانت الطاقة ال تزال على التأكد مما  - يمكنه الوصول إليها نقطة من خالل أي - ل غير قادرشغ ِّ يكون الم
 مقطوعة.

إمكانية توصيل اآللة بمصدر التيار الكهربائي، فيمكن إيقاف التشغيل بكل سهولة عن طريق إزالة عند  6/3/2
 .القابس ُمزالأن  من – صول إليهامن خالل التي يستطيع الو  -ل القابس، شريطة أن يتحقق المشغ ِّ 
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 أمرا ممكنا أن يكون تفريغ أي طاقة متبقية أو مخزنة في دوائر اآللة - بعد قطع إمداد الطاقة -يجب  6/3/3
 دون تعريض األشخاص ألي خطر.

ب تركي متصلة بمصادر الطاقة للتمكن من قد تظل بعض الدوائر ستثنى من المتطلبات المذكورة أعاله أنيُ  6/3/4
استثنائية احتياطات اتخاذ في هذه الحالة يجب و األجزاء وحماية المعلومات وإضاءة األجزاء الداخلية وما إلى ذلك، 

 ل.شغ ِّ لضمان سالمة المُ 

 لشغ ِّ المُ ل تدخ     6/4

ل تدخ  األمر ل في أضيق الحدود، وإذا لزم شغ ِّ سمح بتدخل المُ بطريقة تزة جه  يجب أن تكون اآلالت مصممة ومُ 
 ، فينبغي تنفيذ ذلك بسهولة وأمان.لشغ ِّ لمُ ا

 تنظيف األجزاء الداخلية   6/5

يجب و المحتوية على مواد خطرة،  يجب تصميم اآللة وتركيبها بطريقة تضمن إمكانية تنظيف األجزاء الداخلية
يمها وتركيبها ر حماية اآللة من أي مواد غريبة تدخل فيها، فيجب تصمحماية هذه األجزاء من الخارج، وإذا تعذ  

 سمح بتنظيفها بأمان.ت طريقة

 المعلومات      7

 المعلومات والتحذيرات الموجودة على اآللة   7/1

ل فهمها، ويجب التعبير ر توضيحية يسهُ المعلومات والتحذيرات على اآللة في شكل رموز أو صوَ تثبيت يفضل 
 أو بلغات يسهل على المستخدمين فهمها.عن أي معلومات أو تحذيرات مكتوبة أو شفهية باللغة العربية 

 المعلومات وأجهزة المعلومات 7/1/1
وسهلة الفهم،  ل عملية التحكم في اآلالت بطريقة واضحة وبسيطةسه ِّ يجب توفير المعلومات الالزمة التي تُ  (أ

 ل.شغ ِّ ربك المُ تُ  أنها تكون كثيرة إلى حد ويجب أال  

واآللة سهلة ل شغ ِّ المُ سيلة تفاعلية أخر  لالتصال بين ويجب أن تكون وحدات العرض المرئي أو أي و  (ب
 الفهم وبسيطة.

 أجهزة التحذير 7/1/2

ض في األوقات التي تتعر   تحذيرللبإصدار إشارة ضوئية أو صوتية خاصة يجب تزويد اآلالت بأجهزة  (أ
 فيها صحة األشخاص وسالمتهم للخطر بسبب أخطاء تشغيل اآلالت غير الخاضعة للرقابة.

ل شغ ِّ المُ تزويد اآلالت بأجهزة تحذيرية، فيجب أن تكون إشاراتها واضحة وسهلة الفهم، ويجب أن يملك عند  (ب
 القدرة على فحص كفاءة تشغيل جميع األجهزة التحذيرية في كل األوقات.
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 .وفقا للمواصفات القياسية ذات العالقة بألوان وإشارات السالمةااللتزام يجب  (ج

