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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 )

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

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

 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  31/5/2010وافق هـ، امل 17/6/1431بتاريخ  216

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

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

( 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  17/6/1431بتاريخ  216رقم 

 .ت والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها"واملنتجا
 

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

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

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

 للطرق النظامية"
ً
 .املختصة، لدراستها وإصدارها وفقا

 

للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم  ( من تنظيم الهيئة السعودية1-وبناًء على املادة السادسة )فقرة 

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

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

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

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

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

 ملحوظة: هذا التمهيد وجميع املالحق لهذه الالئحة جزء ال يتجزأ منها.
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 ( املصطلحات والتعاريف1املادة )

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

 أمامها، أو الواردة في األنظمة واللوائح والقرارات املعمول بها في الهيئة مالم يقتض  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.

املنتجات  مطابقةد من الجهات الحكومية املختصة بمراقبة األسواق واإلجراءات املتخذة للتأكسلطات مسح السوق: 

  ملتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس اإلدارة.

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

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

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

 
 
   الرفع،آالت ومعدات ج: 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 ات األساسية: املتطلب

 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

ِّد: 
 وُيقصد به ما يلي:املور 

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

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

وكيل الصانع في اململكة في حالة إقامة الصانع خارج اململكة، أو املستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في  -

 .اململكة

 .كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص املنَتج -
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وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة توضح اإلجراء املستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم إجراءات تقويم املطابقة: 

 املطابقة.

 هات تقويم املطابقة.الهيئة وفق الئحة قبول ج تقبلهاهي جهات تقويم مطابقة الجهات املقبولة: 

 لآليزو التفتيش:  هاتج
ً
 لالئحة قبول جهات تقويم 17020جهة تقويم مطابقة معتمدة وفقا

ً
، ومقبولة من الهيئة وفقا

املطابقة، للقيام بإجراءات التفتيش على معدات الرفع وملحقاتها، وذلك قبل وضعه تحت االستخدام العام أو أثناء 

 للمتطلبات املحددة في هذه الالئحة الفنية إجراءات االختبارات الدورية،
ً
 وإصدار شهادة تفتيش وفقا

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

 املواصفات القياسية ذات العالقة.

يش املقبولة، التي تؤكد استيفاء املنتج أو املرافق أو املصانع أو املعدات الشهادة الصادرة عن جهة التفتشهادة التفتيش: 

 أو العمليات أو الخدمات ملتطلبات الئحة فنية أو مواصفات قياسية محددة.

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

وقد يعتمد اإلقرار على اختبارات على املنتج وفقا  -في كافة املراحل الخاصة بعملية التصنيع -إلزامي من طرف ثالث 

 .للتشريعات ذات العالقة

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

 املنح واملواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.لالئحة وإجراء 

 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 ُمع  د  مقدرة ُمع 

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

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

 ِّ
 
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

 البضائع.: عملية تخدم مستويات محددة تتحرك على طول مسار وأبعاد معينة، مخصصة لنقل األشخاص و/أو الرفع

، مخصصة لرفع األحمال وتعمل  من األجزاء أو املكونات املترابطة، يكون مجموعة  :معدات الرفع
ً
 منها متحركا

ً
جزًء واحدا

وسيلة نقل على بتطبيق القوة البشرية بشكل مباشر، بها معدات أو أدوات جاهزة للتثبيت وقادرة على العمل إذا تم تركيبها 

 بشكل مستقل.أو مثبتة 

معدات أو أجزاء غير متصلة بمعدات الرفع والتي تسمح بتماسك األحمال ويتم وضعها بين اآلالت والحمل  :ملحقات الرفع

 أو على الحمل ذاته، وتوضع بشكل مستقل في السوق، وتعتبر حبال الرفع ومكوناتها/أجزائها من مالحق الرفع.

األحزمة مصممة ومخصصة ألغراض الرفع كجزء من معدات  تعني السالسل أو الحبال أو :السالسل والحبال واألحزمة

 أو ملحقات الرفع.

