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 تــمـــهـــيـــد

 مع انضمام اململكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العاملية وفًقا لقرار مجلس الوزراء رقم 
ً
وبتاريخ  244تماشيا

ه بشأن املوافقة على وثائق انضمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية، وما يتطلب األمر من التزام اململكة بمواءمة 21/9/1426

( التي تقض ي بعدم TBTأنظمتها ذات العالقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات املنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة )

ورية أمام انسياب السلع بين الدول األعضاء، وعدم التمييز بين املنتجات ذات املنشأ املختلف من وضع اشتراطات فنية غير ضر 

حيث االشتراطات الفنية وطرائق تقويم املطابقة، وذلك من خالل إصدار لوائح فنية تشمل املتطلبات األساسية املشروعة 

 وتوحيد إجراءات العمل.

من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم  (1 -وبناًء على املادة الثالثة )فقرة 

م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة  31/5/2010هـ، املوافق  17/6/1431بتاريخ  216

لدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العاملية في الجودة وتقديم املطابقة، تتوافق مع املواصفات القياسية واألدلة ا

 هذا املجال، وتكون متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ومحققة ملصالح اململكة".

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء 2 -واستنادا إلى املادة الرابعة )فقرة 

م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار لوائح إجراءات تقويم املطابقة للسلع  31/5/2010ه، املوافق  17/6/1431ريخ بتا 216رقم 

 .واملنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها"

الصادر بقرار مجلس الوزراء ( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة 14 -وبناًء على املادة الرابعة )فقرة 

م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة األنظمة واللوائح الرقابية ذات العالقة  31/5/2010هـ، املوافق  17/6/1431بتاريخ  216رقم 

ات بمجاالت عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديالت الالزمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسالمة، وإحالتها إلى الجه

 للطرق النظامية"
ً
 .املختصة، لدراستها وإصدارها وفقا

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء 1-وبناًء على املادة السادسة )فقرة 

ادة )الرابعة( من هذا التنظيم، م، التي تنص على " مع مراعاة ما ورد في امل 31/5/2010هـ، املوافق  17/6/1431بتاريخ  216رقم 

تعد الهيئة هي املرجع في اململكة في كل ما يتعلق باملواصفات القياسية، وإجراءات تقويم املطابقة، ومنح عالمة الجودة والقياس 

 الها".واملعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة االلتزام باملواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعم

وحيث إن املواصفات القياسية للمنتجات املشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساًسا ملطابقة تلك املنتجات للمتطلبات األساسية 

 للسالمة في الالئحة املحددة، فقد قامت الهيئة بإعداد هذه الالئحة الفنية. 

 ا.ملحوظة: هذا التمهيد وجميع املالحق لهذه الالئحة جزء ال يتجزأ منه
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 املصطلحات والتعاريف   (1املادة )

الدالالت واملعاني املبينة -عند تطبيق بنودها -تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات األخرى الواردة في هذه الالئحة  1/1

 أمامها، أو الواردة في األنظمة واللوائح والقرارات املعمول بها في الهيئة مالم يقتضِّ سياق النص خالف ذلك.

 اململكة العربية السعودية.اململكة: 

 مجلس إدارة الهيئة.املجلس: 

 الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة.الهيئة: 

هي الجهة/الجهات الحكومية ذات املهام الرقابية حسب اختصاصها، املسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ  الجهات الرقابية:

 اللوائح الفنية سواًء في املنافذ الجمركية أو األسواق أو املصانع.

جات املنت مطابقةالجهات الحكومية املختصة بمراقبة األسواق واإلجراءات املتخذة للتأكد من سلطات مسح السوق: 

  ملتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس اإلدارة.

إنتاجها، بما في  وطرائقوثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص املنتجات والعمليات املرتبطة بها الالئحة الفنية: 

صطلحات ذلك األحكام اإلدارية سارية املفعول املطبقة، التي يجب االلتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في امل

 والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات على املنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج. 

 
 
ِّ  الثقيلة،شغال ومعدات األ  تنقلةاآلالت املج: املنت

 .نات السالمة واملعدات القابلة للتبديل املتعلقة بهاومكو 

وثيقة تحدد صفات السلعة أو املادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو املواصفة القياسية: 

االختبار  وطرائقمستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السالمة واألمان فيها، كما تشمل املصطلحات والرموز 

 وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعالمات.

 السالمة والصحة والبيئة، التي يجب االلتزام بها. فياملتطلبات الخاصة باملنتجات، التي قد تؤثر املتطلبات األساسية: 

 مصدر محتمل للضرر.(: Hazardsالخطر )أخطار 

 بدرجة شدة الضرر. :Risk(s)املخاطر
ً
 احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا

 املتطلبات املنصوص تستوفي املنتجات أن من للتحقق السوق  مسح سلطات تتخذها التي والتدابير األنشطة :السوق  مسح

 على تشكل ال وأنها العالقة، ذات الفنية اللوائح في عليها
ً
 بحماية يتعلق آخر أي جانب أو والبيئة، والسالمة الصحة خطرا

  العامة. املصلحة

 : وُيقصد به كل من:املستورد

  في اململكة، أو كل شخص يقدم ُهويته على أنه صانع للمنَتج وذلك من خالل تسميته صانع املنَتج، في حالة إقامته

 املنَتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد املنَتج.

  خارج اململكةوكيل الصانع في اململكة 
ً
 .إذا كان الصانع أو املستورد مقيما

  خصائص املنَتج فيكل شخص في سلسلة التوريد، ممن قد يكون لنشاطه أثر. 

وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة توضح اإلجراء املستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم إجراءات تقويم املطابقة: 

 املطابقة.
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 ت تقويم املطابقة.الهيئة وفق الئحة قبول جها تقبلهاهي جهات تقويم مطابقة الجهات املقبولة: 

التي تؤكد مطابقة املنتج أو أي دفعة منه ملتطلبات  ،الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات املقبولةشهادة املطابقة: 

 املواصفات القياسية ذات العالقة.

ِّد باملطابقة: 
وذلك دون أي تدخل  ها،إقرار من املورد نفسه بأن منتجه مطابق ملتطلبات التشريعات املعمول بإقرار املور 

وقد يعتمد اإلقرار على  -ال في مرحلة التصميم وال في مرحلة اإلنتاج الخاصة بعملية التصنيع  -إلزامي من طرف ثالث 

 اختبارات على املنتج وفقا للتشريعات ذات العالقة.

نتاج سلعة مطابقة نظام إدارة فعال يضمن إ ذاتشأة املن أنهي عالمة اعتمدتها الهيئة تدل على عالمة الجودة السعودية: 

 لالئحة وإجراء املنح واملواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

 أو املستورد. هو وضع املنَتج ألول مرة في سوق اململكة، واملسؤول عنه إما الصانعالوضع في السوق: 

تعني أي إمداد باملنتج بهدف التوزيع أو االستهالك أو االستخدام في اململكة في إطار نشاط تجاري سواء  :العرض في السوق 

 كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

 .املنتجات في السوق وفي سلسلة التوريدعرض هو أي إجراء يهدف إلى منع  :السحب

 .توفيرها للمستخدم النهائي سبقجات املعروضة التي هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع املنت :االستدعاء

دة لتكون صة مخص   زة أومجه  (: مجموعة آالت) آلة وتتكون بخالف القوة البشرية أو الحيوانية، حركة يعمل  بنظام مزو 

 متحرك األقل  على منهاواحد  يكون جزءً ن أعلى  ،ألداء مهمة محددةمتصلة  أجزاء  من  لةاآل
ً
  .ا

  يضمه الجهاز الذي: القابلة للتبديلاملعدات 
ُ
ِّ امل

 
 لعمل وظيفتها أولتعديل  دمجه مع اآللةيأو  - اآللةبعد استخدام  - لشغ

 وظيفة جديدة.

ِّض الفشل و/أو مكونات السالمة: 
أجزاء أو أدوات تعمل على أداء وظيفة السالمة، وتوضع بشكل مستقل في السوق، وُيعر 

 األشخاص للخطر، وهذه األجزاء ليست ضرورية لوظيفة اآللة.العطل في هذه األجزاء سالمة 

تقلل من كفاءة /دأي ظاهرة كهرومغناطيسية قد تح: Electromagnetic Disturbanceالكهرومغناطيس ي  التشويش

الكهرومغناطيس ي عبارة عن ضوضاء كهرومغناطيسية أو إشارة غير مرغوب بها، أو تغيير  التشويشعدات، وقد يكون املء أدا

 في وسط االنتشار ذاته. 

ة : Electromagnetic Immunityالحصانة )املناعة( الكهرومغناطيسية  د  ة كهربائية أو وحدة من ُمعِّ د  مقدرة ُمعِّ

 .كهرومغناطيس ييتأثر بأي تشويش  ة أو نظام على أداء عمـله دون أنكهربائي

التي يمكن مالحظتها في  الكهرومغناطيسية: كل الظواهر Electromagnetic Environmentكهُرومغناطيس ي الحيط امل

ن.  موقع ُمعي 

افق كهرومغناطيس ي  ة كهربائية أو نظام: Electromagnetic Compatibilityتو د  ة كهربائية أو وحدة من ُمعِّ د   مقدرة ُمعِّ

أي من مكونات ذلك املحيط بتشويشـات  فييؤثر ذلك  دون أن الكهرومغناطيس يعلى أداء وظيفته بشـكل مالئم في محيطه 

 غير محتملة. كهرومغناطيسية

ا في منطقة الخطر موجود أي شخص :ض للخطرالشخص املعر   ا أو جزئيًّ  .التي يحددها الصانع كليًّ
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 ِّ
 
شغ

ُ
أو  هاأو إصالح هاأو تنظيف تهاأو صيان أو تعديلها هاأو تشغيل اآلالت يقومون بتثبيتالشخص أو األشخاص الذين  :لامل

 .هاتحريك

أو سيًرا على األقدام بحيث يكون مرافًقا لها  قل السائق باآللةوٌين"السائق" هو املشغل املسؤول عن تحريك اآللة،  السائق:

 أو قد يتولى توجيه اآللة من خالل وحدة تحكم عن بعد.

 لتوفير الحماية. جسدي/جزء من اآللة املستخدمة، حاجز ماديالواقي/الحامي: 
ً
 يستخدم خصيصا

 بالواقيجهاز يقلل من املخاطر )خالف الواقي/الحامي( سواء جهاز الحماية: 
ً
 أو مقترنا

ً
 .كان مفردا

 .إرشادات االستخدام استخدام اآلالت وفًقا للمعلومات الواردة في :املقصود الستخداما

 إرشاداتد في محد  مخالفة ملا هو استخدام اآلالت بطريقة  التي يمكن توقعها إلى حد معقول:إساءة االستخدام 

 بسهولة. التنبؤ بهيمكن  بشري  قد تنجم عن تصرفغير أنها  ،االستخدام

ذاتية الدفع أو آلة مسحوبة على  آالت وتحريك التربة؛ وهي الت معدة لالستخدام في األعمال اإلنشائيةآاملعدات الثقيلة: 

أو نشر أو والنقل،  والتحميلالحفر معدات أو أدوات مصممة بشكل أساس ي ألداء أعمال  بهاعجالت أو زواحف أو أرجل، 

 أو حفر خنادق التربة والصخور وغيرها من املواد، على الطرق والسدود وفي املحاجر واملناجم ومواقع البناء. ضغط

به  تحكملركوب على الجهاز، أو يمكن الباالذي يتحكم فيه املشغل بشكل مباشر نوع ال من تكون اآلالتيمكن أن مالحظة: 

 سلكية مع رؤية مباشرة أو غير مباشرة ملنطقة العمل.غير عن بعد بوسائل سلكية أو 

القرارات املعمول بها اللوائح واملعاني الواردة في األنظمة و الفنية يكون للكلمات والعبارات األخرى الواردة في هذه الالئحة 1/2

 في اململكة.

 املجال   (2املادة )

طب  
ُ
ِّ ، الثقيلة شـــغالومعدات األ  تنقلةاملعلى اآلالت  الفنية الالئحةهذه ق ت

 وذلك وفقا ،للتبديل واملعدات القابلة نات الســـالمةومكو 

 .(1ذات العالقة الواردة في امللحق ) القياسية ( واملواصفات1للتعريفات واملصطلحات الواردة في املادة )

 األهداف   (3املادة )

 املشمولة في مجال هذه الالئحة ،ة ومعدات االشغال الثقيلةتنقللآلالت امل يةاألساساملتطلبات  تحديدإلى  الفنية تهدف هذه الالئحة

ِّ الفنية
 للمتطلبات اتاملنتج هوذلك لضمان مطابقة هذدين االلتزام بها، ، وتحديد إجراءات تقويم املطابقة التي يجب على املور 

 .مسح األسواقوتسهيل إجراءات  صحة وسالمة مستخدميهاو البيئة  املحافظة علىاألساسية التي تهدف إلى 

ِّدلتزامات ا   (4املادة )
 املور 

ِّديجب على 
 :التالية املتطلباتب، االلتزام املور 

  لآلالتاملتطلبات األساسية العامة  4/1

 العامةاملبادئ  4/1/1
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ِّ على يجب  (أ
تحديد متطلبات الصحة والسالمة التي تنطبق على اآلالت للتأكد من د إجراء تحليل املخاطر املور 

 ِّ
ِّ من ثم نات السالمة، و ومكو 

نات السالمة يجب مراعاة نتائج تحليل املخاطر عند تصميم وتصنيع اآلالت ومكو 

ِّد  يتولىعلى أن  ومعدات الرفع
 ما يلي: - التكرارية لتحليل املخاطر والحد منها من خالل العملية -املور 

ِّ  مدى عمل تحديد (1
 أي سوء   وتحديد ،السالمة التي تتضمن االستخدام املستهدف لها ناتاآلالت ومكو 

 .استخدام متوقع

  تحديد املخاطر التي يمكن أن (2
 
ِّ تتول

والحاالت الخطرة املرتبطة  واألوضاعنات السالمة د عن اآلالت ومكو 

 .بها

احتمال مدى و  ،شدة اإلصابات أو األضرار املحتملة على الصحة مع مراعاة ،املخاطر أو تقدير تقييم (3

 .وقوعها

القضاء على املخاطر أو تقليل املخاطر والحد من التأثيرات السلبية املرتبطة بها من خالل تدابير وقائية  (4

 (.2ب من امللحق ) – 1/1حسب ترتيب األولويات املبين في الفقرة 

وجود  عندفقط  (2( من امللحق )1/1الواردة في البند ) املتطلبات األساسية للصحة والسالمةااللتزام بيجب  (ب

 ِّ
نات السالمة املعنية في الظروف املحتملة واملتوقعة من الصانع مخاطر مماثلة ناتجة عن استخدام اآلالت ومكو 

 ِّ
  في األوضاع أو ،دأو املور 

 
 عة، غير العادية املتوق

ِّ ب املتطلبات الخاصةو  ،السالمة في تكاملالمبادئ  جميعإجراءات تقويم املطابقة  شملأن تيجب  (ج
نات اآلالت ومكو 

  .(2) في امللحقواإلرشادات الواردة  ،السالمة

في الحسبان عند تصميم اآللة تحقيق املتطلبات األساسية للصحة والسالمة املنصوص عليها في  أن يؤخذ يجب (د

 .( قدر اإلمكان2امللحق )

 تشغيلمواضع ال 4/2

 املقاعد 4/2/1

ن ايجب أن تكون الرؤية في وضع القيادة واضحة تماًما  -
 
املعقول في ظروف االستخدام  معداتهاو تشغيل اآللة من لسائق ليتمك

 ويجب عند الضرورة توفير األجهزة املناسبة ملواجهة األخطار الناتجة عن الرؤية غير املالئمة.بأمان كامل، 

تمنع وجود الخطر على السائق من  -في مواضع القيادة  – السائق عليها وبناؤها بطريقة نقليُ يجب تصميم اآلالت التي  -

 االحتكاك أو التالمس غير املقصود مع العجالت والجنازير.

م يجب أن  - شريطة أال يزيد ذلك من املخاطر وأن ، السائقصورة قموضع القيادة داخل اآللة على نحو يسمح بتركيب ُيصم 

 (.2املبينة في امللحق ) الالزمة لسالمة السائق االلتزام في املقصورة باإلرشاداتفر لها مساحة كافية، ويجب ايتو 

لون أو األفراد اآلخرون هنالك - ِّ
 
لسحق بين أجزاء اآللة كا ن على اآللة املتنقلة،و املحمل بعض املخاطر التي قد يتعرض لها املشغ

مقاعدها وتزويدها  تصميم والتي يتطلباآلالت املجهزة بهياكل واقية،  خصوصا استدارة االلة او انقالبها وذلك عند واألرض

ب على تركيب لضمان سالمة األشخاص وإبقائهم في مقاعدهم املخصصة، )حزام(ربط بنظام   يترت 
 
زيادة حجم  هاعلى أال

 ، وأال (2املبينة في امللحق ) املخاطر
َ
 .غيل أو الحركات املرتبطة بالهيكلحد من الحركة الالزمة لعمليات التشت
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 األشخاص اآلخرين مواضع 4/2/2

ــــبان أن يؤخذ بيج ــ ــــائقين ب إذا تطلبت ظروف - في الحســ ــ ـــخاص آخرين غير الســ ــ ــ ـــتخدام نقل أشـ ــ ــ ــكل  آللةااالسـ ــ ــ من حين آلخر أو بشــ

نهم من االنتقال باآللة أو العمل عليها دون التعرُّض ألي مخاطر - منتظم ِّ
 
 .(2كما هو مبين في امللحق ) األوضاع املناسبة التي تمك

 أنظمة التحكم  4/3

ب األمر،  ،يجب -
 
الة ملنع اال متى ما تطل  .م غير املصر ح به لعناصر التحكمستخدااتخاذ خطوات فع 

م بها من خالل تلك الوحدة، ويجب أن  - في حاالت التحكم عن بعد - يجب  -
 
تحك

ُ
م بوضوح اآلالت امل

ُّ
د كل وحدة تحك ِّ

حد 
ُ
أن ت

َعد  أنظمة التحكم عن بعد بطريقة تؤثر فقط
ُ
م وأن ت صم 

ُ
 .على اآلالت والوظائف املعنية ت

م  - صم 
ُ
م فيها عن بعد بحيث ال تستجيب إال ليجب أن ت

 
تحك

ُ
ب اآلالت امل

 
رك

ُ
ذات كم إلشارات املرسلة من وحدات التحوت

 .العالقة

 أجهزة التحكم  4/3/1

-  
 
الوظائف التي  القيادة، باستثناءالتحكم املطلوبة لتشغيل اآلالت من موضع أجهزة  جميعن السائق من إدارة يجب أن يتمك

 -على وجه الخصوص -وتتضمن هذه الوظائف ، الخدمة املوجودة في مكان آخرباستخدام أجهزة يمكن تنفيذها بأمان تام 

م بها بشكل آمن. ِّ
 
لون آخرون غير السائق مسؤوليتها، أو التي يجب على السائق ترك موضع القيادة ليتحك ِّ

 
 تلك التي يتولى مشغ

عند التشغيل  حد من املخاطرقل أبتشغيل آمن  للسائقيضمن على نحو أن تصمم وتركب  – في حالة وجود دواسات -يجب  -

 تزويدها بسطح مقاوم لالنزالق.مع ل تنظيفها سهُ تصميم تلك الدواسات بطريقة يَ يجب و  ،غير الصحيح

ل متى ما تركها الحيادي أو العادي يجب أن تعود أجهزة التحكم إلى الوضع  - ِّ
 
شغ

ُ
ب في تسب  يقد  تشغيل هذه األجهزةكان إذا  -امل

 دة بأوضاع الضبط املسبق.املزو  األجهزة كات خطرة ملحوظة، باستثناء تلك حدوث مخاطر وتحرُّ 

لعجلة غير املقصــــودة الحركات  قوةمن  بطريقة تحدُّ  وتركيبه م نظام التوجيهيتصــــم – دة بعجالتفي حالة اآلالت املزو   - يجب -

 .عجالت التوجيه الناتجة عن الصَدمات التي تصيب القيادة أو ذراع التوجيه

أثناء تحرك بإلغائه بطريقة تسمح  (the differential) الترس التفاضلييجب تصميم وإعداد أي عنصر تحكم يعمل على قفل  -

 اآللة.

في حالة الرجوع للخلف  (، إال2املذكورة في امللحق )بإشـــارات التحذير املرئي و/أو الصـــوتي  األجهزة املتعلقةمتطلبات  تنطبق ال -

  فقط.

 التشغيل/التحركبدء  4/3/2

 أيجب أن 
 
  ،ممكنهالدفع ذاتية آلالت ا تكون جميع تنقالت ال

 
 حكم السائق فيها فقط.تفي حالة إال

 يكون هناك احتمالية لحدوث حركة غير مقصودة لآللة أثناء تشغيل املحرك. 
 