 المتبقيةالتحذير من المخاطر  7/1/3

يجب اتباع فالسالمة المتأصلة في التصميم، احتياطات في الحاالت التي تظل فيها المخاطر قائمة على الرغم من 
 وتوفير التحذيرات الالزمة، بما في ذلك أجهزة التحذير. المحتملة الحماية التكميليةاحتياطات 

 العالمات على اآلالتتثبيت  7/1/4

يجب تطبيق الحد األدنى و اآلالت جميعها، على روءة وغير قابلة لإلزالة عالمات واضحة ومق تثبيتيجب  (أ
 :التالية من المعايير

 إن أمكن. - االسم التجاري والعنوان الكامل للصانع والممثل الرسمي (1

 .اآلالتتسمية  (2

 .أو النوع تسمية السلسلة (3

 .إن وجد - وضع الرقم التسلسلي (4

 .وضع تاريخ الصنع (5

 على اآللة. هلتاريخ الصنع عند وضع فمخال حظر كتابة تاريخيُ  (ب

ضة لحدوث انفجارات فيها بما مة لالستخدام في البيئات المعر  يجب وضع عالمات على اآلالت المصم   (ج
 يتناسب مع ذلك.

تخضع تلك أن االستخدام اآلمن، و وطرائق معلومات كاملة فيما يتعلق بنوعها أن تحمل آلالت لينبغي  (د
 .7/1ورة في الفقرة المعلومات للمتطلبات المذك

كجم، أو  15كتلة اآللة أو الجزء وكانت اآلالت أو جزء منها يدويا خالل االستخدام العادي عند تناول  (ه
الكتلة بشكل مقدار اإلشارة إلى  اآللة أو الجزء خالل استخدام معدات الرفع، فيجب تناولضرورة عند 

 واضح ومقروء. 

معدات الحماية  طر الجسيمة المتبقية، باإلضافة إلى تجهيزوضع ملصقات تحذيرية تشير إلى المخايجب  (و
 الشخصية الواجب ارتداؤها.

 التعليمات 7/1/5

، التركيب واالستخدام والصيانة اآلمنةصحة لضمان  ، وذلكاآلالت جميعهامع ب تعليمات التشغيل إرفاق كتي ِّ يجب 
 اه.التعليمات بما يتوافق مع المبادئ المشار إليها أدنُتكَتب وأن 

 العامة لصياغة التعليمات أ( المبادئ
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  اإلنجليزية لغةالالتعليمات باللغة العربية أو بأن ُتكَتب يجب  (1

أو  العربية يجب وضع التعليمات المرفقة مع اآللة على الغالف األمامي أو صفحة العنوان باللغة (2
يجب  اإلنجليزية،أو باللغة باللغة العربية وفي حالة عدم توفر "تعليمات أصلية" اإلنجليزية، باللغة 

مترجمة إلى اللغات المطلوبة، كما يجب أن يتم وضع التعليمات المورد نسخة أن يوفر الصانع أو 
المترجمة على الغطاء األمامي أو صفحة العنوان ويشار إليها بـ "ترجمة التعليمات من اللغة األصلية 

 .جمة بكافة التعليمات األصليةويجب أن تقترن التر العربية او االنجليزية إلى اللغة 

في حالة اآلالت المعدة لالستخدام من قبل مشغلين غير مهنيين، يجب أن يتم صياغة التعليمات  (3
 المشغلين. فهم بطريقة تراعي التعليم العام ومستو  

 محتويات التعليمات (ب

 :التالية تالمعلومامن دنى األحد على ال - لزم األمرمتى ما  -تعليمات اليجب أن يحتوي دليل 

 االسم التجاري والعنوان الكامل للصانع والممثل الرسمي (1

 تسمية اآلالت كما هو محدد عليها، ويستثنى من ذلك الرقم التسلسلي. (2

 إقرار الصانع بالمطابقة  (3

 .الوصف العام لآلالت (4

 الرسومات والرسوم البيانية والتوضيحات والتفسيرات الضرورية الستخدام وصيانة وإصالح اآلالت (5
 .إلى جانب التحقق من أداء وظائفها بشكل صحيح