 لرفعها أو خفضها.جزء من املعدة وظيفته نقل األشخاص و/أو البضائع  :الحاملالناقل/

 : الحمل الذي تكون حركته الكلية على طول مسار جامد أو مرن ويتم تحديد موضعها من قبل نقاط ثابتة.الحمولة املوجهة

 : النسبة الحسابية املشار إليها على املكونات بين أدنى حمل يضمنه الصانع أو ممثله الرسمي وأقص ى حمل.معامل التشغيل

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

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



 

 46من  7الصفحة 

 

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

 اململكة.

 املجال (2املادة )

طب  
ُ
  ، معدات الرفععلى  الفنية الالئحةهذه ق ت

ـــالمةومكو  ــ ــ ــــطلحات  وذلك وفقا ،للتبديل واملعدات القابلة نات الســ ــ ــ للتعريفات واملصـ

 .(1ذات العالقة الواردة في امللحق ) القياسية ( واملواصفات1الواردة في املادة )

 يستثنى من تطبيق هذه الالئحة: -

 م/ث. 0.15معدات الرفع التي ال تزيد سرعتها عن  (1

 الحديدية املعلقة.وسائل نقل األشخاص على الكابالت أو خطوط السكك  (2

 معدات الرفع املخصصة لألغراض العسكرية واألمنية. (3

 املتحركة.امليكانيكية الساللم واملمرات  (4

 .املصاعد املؤقتة لنقل العاملين في املواقع اإلنشائية (5

 ( األهداف3املادة )

، وتحديد الفنية هذه الالئحةاملشمولة في مجال  ،وملحقاتها ملعدات الرفع يةاألساساملتطلبات  تحديدإلى  الفنية تهدف هذه الالئحة

  
األساسية التي تهدف  للمتطلبات اتاملنتج هدين االلتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذإجراءات تقويم املطابقة التي يجب على املور 

 .مسح األسواقوتسهيل إجراءات  صحة وسالمة مستخدميهاو البيئة  املحافظة علىإلى 

ِّدلتزامات ( ا4املادة )
 املور 

 ديجب على 
 :التالية املتطلباتب، االلتزام املور 

  لآلالتاملتطلبات األساسية العامة  4/1

 املبادئ العامة 4/1/1

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

  
  يجب مراعاة نتائج من ثم نات السالمة، و ومكو 

نات السالمة تحليل املخاطر عند تصميم وتصنيع اآلالت ومكو 

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

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

 .متوقعاستخدام 

  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
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التأثيرات السلبية املرتبطة بها من خالل تدابير وقائية القضاء على املخاطر أو تقليل املخاطر والحد من  (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  شمليجب أن ت (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 )

 سالمة أنظمة التحكم 4/2

ـــميم أنظمة التحكم وبنائها بطريق تمنع الحاالت الخطرة من الحدوث، 4/2/1 ــ ــ ــ ــ كما يجب أن تكون مصــــــــــــــممة ومصــــــــــــــنعة  يجب تصـــ

 الستيفاء ما يلي:

 تحمل ضغوط التشغيل املتوقعة والتأثيرات الخارجية. -

 أال تؤدي األخطاء أو األعطال في أنظمة أو برمجيات التحكم إلى حاالت خطرة. -

 أال تؤدي األخطاء البشرية املتوقعة أثناء التشغيل إلى حاالت خطرة. -

 بشكل غير متوقعأال تبدأ املعدات التشغيل  -

 أال تتغير برمجيات وحدود املعدات بطريقة عشوائية، مما قد يؤدي إلى حدوث حاالت خطرة. -

 يجب أال يكون هناك عائق لتوقف املعدة عند إعطاء أمر اإليقاف. -

 من األجزاء املتعلقة بها.عدم سقوط أو إخراج أي جزء متحرك من املعدة أو اآللة  -

 التوقف التلقائي أو اليدوي لألجزاء املتحركة.أال يكون هناك عوائق عند  -

 يجب أن تظل أجهزة الحمية فعالة بشكل كامل، أو يتم إعطاء أمر باإليقاف. -

 يجب أن تكون األجزاء املتعلقة بالسالمة الخاصة بأنظمة التحكم مطبقة على املعدة بأكملها. -