 يجب أال

ــــائليجب تزويد الســــــائق ف ،العادية الرؤية منطقة حدود بأجهزة تتجاوز منطقة مزودة اآلالت في حال كانت ســــــهلة للتحقق من  بوســ

 تحريك اآلالت. وذلك قبل منةآأن هذه األجهزة في وضع معين يسمح بحركة 
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 وظيفة التنقل 4/3/3

 ،والتوقف )تهدئة السرعة( يجب أن تستوفي اآلالت ذاتية الدفع ومقطوراتها متطلبات اإلبطاءإنه أنظمة املرور، فبمع عدم اإلخالل 

 وانحدار األرض.حالة و والسرعة  ةلو لتشغيل والحماملسموح بها لظروف  جميع، وذلك لضمان السالمة تحت والوقوفوالفرملة 

ــــائق يكون  يجــب أن ــ ــ ــ ــ ــ ل الجهــاز الرئيسو ، جهــاز رئيسبذاتيــة الــدفع  اآللــة وإيقــافإبطــاء  قــادرا على الســ
ُّ
أو عنــد انقطــاع  ،عنــد تعطــ

د بجهاز  توفير جهاز فيجب، الالزمة لتشـــغيل الجهاز الرئيس إمدادات الطاقة يمكن الوصـــول إليه تحكم مســـتقل تماًما طوارئ مزو 

 .وإيقافها اآللة وذلك إلبطاءبسهولة، 

هذا الجهاز دمج  للحركة، ويمكنغير قابلة  ةثابت هالجعل اآللةتوقيف ل)وسيلة( توفير جهاز  –عندما تقتض ي السالمة ذلك  -يجب 

  ايكون ميكانيكي على أن ة املشار إليها في الفقرة السابقةأحد األجهز مع 
ً
 .خالصا

 وذلك ملنع احتمالية التشغيل الخطر املوضح في ،حكم فيها عن بعد بأجهزة لوقف التشغيل تلقائًيا وفوًراتيجب تزويد اآلالت التي يٌ 

 :األوضاع التالية

 السائق السيطرة على اآللة.  انفقدعند  -

ِّ عند  -
 . الوقوف ى السائق إشاراتتلق 

 .الكشف عن أعطال في جزء من النظام املتعلق بالسالمةعند  -

 في حالة عدم اكتشاف إشارة التحقق خالل وقت محدد.  -

ل. على وظيفة( 2املذكورة في امللحق ) إيقاف التشغيلمتطلبات ال تنطبق  -   التنقُّ

م بها حركة اآلالت التي 4/3/4
 
 املشاة يتحك

 يجب أ
 
م بها اآلالت ذاتية الدفع التي تحرُّك كون ي ال

 
ــــاة ممكنةيتحك ــ ــ ــ ــ   املشــ

 
ـــــتمرالعمل أثناء  إال ــ ــ ــ ــــائق على املســـ ــ ــ ــ ــ جهاز التحكم ذي  للســ

  –على وجه الخصوص  -الصلة، ويجب 
 
 أثناء بدء تشغيل املحرك.  تتحرك هذه اآلالتأال

ـــميم أنظمة التحكم في اآلالت التي  ــ م بها يجب تصـ
 
ـــــاة بطريقةيتحك ل من املشـ ِّ

 
ــــود لآللة تقل ـــــئة عن التحرك غير املقصــ  املخاطر الناشـ

 السحق أو اإلصابة من األجزاء الدوارة. وال سيما السائق، تجاه

 السائق على قدميه.سرعة مش ي يجب أن تتوافق سرعة سير اآللة مع 

ار عند تشغيل التحكم العكس ي  غير ممكن (Reverse Control) يجب أن يكون تشغيل الجزء الدو 
ً
تركيب  يمكن في اآلالت التي أمرا

ـــــائق أال تتســــــــــــــب   علىناتجة عن حركة هذا الجزء، ة حركة اآللما لم تكن ها، عليأجزاء دوارة  ــ ــ ــ ـــــية في تعريض الســـ ــ ــ ــ ـــــرعة العكســـ ــ ــ ــ ب الســـ

 .للخطر

4/3/5  
 
 ل دائرة التحكمتعط

 
ُّ
عَزز  )انقطاع( ليجب أال يتســــــــــــــبب تعط

ُ
ـــــائق في تحريك عجلة القيادة( إمدادات الطاقة إلى التوجيه امل ــ ــ ــ ــــاعد للســـ ــ ــ ــ ــ  عند – )نظام مســ

 .الوقت الالزم لتوقيفهاخالل في منع توجيه اآللة  -تركيبه 

  الوقاية من املخاطر امليكانيكية 4/4

 التحركات غير املتحكم بها 4/4/1
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ـــميم اآلالت  ــ ــ ـــنيعهايجب تصـــ ــ ــ ـــمن  مها املتنقلةعلى دعائوفي حاالت الضــــــــــرورة،  وتركيبها، وتصـــ ــ ــ لن تؤثر ف حين تتحركأنها بطريقة تضـــ

 في الضغط املفرط على هيكلها. وأال تتسببها استقرار و  هاثقلركز على مفيها  غير املتحكماالهتزازات 

 األجزاء املتحركة  4/4/2

يجـــب أال تحتوي واقيـــات املحرـكــات القـــابلـــة للحركـــة واملـــانعـــة من الوصــــــــــــــول لإجزاء املتحركـــة في حجرة املحرك على أجهزة إقفـــال 

 يتطلب فتحها أداة أو مفتاح بواسطة عنصر تحكم موجود في موضع القيادة. متحركة إذا كان

 التدحرج واالنقالب 4/4/3

 إضافية. مخاطرفي حال كان ذلك ال يمثل  املحمولينلإشخاص وقاية مناسب  مجهزة بهيكل اآلالت أن تكون يجب 

ـــــبة حماية درجة بطريقة توفر للشــــــــــــــخص املحمول  هيكل الوقايةيجب أن ُيصــــــــــــــمم  ــ ــ ــ ــــوهاتمن  مناســـ ــ ــ ــ ــ  الهيكل الناتجة عن حالة تشــ

 التدحرج أو االنقالب.

ـــــتجابة الهيكلللتحقق من  يجب على الصـــــــــانع أو املورد إجراء االختبارات املناســـــــــبة على جميع الهياكل املســـــــــتخدمة ــ لمتطلبات ل اســ

 .املشار إليها

 األجسام الساقطة 4/4/4

ـــميم هذه اآلالت  ــ ــ ــ ــــبانبطريقة تأخذ في يجب تصــ ــ ــ ــ ــــام أو مواد على آالت الدفع الذاتي ناتجة عنال خاطرامل الحسـ ــ ــ ــ ـــقوط أجسـ ــ ــ ــ ، مع ســ

 بذلك. بعادها تسمحأو تزويدها بهيكل حماية مناسب إذا كان حجمها 

ــــوهات الهيكل شـــــخص املحمول درجة حماية مناســـــبة بطريقة توفر لليجب أن ُيصـــــمم الهيكل  ــــام أو من تشـ ـــقوط األجسـ في حالة ســ

للتحقق من توافق الهيكــل مع  بــارات املنــاســــــــــــــبــة على جميع الهيــاكــل املســــــــــــــتخــدمــةيجــب على الصـــــــــــــــانع أو املورد إجراء االختو  املواد.

  إليها.ت املشار املتطلبا

  ق الوصول ائطر  4/4/5

ـــميميجب  ــ مكن املشــــــغل من اســــــتخدامها بطريقة تلقائية مع عدم االحتياج  مقابض األيدي تصـ
ُ
ومواضــــــع األقدام وترتيبها بطريقة ت

 ملواضع العمل. على الوصول  تساعده خدمةألجهزة 

 الجر/القطر أجهزة 4/4/6

ـــصـــــة للجر بأداة أ القطر اآلالت املســـــتخدمة في جميعد يجب تزوي ـــمن بطريقة ومصـــــنعةجر مصـــــممة و املخصــ  ســـــهولة االقتران تضــ

 خالل االستخدام.العرض ي االنفصال آمن، وتمنع  والفك بشكل

 .لجرحمولة عمود ا تطلبهدر ما بقسطح حامل مناسب للحمولة واألرضية لة مزودة بداعم و يجب أن تكون اآل

 بين اآلالت ذاتية الدفع )الجرار( واآلالت املستقبلة الحركةنقل  4/4/7

ــــــتقبلة  يجب تصــــــــــــــميم أجهزة النقل امليكانيكي القابلة لإلزالة التي تربط آالت الدفع الذاتي )الجرار( بأول  ــ ــ ــ حامل مثبت باآلالت املســ

 بطريقة تجعل أي جزء يتحرك خالل التشغيل محمي
ً
 ه.على طول ا

، حــالــة آالت الــدفع الــذاتي )الجرار(في  يجــب حمــايــة عمود الــدوران الخــارفي الــذي يرفق بــه جهــاز النقــل امليكــانيكي القــابــل لإلزالــة،

 أي جهاز آخر يوفر حماية مكافئة.بمثبت ومتصل بآلة الدفع الذاتي )الجرار( أو  كان ذلك من خالل واق   سواء

ـــــهلة حتى ي الواقي تكون عملية فتح يجب أن ــ ــ إلى جهاز نقل الحركة القابل لإلزالة، ومع وجوده في مكانه املناســــــــــب،  الوصــــــــــول  مكنسـ

 في تدمير الواقي عند تحرك اآللة )الجرار(. الدورانتسبب عمود ي حتى الفر مساحة كافية ايجب أن تتو 
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 املستقبلة. آلالتامثبت على  محاطا بتغليف حام  اإلدخال ن عمود يجب أن يكو 

عند أو العجالت الحرة  الدوران ت محددات عزمتثب بحيثيجب تحديد اتجاه التجميع على جهاز النقل امليكانيكي القابل لإلزالة 

 .الجانب املوازي لآللة املستقبلةعلى الحركة بعمود الدوران  ناقالت

قابلة لإلزالة وذلك لوصـــلها بآالت ذاتية  ميكانيكيالتي يتطلب تشـــغيلها وجود أجهزة نقل  األجهزة املســـتقبلة جميعيجب أن تشـــتمل 

ـــتهاملرافق  الجرار(، بحيث ال يتضــــــــــــــرر جهاز النقل امليكانيكي القابل لإلزالة والواقيالدفع ) ــ ــ ــ ــ لإرض أو بأي جزء من  له عند مالمســـ

 اآللة.

امليكانيكي القابل لإلزالة، ويجب أن  مع جهاز نقل الحركةال يمكنها الدوران  بحيث وتركيبها للواقي يجب تصــــــــــــــميم األجزاء الخارجية

ــلة يغطي الواقي ناقل الحركة حتى نهاية ــ ــ ــ أن يصـــــــــــل على األقل ملركز الوصـــــــــــلة الخارجية أو مركز الوصـــــــــــالت في  الداخلية، على الوصـــ

 حالة استخدام وصالت عامة واسعة الزوايا.

تصميمها وتركيبها بطريقة تمنع  فيجبالقابل لإلزالة، من جهاز النقل امليكانيكي  قريبةوسائل الوصول ملواضع التشغيل  إذا كانت

 لهذا الغرض. ُصمَمتلإقدام، إال إذا  كموضعاستخدام واقيات األعمدة 

 الوقاية من املخاطر األخرى  4/5

 البطاريات 4/5/1

لة، وتمنع اآل انقالبفي حالة تدحرج أو  بطريقة تمنع قذف ســائل البطارية على املشــغلالكهربائية  موضــع البطارياتيجب تصــميم 

 األبخرة في األماكن التي يعمل بها املشغلون. تراكم

مكن من فصل البطارية 
ُ
 .لغرضلهذا امصمم و  الوصول إليهسهل بمساعدة جهاز يجب تصميم اآلالت بطريقة ت

 الحرائق 4/5/2

إليها، إما بتركيب طفايات حريق يسـهل الوصـول  الصـانع، يجب أن تسـمح اآلالت حين يسـمح حجمها التي يتوقعهاعلى املخاطر بناء 

  أن تكون مجهزة بأنظمة إطفاء تشكل جزًءا ال يتجزأ منها. أو

 انبعاثات املواد الخطرة 4/5/3

 .املنتجاتالنبعاثات الخطرة حينما تكون الوظيفة األساسية لآلالت هي رش لمن التعرض املشغل يجب حماية 

 واإلشارات مات علو امل 4/6

 واإلشارات والتحذيراتالعالمات  4/6/1

، وذلك والتعديل والصيانةعلى عالمات و / أو لوحات تعليمات متعلقة باالستخدام  -كلما دعت الحاجة  -أن تحتوي كل آلة يجب 

 العالمات وتصميمها ووضعها بطريقة تجعلها واضحة وثابتة في مكانها. ويجب اختيار لضمان صحة وسالمة األشخاص

 ، يجب أن تحتوي اآلالت التي يقودها سائق على املعدات التالية:والئحته التنفيذيةنظام املرور  مع عدم اإلخالل ببنود

  .صوتي لتنبيه األشخاص جهاز تحذير -

للعمل تحت األرض طبق على اآلالت املستخدمة ينال ه نظام إشارات ضوئية يض يء حسب ظروف االستخدام املقصود، إال أن -

 كهربائية. التي ال تحتوي طاقة

، يجب أن تتو  -
ً
 .الضوئية عربة املقطورة واآلالت لتشغيل اإلشاراتالتوصيالت مالئمة بين  فرامتى كان ذلك ضروريا



 

 61من  13الصفحة 

 

ـــحق أوفيها عن بعد، والتي يتعرض األشـــــــــــــخاص لها في ظل ظروف االســـــــــــــتخدام العادي لخطر  تحكمتجهيز اآلالت التي يُ  يجب ــ ــ ــ ــ  الســ

ــــائلال ــــادم، بوســـ ـــخاص مناســـــــبة لإلشـــــــارة إلى تحركاتها أو تزويدها بوســـــــائل تح ي  تصـــ ــ على  ذلك ينطبقو من مثل تلك املخاطر، األشــ

ـــــراآلالت التي  ــ ــ ــ تكون املنطقة املوجودة عند  حيثتشـــــــــــــغيلها على تكرار حركات التقدم والتراجع إلى الخلف على محور فردي،  يقتصــ

 بشكل مباشر. مؤخرة اآللة غير مرئية للسائق

يجب تزويد تلك األجهزة بوســـائل قصـــد، و اإلنذار واإلشـــارات عن غير  ال يمكن تعطيل أجهزة بحيثيم اآلالت وتصـــنيعها يجب تصـــم

مكن من التأكد من صالحيتها وأنها في حالة جيدة، كما يجب أن يظهر تعطلها بوضوح للمشغل.
ُ
 ت

ـــكل  ها خطرئأو أجزا تنقل اآللةتحرك/حينما يمثل ، جب تزويد اآللة بإشـــــــارات تحذر من االقتراب منها وقت التشـــــــغيلي ــ  خاص،بشــ

 الذين يتطلب عملهم االقتراب منها. ويجب أن تكون مثل تلك اإلشارات واضحة ومقروءة عن بعد لضمان سالمة األشخاص

 وضع العالمات 4/6/2

 :اآلالت وذلك بما يشمل جميع علىواضحة وغير قابلة لإلزالة  بياناتيجب وضع 

 القدرة االسمية املشار إليها بالكيلو وات.  -

 . الحاالت، في معظم كتلة بالكيلو جرامال -

 وحيث ما أمكن:

 بالنيوتن. ف(خطا)ال االقتران نقطة لقضيب الجر عند اسموح بهقوة الجر القصوى امل -
ً
 مقاسا

 بالنيوتن. (خطافاالقتران )ال نقطة على امسموح بهأقص ى قوة رأسية  -
ً
 مقاسا

 التعليمات 4/6/3

 االهتزازات 4/6/3/1

 :الجسم بأكمله والذراع أواملعلومات التالية فيما يتعلق باالهتزازات التي تنقلها اآللة إلى اليد  تبين التعليمات جب أني

 (.2م/ث 2,5ما تتجاوز هذه القيمة )عنداملشغل  اذراع /ايد تعرضيالتي  القيمة اإلجمالية لالهتزاز -

ـــ ى جذر  - ــ ــ ــ ــ ـــط تربيعي ملأقصـ ــ ــ ــ ــ م / ث. إذا كانت هذه  0.5لذي يتعرض له الجســــــــــــم كله عندما يتجاوز ا لتســــــــــــارع املوزون ا قيمتوسـ

 .م /ث، فيجب ذكر ذلك 0.5القيمة ال تتجاوز 

 . االرتياب في القياس -

ـــير هــذه  - ــ ــ ــ ــ ـــــات املــأخوذة عن اآلالت القــابلــة القيم يجــب أن تشـــ ــ ــ ــ ــ إمــا إلى التقييس الفعلي لآلالت أو إلى القيم املبنيــة على القيــاســ

 إنتاجها في املستقبل. يرادللمقارنة تقنًيا والتي تمثل اآلالت التي 

خالل أن يتم شـــرح ظروف التشـــغيل  الضـــروري  لآلالت، ومنقييس األنســـب الت رمز/شـــفرةيجب قياس االهتزازات باســـتخدام  -

 املستخدمة. القياس رموز اس وكذلك قيال
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 االستخدامات املتعددة 4/6/3/2

التعليمات املستخدمة، وأن تشمل  املعدة يجب أن تشمل اإلرشادات امللحقة باآلالت والتي تسمح بتعدد استخداماتها بناًء على

واملعدات القابلة الخاصة بالتجهيزات القابلة للتبديل على املعلومات الالزمة للتجميع اآلمن واستخدام اآللة األساسية 

 .للتبديل

 املتطلبات الفنية 4/7

ِّد يجــب على 
ـــــتيفــاء املتطلبــات الفنيــةاملور  ــ ــ ــ ـــغــال الثقيلــةة ومعــدات األ تنقلــاآلالت امل اســـ ــ ــ ــ ــ ِّ  ،شـــ

ـــالمــة واملعــدات القــابلــة ومكو  ــ ــ ــ ــ نــات الســـ

 على النحو التالي: وذلك العالقة،ذات للتبديل 

ـــــتيفـــاء اآلالت امل (أ ــ ــ ــ ـــغـــال الثقيلـــة،ة ومعـــدات األ تنقلـــاســـ ــ ــ ــ ــ ِّ  شـــ
ـــالمـــة واملعـــدات القـــابلـــة للتبـــديـــلومكو  ــ ــ ــ ــ  -ذات العالقـــة  نـــات الســـ

نة في امللحق ) لمتطلبات الفنيةل  .الفنية ( من هذه الالئحة1الواردة في املواصفات القياسية املبي 

نات الســـالمة واملعدات القابلة للتبديل ذات  (ب ِّ
ع اآلالت املتنقلة ومعدات األشـــغال الثقيلة، ومكو  ــــــــــــــــن  صــــ

ُ
م وت ــــــــــــــــم  صــــ

ُ
يجب أن ت

(، ومتطلبات السالمة والصحة 2في امللحق )العالقة، بحيث تكون مستوفية للمتطلبات الفنية األساسية املوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحة 

 .شغال الثقيلةالالزمة لآلالت املتنقلة ومعدات األ 

ر نظام إدارة  (ج
ُّ
وف

َ
ــــنع الحلدى املصــــــنع، )يُ  جودة فعالت ــــ  الجودة وفقاعلى شــــــهادة نظام إدارة  اصــــــلعتبر املصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ISO 9001لــــ

 ملتطلبات هذا البند(.
ً
 مستوفيا

 املتطلبات املترولوجية  4/8

ـــــتخدام وحدات النظام الدولي )يجب  ــ ــــاعفاتها أو SI Unitsاسـ ــ ـــغال ة ومعدات األ تنقلاآلالت امل ملنتجات أجزائها،( أو مضــ ــ ــ  الثقيلة،شـ

ـــالمـة واملعـدات القـابلـة للتبـديـل ــ ــ ــ ــ ، وذلـك وفقـا لنظـام أثنـاء التصــــــــــــــميم أو التصــــــــــــــنيع أو التـداول  ذات العالقـة، وذلـك ومكونـات الســـ

 .القياس واملعايرة السعودي

  والتغليفتعبئة املتطلبات املتعلقة بال 4/9

ن يخز تثناء عمليات الأمن وسليم آ بشكل ،شغال الثقيلةة ومعدات األ تنقلاآلالت املتجميع وترتيب التأكد من  (أ

 .ذات العالقةملتطلبات التعبئة املنصوص عليها في املواصفة القياسية وفقا  ، وذلكوالنقل

ِّ  (ب
 .من مادة الرصاص أو أي من املعادن الثقيلة شغال الثقيلةت األ اة ومعدتنقلاآلالت املمواد تغليف  التأكد من خلو 

 (   البيانات اإليضاحية5املادة )

عد   ،الثقيلةشــــغال ة ومعدات األ تنقلاآلالت املبالبيانات اإليضــــاحية الخاصــــة تســــتوفي يجب أن 
ُ
ما  لوضــــعها وعرضــــها في الســــوق ة امل

 :يلي

 واملواصفات القياسية الفنية هذه الالئحة الفنية الواردة فيمطابقة للمتطلبات أن تكون البيانات اإليضاحية على املنَتج  5/1

نة في امللحق ) ؛ذات العالقة  .الفنية ( من هذه الالئحة1املبي 

من  (2) في امللحق ووثائق املبيعات الواردة التشــــغيل وإرشــــادات والتحذيرات اإليضــــاحية، املعلوماتالبيانات  أن تتضــــمن 5/2

  .ب إزالتهاصعُ يَ بخط واضح وطريقة  تكون  وأن ،الفنية الالئحةهذه 

 أن تكون البيانات اإليضاحية مكتوبة باللغة العربية أو اللغة العربية واإلنجليزية. 5/3
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َبتة.املعلومات املستخدمة في البيانات اإليضاحية صحيحة  جميعأن تكون  5/4
ْ
 وُمث

 تكون الصــــــــــــــور  5/5
 

ـــالمية واآلداب العـامـةمخـالفـة للنظـام العـام  املنتج،على عبوات  والعبـارات املســــــــــــــتخـدمـةأال ــ ــ ــ ــ  والقيم اإلســـ

 السائدة في اململكة.

 (   إجراءات تقويم املطابقة6املادة )

ِّد  6/1
الهيئة،  لدى صادرة من جهة مقبولة لحصول على شهادة مطابقةا -املسؤول عن الوضع في السوق  -يجب على املور 

 .(2كما هو موضح في امللحق ) ISO/IEC 17067لمواصفة ل وفقا( Type 1 aوفقا لنموذج تقويم املطابقة )

ذ جب أن ي 6/2 ِّ
نف 
ُ
د،الجهة املقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج ت  بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه الالئحة املحد 

نة في امللحق )املواصفات القياسية السعودية ذات و  الفنية  (.1العالقة؛ املبي 

6/3  
ٌ
  يلي:ما  فني يتضمن يجب أن ُيرفق مع املنَتج ملف

ِّدإقرار  (أ
 ( 3وفقا للنموذج املرفق في امللحق )باملطابقة  )الصانع/املستورد( املور 

 .(4) د في امللحقوفقا ملا هو محد   وثيقة تقييم املخاطر (ب

ِّد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق امللف الفني يجب على  6/4
 ،وشهادات املطابقةاملور 

ُت مطابقة املنَتج ملتطلبات هذه الالئحة وأي معلومات ثبِّ
ُ
قة ت

 
ب منه ذلكالفنية أخرى موث لِّ

ُ
 .، متى ما ط

6/5  
ُ
ِّ  الثقيلة،شغال ة ومعدات األ تنقلاآلالت املتبر عت

على  ةالحاصلذات العالقة نات السالمة واملعدات القابلة للتبديل ومكو 

 .الفنية ه الالئحةللمتطلبات املنصوص عليها في هذ ةمطابق ما يكافئهاأو  السعوديةعالمة الجودة 

  (   مسؤوليات الجهات الرقابية7املادة )

 مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي: ضمنتقوم الجهات الرقابية 

ِّ  الثقيلة،شغال ة ومعدات األ تنقلاآلالت امل من استيفاءالتحقق  7/1
 ذات العالقة نات السالمة واملعدات القابلة للتبديلومكو 

  والوثائق الفنية ،دةتقويم املطابقة املحد  إلجراءات 
ُ
  اإلرساليات. رفقة معامل

ــــوائيا  –للجهات الرقابية  يحق 7/2 ــ ــ ــ ــ ـــــحب عينات من  -عشـ ــ ــ ــ ـــغال ة ومعدات األ تنقلاآلالت املســ ــ ــ ــ ــ ِّ  الثقيلة،شــ
ـــالمة ومكو  ــ ــ ــ ــ نات الســ

ـــــة إحالتها إلى املختبراتو  العالقة،ذات واملعدات القابلة للتبديل  ــ ــ ــ للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في  املختصـ

 .الفنية هذه الالئحة

ِّ  للجهاتيحق  7/3
 بذلك. وما يتعلقإجراء االختبارات  تكاليفومستوردين( )صانعين  دينالرقابية تحميل املور 

ـــــبط عند 7/4 ــ ــ ــ ــــتودعات بســــــــــــــحب املنتجات املعني   تقوم الجهة الرقابيةفإن  للمنَتج،عدم مطابقة  حالة ضـــ ــ ــ ــ ــ واتخاذ ة من املســ

 .في حقها النظامية اإلجراءات

 (   مسؤوليات سلطات مسح السوق 8املادة )

 مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي: ضمنتقوم سلطات مسح السوق 
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نة في مستودعات التجار على املنتجات املعروضة في األسواق، وكذلك املنتجات املخز   تطبيق إجراءات مسح السوق  8/1

نة في هذه الالئحة ومدى استيفائهامن سالمة املنتجات  واملصنعين للتحقق واملواصفات  الفنية للمتطلبات األساسية املبي 

 ذات العالقة.  القياسية

نات من  8/2 ِّدين املنَتج،سحب عي 
)صانعين ومستوردين(، وذلك إلجراء االختبارات  سواًء من السوق أو مستودعات املور 

 .الفنية الالئحةالالزمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات املنصوص عليها في هذه 

فإن سلطات مسح السوق  ،الفنية الالئحةهذه  ملتطلبات -واملخز ن  املعروض -عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنَتج  8/3

طب  
ُ
(، 9في املادة ) الواردةوالعقوبات  ق اإلجراءاتتتخذ جميع اإلجراءات اإلدارية من سحب  واستدعاء للمنتج املعني، وت

  . وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة

 (   املخالفات والعقوبات9املادة )

9/1  
َ
أو حتى وكذلك وضـــــعها وعرضـــــها في الســـــوق، ، الفنية الالئحة ر صـــــناعة واســـــتيراد املنتجات غير املطابقة لبنود هذهُيحظ

 .اإلعالن عنها

 للحكم بأنالرقابية  الجهاتلسلطات مسح السوق و  سببا كافيا الفنية الالئحةتطلبات هذه ملاملنَتج  استيفاءعتبر عدم يُ  9/2

  :الحاالت التالية وذلك في، على البيئةو على صحة وسالمة املستهلك  قد يشكل خطرا مما؛ غير مطابق نَتجهذا امل

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

ِّد باملطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة. (ب
 عدم إصدار شهادة املطابقة أو إقرار املور 

 عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية. (ج

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

اإلجراءات  جميعاتخاذ  -الحالة حسب  - سلطات مسح السوق ، فعلى الفنية الالئحةهذه ضبط أي مخالفة ألحكام  عند 9/3

 من السوق، ولها في سبيل ذلك: الالزمة إلزالة املخالفة وآثارها

بســـحبه من املســـتودعات أو الســـوق بهدف   -املنتج املخالف املســـؤولة عن وضـــع وعرض  -تكليف الجهة املخالفة  (أ

ــــب طبيعة املنتج( وذلك خالل املدة الزمنية  ــ ــ ــــديره، أو إتالفه )حسـ ــ ــ ــــحيح املخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصـ ــ ــ تصـ

 .التي تحددها سلطات مسح السوق 

األسواق. ولسلطات مسح  القيام بسحب املنتجات أو حجزها أو إتالفها، أو اتخاذ أي إجراء آخر الستدعائها من (ب

ل الجهة املخالفة جميع التكاليف   -حسب الحالة  - السوق  اإلعالن عن استدعاء املنَتج من األسواق، مع تحم 

 املترتبة على ذلك.