 .لينشغ ِّ العمل المحتمل إشغالها من قبل مُ  أماكنوصف   (6

 .وصف الغرض المقصود من استخدام اآلالت (7

أثبتت التجارب أنه يمكن استخدام متى ما ُتستخدم بها اآلالت،  ق التي يجب أال  ائتحذيرات بشأن الطر  (8
 .اآلالت بطرق خاطئة

بما في ذلك والرسوم البيانية وطرق تركيب الهيكل أو وسائل ، ربطجميع والتركيب والتعليمات الت (9
 .تثبيت اآلالت

 .التعليمات المتعلقة بالتجميع والتركيب، للحد من الضوضاء والتذبذب (10

 .ق استخدام اآلالت، وإذا لزم األمر، تعليمات لتدريب المشغلينائطر عن تعليمات  (11

السالمة المتأصلة في احتياطات التي ال تزال قائمة على الرغم من  المخاطر المتبقيةعن معلومات  (12
 .التصميم والوقاية التكميلية والحماية المعمول بها
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معدات الوقائية  على المستخدم اتخاذها، بما في ذلكيجب الوقائية التي  بشأن اإلجراءاتتعليمات   (13
 إذا اقتضى األمر ذلك. توفيرهايجب الشخصية التي 

 .ألساسية لألدوات التي يمكن استخدامها مع اآلالتالخصائص ا (14

أو التجميع أو  متطلبات االستقرار أثناء االستخدام أو االنتقاللفي فيها اآلالت ستو األوضاع التي ت (15
 .متوقعة أعطالوجود تكون غير صالحة لالستخدام أو االختبار أو  ماعند ، وذلكالتفكيك

المعالجة والتخزين بشكل آمن، مع مراعاة حجم اآلالت ضمان إتمام عملية النقل و بهدف تعليمات  (16
 .هعلى حدكلٌّ ُتنقل تلك األجزاء بصورة منتظمة و  على أن ،وأجزائها المختلفة

وإذا كان من المحتمل أن يحدث  أو عطل، طريقة التشغيل التي ينبغي اتباعها في حالة وقوع حادث (17
 االنسداد بأمان.انسداد، فيجب أن تتضمن تلك الطريقة إجراءات إزالة 

الوقائية اإلجراءات وصف لعمليات الصيانة والتعديل التي يجب أن يتبعها المستخدم، إلى جانب  (18
 التي ينبغي مالحظتها.

الوقائية اإلجراءات بأمان، بما في ذلك  الالزمة تعليمات تهدف إلى إجراء عمليات التعديل والصيانة (19
 .لياتهذه العمب القيام التي ينبغي اتخاذها أثناء

 مواصفات قطع الغيار المستخدمة عندما تؤثر على صحة وأمان المشغلين (20

كان من المرجح أن مستو  ضغط صوت االنبعاث عند موضع متى ما لسمع، لية ئتحذيرات وقا (21
في وضع االستخدام العادي، ويجب توفير تحذير  ، وذلكديسيبل 135أو  80  المشغل أقصاه 
أن بيعتمد على البيئة التي ُتستخدم فيها المعدات، ويجب التنويه  لضجيجلض المشغل يفيد بأن تعر  

قياس الضجيج في بيئة التشغيل العادية يتم حين تبدأ أي من المعدات في االستخدام، وذلك لتحديد 
ذكر مستو  انبعاث قوة الصوت إذا رغب  كذلك ويمكن عدمها،من ما إذا كان وقاية السمع مطلوبة 

 الصانع في ذلك. 