حـال عـدم تلقي اإلشـــــــــــــــارات الصــــــــــــــحيحـة بمـا في ذلـك حـاالت يجـب أن يتم التوقف التلقـائي، لحـاالت التحكم عن بعـد، في  4/2/2

 .فقدان االتصال

 الوقاية من املخاطر امليكانيكية 4/3

 مخاطر بسبب عدم االستقرار 4/3/1

ــــتقرار املطلوب في جميع  ــ ـــنيعها وتركيبها بطريقة تجهل االســـ ــ ــ ـــميم اآلالت وتصــ ــ ــ  ،داخل أو خارج الخدمة الظروف،يجب تصــ

 بما في ذلك مراحل النقل والتجميع والتفكيك وأثناء االختبار.
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د استخدام الط  رائق املناسبة لتحقيق هذه الغاية، والتحقق منها.يجب على الصانع أو املور 

 اآلالت التي تعمل على قضبان و/أو مسارات حديدية 4/3/2

بأجهزة تعمل على املســـــــــارات ملنع االنحراف، ولتقليل يجب تزويد اآلالت التي يتطلب توجيهها قضـــــــــبان أو ســـــــــكك حديدية 

مخــاطر االنحراف أو فشــــــــــــــــل هــذه املســــــــــــــــارات، يجــب توفير األجهزة واملعــدات التي تمنع اآلالت وأجزاؤهــا أو الحمولــة من 

 السقوط أو االنقالب.

 القوة امليكانيكية 4/3/3

وكذلك مراعاة التأثيرات  مولة التي تتعرض لها،يجب أن تكون اآلالت وملحقات الرفع قادرة على تحمل الضـــــــــــــغوط أو الح

الخارجية عند تصـميم وتركيب اآلالت، كتأثيرات البيئة املحيطة واألشـخاص في جميع العمليات داخل أو خارج الخدمة، 

 بما في ذلك مراحل النقل والتجميع والتفكيك والتشغيل.

ـــميم ــ ــ ــ ــ ـــــنيع يجب تصـ ــ ــ ــ ـــبب اإلنهاك أو اإلجهاد، مع األخذ في االعتبار  اآلالت وملحقات الرفع لتمنع حدوث وتصـ ــ ــ ــ ــ أي عطل بسـ

 على بيئة العمل املتوقعة، مع مراعاة الت كل
ً
واملؤثرات  االســــــــــــتخدام املقصــــــــــــود، وكذلك اختيار املواد املناســــــــــــبة اســــــــــــتنادا

 األخرى كدرجة الحرارة القصوى والعمر االفتراض ي لآلالت ومدة االستخدام وضعف أو هشاشة املكونات.

حســـب االختبارات تصـــميم وتصـــنيع اآلالت وملحقات الرفع بطريقة تمكنها من تحمل الضـــغوط أو الحمولة الزائدة ب يج

غير مقصــودة، كما يجب حســاب واختيار القيم لضــمان مســتوى مناســب من املجرية دون إحداث تشــويه دائم أو عيوب 

 األمان، ومنها:

، بما في ذلك مل -
ً
 حقاتها.اآلالت التي يتم تشغيلها يدويا

 اآلالت أو األجهزة األخرى. -

ـــــل عند إجراء اال  ــ ــ ــ ــ ـــميم وتركيب اآلالت بطريقة تمنع حدوث فشـ ــ ــ ــ ــ ختبارات الديناميكية أو غيرها، على أن تتحمل يجب تصـــ

اآلالت خالل هذه االختبارات الحمولة القصــــــــوى لضــــــــمان مســــــــتوى كاف من األمان، وعندما تســــــــمح دائرة اآللة بعدد من 

 الجمع بين الحركات املعنية. لب أن يتم إجراء االختبارات في أقل الطروف املواتية، من خالالحركات املتزامنة يج

 البكرات والعجالت والحبال والسالسل 4/3/4

يجب أن يكون مللحقات الرفع أقطار تتناسب مع حجم الحبال أو السالسل التي يمكن تركيبها، وأن يتم تصميم امللحقات 

ــــــنيعهـا وتركيبهـا بطريقـة  ــ ــ ــ تمنع االنزالق أو االنفالت، وأال تحتوي الحبـال املســــــــــــــتخـدمـة لرفع أو دعم الحمولـة على أي وتصــ

  ،ضـــــــــــفائر أو أربطة في غير أطرافها
ً
عدل بشـــــــــــكل منتظم وفقا

ُ
إال في التوصـــــــــــيالت أو التركيبات التي يتطلب تصـــــــــــميمها أن ت

 الحتياجات االستخدام.