بما في ، الفنية ه الالئحةتطلبات هذمل املخالفةاملنتجات هذه  اإلجراءات الالزمة بحق تتخذلهيئة ، فإن اعند ضبط مخالفة 9/4

رة الشهادة ، ةذات العالقإلغاء شهادة املطابقة ذلك  الئحة قبول وفقا لواتخاذ التدابير الالزمة مع الجهة املقبولة ُمصدِّ

 .جهات تقويم املطابقة

بالعقوبات  الفنية ه الالئحةُيعاقب كل من يخالف أحكام هذفإنه السارية،  األنظمةدون اإلخالل بأي عقوبة أشد تنص عليها  9/5

 آخر يحل محله. نظامأو أي ، الغش التجاري ساري املفعول مكافحة نظام في املنصوص عليها 
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 (   أحكام عامة10املادة )

ِّد كامل املســـــيتحم   10/1
ق عليه العقوبات التي ينص عليها الفنية ولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه الالئحةؤ ل املور  ، وُيطب 

 .الفنية ثبت مخالفتها ألي مادة من مواد هذه الالئحة متى ما، عالقةذات  ةالغش التجاري و/ أي أنظم مكافحة نظام

ِّد بجميع األنظمـــة/اللوائح األخرى املعمول بهـــا في اململكـــة؛ املتعلقـــة بتـــداول  الفنيـــة ال تحول هـــذه الالئحـــة 10/2
دون التزام املور 

 املنَتج ونقله وتخزينه، وكذلك األنظمة/اللوائح ذات العالقة بالبيئة واألمن والسالمة.

ِّدي  10/3
ـــغال ة ومعدات األ تنقلاآلالت امليجب على جميع مور  ــ ـــالمة واملعدات القابلة للتبديل املتعلقة  ،الثقيلةشــ ــ ومكونات الســ

قدموا ملفتش ي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيالت ، أن يُ الفنية الخاضعة ألحكام هذه الالئحة ؛بها

 املوكلة لهم. واملعلومات التي يطلبونها لتنفيذ املهام

أو نشـــأ أي خالف  في تطبيقها، فُيرفع األمر إلى  ،الفنية إذا نشـــأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتضـــ ى أحكام هذه الالئحة 10/4

 لجنة مختصة في الهيئة إلصدار القرار املناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخالف، وبما يحقق املصلحة العامة.

ِّد تقديم طلب جديد  10/5
بعد زوال أســـباب رفض الطلب، و عد إجراء التصـــحيحات الالزمة لإســـباب التي أدت إلى يجوز للمور 

دها الهيئة. ِّ
حد 

ُ
 الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية ت

ــلة علىتقوم الهيئة بدراســــــة الشــــــكاوى التي ترد إليها بشــــــأن املنتجات  10/6 ــ ـــهادة املطابقة أو عالمة الجودة الحاصــ ، والتحقق شـــ

 ذ اإلجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات. من صحة هذه الشكاوى، واتخا

ِّد بنود هذه الالئحةيحق  10/7
الترخيص باستعمال عالمة الجودة  إلغاء أو، الفنية للهيئة إلغاء شهادة املطابقة إذا خالف املور 

 .على حقوق الهيئةواتخاذ اإلجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ  السعودية، عالمة الجودةالفنية العامة لوفقا لالئحة 

عند حصــــول أي تعديالت على املنتج خالل فترة صــــالحية شــــهادة املطابقة أو الترخيص باســــتعمال عالمة الجودة )ما عدا  10/8

  .م بطلب جديدالتعديالت الشكلية( فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا املنتج، والبد من التقدُّ 

ـــير مواد هذه الالئحة 10/9 ــ ــ ــ ـــــتفيدين من تطبيق هذه الالئحةالفنية للهيئة فقط حق تفســ ــ ــ االلتزام بما الفنية  ، وعلى جميع املســ

 تفسيرات.يصدر عن الهيئة من 

 (   أحكام انتقالية11املادة )

ِّديجب على  11/1
 ألحكام ه تصــــحيح املور 

ً
  180 عن، خالل مدة ال تزيد الفنية ذه الالئحةأوضــــاعه وفقا

ً
من تاريخ نشــــرها في  يوما

 .الجريدة الرسمية

  365ُيمنع تداول املنتجات املخالفة بعد  11/2
ً
 في الجريدة الرسمية.  الفنية من تاريخ نشر هذه الالئحة يوما

لغي هذه الالئحة الفنية  11/3
ُ
 كل اللوائح الفنية السابقة في مجال هذه الالئحة الفنية -بعد اعتمادها  -ت

 النشر(   12املادة )

 
ُ
 الجريدة الرسمية.في  الفنية الالئحةه نشر هذت
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 (1) ملحق

ِّ  ،الثقيلةة ومعدات االشغال تنقلاآلالت املقائمة منتجات  (أ
 نات السالمة واملعدات القابلة للتبديلومكو 

  ذات العالقةواملواصفات القياسية 

 املنتج الرقم
عنوان القياسية باللغة 

 العربية
 رقم املواصفة القياسية عنوان املواصفة باللغة اإلنجليزية

1  

آالت ومعدات 

 التربة تحريك

 -- التربة تحريك معدات

 لإلبعاد األدنى للحد الوصول 

Earth-moving machinery -- 

Minimum access dimensions 
SASO ISO 2860 

2  
 أنظمة التربة تحريك معدات

 الوصول 

Earth-moving machinery -- 

Access systems 
SASO ISO 2867 

3  

 -- التربة تحريك معدات

 للمشغلين الطبيعية األبعاد

 األدنى الحيز يذ والغالف

 للمشغل

Earth-moving machinery -- 

Physical dimensions of operators 

and minimum operator space 

envelope 

SASO ISO 3411 

4  

 – التربة تحريك معدات

 التعاريف – الواقيات

 واملتطلبات

Earth-moving machinery -- 

Guards -- Definitions and 

requirements 

SASO ISO 3457 

5  

 أدوات -- التربة تحريك معدات

 :األول  الجزء -- الخدمة

 وأدوات العادية الصيانة

 الضبط

Earth-moving machinery -- 

Service tools -- Part 1: Common 

maintenance and adjustment 

tools 

SASO ISO 4510-1 

6  

 أدوات -- التربة تحريك معدات

 :الثاني الجزء -- الخدمة

 امليكانيكية والسواحب الدوافع

Earth-moving machinery -- 

Service tools -- Part 2: Mechanical 

pullers and pushers 

SASO ISO 4510-2 

7  
 طريقة -- التربة تحريك معدات

 التشغيل مركز موقع لتحديد

Earth-moving machinery -- 

Method for locating the centre of 

gravity 

  

SASO ISO 5005 

8  

 اآلالت -- التربة تحريك معدات

 - املطاطية اإلطارات ذات

 التوجيه متطلبات

Earth-moving machinery -- 

Rubber-tyred machines -- 

Steering requirements 

SASO ISO 5010 

9  

 التربة تحريك معدات

 واآلالت والجرارات واملعدات

 -- والحرث للزراعة الالزمة

 للمقعد الدليلية النقطة

Earth-moving machinery, and 

tractors and machinery for 

agriculture and forestry -- Seat 

index point 

SASO ISO 5353 
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 املنتج الرقم
عنوان القياسية باللغة 

 العربية
 رقم املواصفة القياسية عنوان املواصفة باللغة اإلنجليزية

10  

 -- التربة تحريك معدات

 لتشغيل العملي العرض

 املعدات

Earth-moving machinery -- Visual 

display of machine operation 
SASO ISO 6011 

11  
 -- التربة تحريك معدات

 للخدمة القياس عدادات

Earth-moving machinery -- 

Service instrumentation 
SASO ISO 6012 

12  
 -- التربة تحريك معدات

 األرضية السرعة تحديد

Earth-moving machinery -- 

Determination of ground speed 
SASO ISO 6014 

13  

 -- التربة تحريك معدات

 الهيدروليكية الحفارات

 ومعدات

 قوى  تحديد طرق  -- التحميل

 األدوات

Earth-moving machinery -- 

Hydraulic excavators and 

backhoe loaders -- Methods of 

determining tool forces 

SASO ISO 6015 

14  

 طرق  -- التربة تحريك معدات

 الكلية، اآلالت كتل قياس

 واملكونات معداتها

Earth-moving machinery -- 

Methods of measuring the 

masses of whole machines, their 

equipment and components 

SASO ISO 6016 

15  

 -- التربة تحريك معدات

 التحديد-- األساسية  االنواع

 التعاريف و واملصطلحات

Earth-moving machinery -- Basic 

types -- Identification and terms 

and definitions 

SASO ISO 6165 

16  

 -- التربة تحريك معدات

 والتفريغ التعبئة سدادات

 املستوى  ومقياس

Earth-moving machinery -- Drain, 

fill and level plugs 
SASO ISO 6302 

17  

 -- التربة تحريك معدات

 الجزء -- التزييت وصالت

 حلمة شكل ذات وصلة :األول 

Earth-moving machinery -- 

Lubrication fittings -- Part 1: 

Nipple type 

SASO ISO 6392-1 

18  

 -- التربة تحريك معدات

 الجزء -- التزييت وصالت

 املشحمة مخارج: الثاني

Earth-moving machinery -- 

Lubrication fittings -- Part 2: 

Grease-gun nozzles 

SASO ISO 6392-2 

19  

 رموز  -- التربة تحريك معدات

 للمشغل التحكم أدوات

 على تظهر التي األخرى  والرموز 

 -- املعدات شاشات

 العامة الرموز  :األول  الجزء

Earth-moving machinery -- 

Symbols for operator controls 

and other displays -- Part 1: 

Common symbols 

SASO ISO 6405-1 



 

 61من  20الصفحة 

 

 املنتج الرقم
عنوان القياسية باللغة 

 العربية
 رقم املواصفة القياسية عنوان املواصفة باللغة اإلنجليزية

20  

 

 رموز  -- التربة تحريك معدات

ل  التحكم أدوات ِّ
 
للمشغ

 على تظهر التي األخرى  والرموز 

 الجزء -- املعدات شاشات

دة الرموز  الثاني:  املحد 

 واآلالت وامللحقات للمعدات

Earth-moving machinery -- 

Symbols for operator controls 

and other displays -- Part 2: 

Specific symbols for machines, 

equipment and accessories 

SASO ISO 6405-2 

21  

 -- التربة تحريك معدات

 التصنيف -- القالبة األجسام

 الحج ي

Earth-moving machinery -- 

Dumper bodies -- Volumetric 

rating 

SASO ISO 6483 

22  

 -- التربة تحريك معدات

التقديرات  – الرفع مكشطات

 الحجمية

Earth-moving machinery -- 

Elevating scrapers -- Volumetric 

ratings 

SASO ISO 6484 

23  

 -- التربة تحريك معدات

 التصنيف -- الجارة املكشطة

 الحج ي

Earth-moving machinery -- 

Tractor-scraper -- Volumetric 

rating 

SASO ISO 6485 

24  

 – التربة تحريك معدات

 والوصول  الراحة مناطق

 التحكم ألدوات

Earth-moving machinery -- Zones 

of comfort and reach for controls 
SASO ISO 6682 

25  

 -- التربة تحريك معدات

 -- واألنظمة األبعاد تحديد

 اآللة قاعدةاألول:  الجزء

Earth-moving machinery -- 

Definitions of dimensions and 

codes -- Part 1: Base machine 

SASO ISO 6746-1 

26  

تحديد  -التربة تحريك معدات

 الجزء -- واألنظمة األبعاد

 وملحقاتها املعدات: الثاني

Earth-moving machinery -- 

Definitions of dimensions and 

codes -- Part 2: Equipment and 

attachments 

SASO ISO 6746-2 

27  

 -- التربة تحريك معدات

 الفنية املصطلحات -- البلدوزر

 التجارية واملواصفات

Earth-moving machinery -- 

Tractor-dozers -- Terminology 

and commercial specifications 

SASO ISO 6747 

28  
 -- التربة تحريك معدات

 والتخزين الحماية

Earth-moving machinery -- 

Preservation and storage 
SASO ISO 6749 

29  

يب -- التربة تحريك معدات  كت 

 املحتوى  )املشغل( التشغيل

 والشكل

Earth-moving machinery -- 

Operator's manual Content and 

format 

SASO ISO 6750 
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30  

 

 تقييم -- التربة تحريك معدات

 املشغل مقعد الهتزاز املختبر

Earth-moving machinery -- 

Laboratory evaluation of operator 

seat vibration 

SASO ISO 7096 

31  

 حواف -- التربة تحريك معدات

 في املستخدمة القطع

 البلدوزرات، الجرارات

 واملكشطات األرضية املدرجات

 واالبعاد الرئيسية اإلشكال --

 األساسية

Earth-moving machinery -- 

Cutting edges used on tractor-

dozers, graders and scrapers -- 

Principal shapes and basic 

dimensions 

SASO ISO 7129 

32  
 دليل -- التربة تحريك معدات

 املشغل تدريب إجراءات

Earth-moving machinery -- Guide 

to procedure for operator training 
SASO ISO 7130 

33  

 -- التربة تحريك معدات

 املصطلحات --الجرافات

 التجارية واملواصفات الفنية

Earth-moving machinery -- 

Loaders --Terminology and 

commercial specifications 

SASO ISO 7131 

34  

 -- التربة تحريك معدات

 الفنية املصطلحات -- القالبات

 التجارية واملواصفات

Earth-moving machinery -- 

Dumpers -- Terminology and 

commercial specifications 

SASO ISO 7132 

35  

 -- التربة تحريك معدات

 --) الحافر (الكاشط التراكتور 

 الفنية املصطلحات

 التجارية واملواصفات

Earth-moving machinery -- 

Tractor-scrapers -- Terminology 

and commercial specifications 

SASO ISO 7133 

36  

 -- التربة تحريك معدات

 -- التربة تمهيد معدات

 الفنية املصطلحات

 التجارية واملواصفات

Earth-moving machinery -- 

Graders -- Terminology and 

commercial specifications 

SASO ISO 7134 

37  

—التربة تحريدك معدات

 --الهيدروليكيةالحفارات 

 واملواصفات املصطلحات

 التجارية

Earth-moving machinery -- 

Hydraulic excavators -- 

Terminology and commercial 

specifications 

SASO GSO ISO 7135 

38  

 -- التربة تحريك معدات

 --األنابيب َمد معدات

 واملواصفات املصطلحات

 التجارية

Earth-moving machinery -- 

Pipelayers -- Terminology and 

commercial specifications 

SASO ISO 7136 
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39  

 املعدالت – التربة تحريك آالت

 النوع من للحاويات الحجمية

 للحفارات والجراف القالب

 والجرافات الهيدروليكية

Earth-moving machinery -- 

Volumetric ratings for hoe-type 

and grab-type buckets of 

hydraulic excavators and 

backhoe loaders 

SASO ISO 7451 

40  

 

 -- التربة تحريك معدات

 لآلالت الدوران أبعاد تحديد

 العجالت ذات

Earth-moving machinery -- 

Determination of turning 

dimensions of wheeled machines 

SASO ISO 7457 

41  

 -- التربة تحريك معدات

 وقواديس) اللودر (املحمل

 --للحفار األمامي التحميل

 الحجمية التقديرات

Earth-moving machinery -- 

Loader and front loading 

excavator buckets -- Volumetric 

ratings 

SASO ISO 7546 

42  

 رؤوس -- التربة تحريك معدات

 -- للحراث ملولبه

 أبعاد ماعدا ( واألبعاد األشكال

 )امللولبة األسنان

Earth-moving machinery -- 

Plough bolt heads -- Shapes and 

dimensions (excluding thread 

dimensions( 

SASO ISO 7852 

43  

 -- الطرق  أعمال معدات

 تدريب -- والصيانة التشغيل

 امليكانيكيين

Earth-moving Machinery - 

Operation and Maintenance - 

Training of Mechanics 

SASO ISO 8152 

44  

 -- التربة تحريك معدات

 -- والرصاصات األسطوانات

 الفنية املصطلحات

 التجارية واملواصفات

Earth-moving machinery -- 

Rollers and compactors -- 

Terminology and commercial 

specifications 

SASO ISO 8811 

45  

 -- التربة تحريك معدات

 التعاريف -- مجرفة

 التجارية واملواصفات

Earth-moving machinery -- 

Backhoe loaders -- Definitions 

and commercial specifications 

SASO ISO 8812 

46  

 قدرة -- التربة تحريك معدات

 الطبقات ألنبوب الرفع

 العجالت ذات والجرارات

 ) اللودرات (واملحمالت

 جانبية بدعامة املجهزة

Earth-moving machinery -- Lift 

capacity of pipelayers and 

wheeled tractors or loaders 

equipped with side boom 

SASO ISO 8813 

47  
 -- التربة تحريك معدات

 املميزة الفتحات

Earth-moving machinery -- 

Diagnostic ports 
SASO ISO 8925 
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48  
 اآللة -- التربة تحريك معدات

 املفردات-- لالستعمال الجاهزة

Earth-moving machinery -- 

Machine availability -- 

Vocabulary 

SASO ISO 8927 

49  

 -- التربة تحريك معدات

 -- املعدات سالمة بطاقات

 عامة مبادئ

Earth-moving machinery -- 

Machine safety labels -- General 

principles 

SASO ISO 9244 

50  

 -- التربة تحريك معدات

 املصطلحات -- اآللة إنتاجية

 والوحدات والرموز 

Earth-moving machinery -- 

Machine productivity -- 

Vocabulary, symbols and units 

SASO ISO 9245 

51  

 ريش -- التربة تحريك معدات

 -- العجالت ذو والجرار الجرار

 حجمية مقننات

Earth-moving machinery -- 

Crawler and wheel tractor dozer 

blades -- Volumetric ratings 

SASO ISO 9246 

52  

 الكابالت – التربة تحريك آالت

 -- الكهربائية واألسالك

 والعالمات التمييز أساسيات

Earth-moving machinery -- 

Electrical wires and cables -- 

Principles of identification and 

marking 

SASO ISO 9247 

53  

 -- التربة تحريك معدات

 األداء لإلبعاد، الوحدات

 القياس ودقة والقدرات

Earth-moving machinery -- Units 

for dimensions, performance and 

capacities, and their 

measurement accuracies 

SASO ISO 9248 

54  

 قائمه --التربة تحريك معدات

 اللغات متعددة بيانات

 -- املكافئة للمصطلحات

 عام :األول  الجزء

Earth-moving machinery -- 

Multilingual listing of equivalent 

terms -- Part 1: General 

SASO ISO/TS 9250-1 

55  

 قائمه -- التربة تحريك معدات

 اللغات متعددة بيانات

 -- املكافئة للمصطلحات

 واألبعاد األداء :الثاني الجزء

Earth-moving machinery -- 

Multilingual listing of equivalent 

terms -- Part 2: Performance and 

dimensions 

SASO ISO/TS 9250-2 

56  
 -- التربة تحريك معدات

 املنتج لتمييز الرق ي النظام

Earth-moving machinery -- 

Product identification numbering 

system 

SASO ISO 10261 
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57  

 البيئة -- التربة تحريك معدات

 -- باملشغل املحيطة

 املصطلحات : األول  الجزء

 والتعاريف

Earth-moving machinery -- 

Operator enclosure environment 

-- Part 1: Terms and definitions 

SASO ISO 10263-1 

58  

 البيئة -- التربة تحريك معدات

 -- باملشغل املحيطة

 تأثير تحديد :السادس الجزء

 الشمس ي التسخين

Earth-moving machinery -- 

Operator enclosure environment 

-- Part 6: Determination of effect 

of solar heating 

SASO ISO 10263-6 

59  
 أنظمة -- التربة تحريك معدات

 اإلقفال مفتاح بدء

Earth-moving machinery -- Key-

locked starting systems 
SASO ISO 10264 

60  

 جهاز -- التربة تحريك معدات

 املركب االسترجاع

 االداء متطلبات -- باملعدات

Earth-moving machinery -- 

Machine-mounted retrieval 

device -- Performance 

requirements 

SASO ISO 10532 

61  

 