، باألشخاصضرر إلحاق الب في تتسب  قد رسل اآلالت إشعاعات غير مؤينة، المحتمل أن تُ من  (22
إلى باإلضافة نشطة أو غير نشطة،  ، سواًء كانتوتحديًدا األفراد الذين لديهم أجهزة طبية مغروسة

 المعرضين للخطر. للمشغل واألشخاصمتعلقة باإلشعاعات المنبعثة المعلومات ال

 يعاتوثائق المب  ج(  

تصف وأن تتعارض وثائق المبيعات التي تصف اآلالت مع التعليمات المتعلقة بجوانب الصحة والسالمة،  يجب أال  
الوثائق السمات الخاصة بأداء اآلالت التي يجب أن تحتوي على نفس المعلومات الخاصة بانبعاثات التذبذب 

 والضوضاء كما هو موضح في التعليمات. 



 

 43من  39الصفحة 

 

 (3الملحق رقم )

 ISO/IEC 17067( وفقا للمواصفة Type 1aذج تقويم المطابقة )نمو 
 (Type Approvalاعتماد الطراز )

 

 اعتماد الطراز        1/1

ُيعر ف اعتماد الطراز بأنه أحد إجراءات تقويم المطابقة، حيث تقوم الجهة المقبولة بمقتضـــــــــــاه بمراجعة التصـــــــــــميم 
بأن التصــــميم الفني للمنَتج يســــتوفي متطلبات اللوائح الفنية الســــعودية  الفني للمنَتج، والتأكد من صــــحته ثم اإلقرار

 ذات العالقة.
 ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحد  الطريقتين التاليتين:

 فحص عينة نموذجية من المنَتج كامال، بحيث يكون ُممث ِّال لإلنتاج المرتقب، )نموذج اإلنتاج( (أ
ج من خالل مراجعة الوثائق الفنية واألدلة )نموذج التصــميم(، مع تقويم مد  مطابقة التصــميم الفني للمنتَ  (ب

فحص عينـة ُممث ِّلـة لإلنتـاج الُمزمع، لواحدة أو أكثر من األجزاء ذات المخـاطر للمنَتج )جمع بين نموذج 
 اإلنتاج ونموذج التصميم(

 إجراءات اعتماد الطراز          2/1

 الجهات المقبولة تقديم طلب العتماد الطراز عند إحدى   2/1/1

 يجب على الصانع أن ُيقدم طلبا العتماد الطراز عند جهة مقبولة يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:

 اسم وعنوان الصانع  (أ
 إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخر . (ب

الفنية السعودية، وأن تحتوي على تحليل وثائق فنية ُتمك ِّن من تقويم مد  مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح  (ج
 وتقييم مناسبين للمخاطر. 

د الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنَتج؛ على أن تشـــــمل  (د حســـــب ما يقتضـــــيه  -يجب أن تحد ِّ
 التصميم و التصنيع و تشغيل )استخدام( المنَتج.  -التقويم 

 ر التالية :العناص -على األقل  -يجب أن تشمل الوثائق الفنية  (ه
 وصف عام للمنَتج (1

رســومات التصــميم والتصــنيع والمســاقط األفقية )الرســوم البيانية( العناصــر والوحدات والتقســيمات  (2
 الجزئية، إلخ...
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التوصـــيف والشـــروح الالزمة لفهم الرســـومات والرســـوم البيانية وتشـــغيل)اســـتخدام( المنَتج المشـــار  (3
   إليها.

ودية أو أي مواصــفات فنية أخر  مالئمة تعتمدها الهيئة، ســواًء قائمة بالمواصــفات القياســية الســع (4
كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصــــفا للحلول المتبن اة الســــتيفاء المتطلبات األســــاســــية للوائح الفنية 
الســـعودية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصـــفات القياســـية المشـــار إليها، وفي حالة االســـتعمال 

ح في الوثائق الفنية البنود المطبقة.الجزئي للمواصفات القي  اسية السعودية، فيجب أن ُيوض 
نتائج التقارير )الحســـــــابات البيانية( الخاصـــــــة بالتصـــــــميم، وعمليات المراقبة واالختبارات الُمجراة،  (5

 إلخ... 
 تقارير االختبارات. (6
العينات إذا دعت  عينات ُممث ِّلة عن اإلنتاج الُمزمع، ويمكن أن تطلب الجهة المقبولة المزيد من (7