ـــــل أطرافهابما في ذلك  للحباليجب أن يكون  ــ ـــالســ ــ ــ ــــغيل ،والســ ــ ــ يتم اختياره بطريقة تضـــــــــمن مســـــــــتوى كاف من  معامل تشـ

ـــالمة ــ ــــغيل، ومن أجل التحقق من أن السـ ــــمي  معامل التشــ ـــــنعة أو املمثل الرســ ـــــركة املصـ ـــــب، يجب على الشـ ـــــانعمناسـ  للصـ

 وإجراء االختبارات الالزمة.أطرافها  لكل نوع من السالسل أو الحبال بما في ذلك معامل التشغيلتحديد 

 الرفع ومكوناتهاملحقات  4/3/5

ـــغيل  ــ ــ ــ ــ يجب أن يتوائم حجم ملحقات الرفع ومكوناتها، وأن يؤخذ في االعتبار اإلنهاك أو اإلجهاد من عمليات ودورات التشـــ

 بما يتناسب مع العمر االفتراض ي، كما هو محدد في ظروف االستخدام والتشغيل لعملية معينة، ومنها:
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بطريقة تضـــمن مســـتوى كاف واملكونات املعدنية الخاصـــة بها، للحبال والســـالســـل ، معامل التشـــغيلاختيار  -

 .من السالمة

أن شــريطة  مراعاة املادة وطريقة الصــنع واألبعاد واالســتخدام فيما يتعلق بالحبال أو امللحقات النســيجية، -

تكون طريقة التصــــنيع مناســــبة لالســــتخدام املقصــــود وبطريقة تضــــمن مســــتوى كاف من الســــالمة، على أال 

 الحبال التي ال نهاية لها. ءباستثنا، أطرافهاوصالت عدا ي ُعقد أو تتضمن أ

ألضــــعف األرجل وعددها  معامل التشــــغيلالحمولة القصــــوى للحماالت متعددة األرجل على أســــاس تحديد  -

 وعامل التخفيض الذي يعتمد على تكوين الرافعة.

ـــــمي  إجراء االختبارات الالزمة من قبل - ــ ــ ــــنعة أو املمثل الرسـ ــ ــ ـــــركة املصــ ــ ــ ـــــانعالشـ ــ ــ على كل نوع من املكونات  للصـ

 املشار إليها أعاله.

 التحكم بالحركة 4/3/6

 يجب أن تعمل أجهزة التحكم الخاصة بالحركة لضمان سالمة اآلالت املتحكم بها وأمان التشغيل، ومنها:

الحركة أو الحمولة ضمن النطاق املحدد، وتزويدها بأجهزة بحيث يتم الحفاظ على تصميم اآلالت وتركيبها  -

 بإنذار عند االقتضاء.
ً
 ويجب أن يكون تشغيل هذه األجهزة مسبوقا

ـــميم هذه  - ــ ــ ــ ــ ــــكك حديدية في املكان والوقت ذاته، يجب تصـــ ــ ــ ــ ــ في حال تواجد عدة آالت مثبتة أو موجهة على ســ

 اآلالت وتركيبها بطريقة تسمح بتركيب أنظمة لتفادي مخاطر االصطدام.

ـــميم  - ــ ــ ــ ــ ـــكل غير متوقع، حتى في  علىاآلالت وتركيبها بطريقة تمنع األخطار الناتجة تصـــ ــ ــ ــ ــ الحمولة، كالوقوع بشـــ

 اآللة. استخدامحالة الفشل الجزئي أو الكلي ملصدر الطاقة أو عند توقف املشغل عن 

عدم خفض الحمولة عن طريق فرامل االحتكاك فقط، في ظل الظروف التشـــــغيلية، إال لآلالت التي تتطلب  -

 وظيفتها العمل بهذه الطريقة.