 أجهزة -- التربة تحريك معدات

 األيسر الذراع دعم

Earth-moving machinery -- Lift-

arm support devices 
SASO ISO 10533 

62  

 -- التربة تحريك معدات

 -- الهيدروليكية الحفارات

 سعة

 الرفع

Earth-moving machinery -- 

Hydraulic excavators -- Lift 

capacity 

SASO ISO 10567 

63  

 قفل -- التربة تحريك معدات

 متطلبات-- املفصلي اإلطار

 األداء

Earth-moving machinery -- 

Articulated frame lock -- 

Performance requirements 

SASO ISO 10570 

64  
 أدوات -- التربة تحريك معدات

 للمشغل التحكم

Earth-moving machinery -- 

Operator's controls 
SASO ISO 10968 

65  
 مقعد -- التربة تحريك معدات

 واملتطلبات األبعاد – املشغل

Earth-moving machinery -- 

Operator's seat -- Dimensions 

and requirements 

SASO ISO 11112 

66  

 وصلة -- التربة تحريك آالت

 لبدء مساعدة كهربائية

 االضافي التشغيل

Earth-moving machinery -- 

Auxiliary starting aid electrical 

connector 

SASO ISO 11862 

67  

 أماكن -- التربة تحريك معدات

 كاللة -- والصيانة التشغيل

 الحواف

Earth-moving Machinery – 

Operation and Maintenance 

Areas – Bluntness of Edges 

SASO ISO 12508 
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68  

 -- التربة تحريك معدات

 اإلشارات، إرسال اإلضاءة،

 واألجهزة دليليه أضواء

 العاكسة

Earth-moving machinery -- 

Lighting, signalling and marking 

lights, and reflex-reflector devices 

SASO ISO 12509 

69  

 -- الطرق  أعمال معدات

 إرشادات -- والصيانة التشغيل

 الصيانة

Earth-moving machinery -- 

Operation and maintenance -- 

Maintainability guidelines 

SASO GSO ISO 12510 

70  
 أجهزة -- التربة تحريك معدات

 الساعة قياس

Earth-moving machinery -- Hour 

meters 
SASO ISO 12511 

71  

 دعم -- التربة تحريك معدات

 وأجهزة -- القالب جسم

 املشغل مقصورة ميل دعم

Earth-moving machinery -- 

Dumper body support and 

operator's cab tilt support devices 

SASO ISO 13333 

72  

 مقعد -- التربة تحريك معدات

 االنحراف حد حجم -- املدرب

 متطلبات و الفضاء غالف و

 األداء

Earth-moving machinery -- 

Trainer seat -- Deflection limiting 

volume, space envelope and 

performance requirements 

SASO ISO 13459 

73  

 حفار -- التربة تحريك معدات

 التعاريف -- األخاديد

 التجارية واملواصفات

Earth-moving machinery -- 

Trenchers -- Definitions and 

commercial specifications 

SASO ISO 13539 

74  
 -- التربة تحريك معدات

 الكهرومغناطيس ي التوافق

Earth-moving machinery -- 

Electromagnetic compatibility 
SASO ISO 13766 

75  

 مجال -- التربة تحريك معدات

 الخلفية واملرايا الرؤية

 معيار : الثاني الجزء -- للرؤية

 األداء

Earth-moving machinery -- Field 

of vision of surveillance and rear-

view mirrors -- Part 2: 

Performance criteria 

SASO ISO 14401-2 

76  

 وآالت التربة تحريك آالت

 تبادل -- املتنقلة الطرق  تشييد

 الجزء -- العمل مكدان بيانات

 املعمارية الهندسة نظام األول:

Earth-moving machinery and 

mobile road construction 

machinery -- Worksite data 

exchange -- Part 1: System 

architecture 

SASO ISO 15143-1 
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77  

 وآالت التربة تحريك آالت

 تبادل -املتنقلة الطرق  تشييد

 الجزء -- العمل مكان بيانات

 البيانات قاموس :الثاني

Earth-moving machinery and 

mobile road construction 

machinery -- Worksite data 

exchange -- Part 2: Data 

dictionary 

SASO ISO 15143-2 

78  

 حفار -- التربة تحريك معدات

 املصطلحات -- الكوابل

 التجارية واملواصفات الفنية

Earth-moving machinery -- Cable 

excavators -- Terminology and 

commercial specifications 

SASO GSO ISO 15219 

79  

 -- التربة تحريك معدات

 ألنظمة السالمة متطلبات

 للمشغل بعد عن التحكم

Earth-moving machinery -- Safety 

requirements for remote operator 

control systems 

SASO ISO 15817 

80  

 القدرة -- التربة تحريك معدات

 التدوير إعادة على

 طريقة و املصطلح -- واإلصالح

 الحساب

Earth-moving machinery -- 

Recyclability and recoverability -- 

Terminology and calculation 

method 

SASO ISO 16714 

81  

 -- التربة تحريك معدات

 ضغط متوسط تحديد

 التالمس

 للجرارات األرض ي

Earth-moving machinery -- 

Determination of average ground 

contact pressure for crawler 

machines 

SASO ISO 16754 

82  

 -- التربة تحريك معدات

 :األول  الجزء -- السالمة

 العامة املتطلبات

Earth-moving machinery -- Safety 

-- Part 1: General requirements 
SASO ISO 20474-1 

83  

 -- التربة تحريك معدات

 :الثاني الجزء -- السالمة

 البلدوزر جرارات متطلبات

Earth-moving machinery -- Safety 

-- Part 2: Requirements for dozers 

 

SASO ISO 20474-2 

84  

 السالمة -- التربة تحريك آالت

 متطلبات :الثالث الجزء –

 للمحمالت

Earth-moving machinery -- Safety 

--Part 3: Requirements for loaders 
SASO ISO 20474-3 

85  

 السالمة -- التربة تحريك آالت

 متطلبات: الرابع الجزء –

 للجرافات

Earth-moving machinery -- Safety 

-- Part 4: Requirements for 

backhoe-loaders 

SASO ISO 20474-4 

86  

 السالمة -- التربة تحريك آالت

 متطلبات الخامس: الجزء –

 الهيدروليكية للحفارات

Earth-moving machinery -- Safety 

-- Part 5: Requirements for 

hydraulic excavators 

SASO ISO 20474-5 
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87  

 السالمة -- التربة تحريك آالت

 متطلبات: السادس الجزء –

 للقالبات

Earth-moving machinery -- Safety 

-- Part 6: Requirements for 

dumpers 

SASO ISO 20474-6 

88  

 السالمة -- التربة تحريك آالت

 متطلبات: السابع الجزء –

 )التراكتور ( للمكشطات

Earth-moving machinery -- Safety 

-- Part 7: Requirements for 

scrapers 

SASO ISO 20474-7 

89  

 السالمة -- التربة تحريك آالت

 متطلبات: الثامن الجزء –

 تسوية آالت( االرض ملمهدات

 )االرض

Earth-moving machinery -- Safety 

-- Part 8: Requirements for 

graders 

SASO ISO 20474-8 

90  

 السالمة -- التربة تحريك آالت

 ملد متطلبات: التاسع الجزء –

 االنابيب

Earth-moving machinery -- Safety 

-- Part 9: Requirements for 

pipelayers 

SASO ISO 20474-9 

91  

 السالمة -- التربة تحريك آالت

 متطلبات: العاشر الجزء –

 الخنادق لحفارات

Earth-moving machinery -- Safety 

-- Part 10: Requirements for 

trenchers 

SASO ISO 20474-10 

92  

 السالمة -- التربة تحريك آالت

: عشر الحادي الجزء –

 ودفن االرض لتسوية متطلبات

 النفايات

Earth-moving machinery -- Safety 

-- Part 11: Requirements for earth 

and landfill compactors 

SASO ISO 20474-11 

93  

 السالمة -- التربة تحريك آالت

عشر:  الثاني الجزء –

 لحفارات متطلبات

 االسالك من حبل(الكابل

 )املعزولة

Earth-moving machinery -- Safety 

-- Part 12: Requirements for cable 

excavators 

SASO ISO 20474-12 

94  

 السالمة -- التربة تحريك آالت

 :عشر الثالث الجزء –

 التسوية لبكرات متطلبات

Earth-moving machinery -- Safety 

-- Part 13: Requirements for 

rollers 

SASO ISO 20474-13 

95  

 -- التربة تحريك معدات

 املصطلحات- األفقية املثاقب

 واملواصفات الفنية

Earth-moving machinery -- 

Horizontal directional drills -- 

Terminology and specifications 

SASO ISO 21467 
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96  

 -- التربة تحريك معدات

 لخزانات األداء متطلبات

 الوقود

 املعدنية غير

Earth-moving machinery -- 

Performance requirements for 

non-metallic fuel tanks 

SASO ISO 21507 

97  

 أنظمة -- التربة تحريك آالت

 -- السرقة من الحماية

 األداء و التصنيف

Earth-moving machinery -- Anti-

theft systems -- Classification 

and performance 

SASO ISO 22448 

98  

 رابط -- التربة تحريك آالت

 العجالت ذات الجرافة

 للمرفقات

Earth-moving machinery -- 

Wheeled loader coupler for 

attachments 

SASO ISO 23727 

99  

 -- التربة تحريك معدات

 تقارير ألربطة ملحقات

 )اللودرات ( املحمالت

Earth-moving machinery -- 

Coupling of attachments to skid 

steer loaders 

SASO ISO 24410 

100  

 أدلة -- التربة تحريك آالت

الهتزاز  االنفجار لتقدير

 على الركوب من بكامله الجسم

 البياناتاستخدام  – اآلالت

 بواسطة املقاسة املنسقة

 و واملنظمات الدولية املعاهد

 املصنعين

Earth-moving machinery -- 

Guidelines for assessment of 

exposure to whole-body 

vibration of ride-on machines -- 

Use of harmonized data 

measured by international 

institutes, organizations and 

manufacturers 

SASO ISO/TR 25398 

101  

 -- التربة تحريك معدات

 املصطلحات -- االستدامة

 وإعداد االستدامة وعوامل

 التقارير

Earth-moving machinery -- 

Sustainability -- Terminology, 

sustainability factors and 

reporting 

SASO GSO ISO 10987 

102  

 التربة تحريك ماكينات

 االرتفاع املتغيرة والشاحنات

 متطلبات -- الوعرة للتضاريس

 املاكينات تصميم

 على لالستخدام املخصصة

 الطريق

Earth-moving machinery and 

rough-terrain variable-reach 

trucks -- Design requirements for 

machines intended to be driven 

on road 

SASO GSO ISO 17253 
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103  

 نظم -- التربة تحريك آالت

 باستخدام اآلالت في التحكم

الجزء  – اإللكترونية املكونات

 وتطبيق استخدام: 2

 ISO القياسية املواصفة

15998 

Earth-moving machinery -- 

Machine control systems (MCS) 

using electronic components -- 

Part 2: Use and application of ISO 

15998 

SASO GSO ISO/TS 

15998-2 

104  

اآلالت 

واملعدات 

 الزراعية

 واآلالت الزراعية الجرارات

 والغابات الدفع للزراعة ذاتية

 املحيطة– املحتويات

األول:  الجزء -باملشغل

 املفردات

Tractors and self-propelled 

machines for agriculture and 

forestry - Operator enclosure 

environment - Part 1: vocabulary. 

SASO ISO 14269-1 

105  

 واآلالت الزراعية الجرارات

 والغابات الدفع للزراعة ذاتية

 املحيطة– املحتويات

 الثالث: الجزء –باملشغل

 التدفئة الشمسية تأثير تقدير

Tractors and self-propelled 

machines for agriculture and 

forestry - Operator enclosure 

environment -Part 3: 

Determination of effect of solar 

heating. 

SASO ISO 14269-3 

106  

 الزراعية واآلالت الجرارات

 ذات الهيدروليكية– الروابط

 السريع لإغراض اإلجراء

 العامة

Agricultural tractors and 

machinery - General purpose 

quick-action hydraulic couplers 

SASO ISO 5675 

107  

 الزراعية واآلالت الجرارات

 طريق عن املعدات– توصيل

 الثالث خلوص الربط نقاط

 املعدات حول  املنطقة

Agricultural tractors and 

machinery - Connection of 

implements via three-point 

linkage – Clearance zone around 

implement. 

SASO ISO 2332 

108  

 الدفع ذاتية واآلالت الجرارات

 تحكم أدوات للزراعة والغابات

 اإلزاحة– – عمل املشغل

 وطريقة املوقع بالقوة،

 التشغيل

Tractors and Self-Propelled 

Machinery for Agriculture and 

Forestry – Operator Controls – 

Actuating Force Displacement, 

Location and Method of 

Operation 

SASO ISO 15077 
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109  

 الزراعية والجرارات املعدات

 نقاط وصالت ذات العجالت

األول:  الجزء– – الثالث الشد

 Uحرف  شكل على وصلة

Agricultural wheeled tractors and 

implements - Three-point hitch 

couplers - Part 1: U-frame 

coupler. 

SASO ISO 11001-1 

110  

 الزراعية والجرارات املعدات

 نقاط وصالت ذات العجالت

الثاني:  الجزء– – الثالث الشد

  A حرف شكل على وصلة

Agricultural wheeled tractors and 

implements - Three-point hitch 

couplers - Part 2: A-frame 

coupler. 

SASO ISO 11001-2 

111  

 الزراعية والجرارات املعدات

 نقاط وصالت العجالت ذات

 الجزء– – الثالث الشد

 .الربط وصلة الثالث:

Agricultural wheeled tractors and 

implements - Three-point hitch 

couplers - Part 3: Link coupler. 

SASO ISO 11001-3 

112  

 الزراعية والجرارات املعدات

 نقاط وصالت ذات العجالت

الرابع:  الجزء– – الثالث الشد

 .القضيبية الوصلة

Agricultural wheeled tractors and 

implements - Three-point hitch 

couplers - Part 4: Bar coupler. 

SASO ISO 11001-4 

113  

 – والغابات للزراعة الجرارات

 بمسار عجالت ذات الجرارات

 الحماية : هياكل1ضيق الجزء 

 التثبيت االنقالب ذات عند

 األمامي

Agricultural and forestry tractors - 

Narrow-track wheeled tractors - 

Part 1: Front-mounted roll-over 

protective structures. 

SASO ISO 12003-1 

114  

 – والغابات للزراعة الجرارات

 بمسار عجالت ذات الجرارات

 هياكل الحماية :2ضيق الجزء 

 التثبيت االنقالب ذات عند

 الخلفي

Agricultural and forestry tractors - 

Narrow-track wheeled tractors - 

Part 2: Rear-mounted roll-over 

protective structures. 

SASO ISO 12003-2 

115  

 ذات الزراعية الجرارات

 األحمال العجالت وملحقاتها

األحمال – – األمامية

 .للملحقات

Agricultural wheeled tractors and 

attachments - Front loaders - 

Carriages for attachments. 

SASO ISO 23206 

116  

 للزراعة واآلالت الجرارات

 التقنية الوسائل– والغابات

 :3الجزء  -السالمة لضمان

 الجرارات 

Tractors and machinery for 

Agricultural and forestry - 

Technical means for ensuring 

safety - Part 3: Tractors. 

SASO ISO 4254-3 
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117  

 للزراعة واآلالت الجرارات

 -اإلضافية القدرة– والغابات

 .املشغل ملوقع املوصل

Tractors and machinery for 

Agriculture and forestry - 

Auxiliary-power - transmission 

connector for the operator 

station. 

SASO ISO 17612 

118  

 – والغابات للزراعة الجرارات

األول:  الجزء السالمة

 القياسية - الجرارات

Tractors for agriculture and 

forestry -- Safety -- Part 1: 

Standard tractors 

SASO ISO 26322-1 

119  
 املشغل الزراعية الجرارات

 الرؤية– ومجال

Tractors for agriculture -- 

Operator's field of vision 
SASO ISO 2457 

120  

 للزراعة واآلالت الجرارات

 التسلسلي التحكم -والغابات

 االتصال بيانات وشبكة

 وصلة الثالث: طبقة الجزء

 البيانات

Tractors and machinery for 

agriculture and forestry -- Serial 

control and communications data 

network -- Part 3: Data link layer 

SASO ISO 11783-3 

121  

 مأخذ عمود الزراعية الجرارات

األنواع  الخلفي القدرة –

 : املواصفات1الجزء  - 1،2،3

 متطلبات السالمة، العامة،

وحيز  الرئيس ي الواقي أبعاد

 الخلوص

Agricultural tractors - Rear-

mounted power take-off types 1, 

2 and 3 - Part 1: General 

specifications, safety 

requirements, dimensions for 

master shield and clearance zone. 

SASO ISO 500-1 

122  

 مأخذ عمود الزراعية الجرارات

األنواع  الخلفي القدرة –

 : جرارات2الجزء  - 1،2،3

 الواقي أبعاد الضيق، املسار

 الخلوص وحيز الرئيس ي

Agricultural tractors - Rear-

mounted power take-off types 1, 

2 and 3 - Part 2: Narrow-track 

tractors, dimensions for master 

shield and clearance zone. 

SASO ISO 500-2 

123  

 مأخذ عمود الزراعية الجرارات

 1،2،3األنواع  الخلفي - القدرة

 مأخذ عمود : أبعاد3الجزء –

 وأبعاد (PTOالرئيس ي ) القدرة

مأخذ  عمود موقع املخدد،

  (PTOالقدرة )

Agricultural tractors - Rear -

mounted power take-off types 1, 

2 and 3 - Part 3: Main PTO 

dimensions and spline 

dimensions, location of PTO. 

SASO ISO 500-3 
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124  

 الزراعية واآلالت الجرارات

 القدرة مأخذ إدارة– عمود

الجزء  – القدرة دخل ووصلة

 ومتطلبات العام : التصنيع1

 السالمة

Agricultural tractors and 

machinery - Power take-off drive 

shafts and power-input 

connection - Part 1: General 

manufacturing and safety 

requirements. 

SASO ISO 5673-1 

125  

 الزراعية واآلالت الجرارات

 القدرة مأخذ إدارة– عمود

 - القدرة دخل ووصلة

: املواصفات 2الجزء 

 مأخذ عمود إدارة الستعمال

وموقع  (،PTOالقدرة )

 إدارة عمود خط وخلوص

 (PIC( و )PTOالقدرة ) مأخذ

 املختلفة للملحقات

Agricultural tractors and 

machinery - Power take-off drive 

shafts and power-input 

connection – Part 2: Specification 

for use of PTO drive shafts, and 

position and clearance of PTO 

drive line and PIC for various 

attachments. 

SASO ISO 5673-2 

126  

 ذات الزراعية الجرارات

 املشغل مقعد– العجالت

 – لالهتزاز لقياسا مختبر

 املرسل

Agricultural wheeled tractors - 

Operators seat - Laboratory 

measurement of transmitted 

vibration. 

SASO ISO 5007 

127  

 والجرارات اآلالت مجال

 ذات العجالت الزراعية

 الكامل الجسم اهتزاز مقياس

 للمشغل–

Agricultural wheeled tractors 

field machinery - Measurement 

of whole-body vibration of the 

operator. 

SASO ISO 5008 

128  

 الدفع ذاتية واآلالت الجرارات

 ضبط للزراعة والغابات

 الطاقة،– – تشغيل املشغل

والطريقة  املوقع اإلزاحة،

 العملية

Tractors and self-propelled 

machinery for agricultural and 

forestry - Operator controls - 

Actuating forces, displacement, 

location and method of 

operation. 

SASO ISO 15077 

129  

 – الروابط الزراعية املركبات

 املركبات على امليكانيكية

األول:  الجزء– املسحوبة

 الشد للمقطع وحلقة األبعاد

 مم 30 / 50 العرض ي

Agricultural vehicles - Mechanical 

connections on towed vehicles - 

Part 1: Dimensions for hitch rings 

of 50 / 30 mm cross section. 

SASO ISO 6789-1 
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130  

 – الروابط الزراعية املركبات

 املركبات على امليكانيكية

 الثاني: الجزء– املسحوبة

 املقبض مع 40 االرتباط حلقة

Agricultural vehicles - Mechanical 

connections on towed vehicles - 

Part 2: coupling ring 40 with 

socket. 

SASO ISO 5692-2 

131  

 للزراعة واآلالت الجرارات

 لإلضاءة، التركيب– والغابات

 اإلضاءة وأدوات إشارة

 الطرق  على للسفر العالمات

 العامة

Tractors and machinery for 

agricultural and forestry - 

Installation of lighting, light 

signalling and marking devices 

for travel on public roadways. 

SASO ISO 16154 

132  

 للزراعة واآلالت الجرارات

 القدرة قصر– والغابات

 .الهيدروليكية

Agricultural and forestry tractors 

and implements - Hydraulic 

power beyond. 