 الحاجة لذلك.
األدلة )البراهين( التي تدعم مالئمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم، حيث يجب أن تشير هذه  (8

األدلة إلى كل الوثائق الُمتَبعة، خاصة في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو 
متى ما اقتضــــــى  -تشــــــمل األدلة الداعمة المواصــــــفات الفنية المالئمة المشــــــار إليها، ويجب أن 

نتائج االختبارات الُمجراة في المختبر المناســـــب لد  الصـــــانع، أو في مختبر آخر   -األمر ذلك 
 تحت مسؤوليته.

 مهام الجهة المقبولة     2/1/2

 بالنسبة للمنت ج  (أ

 الفني للمنَتج.دراسة الوثائق الفنية واألدلة )البراهين( الداعمة بغرض تقويم مالئمة التصميم 

 بالنسبة للعينات (ب

التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصر الُمصم مة وفقا للمواصفات  (1
 القياسية السعودية، والعناصر الُمصم مة وفقا للمواصفات األخر .

د من أن الحلول إجراء الفحوصــــــــات واالختبارات المناســــــــبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأك (2
( التي تبناها الصـــــــــــــانع تفي بالمتطلبات الرئيســـــــــــــة المحددة في technical solutionالفنية )

 المواصفات القياسية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات ذات العالقة.
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في حـالـة عـدم تطبيق  -إجراء االختبــارات المنــاســــــــــــــبــة، أو توكيــل من يقوم بهــا بـالنيــابـة، للتــأكـد  (3
بأن الحلول الفنية التي  -القياســـــــية الســـــــعودية و/أو المواصـــــــفات األخر  المالئمة  المواصـــــــفات

 تبناها الصانع تستوفي المتطلبات األساسية للوائح الفنية السعودية.

 االتفاق مع الصانع على مكان إجراء االختبارات. (4

 بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة  (ج

عن اإلجراءات التي قامت بها ومخرجاتها، وعلى  يجب على الجهة المقبولة إصــــــدار تقرير تقويم (1
 الجهة المقبولة أال  تنشر هذا التقرير ال كليا وال جزئيا إال بعد موافقة الصانع.

إذا كــان الطراز مطــابقــا لمتطلبــات اللوائح الفنيــة الســــــــــــــعوديــة المنطبقــة على المنَتج المعني، فــإن  (2
ر شــهادة اعتماد طراز للصــان ع، ويجب أن تحتوي الشــهادة على اســم وعنوان الجهة المقبولة ُتصــدِّ
دت، والمعلومات الالزمة لتحديد الطراز  -الصــــانع، ونتائج االختبارات، وشــــروط ســــريانها  إن ُوجِّ

 المصاَدق عليه، ويمكن أن تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات. 

طابقة يجب أن تحتوي الشــــــــــــــهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناســــــــــــــبة لتقويم مد  م (3
 المنتجات المصن عة وفقا للطراز الُمختَبر وللمراقبة أثناء التشغيل.

إذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية الســــــــــــــعودية المنطبقة على المنَتج المعني،  (4
ر شـــــهادة اعتماد الطراز، وأن ُتبل ِّغ صـــــاحب الطلب بقرارها،  فيجب على الجهة المقبولة أال  ُتصـــــدِّ

لة حيال عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز.مع إعطا  ئه مسوغات مفص 

يجب على الجهة المقبولة أن تت بع كل التطورات التقنية المعروفة، ومتى ما أشارت هذه التطورات  (5
إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز المصـــاَدق عليه لمتطلبات اللوائح الفنية الســـعودية، فيجب 

د مد  الحاجة إلى إجراء اختبارات إضـــــــــــافية، وعليها في هذه الحالة على الجهة المقبولة أن  تحد ِّ
 إبالغ الصانع بذلك.

التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصـــــة بشـــــهادة اعتماد  -يجب على الصـــــانع إبالغ الجهة المقبولة  (6
بكل التغييرات الُمدخلة على الطراز المصـــــــــــادق عليه؛ التي من شـــــــــــأنها أن تؤث ِّر على  -الطراز 

مطابقة المنَتج لمتطلبات اللوائح الفنية الســعودية، أو لشــروط ســريان شــهادة اعتماد الطراز، حيث 
 أن مثل هذه التغييرات تتطلب مصادقة إضافية على شهادة اعتماد الطراز األولية.

يجب على كل جهة مقبولة أن ُتبل غ الهيئة عن شــــهادات اعتماد الطراز وأي إضــــافة ُأصــــدِّرت أو  (7
بت،  حِّ بتقديم قائمة بشـــــهادات اعتماد الطراز  -أو عند الطلب  -وعليها أن تقوم بشـــــكل دوري ســـــُ

 وأي إضافات قد ُرفِّض إصدارها أو تلك التي قد ُعل ِّقت أو ُقي ِّدت بأي شكل.
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يجب على كل جهة مقبولة أن ُتبل غ الجهات المقبولة األخر  عن شــــــــــــــهادات اعتماد الطراز وأي  (8
عند  -أو تلك التي قد ُعل ِّقت أو ُقي ِّدت بأي شـــكل، و أن ُتبل غ كذلك إضـــافات قد ُرفِّض إصـــدارها 

 عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة قد ُأصدِّرت. -الطلب 
أن تحصـــــــل على نســـــــخ من شـــــــهادات  -عند الطلب  –يمكن للهيئة و للجهات المقبولة األخر   (9

أن تحصــــــل على  -عند الطلب  –اعتماد الطراز و/أو اإلضــــــافات المدخلة عليها، ويمكن للهيئة 
نسخ من الوثائق الفنية، ومن نتائج االختبارات التي قامت بها الجهة المقبولة، ويجب على الجهة 
المقبولة االحتفاظ بنســـخة من شـــهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها واإلضـــافات المدخلة عليها، فضـــال 

ع، وذلك حتى تاريخ انتهاء ســـريان عن الوثائق الفنية، بما في ذلك المســـتندات المرفقة من الصـــان
 الشهادة.

يجب على الصــــــانع االحتفاظ بنســــــخة من شــــــهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها واإلضــــــافات المدخلة  (10
عليها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات الرقابية وســلطات مســح الســوق لمدة عشــر ســنوات بعد 

 وضع المنَتج في السوق.

( أعاله، والقيام بالواجبات المشـــــار إليها 2/1/1لمشـــــار إليه في البند )يمكن للمور ِّد تقديم الطلب ا (11
 سلفا باسم الصانع، بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.
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 (4الملحق )

 Supplier Declaration of Conformityبالمطابقة  المور ِّدنموذج إقرار 
 يُعب أ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

 انات المور ِّدبي  (1
 -------------------------------------------------------االســــــــم:  -
 -------------------------------------------------------العنوان:  -
- ------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 
 الشخص الذي يمكن االتصال به: -
 -------------------------------------------------البريد اإللكتروني:  -
 -----------------------------------------------------رقم الهاتف:  -
 -------------------------------------------------------الفاكس:  -

 تفاصيل المنتج: (2
 ----------------------------------------------العالمة التجارية للمنتج:  -
 -------------------------------------------------------الطراز:  -
 ---------------------------------------------------وصف المنتج:  -
 --------------------------------------------الصنف )وفقا للمواصفات(:  -
-------------------------------المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية:  -

------------------------------------------------------------ 
(    ُنقر  بأن المنتج المذكور في هذا اإلقرار هو منَتج مطابق لالئحة الفنية السعودية )                        

 والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.           
 -------------------------------------------------الشخص المسؤول: 

 ----------------------------------------------------اسم الشركة: 
 -----/--/-- التاريخ: ----------------------التوقيع: 