 االستخدامحركة الحمولة أثناء  4/3/7

ـــمن ــ ــــغيل لآلالت بحيث يضــ ــ ملســـــــارات األجزاء املتحركة لتجنب االصـــــــطدامات  ممكنةرؤية  أوســـــــع يجب اختيار موقع التشـ

 لتي يتم تشغيلها في الوقت ذاته.ااألخرى شخاص أو اآلالت واملعدات املحتملة مع األ

و الناقل تصميم اآلالت ذات األحمال املوجهة بطريق تمنع األشخاص من التعرض لإلصابة بسبب حركة الحمولة أ يجب

 أو األثقال املوازنة إن وجدت.

 الناقل/الحامل 4/4

ـــــ ى من  ــ ــ ــ ـــــاحة الكفاية وقوة داعمة للحد األقصـــ ــ ــ ــ ــ ـــــطح الناقل توفير املسـ ــ ــ ــ ـــميم الســـ ــ ــ ــ ــ ـــبان عند تصـــ ــ ــ ــ ــ يجب أن يؤخذ في الحســـ

عيق  األشخاص و/أو الحمولة
ُ
الوصول أو االستخدام من قبل املشغلين وذلك بهدف تسهيل املقدرة لهذه املعدات، وأال ت

 .ماالستخدا

 اآلالت املخصصة لإلنزال الثابت 4/4/1
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ـــكل دقيق عند تنفيذ عمليات اإلنزال،  ــ ــ ــ ــ ــــص لعمليات اإلنزال الثابتة بشــ ــ ــ ــ ــ بما في يجب توجيه حركة الناقل/الحامل املخصـ

 ذلك أنظمة املقصات.

 طرائق الوصول  4/4/2

 أثناء الوصــــــــــــــول إليه، والســــــــــــــيما أثناء تحميله أو 
ُ
يجب تصــــــــــــــميم اآلالت وتركيبها بطريق تضــــــــــــــمن بقاء الناقل/الحامل ثابتا

 يتسبب االختالف في املستوى بين الناقل واإلنزال في خلق خطر كالتعثر.تفريغه، وبطريقة تضمن أال 

 عن مالمسة الناقل املتحرك الناجمةاملخاطر  4/4/3

 يجب جعل نطاق حركة الحمولة غير قابل للوصول أثناء التشغيل العادي.

أو عن أجهزة ميكانيكية تعيق حركة الناقل عندما معزولة يجب توفير مســــــــــــاحة فارغة كافية إما عن طريق توفير مناطق 

أو أي أجزاء ثابتة أخرى، أثناء عمليات  هيكون هناك خطر كالســــــــــــحق على ألشــــــــــــخاص املتواجدين أســــــــــــفل الناقل أو أعال 

 التفتيش أو الصيانة.

 املخاطر الناجمة عن سقوط الحمولة من الناقل 4/4/4

ـــقوط األحمال من الناقل، في حال وجود خطر  ــ ــ ــ ـــميم اآلالت وتركيبها بطريقة تمنع حدوث أي خطر ناجم عن سـ ــ ــ ــ يجب تصـ

 مماثل.

 اإلنزال 4/4/5

عن اتصـــــــــــــــال أو احتكــاك األشــــــــــــــخــاص مع النــاقــل املتحرك أو األجزاء املتحركــة األخرى عنــد  يجــب منع املخــاطر النــاجمــة

 اإلنزال.