SASO ISO 17567 

133  

 للزراعة واآلالت الجرارات

 التسلسلي التحكم -والغابات

الجزء  -شبكة االتصال وبيانات

 العامة املواصفات :األول 

 املتحركة االتصال لبيانات

Tractors and machinery for 

agriculture and forestry -- Serial 

control and communications data 

network -- Part 1: General 

standard for mobile data 

communication 

SASO ISO 11783-1 

134  

 للزراعة واآلالت الجرارات

 التسلسلي التحكم -والغابات

- شبكة االتصال وبيانات

 الطبيعية الطبقة :الثاني الجزء

Tractors and machinery for 

agriculture and forestry -- Serial 

control and communications data 

network -- Part 2: Physical layer 

SASO ISO 11783-2 

135  

 للزراعة واآلالت الجرارات

 التسلسلي التحكم -والغابات

 -شبكة االتصال وبيانات

 الشبكة طبقة :الرابع الجزء

Tractors and machinery for 

agriculture and forestry -- Serial 

control and communications data 

network -- Part 4: Network layer 

SASO ISO 11783-4 

136  

 للزراعة واآلالت الجرارات

 التسلسلي التحكم -والغابات

- شبكة االتصال وبيانات

 الشبكة إدارة :الخامس الجزء

Tractors and machinery for 

agriculture and forestry -- Serial 

control and communications data 

network -- Part 5: Network 

management 

SASO ISO 11783-5 
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137  

 للزراعة واآلالت الجرارات

 التسلسلي التحكم -والغابات

- شبكة االتصال وبيانات

 الطرفية :السادس الجزء

 الفعلية

Tractors and machinery for 

agriculture and forestry -- Serial 

control and communications data 

network -- Part 6: Virtual terminal 

SASO ISO 11783-6 

138  
 ذات الزراعية الجرارات

 القيادة متطلبات -العجالت

Agricultural wheeled tractors -- 

Steering requirements 
SASO ISO 10998 

139  

 للزراعة واآلالت الجرارات

 األبعاد تثبيت محور  -والغابات

 للعجلة

Tractors and machinery for 

agriculture and forestry -- Wheel-

to-hub fixing dimensions 

SASO ISO 5711 

140  

 ذات الزراعة الجرارات

 األحمال معدة العجالت

 األول: عمود الجزء - األمامية

 الثالث الربط ونقاط اإلدارة

Agricultural wheeled tractors -- 

Front-mounted equipment -- Part 

1: Power take-off and three- point 

linkage 

SASO ISO 8759-1 

141  

 ذات الزراعة الجرارات

 معدة األحمال -العجالت

  معدة :الثاني الجزء - األمامية

 الثابت االتصال

Agricultural wheeled tractors -- 

Front-mounted equipment -- Part 

2: Stationary equipment 

connection 

SASO ISO 8759-2 

142  

 الزراعية واآلالت الجرارات

 القدرة لخدمة التحكم- رموز 

 الهيدروليكية

Agricultural tractors and 

machinery -- Coding of remote 

hydraulic power services and 

controls 

SASO ISO 11471 

143  

 ذات الزراعية الجرارات

 القصوى  السرعة– العجالت

 التصميم طريقة

Agricultural wheeled tractors - 

Maximum speeds - Method of 

determination 

SASO ISO 2965 

144  

 -الزراعية واآلالت الجرارات

 األول: الجزء -احزمه املقاعد

 للمرس ى متطلبات املوقع

Tractors and machinery for 

agriculture - Seat belts - Part 1: 

Anchorage location requirements 

SASO ISO 3776-1 

145  

 -الزراعة واآلالت الجرارات

 الثاني: الجزء -املقاعد احزمه

 للمرس ى الصالبة متطلبات

Tractors and machinery for 

agriculture - Seat belts - Part 2: 

Anchorage strength requirements 

SASO ISO 3776-2 



 

 61من  35الصفحة 

 

 املنتج الرقم
عنوان القياسية باللغة 

 العربية
 رقم املواصفة القياسية عنوان املواصفة باللغة اإلنجليزية

146  

 -الزراعية الجرارات

 االسطوانات

 بعد عن التحكم الهيدروليكية

 للمعدات املجرورة

Agricultural tractors - Remote 

control hydraulic cylinders for 

trailed implements 

SASO ISO 2057 

147  
 – واآلالت الزراعية الجرارات

 املسار اتساعات

Agricultural tractors and 

machinery - Track widths 
SASO ISO 4004 

148  

 عمل مكان - الزراعية الجرارات

 -والدخول  الخروج املشغل،

 األبعاد

Agricultural tractors - Operator's 

workplace, access and exit - 

Dimensions 

SASO ISO 4252 

149  
 مكان -الزراعية الجرارات

 األبعاد - املشغل مقعد

Agricultural tractors - Operator's 

seating accommodation - 

Dimensions 

SASO ISO 4253 

150  

 للزراعة واآلالت الجرارات

 الهيدروليكي الربط– والغابات

 الكبح دائرة

Tractors and machinery for 

agriculture and forestry - 

Hydraulic coupling - Braking 

circuit 

SASO ISO 5676 

151  

 للزراعة واآلالت الجرارات

 الربط خوابير– والغابات

 – الزنبركية والخوابير

 واألبعاد املتطلبات

Tractors and machinery for 

agriculture and forestry - Linch 

pins and spring pins - Dimensions 

and requirements 

SASO ISO 7072 

152  

 -والغابات للزراعة الجرارات

 للتحكم والثقوب الزيادات

 الخارجية باملعدات

Tractors for agriculture and 

forestry - Mountings and 

apertures for external equipment 

controls 

SASO ISO 8935 

153  

ارات  لصيانة واآلالت الجر 

 التصنيف-- الغابات

 :0الجزء  – واملصطلحات

 والتصنيف التصنيف نظام

Tractors and machinery for 

agriculture and forestry -- 

Classification and terminology -- 

Part 0: Classification system and 

classification 

SASO ISO 3339-0 

154  

ة  اآلالت راعي   – األمان -الز 

 املاكينات :الجزء الخامس

 املدفوعة األلية

Agricultural machinery -- Safety -- 

Part 5: Power-driven soil-working 

machines 

SASO ISO 4254-5 
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155  

 للزراعة واآلالت الجرارات

 إرسال موصل -والغابات 

 ملحطة اإلضافي القوة

 .العامل

Tractors and machinery for 

agriculture and forestry -- 

Auxiliary-power-transmission 

connector for the operator station 

SASO ISO 17612 

156  
ارات ة الجر  راعي   متطلبات -الز 

 املقعد

Agricultural tractors -- 

Instructional seat 
SASO ISO 23205 

157  

 العجل ذات الزراعية الجرارات

 -األمامية األحمال -والحوامل

 مرفقات خلفية

Agricultural wheeled tractors and 

attachments -- Front loaders -- 

Carriages for attachments 

SASO ISO 23206 

158  

 للزراعة اآلالت الجرارات،

 -الحدائق والغابات، معدات

 املحتوى وتقديم -العامل أدلة

Tractors, machinery for 

agriculture and forestry, powered 

lawn and garden equipment -- 

Operator's manuals -- Content 

and presentation 

SASO ISO 3600 

159  

 للزراعة واآلالت الجرارات

 -الحدائق والغابات ومعدات

للعامل  التحكم رموز 

: 1جزء -األخرى  والعروض

موز   املعروفة الر 

Tractors, machinery for 

agriculture and forestry, powered 

lawn and garden equipment -- 

Symbols for operator controls 

and other displays -- Part 1: 

Common symbols 

SASO ISO 3767-1 

160  

 للزراعة اآلالت الجرارات،

 -الحدائق والغابات ومعدات

للعامل  رموز التحكم

 :2جزء  -األخرى  والعروض

موز   الجرارات و لآلالت الر 

 الزراعية

Tractors, machinery for 

agriculture and forestry, powered 

lawn and garden equipment -- 

Symbols for operator controls 

and other displays -- Part 2: 

Symbols for agricultural tractors 

and machinery 

SASO ISO 3767-2 

161  

 للزراعة اآلالت الجرارات،

 -الحدائق والغابات ومعدات

 مصورة األمان مجالت عالمات

 عامة مبادئ -للخطر

Tractors, machinery for 

agriculture and forestry, powered 

lawn and garden equipment -- 

Safety signs and hazard pictorials 

-- General principles 

SASO ISO 11684 
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162  

 للزراعة واآلالت الجرارات

 التسلسلي التحكم -والغابات

- بيانات االتصال وشبكة

 طبقة السابع: تنفيذ الجزء

 الرسائل تطبيق

Tractors and machinery for 

agriculture and forestry -- Serial 

control and communications data 

network -- Part 7: Implement 

messages application layer 

SASO ISO 11783-7 

163  

 للزراعة واآلالت الجرارات

 التسلسلي التحكم -والغابات

 -االتصال  بيانات وشبكة

 الثامن: الرسائل الجزء

 اآللية التسلسلية

Tractors and machinery for 

agriculture and forestry -- Serial 

control and communications data 

network -- Part 8: Power train 

messages 

SASO ISO 11783-8 

164  

 للزراعة واآلالت الجرارات

 التسلسلي التحكم -والغابات

 -االتصال  بيانات وشبكة

 ECU  جرار :التاسع الجزء

Tractors and machinery for 

agriculture and forestry -- Serial 

control and communications data 

network -- Part 9: Tractor ECU 

SASO ISO 11783-9 

165  

 للزراعة واآلالت الجرارات

 التسلسلي التحكم -والغابات

 -االتصال  بيانات وشبكة

 قاموسعشر:  الحادي الجزء

 املتحركة مقوم البيانات

Tractors and machinery for 

agriculture and forestry -- Serial 

control and communications data 

network -- Part 11: Mobile data 

element dictionary 

SASO ISO 11783-11 

166  

 للزراعة واآلالت الجرارات

 التسلسلي التحكم -والغابات

 -االتصال  بيانات وشبكة

 عشر: خادم الثالث الجزء

 امللف

Tractors and machinery for 

agriculture and forestry -- Serial 

control and communications data 

network -- Part 13: File server 

SASO ISO 11783-13 

167  
  املتطلبات -الزراعية الجرارات

 للتوجيه الالزمة

Agricultural tractors -- 

Requirements for steering 
SASO ISO 13598 

168  

 للزراعة واآلالت الجرارات

 التسلسلي التحكم -والغابات

 -االتصال  بيانات وشبكة

 عشر: خدمات الثاني الجزء

 التمييز عالمات

Tractors and machinery for 

agriculture and forestry -- Serial 

control and communications data 

network -- Part 12: Diagnostics 

services 

SASO ISO 11783-12 

169  

 الضغط -الزراعية الجرارات

 للمعدات الهيدروليكي

 . الزراعية

Agricultural tractors -- Hydraulic 

pressure for implements 
SASO GSO ISO 10448  
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 املنتج الرقم
عنوان القياسية باللغة 

 العربية
 رقم املواصفة القياسية عنوان املواصفة باللغة اإلنجليزية

170  

 ذات الزراعية الجرارات

 بثالث الربط– العجالت

الفئات : األول  الجزء -نقاط

1،2،3،4 

Agricultural wheeled tractors -- 

Rear-mounted three-point 

linkage -- Part 1: Categories 1, 2, 3 

and 4 

SASO GSO ISO 730-1  

171  

 عمود -الزراعية  الجرارات

 التثبيت ذات القدرة مأخذ

 ( الجزء1،2،3األنواع ) الخلفي

 العامة املواصفات :األول 

 واألبعاد السالمة ومتطلبات

 ومنطقة للترس الرئيس ي

 الخلوص

Agricultural tractors - Rear-

mounted power take-off types 1, 

2 and 3 - Part 1: General 

specifications, safety 

requirements, dimensions for 

master shield and clearance zone 

SASO GSO ISO 500-1 

172  

 عمود -الزراعية الجرارات

التثبيت  ذات القدرة مأخذ

 ( الجزء1،2،3األنواع ) الخلفي

 ذات املسار الجرارات الثاني:

 الرئيس ي الترس وأبعاد الضيق

 الخلوص ومنطقة

Agricultural tractors - Rear-

mounted power take-off types 1, 

2 and 3 - Part 2: Narrow-track 

tractors, dimensions for master 

shield and clearance zone 

SASO GSO ISO 500-2 

173  

 للزراعة واآلالت الجرارات

 التقنية الوسائل– والغابات

: 7الجزء  –السالمة  لضمان

الدراسات  الحصادات

 والقطن العلف حصادات

Tractors and machinery for 

Agricultural and forestry - 

Technical means for ensuring 

safety - Part 7: Combine 

harvesters, forage and cotton 

harvesters. 

SASO ISO 4254-7 

174  

 الحصادات -الحصاد معدات

 والتسمية التصميم - املركبة

 وتفريغ الحبوب خزان لسعة

 األداء جهاز

Equipment for harvesting - 

Combine harvesters - 

Determination and designation of 

grain tank capacity and unloading 

device performance 

SASO ISO 5687 

175  

 الحصادات -الحصاد  معدات

 املعادلة الشروط -املركبة 

 العناصر ألجزاء

Equipment for harvesting - 

Combine harvester - component 

parts Equivalent terms 

SASO ISO 5702 

176  
 األبعاد -الحصاد  معدات

 العلف آللة حصاد املناسبة

Equipment for harvesting - 

Dimensional compatibility of 

forage harvesting machinery 

SASO ISO 5715 
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 املنتج الرقم
عنوان القياسية باللغة 

 العربية
 رقم املواصفة القياسية عنوان املواصفة باللغة اإلنجليزية

177  

 الشفرات -الحصاد معدات

 -الزراعية  للمحشات الدوارة

 املتطلبات

Harvesting equipment - Blades 

for agricultural rotary mowers - 

Requirements. 

SASOISO 5718 

178  

 العناصر -الحصاد  معدات

 :1جزء  –املوحدة والوظيفية 

 املصطلحات

Equipment for harvesting -- 

Combines and functional 

components -- Part 1: Vocabulary 

SASO ISO 6689-1 

179  

 العناصر -الحصاد  معدات

 :2جزء –والوظيفية املوحدة 

 التي األداء والخصائص تقييم

 تم

Equipment for harvesting -- 

Combines and functional 

components -- Part 2: Assessment 

of characteristics and 

performance defined in 

vocabulary 

SASO ISO 6689-2 

180  

 -والحفظ  الحصاد معدات

 -املستديرة  الرزم صناعة

  واملواصفات املصطلحات

 التجارية

Equipment for harvesting and 

conservation -- Round balers -- 

Terminology and commercial 

specifications 

SASO ISO 11450 

181  

آالت ومعدات 

 الحفر

  -الصخور  حفر معدات

 املتكاملة الجذوع

Rock drilling equipment -- 

Integral stems 
SASO-ISO-721 

182  

-  الصخور  حفر معدات

 الحفر املجوفة قضبان

 والسداسية املستديرة

Rock drilling equipment -- 

Hollow drill steels in bar form, 

hexagonal and round 

SASO-ISO-722 

183  

 - الصخور  حفر معدات

 املطوقة املشكلة السيقان

 الظرفية والجلب بالطرق 

 الحفر لقضبان املناظرة لها

 السداسية املجوفة

Rock drilling equipment -- Forged 

collared shanks and 

corresponding chuck bushings 

for hollow hexagonal drill steels 

SASO-ISO-723 

184  

 -الصخور  حفر معدات

 من الفوالذ الحفر معدات

 للحفر املحززة القلوظة

 بالطرق،

 إلى مم 22 االسمية( )املقاسات

 مم 38

Rock drilling equipment -- Rope 

threaded drill steel equipment for 

percussive drilling, nominal sizes 

22 mm to 38 mm 

SASO-ISO-10207 
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 املنتج الرقم
عنوان القياسية باللغة 

 العربية
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185  

 - الصخور  حفر معدات

 من ناحية محززة قلوظة

 اليسار

Rock drilling equipment -- Left-

hand rope threads 
SASO-ISO-10208 

186  

 قضبان - الصخور  حفر

 الحفر الدوارة ومثاقيب الحفر

 - الجاف للحفر الدوارة

 التوصيل أبعاد

Rock drilling -- Rotary drill-rods 

and rotary drill-bits for dry 

drilling -- Connecting dimensions 

SASO-ISO-1717 

187  

 - الصخور  حفر معدات

 الحفر بوصلة قضبان

 للحفر الطرف مخروطية

 بالطرق 

Rock drilling equipment -- Drill 

rods with tapered connection for 

percussive drilling 

SASO-ISO-1718 

188  

 املمتد الحفر - الصخور  حفر

 لحفر معدات الفوالذ –

 - بالطرق  العميقة الحفر

 والدعم االتجاه وعكس

 واملعدات املقلوظة

بوصة  1 1 / 16 بوصة 1 1 / 4

 مم( 32و 27) 

Rock drilling -- Extension drill-

steel equipment for percussive 

long-hole drilling -- Reverse-

buttress-threaded equipments 1 

1/16 and 1 1/4 in (27 and 32 

mm) 

SASO-ISO-1721 

189  

 املمتد الحفر - الصخور  حفر

 لحفر معدات الفوالذ –

 - بالطرق  العميقة الحفر

 والدعم االتجاه عكس

 املقلوظة واملعدات

بوصة  2 1 / 2 بوصة 1 1 / 2

 مم( 64و 38)

Rock drilling -- Extension drill-

steel equipment for percussive 

long-hole drilling -- Reverse-

buttress-threaded equipments 1 

1/2 to 2 1/2 in (38 to 64 mm) 

SASO-ISO-1722 

عد قا ظة:و حمل
ُ
ِّدون مسؤولية التأكد من موقع ت

ئمة املواصفات القياسية املذكورة في هذا امللحق خاضعة للمراجعة، ويتولى املور 

 الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث املواصفات القياسية.
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 يقائمة املنتجات والترميز الجمرك  (ب

 المنتج الرقم
الترميز 

 الجمركي

1  

 قالمساحيأجهزة آلية لرش أو نثر أو نفث السوائل أو 

8424 
 آالت وأجهزة نفث البخار أو قذف الرمال

 آالت للرش بالنفث

 أجهزة رش المبيدات الحشرية

2  

 جرافات وجرافات تسوية )انجلدوزرات( 

8429 

 آالت تمهيد وتسوية وكشط )سكرابير(

 ومجارف آلية

 آالت استخراج ومحمالت بمجارف 

 أمامية، بجنازيرمحمالت ومحمالت بمجارف 

 آالت دك ومحادل رصف ذاتية الدفع

 درجة 360آالت ذات هيكل علوي دوار مدى دورانه

3  

 آالت وأجهزة ذاتية الدفع

8430 

للتحريك أو التمهيد أو التسوية أو الكشط أو الحفر أو الدك والتكتيل والتنقيب واالستخراج للتربة  آالت

 أو الخامات المعدنية أو خامات المعادن

 آالت غرز أو نزع األوتاد

 آالت تكسير الفحم أو الصخر 

 جارفات ونافخات الثلج

 آالت حفر األنفاق

4  

 جهزة قواديس أت وآالأجزاء معدة لالستعمال مع 

 مجارف، خطاطيف، كالليب، نصال الجرافات أو جرافات التسوية 8431

 مثاقب الحفر لآلبار

5  

 محاريث 

8432 

 

 آالت تفتيت كتل التربة ذات األقراص

 آالت تقليب التربة

 آالت تمهيد التربة

 آالت نزع األعشاب

 مباشر دون أدوات حرثآالت بذر 

 آالت غرس مباشر دون أدوات حرث

 آالت شتل مباشر دون أدوات حرث
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 المنتج الرقم
الترميز 

 الجمركي

 آالت بذر

 آالت غرس

 آالت شتل

 آالت فرش األسمدة العضوية

 آالت توزيع المخصبات

 آالت تنقية األرض من األحجار

 آالت خلخلة التربة للزراعة

 نصال، أقراص، أسطوانات، أسنانآالت تقليم المزروعات؛ 

6  

 بمحرك ذي أداة قص تدور بخط أفقي، قاصات أعشاب وحشائش اآلت 

8433 

 

 قضبان القطع التي تركب على الجرار )تراكتور(

 أجهزة لحصد الكأل

 مكابس القش أو العلف

 حصد ودراسوأجهزة آالت 

 آالت جني وحصد الجذور أو الدرنات

 وحزم القشمكابس جمع 

 التركيبات اآللية للرفع

 قضبان التوصيل الدوارة

 أدوات رفع الباالت

 التركيبات اآللية للحزم

 األسطواناتك، أشوا ط،أمشا، األسنان، نصال قاطعة

7  

 آالت وأجهزة آلية ذات وظيفة قائمة بذاتها 

8479 

 يماثلهاآالت وأجهزة لألشغال العامة أو المباني وما 

 آالت ضبط مستوى شكل السطح والتسوية المستخدمة في إنشاء الطرق

 آالت فرش الحصى

 آالت فرش االسفلت

 أجهزة تخطيط عالمات المرور على الطرق )عدا التي تعمل بالنفث(

المياه مكانس آلية دوارة لتنظيف الشوارع والميادين مركبة على صندوق للنفايات ومجموعة رش 

 )بدون السيارة(

 أجهزة تلميع األرضيات الصناعية

عدظة: و حمل
ُ
 املنتجات والتراميز الجمركية املوجودة في منصة سابر اإللكترونية هي النسخة املحدثة واملعتمدة. ت
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 ( 2امللحق )

 املتطلبات األساسية العامة للصحة والسالمة في اآلالت

 الرئيسةمتطلبات الصحة والسالمة      1

 مبادئ التكامل للسالمة   1/1

ة لالستخدام والتشغيل والتعديل والصيانة دون تعريض يجب تصميم اآلالت وتصنيعها بحيث تكون ُم  (أ ة وُمعد  ركب 

، وذلك عند تنفيذ هذه العمليات في ظل ظروف االستخدام املتوقعة، مع مراعاة حدوث أي األشخاص للخطر

ع على ن
 
 حو معقول.سوء  استخدام ُمتوق

والغرض من هذه االحتياطات هو القضاء على أي مخاطر خالل العمر االفتراض ي لآلالت، بما في ذلك مراحل 

 والتخلص منها. النقل والتجميع والتفكيك

ِّديجب على  (ب
 حسب الترتيب التالي: العمل على تطبيق املبادئ أدناه، - عند اختيار أنسب الطرق  - املور 

  تقليلها قدر اإلمكان )عدم العبث بتصميم اآلالت أو تركيبها(.الحد من املخاطر أو 

 .اتخاذ االحتياطات الوقائية الالزمة فيما يتعلق باملخاطر التي ال يمكن القضاء عليها 

  توعية املستخدمين باملخاطر التي ما تزال قائمة )بالرغم من اتخاذ االحتياطات الوقائية( الناتجة عن أي

 عن تحديد املتطلبات قصور في تدابير الحما
ً
ية املعتمدة، وتوضيح نوعية التدريب املطلوب، فضال

 لتوفير الحماية الشخصية من املعدات.

ِّد أن يتوخى الحذر عند االستخدام  (ج
عند تصميم وتركيب اآلالت وعند صياغة اإلرشادات، فإنه يجب على املور 

عه بشكل م
ُّ
 عقول.املعني لها، وكذلك عند أي سوء استخدام يمكن توق

هذا االستخدام أن ينُتج  ويجب تصميم اآلالت وتصنيعها بطريقة تمنع االستخدام غير الطبيعي إذا كان من شأن

م إلى طرائق عنه خطر ، متى ما كان ذلك مناسًبا، ويجب توجيه اإلرشادات بحيث يمكن لفت انتباه املستخدِّ

سب من خبرة.
ُ
 استخدام اآلالت وفقا ملا اكت

ل نتيجة االستخدام املعقول أو  يجب تصميم اآلالت (د ِّ
 
شغ

ُ
وتصنيعها مع األخذ في الحسبان القيود التي تعترض امل

ع ملعدات الوقاية الشخصية.
 
 املتوق

 يجب تزويد اآلالت بجميع املعدات وامللحقات الالزمة لتمكين تعديلها وصيانتها واستخدامها بأمان. (ه

 املواد واملنتجات    1/2

ِّض 
عر 

ُ
 ت

 
عة أثناء استخدام اآلالت يجب أال صن 

ُ
صحة وسالمة األشخاص للخطر،  -املواد أو املنتجات الداخلة في تصنيع اآلالت أو امل

على تفادي مخاطر التعرُّض بسبب التعبئة أو  -عند تصنيع اآلالت وتركيبها  -خاصة عند استخدام السوائل، ويجب الحرص 

 االستخدام أو اإلصالح أو تصريف مخلفاتها.

 اإلضاءة   1/3

ة، إذ قد يؤدي غيابها إلى التعرُّض للمخاطر بالرغم من وجود  يجب تزويد اآلالت بإضاءة مدمجة ومناسبة لعمليات التشغيل املعني 

 إضاءة طبيعية محيطة باآلالت.
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ب إزعاًجا للعين  ِّ
سب 

ُ
 ويجب تصميم وتركيب اآلالت، بحيث ال ت

ً
عن تشغيل اإلضاءة وإطفائها، مع التأكد من عدم وجود آثار  ناتجا

 جانبية خطيرة على األجزاء املتحركة بسبب سوء اإلضاءة.

ر، أو صيانة، فيجب توفير اإلضاءة املناسبة لها.  ِّ
 أما بالنسبة لإجزاء الداخلية التي تحتاج إلى فحص أو تعديل متكر 

 تصميم اآلالت لتسهيل التعامل معها   1/4

ناتها الخصائص التالية:ايجب أن يتو  1/4/1 ِّ
 فر في اآلالت أو أي أجزاء  من مكو 

 التعامل معها ونقلها بأمان. إمكان (أ

ناتها.  (ب ِّ
 تعبئتها وتصميمها بحيث ُيمكن تخزينها بأمان دون إتالف ملكو 

ناتها  -يجب  1/4/2 ِّ
 يكون هناك إمكانية لحدوث  -عند نقل اآلالت أو أي جزء من مكو 

 
أي تحرُّك مفافئ أو مخاطر نتيجة لعدم أال

ناتها وفًقا لإلرشادات، أما في الحاالت التي يحول وزن اآلالت أو  ِّ
االستقرار، طاملا كان التعامل مع اآلالت أو أي جزء من مكو 

ناتها املختلفة  ِّ
ا -حجمها أو شكلها أو مكو  ناتدون نقلها يدويًّ ِّ

االشتراطات بها ، فيجب أن تفي اآلالت أو أي أجزاء من مكو 

 التالية:

دة بملحقات للرفع. (أ  أن تكون ُمزو 

مة بحيث يمكن تركيبها مع هذه امللحقات. (ب  أن تكون ُمصم 

زة لتركيب جهاز رفع ليتسنى رفعها بسهولة. (ج أة/ُمجه   أن تكون ُمهي 

ا، فيجب مراعاة ما يلي: 1/4/3  عند نقل اآلالت أو أي   من أجزائها يدويًّ

 نقل بسهولة.أن تكون قابلة لل (أ

زة للرفع والتحرك بأمان. (ب  أن تكون ُمجه 

خاذ ترتيبات خاصة للتعامل مع األدوات أو أجزاء اآلالت  ِّ
 
التي قد تكون خطرة، حتى وإن كانت خفيفة ويجب كذلك ات

 الوزن.

 بيئة العمل   1/5

د  -يجب  ل -في ظل ظروف االستخدام املحد  ِّ
 
  ممكن، مع مراعاة توفير الظروف  تقليل اإلجهاد البدني الذي يواجه املشغ

إلى أدنى حد 

 البيئية املريحة مثل:

ل. (أ ل بتغيير أبعاد اآللة وقوتها وقدرتها على التحمُّ ِّ
 
 السماح للُمشغ

ل. (ب ِّ
 
شغ

ُ
 توفير مساحة كافية لسهولة حركة امل

د لآلالت. (ج ل العمل املحد   عدم تجاوز معد 

ل لآللة،  (د ِّ
 
شغ

ُ
ب زيادة عمليات مراقبة امل .تجنُّ

ً
ال  خاصة التي تتطلب تركيًزا مطو 

لين. (ه ِّ
 
 تعديل واجهة املستخدم/اآللة بما يتماش ى مع طبيعة املشغ

 مواضع التشغيل   1/6
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ل، أو إذا كانت اآلالت نفسها  ِّ
 
ل مصدًرا للمخاطر على صحة وسالمة املشغ ِّ

 
مث

ُ
إذا كان الغرض من هذه اآلالت هو استخدامها في بيئة ت

عة، ويجب أن 
 
ل ضد أي مخاطر متوق ِّ

 
ل مصدًرا للخطر، فيجب توفير وسائل كافية تضمن وجود ظروف عمل جيدة للمشغ ِّ

 
مث

ُ
ت

 
ً
مة أو مجهزة لتحقيق املتطلبات املذكورة في البند ) مقصورةبيكون موضع التشغيل مزودا ( أعاله، متى ما كان 1/5مناسبة مصم 

ن نقطة الخروج من  ِّ
 
مك

ُ
ة اإلخالء السريع، وعالوة على ذلك،  فإنه يجب توفير مخرج طوارئ املقصور ذلك مناسًبا، ويجب كذلك أن ت

خرج املعتاد، أما بالنسبة ل
َ
لة، فيجب الرجوع أيًضا إلى مكان العمل.في اتجاه غير اتجاه امل ِّ

 آلالت املتنق 

 املقاعد   1/7

ل مواضع )أماكن( العمل جزء ِّ
 
شك

ُ
 ت

ً
م هذه املواضع بطريقة  ا صم 

ُ
يكون املقعد مرفًقا مع اآللة، بحيث ال يتجزأ من اآللة، ويجب أن ت

 وذلك متى ما سمحت ظروف العمل بذلك.

ل، وعالوة على ذلك، فيجب أن يكون املقعد مناسًبا ويجب أن يمنح املقعد موضًعا ثابًتا  ِّ
 
 ومريًحا للمشغ

م، ا وقريب
ُّ
 .حتى يمكن التحكم بالعمل بسهولةمن أجهزة التحك

ل إلى أدن ِّ
 
ى وإذا كانت اآلالت معر ضة لالهتزازات، فيجب تصميم املقعد وتركيبه بطريقة من شأنها تقليل االهتزازات املنقولة إلى املشغ

ل، درجة ُمْم  ِّ
 
ل جميع الضغوط التشغيلية التي يمكن أن يتعر ض لها املشغ كنة و شكل معقول، ويجب أن يكون املقعد مصمًما لتحمُّ

ل، فيجب توفير سناد للقدمين مغطى بمادة مقاومة لالنزالق. ِّ
 
 وعند عدم وجود أرضية تحت أقدام املشغ

م     2
 
 أنظمة التحك

 أجهزة التحكم   2/1

 تكون أجهزة التحكم:يجب أن  2/1/1

 واضحة للعيان وقابلة للتعرُّف عليها، باستخدام الصور التوضيحية متى ما كان ذلك ممكًنا. (أ

د أو إهدار في الوقت، وكذلك دون وجود احتمالية لحدوث قع تسمح بتشغيلها بأمان دون تردُّ موضوعة في موا (ب

 لبس.

سقة مع وظيفتها. (ج
 
مة بطريقة تجعل حركتها مت  ُمصم 

م مثل وجود مفتاح التشغيل أو  (د
ُّ
واقعة خارج نطاق الخطر، فيما عدا حاالت الضرورة لبعض أجهزة التحك

 اإليقاف، وذلك في حاالت الطوارئ.

 موضوعة في مواقع آمنة حتى ال تتسبب في وقوع مخاطر إضافية. (ه

مة لالستخدام في حاالت الخطر والطوارئ، بحيث يمكن تشغيلها بإجرا (و ة وُمصم   ء محدد.محمي 

عة، ويجب إيالء اهتمام خاص بأجهزة اإليقاف عند  (ز
 
ل القوى التشغيلية املتوق نها من تحمُّ ِّ

 
مك

ُ
عة بطريقة ت ُمصن 

 حاالت الطوارئ التي ُيحتمل تعرُّضها كذلك إلى قوى تشغيلية كبيرة.

2/1/2  ِّ
ب لتنفيذ إجراءات متعد 

 
رك

ُ
م وت

ُّ
م فيها أجهزة التحك صم 

ُ
دة، خاصة تلك الحاالت التي ال يوجد فيها تواصل في الحاالت التي ت

باعه بشكل واضح عندما يقتض ي األمر ذلك  ِّ
 
 بين شخص وآخر، فيجب كتابة اإلجراء الواجب ات

ترتيب أجهزة التحكم بحيث يتوافق تنسيقها وأسلوب نقلها ومقاومتها للتشغيل مع اإلجراء الذي يجب القيام به، مع  يجب 2/1/3

 ن الظروف البيئية.األخذ في الحسبا
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ل قادًرا على قراءتها  2/1/4 ِّ
 
شغ

ُ
 يجب تزويد اآلالت باملؤشرات املطلوبة للتشغيل اآلمن، ويجب أن يكون امل

 من موضع التحكم.

م، باإلضافة إلى ضرورة تصميم  2/1/5
ُّ
ل من عدم وجود أي شخص في منطقة الخطر في جميع مواضع التحك ِّ

 
شغ

ُ
يجب أن يتأكد امل

 
ُّ
  نظام التحك

ر إمكانية تطبيق أي 
ُّ
م بطريقة تمنع بدء تشغيله عند عدم وجود أي شخص داخل نطاق الخطر، وعند تعذ

م إنذارا صوتيا أو مرئيا أو كليهما قبل بدء تشغيل اآلالت، مع إعطاء وقت 
ُّ
ي نظام التحك من تلك اإلجراءات، فيجب أن ُيعطِّ

 طر أو منع تشغيل اآلالت.كاف  ملغادرة األشخاص املعر ضين للخطر منطقة الخ

م في اآلالت من مواضع التحكم فقط، التي توجد في مكان واحد  -إذا لزم األمر  -يجب  2/1/6
ُّ
توفير وسائل تضمن اقتصار التحك

م بطريقة تجعل استخدام 
ُّ
دة مسبًقا، وعند وجود أكثر من موضع تحكم، فينبغي تصميم نظام التحك أو عدة أماكن محد 

ف الطارئ موضع واحد يح
ُّ
م في حاالت اإليقاف أو التوق

ُّ
ول دون استخدام املواضع األخرى، باستثناء عناصر التحك

 )نتيجة لحالة طارئة(. 

م املطلوبة،  2/1/7
ُّ
عندما يمكن تشغيل اآللة من خالل موضَعي تشغيل اثنين أو أكثر، فيجب تزويد كل موضع بجميع أجهزة التحك

لون عمل ِّ
 
شغ

ُ
 .ودون تعريف اآلخرين للخطربعضهم البعض،  دون أن ُيعيق امل

 بدء التشغيل   2/2

ز لهذا الغرض.بيجب أن يبدأ تشغيل اآلالت  جه 
ُ
م امل

ُّ
ل فقط(، وذلك من خالل جهاز التحك ِّ

 
شغ

ُ
 التشغيل املقصود )بقرار وإرادة من امل

 وهذا الشرط نفسه ينطبق في الحاالت التالية:

ف  (أ
ُّ
 أًيا كان السبب.إعادة تشغيل اآلالت بعد التوق

ر كبير (ب  في ظروف التشغيل. وقوع تغيُّ

التشغيل املقصود لجهاز آخر، بخالف بذلك، فيمكن إعادة تشغيل اآلالت أو إجراء تغييرات في ظروف التشغيل وعلى الرغم من 

 يؤدي ذلك إلى حدوث حالة خطرة.
 
ز لهذا الغرض، على أال جه 

ُ
م امل

ُّ
 جهاز التحك

تعمل في الوضع التلقائي، فقد يكون من املمكن بدء تشغيل اآلالت أو إعادة تشغيلها بعد إيقافها أو إجراء  وبالنسبة لآلالت التي

 يؤدي ذلك إلى أي وضع  خطر.
 
ل بشري، شريطة أال  تغيير  في ظروف التشغيل دون تدخُّ

م املختصة ببدء التشغيل، ومن ثم 
ُّ
لين للخطر إمكانيةوعندما تشتمل اآلالت على العديد من أجهزة التحك ِّ

 
شغ

ُ
، تعريض بعض امل

د،  فه في تسلسل محد 
ُّ
فيجب تركيب أجهزة إضافية للقضاء على هذه املخاطر، وإذا اقتضت اشتراطات السالمة بدء التشغيل أو توق

 فيجب أن يكون هناك أجهزة تضمن تطبيق هذه العمليات بالترتيب الصحيح.

 إيقاف التشغيل   2/3

 ل العاديإيقاف التشغي 2/3/1

ف التام بشكل آمن. (أ
ُّ
نها من االنتقال، إلى وضع التوق ِّ

 
م يمك

ُّ
 يجب تزويد اآلالت بجهاز تحك

م إليقاف بعض وظائف اآلالت أو جميعها، استناًدا إلى املخاطر  (ب
ُّ
دا بجهاز تحك يجب أن يكون كل موضع عمل مزو 

ل اآلالت بشكل آمن. شغ 
ُ
 القائمة، إلى أن ت

م األولوية في أدوات ال (ج
ُّ
م املتعلقة ببدء التشغيل. يجب أن تكون  -املتعلقة بإيقاف تشغيل اآلالت  -تحك

ُّ
 ألدوات التحك
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ف اآلالت أو وظائفها الخطرة  (د
ُّ
ة تلقائيا بمجرد توق الت املعني  ِّ

 
شغ

ُ
يجب أن يكون انقطاع اإلمداد في الطاقة عن امل

 عن العمل.

ميجب   (ه
ُّ
ف  استخدام جهاز تحك

ُّ
ة  -التوق الت، مع وجوب  -ألسباب تشغيلي  ِّ

 
شغ

ُ
دون قطع اإلمداد في الطاقة عن امل

ف واإلبقاء عليها.
ُّ
 مراقبة حالة التوق

ف في حالة الطوارئ  2/3/2
 
 التوق

اآلالت بجهاز واحد أو أكثر من أجهزة إيقاف الطوارئ، وذلك لتفادي أوضاع/حاالت الخطر الفعلي أو يجب تزويد  (أ

  الوشيك.

 ُيستثَنى من ذلك ما يلي: (ب

ف، أو اآلالت التي ال  (1
ُّ
ل من وقت التوق ِّ

 
ف الطوارئ فيها من حجم الخطر، إما لكونه ال ُيقل

ُّ
ل جهاز توق ِّ

 
ُيقل

 ألنه ال يعمل على تفعيل االحتياطات الالزمة للتعامل مع املخاطر.

 .شغال الثقيلةة ومعدات األ تنقلاآلالت امل (2

ف:يجب أن يكون جهاز  (ج
ُّ
 التوق

 واضحا للعيان، وتحديد مكانه سهال، ويمكن الوصول إليه بسرعة. (3

ب في حدوث مخاطر إضافية. (4  قادرا على إيقاف عملية التشغيل الخطرة في أسرع وقت ممكن، دون التسبُّ

 الوقائية أو السماح بها، متى ما كان ذلك ضرورًيا. vibration)قادرا على إطالق بعض االهتزازات ) (5

ف، فيجب دعم هذا األمر من خالل تعشيق جهاز إيقاف بمجرد ت (د
ُّ
ي أمر التوق ِّ

نشيط جهاز إيقاف الطوارئ بعد تلق 

 تجاوز هذا التعشيق على وجه التحديد. يمكنالطوارئ حتى 

 من خالل التشغيل  (ه
 
ف، بحيث ال يمكن فك تعشيق الجهاز إال

ُّ
يجب عدم تعشيق الجهاز دون تشغيل أمر التوق

 يؤدي فك تعشيق الجهاز إلى إعادة تشغيل اآللة، بل يسمح بإعادة التشغيل فقط.الصحيح فقط، ويج
 
 ب أال

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

 عنها. (ز
ً
 يجب أن تدعم أجهزة إيقاف الطوارئ تدابير الحماية األخرى دون أن تكون بديال

 يع اآلالتتجم   2/4

م 
ُّ
ف، بما في ذلك أجهزة تحك

ُّ
م من التوق

ُّ
ن عناصر التحك ِّ

 
مك

ُ
عند تصميم اآلالت أو أجزاء منها لتعمل مًعا، فيجب تصميمها بطريقة ت

ات ذات العالقة، وال سيما إذا كان استمرار التشغيل  الطوارئ، وأن يكون لديها القدرة على إيقاف تشغيل اآلالت، وجميع املعد 

ل خطورة. ِّ
 
 ُيشك

 اختيار أوضاع التحكم أو التشغيل   2/5

م أو التشغيل األخرى، باستثناء إيقاف الطوارئ. 2/5/1
ُّ
د جميع أوضاع التحك ِّ

م أو التشغيل املحد 
ُّ
 يجب أن ُيلغي وضع التحك

دة من التح 2/5/2 ِّ
بة بطريقة تسمح باستخدامها في أوضاع متعد 

 
مة وُمرك ب إذا كانت اآلالت ُمصم 

 
م أو التشغيل، األمر الذي يتطل

ُّ
ك

د وضع يمكن تأمينه في كل  ِّ
دة بُمحد  تفعيل تدابير وقائية أو إجراءات تشغيل مختلفة، فيجب أن تكون هذه اآلالت مزو 

م واحد.
ُّ
دات الوضع واضحة ومتوافقة مع وضع تشغيل أو تحك ِّ

 املواضع، وأن تكون كل محد 
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د بطر  2/5/3 ِّ
حد 

ُ
يقة تحديد أخرى، تعمل على تقييد استخدام وظائف معينة في اآلالت لفئات معينة من يمكن استبدال امل

 املشغلين.

لة للعمل حتى لو  -في بعض حاالت التشغيل  -يجب أن تكون اآلالت  2/5/4 لالجهاز الوقائي أو  أزيلمؤه 
 
د  يتيح، ويجب أن عط ِّ

ُمحد 

م قادرا على القيام باآلتي في وقت واحد:
ُّ
 التشغيل أو وضع التحك

م أو التشغيل األخرى. (أ
ُّ
 تعطيل جميع أوضاع التحك

ب إجراءات مستدامة.أإمكانية تشغيل الوظائف الخطرة فقط ب (ب
 
م التي تتطل

ُّ
 جهزة التحك

ع العواقب الوخيمة املترتبة على الخطر املنخفض فقط، مع من الوظائف الخطرة في حاالتإمكانية تشغيل  (ج

 املخاطر.

إجراءات التشغيل املقصودة أو غير املقصودة، وذلك من خالل بمنع تشغيل أي من الوظائف الخطرة  (د

رات اآلالت.  مستشعِّ

2/5/5  
َ
ستوف

ُ
د وضع التحكم أو التشغيل تدابير وقا إذا لم ت ِّ

ط محد  ِّ
 
ئية الشروط األر عة أعاله في نفس الوقت، فيجب أن ُينش

م 
ُّ
ل قادًرا على التحك ِّ

 
شغ

ُ
مة لضمان توفير نطاق تدخل آمن، وباإلضافة إلى ذلك، فيجب أن يكون امل تشغيل بأخرى ُمصم 

 األجزاء التي يعمل عليها من نقطة التعديل.

 انقطاع مصدر التيار الكهربائي   2/6

 يؤدي انقطاع التيار الكهربائي أو إعادة إيصاله بعد ا 2/6/1
 
النقطاع، أو حدوث تذبذب في التيار الكهربائي إلى وقوع حاالت يجب أال

ل خطورة. ِّ
 
مث

ُ
 ت

 :يجب إيالء اهتمام خاص ملا يلي 2/6/2

 حظر بدء تشغيل اآلالت بشكل مفافئ. (أ

 إلى أوضاع خطرة )حوادث( أو حاالت تمثل خطورة. تفض يعدم تغيير خاصيات اآلالت بطريقة عشوائية،  (ب

 إعطاء أمر باإليقاف.حظر منع إيقاف اآلالت عند  (ج

ِّكة من اآلالت. (د
 الحرص على عدم سقوط أو تطاير األجزاء املتحر 

ِّكة، مهما كان نوعها. (ه
ف التلقائي أو اليدوي لإجزاء املتحر 

ُّ
 عدم إعاقة التوق

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

 الوقاية من املخاطر امليكانيكية      3

 خطر فقدان االستقرار    3/1

ب خطر االنقالب أو السقوط أو التحرك العرض ي )غير  ناتها وتركيباتها مستقرة بالقدر الكافي لتجنُّ ِّ
يجب أن تكون اآلالت ومكو 

 املقصود( أثناء النقل أو التجميع أو التفكيك أو أي عمل آخر يتعلق بتشغيل اآلالت.

بوإذا كان شكل اآلالت أو تركيبها الصح ِّ
 يح ال يوفر ثباًتا كافًيا، فيجب توفير وسائل للتثبيت املناسب مع اإلشارة إلى ذلك في كتي 

 اإلرشادات.
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 خطر التفكيك أثناء التشغيل   3/2

ل الضغوط الواقعة عليها عند استخدامها. 3/2/1  يجب تجهيز أجزاء اآلالت وروابطها املختلفة بطريقة تسمح لها بتحمُّ

عة، وال سيما عند ظهور عالمات البلى أو التقادم أو  3/2/2
 
يجب أن تتناسب متانة املواد املستخدمة مع طبيعة بيئة العمل املتوق

 التآكل أو االحتكاك.

شير  3/2/3
ُ
ح اإلرشادات نوع ومعدل تكرار عمليات التفتيش والصيانة املطلوبة ألغراض السالمة، ويجب أن ت ِّ

يجب أن توض 

د استبدالها. -عندما يقتض ي األمر  –اإلرشادات  ِّ
حد 

ُ
 إلى األجزاء املعر ضة للبلى واملعايير التي ت

كها بالرغم من اتخاذ تدابير السالمة، فيجب تثبيت  3/2/4
ُّ
في الحاالت التي يوجد فيها خطر من انفصال بعض أجزاء اآللة أو تفك

ة أو وضعها أو حمايتها بطريقة تسمح باحتواء  الشظايا لتفادي حدوث أوضاع خطرة. األجزاء املعني 

ل  -خاصة تلك التي تقع تحت ضغط عال   -يجب أن تكون كل من األنابيب الصلبة واملرنة التي تنقل السوائل  3/2/5 قادرة على تحمُّ

اء  تة بقوة لضمان عدم وجود مخاطر جر  ة وُمثب  الضغوط الداخلية والخارجية املحتملة، ويجب أن تكون محمي 

 خدام.االست

ب تعرُّض األشخاص للخطر: 3/2/6 ى اآللة بمواد املعالجة تلقائًيا، فيجب استيفاء الشروط أدناه، وذلك لتجنُّ
 
غذ

ُ
 عندما ت

 تالمس بين املشغولة )قطعة العمل( واآللة، فيجب أن تكون اآللة في حالتها الطبيعية وقابلة للتشغيل.حدوث ند ع (أ

 وحركة اآللة.فيجب أن يكون هناك تناسق بين حركة التغذية الخطأ(، بأو  )بقصدعند بدء تشغيل اآللة أو إيقافها  (ب

 املخاطر الناتجة عن سقوط األجسام أو تطايرها             3/3

 يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة ملنع املخاطر الناتجة عن السقوط أو األجسام املتطايرة.

 الزوايا املخاطر املتعلقة باألسطح أو الحواف أو  3/3/1

 تكون أجزاء الجهاز 
 
ب في حدوث  -التي يمكن الوصول إليها  -يجب أال ذات حواف أو زوايا حادة، أو ذات أسطح خشنة، مما قد يتسب 

 إصابات، وذلك بقدر ما تسمح به أهداف االستخدام.

 املخاطر املتعلقة باآلالت املركبة 3/3/2

 ِّ
 
مك

ُ
ب بطريقة ت

 
رك

ُ
م اآلالت وت صم 

ُ
، دون الحاجة إلى استخدام العناصر األخرى، التي ةن من استخدام كل عنصر على حديجب أن ت

ستخدم اآلالت بغرض تنفيذ عمليات مختلفة تتطلب إزالة قطعة العمل املوجودة، 
ُ
ل خطًرا على مستخدميها، وذلك عندما ت ِّ

 
شك

ُ
قد ت

ة أو إيقافها بشكل منفصل.وذلك بين كل عملية وأخرى يدوًيا، مما يتطلب إمكانية بدء تشغيل أي ع  نصر من العناصر غير املحمي 

 املخاطر املتعلقة بتغيير ظروف التشغيل 3/3/3

عندما تؤدي اآلالت عمليات تشغيل في ظروف مختلفة، فيجب تصميمها وتصنيعها وتهيئتها وتركيبها بطريقة يمكن من خاللها تهيئة 

 وتعديل هذه الظروف بأمان وموثوقية.

 املخاطر املتعلقة باألجزاء املتحركة 3/3/4

د  ب بطريقة تمنع مخاطر التالمس الذي يمكن أن يؤدي إلى وقوع حوادث، أو أن تزو 
 
رك

ُ
م األجزاء املتحركة من اآللة وت صم 

ُ
يجب أن ت

 بأجهزة وقائية.
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ل
ُّ
ِّكة من اآلل غير اإلرادي يجب اتخاذ جميع الخطوات الالزمة ملنع التعط

ة املشارِّكة في العمل، وعند وجود احتمال لإجزاء املتحر 

ل 
ُّ
دة )املالئمة( إن أمكن ذلك،  -على الرغم من اتخاذ االحتياطات الالزمة  -لحدوث تعط فيجب توفير أجهزة وأدوات الحماية املحد 

ل املعدات بأمان. 
ُّ
 بما يمنع تعط

تة على اآلالت نوعية ه ثب 
ُ
ح اإلرشادات والعالمات امل ِّ

 ذه األجهزة الوقائية املالئمة وكيفية استخدامها.ويجب أن توض 

 نوع الحماية ضد املخاطر الناتجة عن األجزاء املتحركة 3/3/5

يجب اختيار الواقيات أو أجهزة الحماية من املخاطر الناتجة عن تشغيل األجزاء املتحركة وفقا لنوع املخاطر، ويجب كذلك 

 يار.استخدام اإلرشادات أدناه للمساعدة في االخت

مة لحماية األفراد ضد املخاطر الناتجة عن األجزاء املتحركة من اآللة التي تقوم بالعمل بما  صم 
ُ
يجب أن تتسم أجهزة الوقاية امل

 يلي:

 أدناه. 4/2/1الثابتة الواردة في البند  تكون وفقا للواقياتإما أن  (1

 أدناه. 4/2/2أو تكون وفقا للواقيات املتحركة )املقفلة( الواردة في البند  (2

 على أنه ينبغي استخدام الواقيات املتحركة )املقفلة( عندما ُيفترض الدخول املتكرر.

 بالعملية نقل األجزاء املتصلة 3/3/6

ِّكة املتصلة بالعملية  -يجب أن تكون الواقيات أو أجهزة الحماية 
مة لحماية األفراد ضد املخاطر الناتجة عن األجزاء املتحر  املصم 

 الخيارات التالية: ضمن أحد –

 أدناه. 4/2/1إما أن تكون وفقا للواقيات الثابتة الواردة في البند  (أ

 أدناه. 4/2/2أو تكون وفقا للواقيات املتحركة املتشابكة الواردة في البند  (ب

ل الواردة في البند  (ج ِّ
 
 أدناه. 4/2/2أو تكون وفقا ألجهزة حماية املشغ

 أو تكون مزيجا من الخيارات أعاله. (د

ِّكة املتصلة بالتشغيل بسبب ضرورة تدخل وفي 
ن من الوصول بشكل كامل إلى بعض األجزاء املتحر 

ُّ
حالة عدم التمك

ل في العمليات، فيجب تزويد تلك األجزاء بما يلي: ِّ
 
 املشغ

ِّكة ُمقفلة تمنعأجهزة واقية ثابتة أو  (أ
ستخَد  متحر 

ُ
ِّكة املتصلة بالتشغيل التي لم ت

 م أثناء العمل.الوصول إلى األجزاء املتحر 

ِّكة املتصلة بالتشغيل  4/2/2في البند وارد واقيات قابلة للتعديل وفقا ملا هو  (ب
أدناه، بما يمنع الوصول إلى األجزاء املتحر 

ِّكة حينما يراد الوصول إليها.
 املتحر 

م بها 3/3/7
 
 مخاطر التحر كات غير املتحك

ل ذلك أي خطورة. أن تتوقف –عند إيقاف أي جزء من أجزاء اآللة  -يجب  ِّ
 
 اآللة بشكل كامل، ويجب أال ُيشك

 الحمايةالوقاية و الخصائص املطلوبة ألجهزة     4

 املتطلبات العامة    4/1

 فر في الواقيات وأجهزة الحماية الخصائص التالية:ايجب أن يتو  4/1/1
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 تكون ذات هيكل صلب. (أ

ت بشكل آمن. (ب ثب 
ُ
 ت

ي إلى أي مخاطر إضافية. (ج ِّ
 ال تؤد 

 بسهولة. أو عدم تشغيلها تخطيهاعدم  (د

وضع على مسافة كافية من منطقة الخطر. (ه
ُ
 ت

 عدم عرقلة عمليات اإلنتاج. (و

ن من تنفيذ العمل األساس ي فيما يتعلق بتركيب أو استبدال األدوات وتنفيذ أعمال الصيانة  (ز ِّ
 
مك

ُ
تقييد الوصول بت

 أو تعطيل جهاز الحماية، متى كان ذلك ممكًنا. حصرًيا إلى منطقة تنفيذ العمليات دون الحاجة إلى إزالة الجهاز

على الحماية من األجسام أو املواد املتطايرة أو الساقطة، وكذلك الحماية  -كلما أمكن ذلك  -يجب أن تعمل أجهزة الوقاية  4/1/2

 من االنبعاثات الناتجة عن تشغيل اآلالت.

 متطلبات أجهزة الوقاية الخاصة    4/2

 ة الثابتةأجهزة الوقاي 4/2/1

ات الخطرة التي يمكن إزالتها أثناء التشغيل العادي أو أعمال الثابتة  (أ هي عبارة عن أغطية تمنع الوصول إلى أجزاء املعد 

عد كل من األغطية واألجزاء األخرى 
ُ
ل أو الصانع أو املتخصص إزالتها ضمن  -التنظيف أو الصيانة، وت ِّ

 
التي يمكن للُمشغ

 جزء –ت األساس ي على اآلال عمله 
ً
ات، ول ا  أجهزة وقاية.  يستمن هيكل املعد 

 يجب التأكد من وضع أجهزة الوقاية الثابتة من خالل أنظمة يمكن فتحها أو إزالتها بأدوات خاصة فقط. (ب

 يجب أن تظل أنظمة التثبيت متصلة بأجهزة الوقاية أو اآلالت عند إزالة أجهزة الوقاية كلما أمكن ذلك. (ج

 الوقاية في مكانها دون أجهزة التثبيت الخاصة بها، كلما أمكن ذلك. يجب أال تستقر أجهزة (د

ِّكة املتشابكة   4/2/2
 الحواجز املتحر 

ِّكة املتشابكة يجب أن: (أ
 الحواجز املتحر 

 تظل متصلة باآللة عند فتحها كلما أمكن. (1

2)  
 
ب بطريقة ال يمكن تعديلها إال

 
رك

ُ
م وت صم 

ُ
 إجراء ُمعتَمد.بت

 :يضمن ما يلالوقاية املتحركة املتشابكة بجهاز تعشيق ي يجب أن ترتبط أجهزة (3

 .منع بدء وظائف اآللة الخطرة حتى غلق أجهزة الوقاية 

 مغلقة. إصدار أمر إيقاف عندما تكون أجهزة الوقاية غير 

ف الوظائف الخطرة، فيجب أن ترتبط الواقيات امل (ب
ُّ
ل من الوصول إلى منطقة الخطر قبل توق ِّ

 
شغ

ُ
ِّكة متى ما تمكن امل

تحر 

 :يضمن ما يليبجهاز قفل الجهاز الواقي، باإلضافة إلى جهاز التعشيق الذي 

 .منع بدء وظائف اآلالت الخطرة حتى غلق الجهاز الواقي وإحكام قفله 
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  املحافظة على بقاء الجهاز جهاز الوقاية مغلًقا حتى التأكد من زوال مخاطر اإلصابة الناتجة عن وظائف

 اآللة الخطرة.

ناتها.يجب  (ج ِّ
ل أحد مكو 

ُّ
ف وظائف اآللة عند فقد أو تعط

ُّ
ِّكة املقفلة بطريقة تمنع بدء أو توق

 تصميم أجهزة الوقاية املتحر 

د الوصول  4/2/3 ِّ
قي 

ُ
 الواقيات القابلة للتعديل التي ت

ِّكة الالزمة للع
د الوصول إلى تلك املواضع من األجزاء املتحر  ِّ

قي 
ُ
 مل يجب أن تكون:الواقيات القابلة للتعديل التي ت

 قابلة للتعديل يدوًيا أو تلقائًيا وذلك وفقا لنوع العمل. (أ

 قابلة للتعديل بشكل سريع دون استخدام األدوات. (ب

 املتطلبات الخاصة ألجهزة الحماية 4/2/4

م بطريقة تسمح بـما يلي: (أ
ُّ
 يجب تصميم أجهزة الحماية ودمجها مع نظام التحك

1)  ِّ
ل الوصول إليها.عدم إمكانية تشغيل األجزاء املتحر  ِّ

 
 كة في الوقت الذي يمكن للُمشغ

 عدم وصول األفراد إلى األجزاء املتحركة في الوقت الذي ال تزال فيه تلك األجزاء في وضع الحركة. (2

لها. (3 ِّ
 
ناتها أو تعط ِّ

ف الوظائف الخطرة لآللة عند فقدان أحد مكو 
ُّ
 منع بدء أو توق

د.يجب تعديل أجهزة الحماية القابلة للتعديل  (ب  من خالل إجراء محد 

 املخاطر الناتجة عن الحوادث األخرى    5

 اإلمداد بالطاقة   5/1

بة وُمجهزة بطريقة تمنع حدوث األخطار ذات الطبيعة  (أ
 
مة وُمرك صلة بالتيار الكهربائي ُمصم  يجب أن تكون اآللة املت 

 الكهربائية.

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

 املنخفض.

 الكهرباء الساكنة   5/2

 يجب تصميم اآلالت وتركيبها بطريقة تمنع أو تُحدُّ من احتمالية تراكم الشحنات الكهربية الخطيرة، أو تزويدها بنظام تفريغ.

 مصادر إمدادات طاقة غير كهربائية 5/3

ى اآللة 
 
غذ

ُ
بمصدر طاقة غير الكهرباء، فيجب تصميمها وتجهيزها بحيث يمكن تفادي جميع املخاطر املحتملة املرتبطة عندما ت

 الطاقة األخرى. بمصادر

 األخطاء في التركيب 5/4

ل األخطاء  5/4/1 ِّ
 
شك

ُ
 أن حدوث ذلك  -املحتمل حدوثها عند تركيب أو إعادة تركيب أجزاء معينة في اآللة  -قد ت

 
مصدًرا للخطر، إال

 بسبب طريقة تصميم وتكوين هذه األجزاء 
ً
غير مقبول، ويجب وضع املعلومات اإلرشادية كافية على تلك األجزاء  يعد أمرا

ِّكة والعلب الخاصة بطريقة أو على العلب الخاصة بها، و 
يجب تثبيت )وضع( املعلومات اإلرشادية نفسها على األجزاء املتحر 

ح اتجاهات الحركة لتفادي وقوع املخاطر. ِّ
وض 

ُ
 ت
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بيجب أن يتضمن  5/4/2 ِّ
 معلومات مستفيضة عن تلك املخاطر. - عند الضرورة -اإلرشادات  كتي 

ل التوصيالت الخاطئة مصدًرا  5/4/3 ِّ
 
شك

ُ
 أن هذا األمر ُيعدُّ غير ممكن بسبب طريقة تصميم اآللة، ويجب وضع قد ت

 
للمخاطر، إال

 )تثبيت( معلومات إرشادية كافية على األجزاء املراد توصيلها، وكذلك على وسائل الربط الكهربائي كلما أمكن ذلك.

 درجات الحرارة القصوى    5/5

دة ملنع مخاطر اإل  اتخاذ احتياطاتجب ي 5/5/1 ل ألجزاء اآلالت أو االقتراب منها أو من املواد ُمحد  ِّ
 
شغ

ُ
صابة الناتجة عن مالمسة امل

 ذات الحرارة املرتفعة أو املنخفضة.

ب مخاطر املواد الساخنة أو الباردة املتناثرة، الناتجة عن عمل اآللة. 5/5/2  يجب اتخاذ الخطوات الضرورية لتجنُّ

 الحرائق 5/6

بطريقة تساعد على تفادي خطر نشوب الحرائق، أو الخطر من ارتفاع درجة الحرارة بسبب اآللة يجب تصميم اآلالت وتركيبها 

 نفسها، أو الخطر من الغازات أو السوائل أو الغبار أو األبخرة أو غيرها من املواد الناتجة عن استخدام بعض اآلالت.

 االنفجارات 5/7

الت نفسها، أو بسبب الغازات أو السوائل أو الغبار أو األبخرة أو غيرها من يجب تصميم اآلالت بطريقة تمنع الخطر من انفجار اآل

 املواد الناتجة عن تشغيل اآلالت أو املواد املستخدمة فيها.

ملتطلبات اللوائح الفنية واملواصفات القياسية ذات   -متى ما ُوجد خطر انفجار نتيجة استخدام اآلالت  -يجب أن تستوفي اآلالت 

ات املستخدمة في األجواء القابلة لالنفجار.العالقة بت  صميم واستخدام املعد 

 الضوضاء 5/8

ل( من املخاطر الناتجة عن انبعاثات الضوضاء إلى أدنى مستوى ممكن، مع  5/8/1 ِّ
 
قل

ُ
حدُّ )ت

َ
يجب تصميم اآلالت وتركيبها بطريقة ت

ة املتقدمة، وتوفير وسائل تقليل   الضوضاء، والسيما عند مصادر الضوضاء.مراعاة استخدام الوسائل التقني 

 يمكن تقييم مستوى انبعاث الضوضاء بالرجوع إلى بيانات االنبعاثات النسبية آلالت مماثلة. 5/8/2

 االهتزازات 5/9

ل( من املخاطر الناتجة عن االهتزازات الصادرة منها إلى أدنى مستو  5/9/1 ِّ
 
قل

ُ
حدُّ )ت

َ
ى، مع يجب تصميم اآلالت وتركيبها بطريقة ت

م التقني وتوفير وسائل تقليل االهتزازات، والسيما عند مصادر االهتزازات.  مراعاة استخدام وسائل التقدُّ

 يمكن تقييم مستوى انبعاثات االهتزازات بالرجوع إلى بيانات االنبعاثات النسبية في آالت مماثلة. 5/9/2

 اإلشعاع 5/10

 األفراد. فييجب منع انبعاثات اإلشعاعات غير املرغوب فيها أو تخفيضها إلى أدنى مستوى ممكن، بحيث ال تؤثر سلًبا  5/10/1

 تزيد االنبعاثات اإلشعاعية األيونية على املستوى األدنى الحتياج اآللة أثناء التشغيل والتنظيف، وعند وجود  5/10/2
 
يجب أال

 حتياطات/اإلجراءات الوقائية الالزمة.خطر، فإنه يجب تطبيق اال 

 تزيد االنبعاثات اإلشعاعية الوظيفية غير املؤينة  5/10/3
 
  -أثناء التشغيل والتنظيف  -يجب أال

ً
على املستويات التي ال تؤثر سلبا

 صحة وسالمة األفراد. في

 إشعاع الليزر 5/11
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 مراعاة ما يلي: -عند استخدام معدات الليزر  –يجب 

 يم معدات الليزر املوجودة في اآلالت وتركيبها بطريقة تمنع انبعاث اإلشعاعات بشكل مفافئ.يجب تصم (أ

ال واإلشعاع الناتج عن االنعكاس أو  (ب يجب حماية معدات الليزر املوجودة في اآلالت بطريقة تجعل اإلشعاع الفع 

 االنتشار، واإلشعاع الثانوي غير ضار بالصحة.

ب املعدات  (ج  تتسب 
 
صة ملراقبة معدات الليزر أو تعديلها  -البصرية يجب أال في حدوث أي مخاطر صحية بسبب  -املخص 

 أشعة الليزر. 

 انبعاثات املواد الخطرة   5/12

ب استنشاق املواد الخطرة أو ابتالعها أو مالمستها للجلد والعينين يجب تصميم اآلالت  5/12/1 وتركيبها بطريقة تساعد على تجنُّ

 أو اختراقها للجلد. املخاطيةواألغشية 

بها  -يجب أن تكون اآللة  5/12/2 ُمجهزة بطريقة تساعد على احتواء املواد الخطرة أو تفريغها  -في حاالت الخطر التي ال يمكن تجنُّ

 لرش باملياه أو التنقية أو املعالجة بطريقة أخرى ذات فعالية مماثلة.باأو ترسيبها 

ت أجهزة 5/12/3 ثب 
ُ
ر احتواء العملية بشكل كلي أثناء  يجب أن ت

 
احتواء أو تفريغ بطريقة تحقق أقص ى تأثير، وذلك عندما يتعذ

 التشغيل العادي لآللة.

  خطر تقييد حركة األفراد داخل اآلالت   5/13

ر ذلك، فيجبتحول دون انحشار أجزاء من الجسم داخلها،  وتثبيتها بطريقةيجب تصميم اآلالت وتركيبها 
 
توفير طريقة  وإن تعذ

 لطلب املساعدة.

 مخاطر االنزالق أو االنحصار أو السقوط   5/14

بطريقة تمنع انزالقهم أو احتجازهم أو  -التي يتحرك األفراد حولها أو يقفون عليها  -يجب تصميم وتركيب أجزاء اآلالت  5/14/1

 سقوطهم من عليها.

د تلك األجزاء  5/14/2 زو 
ُ
نه من الحفاظ على  -كلما أمكن ذلك  -يجب أن ت ِّ

 
مك

ُ
ل أو املستخدم، وت ِّ

 
شغ

ُ
بمقابض يدوية ثابتة تناسب امل

 ثباته واستقراره.

 مخاطر صاعقة البرق    5/15

د اآلالت التي تحتاج إلى الحماية من تأثير صاعقة البرق  زو 
ُ
بنظام خاص لتفريغ هذه الشحنات  -أثناء استخدامها  -يجب أن ت

 الكهربائية إلى األرض.

 الظروف املناخية    5/16

نها  ِّ
 
مك

ُ
فة بطريقة ت صة للعمل سواًء في بيئات مفتوحة أو غير مكي  نات السالمة ومعدات الرفع املخص  ِّ

م اآلالت ومكو  صم 
ُ
يجب أن ت

 من العمل بشكل آمن في األحوال الجوية الحارة والرطبة.

افق الكهرومغناطيس ي   5/17  متطلبات التو

 يتجاوز  (أ
 
ِّ  يجب أال

 ى الذينات السالمة ومعدات الرفع املستو التشويش الكهرومغناطيس ي الناتج عن اآلالت ومكو 

 .غيرها من املعدات على النحو املطلوب عمل أجهزة الراديو أو معدات االتصاالت السلكية والالسلكية أو فيُيؤثر 
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نات السالمة ومعدات الرفع تجهيزات  للحم فر فيايجب أن يتو  (ب ِّ
 اية من خطر التشويشاآلالت ومكو 

ع عند االستخدام، بما يجعلها تعمل بشكل جيد دون حدوث مخاطر غير
 
توق

ُ
مقبولة عند  الكهرومغناطيس ي امل

 .استخدامها لإغراض املخصصة لها

 الصيانة     6

 صيانة اآلالت    6/1

ن من  يجب وضع مناطق 6/1/1
ُّ
تنفيذ عمليات التعديل والصيانة التعديل والصيانة خارج مناطق الخطر، كما يجب التمك

ف فيه اآلالت عن العمل.
 
 واإلصالح والتنظيف في الوقت الذي تتوق

ر تنفيذ حالة أو أكثر من الحاالت املذكورة أعاله ألسباب فنية، فإنه يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة للتأكد من أن  6/1/2
 
إذا تعذ

 أعاله. 2/5في البند  هذه العمليات يمكن تنفيذها بأمان كما هو مبين

ات وذلك عند التعامل مع اآلالت املؤتمتة أو غيرها من اآلالت، وذلك في الذي يجب توفير جهاز كشف األعطال  6/1/3 ُيربط باملعد 

 الحاالت القصوى.

ر قابلة لإلزالة واالستبدال بسهو  6/1/4 ِّ
نات اآلالت املؤتمتة الالزم تغييرها بشكل متكر  ِّ

ر يجب أن تكون مكو  غي 
ُ
لة وأمان، على أن ت

دة. نات باستخدام الوسائل الفنية الالزمة، وفقا لطريقة التشغيل املحد  ِّ
 هذه املكو 

 الوصول إلى أوضاع التشغيل ونقاط الخدمة    6/2

لة أثناء تشغيل اآل ِّ
 
عيبة أو املتعط

َ
نات امل ِّ

الت، وتعديلها يجب تصميم اآلالت وتركيبها بطريقة تسمح بالوصول اآلمن لجميع املكو 

 وصيانتها.

 عزل مصادر الطاقة    6/3

د بوضوح، وأن تكون قابلة  6/3/1 حد 
ُ
يجب تزويد اآلالت بعناصر خاصة لعزلها عن جميع مصادر الطاقة، وينبغي لهذه العوازل أن ت

ل خطرا على األفراد، وأن تكون هذه العوازل قابلة للقفل،  ِّ
 
ل غير للقفل متى ما كان إعادة االتصال ُيشك ِّ

 
متى ما كان املشغ

ا إذا كانت الطاقة مقطوعة من عدمه. -من أي منطقة يمكنه الوصول إليها  -قادر   على التأكد مم 

ق بإذا كان توصيل التيار الكهربائي باآللة أمرا ممكنا، فيمكن إيقاف التشغيل بكل سهولة  6/3/2 إزالة القابس، شريطة أن يتحق 

ل من أن القابس ُم  ِّ
 
شغ

ُ
 زال.امل

نة في الدارات الكهربائية لآللة أمرا ممكنا دون  -بعد قطع إمداد الطاقة  -يجب  6/3/3 أن يكون تفريغ أي طاقة متبقية أو ُمخز 

 تعريض األشخاص ألي خطر.

ن من تركيب األ  6/3/4
ُّ
جزاء ُيستثَنى من املتطلبات املذكورة أعاله بعض املتطلبات التي قد تظل متصلة بمصادر الطاقة للتمك

خاذ احتياطات استثنائية لضمان سالمة  ِّ
 
وحماية املعلومات وإضاءة األجزاء الداخلية وما إلى ذلك، وفي هذه الحالة يجب ات

ل. ِّ
 
شغ

ُ
 امل

ل   6/4 ِّ
 
شغ

ُ
ل امل

 
 تدخ

ل في أضيق الحدود، وإذا تطلب األمر تدخُّ  ِّ
 
شغ

ُ
ل امل زة بطريقة تسمح بتدخُّ مة وُمجه  ل، فينبغي يجب أن تكون اآلالت ُمصم  ِّ

 
شغ

ُ
ل امل

 تنفيذ ذلك بسهولة وأمان.

 تنظيف األجزاء الداخلية   6/5
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يجب تصميم اآللة وتركيبها بطريقة تضمن إمكانية تنظيف األجزاء الداخلية املحتوية على مواد خطرة، ويجب حماية هذه األجزاء 

ر حماية اآللة من أي مواد غريبة تدخل فيها، فيجب
 
 تصميمها وتركيبها بطريقة تسمح بتنظيفها بأمان. من الخارج، وإذا تعذ

 املعلومات      7

 املعلومات والتحذيرات املوجودة على اآللة   7/1

ل تثبيت املعلومات اإلرشادية والتحذيرات على اآللة في شكل رموز أو صَور توضيحية يسُهل فهمها، ويجب التعبير عن أي  ُيفض 

 ية باللغة العربية أو بلغات يسُهل على املستخدمين فهمها.معلومات أو تحذيرات مكتوبة أو شفه

 وسائل إيصال املعلومات  7/1/1

 تكون  (أ
 
م في اآلالت بطريقة واضحة و سيطة وسهلة الفهم، ويجب أال

ُّ
ل عملية التحك ِّ

سه 
ُ
يجب توفير املعلومات الالزمة التي ت

ل. ِّ
 
 كثيرة وغير ُمربكة للُمشغ

ل واآللة سهلة الفهم و سيطة.يجب أن تكون وحدات العرض  (ب ِّ
 
شغ

ُ
 املرئي أو أي وسيلة اتصال تفاعلية أخرى بين امل

 أجهزة التحذير 7/1/2

يجب تزويد اآلالت بأجهزة خاصة بإصدار إشارة ضوئية أو صوتية للتحذير في األوقات التي تتعر ض فيها صحة األشخاص  (أ

 للرقابة.وسالمتهم للخطر بسبب أخطاء تشغيل اآلالت غير الخاضعة 

ل القدرة  (ب ِّ
 
شغ

ُ
عند تزويد اآلالت بأجهزة تحذيرية، فيجب أن تكون إشاراتها واضحة وسهلة الفهم، ويجب أن يكون لدى امل

ق من كفاءة تشغيل جميع األجهزة التحذيرية في كل األوقات.  على التحقُّ

 يجب االلتزام بألوان وإشارات السالمة وفقا للمواصفات القياسية ذات العالقة. (ج

 التحذير من املخاطر املتبقية 7/1/3

باع احتياطات  ِّ
 
لة في التصميم، فيجب ات ِّ

خاذ احتياطات السالمة املتأص  ِّ
 
في الحاالت التي تظل فيها املخاطر قائمة على الرغم من ات

 الحماية التكميلية املحتملة وتوضيح التحذيرات الالزمة، بما في ذلك أجهزة التحذير.

 على اآلالتتثبيت العالمات  7/1/4

 يجب تثبيت عالمات واضحة ومقروءة وغير قابلة لإلزالة على جميع اآلالت، ويجب تطبيق الحد األدنى من املعايير التالية: (أ

ل الرس ي  (1 ِّ
 
مث

ُ
 إن أمكن. -االسم التجاري والعنوان الكامل للصانع وامل

 تسمية اآلالت. (2

 تسمية الطراز أو النوع. (3

 إن وجد. -وضع الرقم التسلسلي  (4

 وضع تاريخ الصنع. (5

ر كتابة تاريخ مخالف لتاريخ الصنع عند وضعه على اآللة. (ب
َ
 ُيحظ

مة لالستخدام في البيئات املعر ضة لحدوث انفجارات فيها  -يجب أن يوضع على اآلالت  (ج صم 
ُ
صة  –امل خص 

ُ
العالمات امل

 لذلك.
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م اآلمن، وأن تخضع تلك املعلومات يجب أن تحمل اآلالت معلومات كاملة فيما يتعلق بنوعها وطرائق االستخدا (د

 أعاله. 7/1للمتطلبات املذكورة في الفقرة 

( كغم، أو عند ضرورة نقل 15عند نقل اآلالت أو جزء منها يدويا خالل االستخدام العادي، وكانت كتلة اآللة أو الجزء ) (ه

 ة بشكل واضح ومقروء. اآللة أو أحد أجزائها خالل استخدام معدات الرفع، فيجب اإلشارة إلى مقدار الكتل

يجب وضع ُملصقات تحذيرية تشير إلى املخاطر الجسيمة التي ما تزال قائمة )بالرغم من اتخاذ االحتياطات الوقائية(،  (و

 باإلضافة إلى تجهيز معدات الحماية الشخصية الواجب ارتداؤها.

ب اإلرشادات 7/1/5 ِّ
 كتي 

ب إرشادات التشغيل مع اآلالت جميعيجب  ِّ
كَتب إرفاق كتي 

ُ
ها، وذلك لضمان سالمة التركيب واالستخدام والصيانة اآلمنة، وأن ت

 اإلرشادات بما يتوافق مع املبادئ املشار إليها أدناه.

 املبادئ العامة لصياغة اإلرشادات (أ

كَتب اإلرشادات باللغة العربية أو باللغة اإلنجليزية.  (1
ُ
 يجب أن ت

ِّب (2
فإذا لم على الغالف األمامي باللغة العربية أو باللغة اإلنجليزية، اإلرشادات املرفقة مع اآللة  يجب وضع كتي 

ِّد نسخة مترجمة  تتوافر
ر الصانع أو املور  ِّ

 
" إرشادات أصلية" باللغة العربية أو باللغة اإلنجليزية، فيجب أن ُيوف

بـ "ترجمة اإلرشادات  إلى اللغات املطلوبة، ويجب كذلك وضع اإلرشادات املترجمة على الغطاء األمامي ويشار إليها

 اإلرشادات األصلية. بجميعمن اللغة األصلية إلى اللغة العربية أو اإلنجليزية، ويجب أن تقترن الترجمة 

ة لالستخدام من مشغلين غير مهنيين، فيجب صياغة اإلرشادات بطريقة تراعي التعليم  (3 عد 
ُ
في حالة اآلالت امل

 العام ومستوى فهم املشغلين.

ب اإلرشاداتمحتويات  (ب ِّ
  كتي 

ب اإل   على الحد األدنى من املعلومات التالية: -متى ما لزم األمر  -رشادات يجب أن يحتوي كتي 

 االسم التجاري والعنوان الكامل للصانع واملمثل الرس ي. (1

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

 إقرار الصانع باملطابقة.  (3

 عام لآلالت.الوصف ال (4

الرسومات والرسوم البيانية والتوضيحات والتفسيرات الضرورية الستخدام وصيانة وإصالح اآلالت، إلى جانب  (5

 التحقق من أداء وظائفها بشكل صحيح.

لين محتملين.  (6 ِّ
 
 وصف أماكن العمل املحتمل لتشغيلها من ُمشغ

 وصف الغرض املقصود من استخدام اآلالت. (7

ستخدم بها اآلالت، متى ما أثبتت التجارب أنه يمكن استخدام اآلالت  تحذيرات بشأن الطرائق (8
ُ
 ت
 
التي يجب أال

 بطرائق خاطئة.

 إرشادات التجميع والتركيب والربط، بما في ذلك الرسوم البيانية وطرائق تركيب الهيكل أو وسائل تثبيت اآلالت. (9
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 ضوضاء واالهتزاز.اإلرشادات املتعلقة بالتجميع والتركيب، املتعلقة بالحد من ال (10

لين. (11 ِّ
 
شغ

ُ
 إرشادات عن طرائق استخدام اآلالت، وإذا لزم األمر، إرشادات لتدريب امل

لة في التصميم والوقاية  (12 ِّ
معلومات عن املخاطر التي ال تزال قائمة على الرغم من اتخاذ احتياطات السالمة املتأص 

 التكميلية والحماية املعمول بها.

خاذها، بما في ذلك معدات الوقائية الشخصية إرشادات بشأن اإلجراءات ا  (13 ِّ
 
لوقائية التي يجب على املستخدم ات

 التي يجب توفيرها إذا اقتض ى األمر ذلك.

 الخصائص األساسية لإدوات التي يمكن استخدامها مع اآلالت. (14

و التفكيك، وذلك األوضاع التي تستوفي فيها اآلالت متطلبات االستقرار أثناء االستخدام أو النقل أو التجميع أ (15

عة.
 
 عندما تكون غير صالحة لالستخدام أو االختبار، أو وجود أعطال متوق

إرشادات بهدف ضمان إتمام عملية النقل واملعالجة والتخزين بشكل آمن، مع مراعاة حجم اآلالت وأجزائها  (16

نقل تلك األ 
ُ
 .ةجزاء بصورة منتظمة وكلٌّ على حداملختلفة، على أن ت

التي ينبغي اتباعها عند وقوع حادث أو ُعطل، وإذا كان من املحتمل أن يحدث انسداد، فيجب أن طريقة التشغيل  (17

 تتضمن تلك الطريقة إجراءات إزالة االنسداد بأمان.

بعها املستخدم، إلى جانب اإلجراءات الوقائية التي ينبغي  (18
 
وصف لعمليات الصيانة والتعديل التي يجب أن يت

 مالحظتها.

خاذها إرشادات بشأن  (19 ِّ
 
إجراء عمليات التعديل والصيانة الالزمة بأمان، بما في ذلك اإلجراءات الوقائية التي ينبغي ات

 أثناء القيام بهذه العمليات.

ر  –مواصفات قطع الغيار املستخدمة  (20 ِّ
 
ؤث

ُ
 سالمة وصحة املشغلين. فيإذا كانت ت

ح أن مستوى ضغط صو  (21 ل أقصاه تحذيرات وقائية للسمع، متى ما كان من املرج  ِّ
 
شغ

ُ
ت االنبعاث عند موضع امل

ل للضجيج البد من ( ديسيبل، وذلك في وضع االستخدام العادي، و 135( أو )80) ِّ
 
شغ

ُ
تحذير يفيد بأن تعرُّض امل

ات، ويجب التنويه بأن قياس الضجيج في بيئة التشغيل العادية  ستخَدم فيها املعد 
ُ
يكون يعتمد على البيئة التي ت

، وذلك لتحديد ما إذا كانت وقاية السمع مطلوبة من عدمها، ويمكن كذلك تخدام أي من املعداتعند البدء في اس

 ذكر مستوى انبعاث قوة الصوت إذا رغب الصانع في ذلك. 

ب في إلحاق الضرر باألشخاص، خاصة األفراد  (22 ل اآلالت إشعاعات غير مؤينة، قد تتسب  رسِّ
ُ
من من املحتمل أن ت

غروسة، سواًء كانت نشطة أو غير نشطة، باإلضافة إلى املعلومات املتعلقة باإلشعاعات امل ذوي األجهزة الطبية

ل واألشخاص املعر ضين للخطر. ِّ
 
 املنبعثة للُمشغ

 وثائق املبيعات (ج

 تتعارض وثائق املبيعات التي تصف اآلالت مع 
 
 املتعلقة بجوانب الصحة والسالمة، وأن تصف الوثائق السماتاإلرشادات يجب أال

ب  ِّ
الخاصة بأداء اآلالت التي يجب أن تحتوي على نفس املعلومات الخاصة بانبعاثات االهتزاز والضوضاء كما هو موضح في كتي 

 اإلرشادات. 
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 (3امللحق رقم )

 ISO/IEC 17067( وفقا للمواصفة Type 1aنموذج تقويم املطابقة )

 (Type Approvalاعتماد الطراز )

 

 اعتماد الطراز        1/1

ف اعتماد الطراز بأنه أحد إجراءات تقويم املطابقة، حيث تقوم الجهة املقبولة بمقتضـــــــــــاه بمراجعة التصـــــــــــميم الفني للمنَتج،  ُيعر 

 والتأكد من صحته ثم اإلقرار بأن التصميم الفني للمنَتج يستوفي متطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العالقة.

 إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:ويمكن 

ال لإلنتاج املرتقب، )نموذج اإلنتاج( (أ ِّ
 
 .فحص عينة نموذجية من املنَتج كامال، بحيث يكون ُممث

تقويم مـدى مطـابقـة التصــــــــــــــميم الفني للمنَتج من خالل مراجعـة الوثـائق الفنيـة واألدلـة )نموذج التصــــــــــــــميم(، مع فحص  (ب

لة لإلنتا ِّ
 
زمع، لواحدة أو أكثر من األجزاء ذات املخاطر للمنَتج )جمع بين نموذج اإلنتاج ونموذج التصميم(عينة ُممث

ُ
 .ج امل

 إجراءات اعتماد الطراز          2/1

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

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

  .اسم وعنوان الصانع (أ

 إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى. (ب

ن من تقويم مــدى مطــابقــة املنتج ملتطلبــات اللوائح الفنيــة الســــــــــــــعوديــة، وأن تحتوي على تحليــل وتقييم  (ج ِّ
 
مك

ُ
وثــائق فنيــة ت

 مناسبين للمخاطر. 

د الوثائق الفنية املتطلبات التي تنطبق على املنَتج؛ على أن تشـــمل  (د ِّ
التصـــميم  -حســـب ما يقتضـــيه التقويم  -يجب أن تحد 

 والتصنيع وتشغيل )استخدام( املنَتج. 

 العناصر التالية: -على األقل  -يجب أن تشمل الوثائق الفنية  (ه

 .وصف عام للمنَتج (1

األفقية )الرسوم البيانية( العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية، رسومات التصميم والتصنيع واملساقط  (2

 إلخ...

   التوصيف والشروح الالزمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل)استخدام( املنَتج املشار إليها. (3

ت قائمة باملواصــــــــــفات القياســــــــــية الســــــــــعودية أو أي مواصــــــــــفات فنية أخرى مالئمة تعتمدها الهيئة، ســــــــــواًء كان (4

اة الســتيفاء املتطلبات األســاســية للوائح الفنية الســعودية، وذلك في  مطبقة كليا أو جزئيا، ووصــفا للحلول املتبن 

ـــية  ــ ــ ــــفات القياســـ ــ ــ ـــــتعمال الجزئي للمواصــ ــ ـــار إليها، وفي حالة االســـ ــ ــ ـــــية املشـــ ــ ــــفات القياســـ ــ ــ حالة عدم تطبيق املواصــ

ح في الوثائق الفنية البنود املطب  قة.السعودية، فيجب أن ُيوض 

جراة، إلخ...  (5
ُ
 نتائج التقارير )الحسابات البيانية( الخاصة بالتصميم، وعمليات املراقبة واالختبارات امل
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 تقارير االختبارات. (6

زمع، ويمكن أن تطلب الجهة املقبولة املزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك. (7
ُ
لة عن اإلنتاج امل ِّ

 
 عينات ُممث

ئمة الحلول الفنية املتخذة في التصــميم، حيث يجب أن تشــير هذه األدلة إلى كل األدلة )البراهين( التي تدعم مال  (8

تَبعة، خاصــــة في حالة عدم تطبيق املواصــــفات القياســــية الســــعودية و/أو املواصــــفات الفنية املالئمة 
ُ
الوثائق امل

ـــــمل األدلة الداعمة  ـــار إليها، ويجب أن تشـ ــ ـــ ى األمر ذلك  -املشـ ــ جراة في املختبر نتائج االختبا  -متى ما اقتضـ
ُ
رات امل

 املناسب لدى الصانع، أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.

 مهام الجهة املقبولة     2/1/2

ج  (أ
 
 بالنسبة للمنت

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

 بالنسبة للعينات (ب

مة وفقا للمواصـــفات القياســـية التأكد من أن تصـــنيع العينات  (1 صـــم 
ُ
مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصـــر امل

مة وفقا للمواصفات األخرى. صم 
ُ
 السعودية، والعناصر امل

إجراء الفحوصــــــــــــــــات واالختبـــارات املنـــاســــــــــــــبـــة، أو توكيـــل من يقوم بهـــا بـــالنيـــابـــة، للتـــأكـــد من أن الحلول الفنيـــة  (2

(technical solutionالتي تبناها الص ) انع تفي باملتطلبات الرئيسة املحددة في املواصفات القياسية، وذلك في

 حالة عدم تطبيق املواصفات ذات العالقة.

في حالة عدم تطبيق املواصـــفات القياســـية  -إجراء االختبارات املناســـبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد  (3

حلول الفنيــة التي تبنــاهــا الصـــــــــــــــانع تســــــــــــــتوفي املتطلبــات بــأن ال -الســــــــــــــعوديــة و/أو املواصــــــــــــــفــات األخرى املالئمــة 

 األساسية للوائح الفنية السعودية.

 االتفاق مع الصانع على مكان إجراء االختبارات. (4

 بالنسبة لقرارات الجهة املقبولة  (ج

  يجب على الجهة املقبولة إصــدار تقرير تقويم عن اإلجراءات التي قامت بها ومخرجاتها، وعلى الجهة املقبولة (1
 
أال

 تنشر هذا التقرير ال كليا وال جزئيا إال بعد موافقة الصانع.

إذا ـكــان الطراز مطـــابقـــا ملتطلبـــات اللوائح الفنيـــة الســــــــــــــعوديـــة املنطبقـــة على املنَتج املعني، فـــإن الجهـــة املقبولـــة  (2

ر شـــهادة اعتماد طراز للصـــانع، ويجب أن تحتوي الشـــهادة على اســـم وعنوان الصـــانع، ونتائج اال  صـــدِّ
ُ
ختبارات، ت

دت، واملعلومات الالزمة لتحديد الطراز املصـــــــاَدق عليه، ويمكن أن تحتوي الشـــــــهادة  -وشـــــــروط ســـــــريانها  إن ُوجِّ

 كذلك على مرفقات. 

عة  (3 يجب أن تحتوي الشـــــــهادة مع مرفقاتها على جميع املعلومات املناســـــــبة لتقويم مدى مطابقة املنتجات املصـــــــن 

ختَبر وللمراقبة أ
ُ
 ثناء التشغيل.وفقا للطراز امل
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إذا كـان الطراز غير مطـابق ملتطلبـات اللوائح الفنيـة الســــــــــــــعوديـة املنطبقـة على املنَتج املعني، فيجـب على الجهة  (4

لة حيال  غ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مسوغات مفص  ِّ
 
بل
ُ
ر شهادة اعتماد الطراز، وأن ت صدِّ

ُ
 ت
 
املقبولة أال

 عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز.

بع كل التطورات التقنيـة املعروفة، ومتى ما أشــــــــــــــارت هذه التطورات إلى إمكـانية يجـ (5
 
ب على الجهـة املقبولة أن تت

ظهور عدم مطابقة الطراز املصــــــــــــاَدق عليه ملتطلبات اللوائح الفنية الســــــــــــعودية، فيجب على الجهة املقبولة أن 

د مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية، وعليها في هذه ِّ
 الحالة إبالغ الصانع بذلك. تحد 

ــــانع إبالغ الجهة املقبولة  (6 ــ ــ ــ ـــهادة اعتماد الطراز  -يجب على الصــ ــ ــ ــ ــ ـــــة بشـ ــ ــ ــ بكل  -التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصـ

 
ُ
دخلــة على الطراز املصـــــــــــــــادق عليــه؛ التي من شـــــــــــــــأنهــا أن ت

ُ
ر على مطــابقــة املنَتج ملتطلبــات اللوائح التغييرات املــ ِّ

 
ؤث

ـــــادقة  الفنية الســـــــعودية، أو لشـــــــروط ـــهادة اعتماد الطراز، حيث أن مثل هذه التغييرات تتطلب مصــ ــ ـــــريان شــ ســ

 إضافية على شهادة اعتماد الطراز األولية.

بت، وعليها  (7 حِّ
رت أو ســــــُ صــــــدِّ

ُ
غ الهيئة عن شــــــهادات اعتماد الطراز وأي إضــــــافة أ

 
بل
ُ
يجب على كل جهة مقبولة أن ت

ض بتقــديم قــائمــة بشــــــــــــــ -أو عنــد الطلــب  -أن تقوم بشــــــــــــــكــل دوري  هــادات اعتمــاد الطراز وأي إضـــــــــــــــافــات قــد ُرفِّ

دت بأي شكل. ِّ
ي 
ُ
قت أو ق ِّ

 
 إصدارها أو تلك التي قد ُعل

ض  (8 غ الجهات املقبولة األخرى عن شـــهادات اعتماد الطراز وأي إضـــافات قد ُرفِّ
 
بل
ُ
يجب على كل جهة مقبولة أن ت

غ كذ
 
بل
ُ
دت بأي شكل، وأن ت ِّ

ي 
ُ
قت أو ق ِّ

 
عن شهادات اعتماد الطراز  -عند الطلب  -لك إصدارها أو تلك التي قد ُعل

رت. صدِّ
ُ
 وأي إضافة قد أ

ـــهادات اعتماد الطراز و/أو  -عند الطلب  –يمكن للهيئة وللجهات املقبولة األخرى  (9 ــ ـــخ من شــ ــ ـــــل على نســ أن تحصــ

ـــــافات املدخلة عليها، ويمكن للهيئة  ــ ــ ـــخ من الوثائق الفنية، ومن نتائج  -عند الطلب  –اإلضــ ــ ــ ــ ـــــل على نســ ــ ــ أن تحصــ

االختبــارات التي قــامــت بهــا الجهــة املقبولــة، ويجــب على الجهــة املقبولــة االحتفــاظ بنســــــــــــــخــة من شــــــــــــــهــادة اعتمــاد 

ــــتندات املرفقة من  ــ ــ ــ ــ ـــال عن الوثائق الفنية، بما في ذلك املســ ــ ــ ــ ــ ـــــافات املدخلة عليها، فضـــ ــ ــ ــ ــ الطراز ومرفقاتها واإلضـ

 الصانع، وذلك حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.

حتفاظ بنســــخة من شــــهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها واإلضــــافات املدخلة عليها مع الوثائق يجب على الصــــانع اال  (10

 الفنية، وإتاحتها للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق ملدة عشر سنوات بعد وضع املنَتج في السوق.

ِّد تقديم الطلب املشـــــــــار إليه في البند ) (11
ـــم ( أعاله، والقيام بالواجبات املشـــــــــ2/1/1يمكن للمور  ــ ــ ـــلفا باســ ــ ــ ار إليها ســ

 الصانع، بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.
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 (4امللحق )

ِّدنموذج إقرار 
 Supplier Declaration of Conformityباملطابقة  املور 

أ هذا النموذج على الورق الرس ي للشركة عب   يُ

ِّد  (1
 بيانات املور 

ــــــم:  -  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------االســ

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------العنوان:  -

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 الشخص الذي يمكن االتصال به: -

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------البريد اإللكتروني:  -

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رقم الهاتف:  -

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الفاكس:  -

 تفاصيل املنتج: (2

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------العالمة التجارية للمنتج:  -

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الطراز:  -

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وصف املنتج:  -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------الصنف )وفقا للمواصفات(:  -

------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------املواصفات القياسية املرجعية/املواصفات الفنية:  -

------------------------------------------------------ 

قرُّ بأن املنتج املذكور في هذا اإلقرار هو منَتج مطابق لالئحة الفنية السعودية )                           ( واملواصفات القيا
ُ
سية ن

 السعودية امللحقة بها.           

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الشخص املسؤول: 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اسم الشركة: 

 -----/--/-- التاريخ: -----------------------------------------------------------------------------التوقيع: 