يجــب منع املخــاطر األخرى التي قــد تحــدث نتيجــة ســــــــــــــقوط األشــــــــــــــخــاص في نطــاق الحركــة عنــد عــدم وجود النــاقــل أثنــاء 

فتح تلــك الواقيــات في نطــاق
ُ
الحركــة، وأن يتم تزويــدهــا بجهــاز يتم  عمليــات اإلنزال، من خالل تركيــب الواقيــات، على أال ت

 التحكم به من خالل موضع الناقل ملنع ما يلي:

 حركات الناقل/الحامل الخطرة حتى يتم إغالق الواقيات وإقفالها. -

 مخاطر فتح الواقيات حتى يتم وقوف الناقل/الحامل عند اإلنزال. -

 املالئمة للغرض املستهدف 4/4/6

ـــــبة،  ــ ــ ــ ـــمان اتخاذ التدابير املناســ ــ ــ ــ ــ ـــــانع ضــ ــ ــ ــ ـــــمي للصــ ــ ــ ــ ــــنعة أو املمثل الرســ ــ ــ ــ ـــــركة املصـــ ــ ــ ــ عند عرض معدات الرفع يجب على الشــ

ــــواق،  ــ ــ ــ ــ ـــــتخدام وملحقاتها في األسـ ــ ــ ــ ســـــــــــــواًء اســـــــــــــتخدام يدوي أو عن طريق  –فيما يتعلق باملعدات وامللحقات الجاهزة لالســ

 واستيفاءها ملتطلبات تأدية الوظائف املحددة بأمان. –الطاقة 

ال يمكن تجميع وتركيب الحاالت التي يجب إجراء االختبارات الالزمة على جميع معدات الرفع الجاهزة لالســـــــــــتخدام، وفي 

 املعدات في مقر الشركة املصنعة أو املمثل الرسمي للصانع، يجب اتخاذ التدابير الالزمة في مكان االستخدام.

 متطلبات اآلالت التي تعمل بخالف الجهد اليدوي  4/5

 التحكم بالحركة 4/5/1
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ـــبة  ــــغيل للتحكم بحركة اآلالت أو املعدات، أما بالنســ يجب اســـــتخدام أجهزة التحكم التي تتطلب اســـــتمرار التحكم/التشـ

للحركات التي ال يوجد فيها خطر االصــــــــــطدام على الحمولة أو اآللة، من املمكن اســــــــــتبدال األجهزة املذكورة بأجهزة تحكم 

، دون الحاجة للمشغل أو األجهزة التي تتطلب استمرار التشغيل.تسمح بالتوقف التلقائي في امل
ً
 واضع املحددة سابقا

 التحميل عملية التحكم في 4/5/2

 يجب أن تكون اآلالت أو املعدات بأجهزة لتحذير السائق ومنع التحركات الخطرة في الحاالت التالية:

 تجاوز الحمل األقص ى املحدد من قبل الصانع.الحمولة الزائدة، الناتجة عن حمولة التشغيل القصوى أو  -

االنقالب، الناتج عن تجاوز الحمولة لعزم االنقالب املحدد أو تجاوز الحدود املســــــموح بها واملحددة من قبل  -

 الصانع.

 الحمولة املوجهة بالحبال 4/5/3

 للشد.بأثقال موازنة أو بجهاز يسمح بتحكم دائم  مزودة يجب أن تكون حامالت الحبال أو الجرارات وحامالتها

 املعلومات واإلشارات  4/6

 السالسل والحبال واألحزمة 4/6/1

 من اآللـة، من ســــــــــــــالســـــــــــــــل الرفع أو الحبـال أو 
ً
يجـب أن يحمـل كـل جزء عالمـة، فيمـا يتعلق بـاألجزاء التي ال تشــــــــــــــكـل جزءا

، يجب 
ً
ـــعها على األحزمة، وفي حال كان ذلك غير ممكنا ــ أو حلقة غير قابلة لإلزالة تحمل اســـــــم وعنوان الشـــــــركة  لوحةوضــ

 الصانعة أو املمثل الرسمي، واملرجع املتعمدة للشهادة ذات العالقة.

 على أن تتضمن الشهادة املعلومات التالية:

 اسم وعنوان الشركة الصانعة أو املمثل الرسمي. -

 لحجم االسمي.ا -

 .تركيبه -

 املواد املصنع منها الحبال. -

 تم تطبيقها على املواد.أي معالجة معدنية  -

 طرق االختبار املطبقة. -

حد حمولة التشــغيل املتوقع أن يخضــع لها الحبل او الســلســلة أثناء الخدمة، إضــافة إلى نطاق قيم حمولة  -

 التشغيل اآلمن حسب االستخدام املستهدف. 

 ملحقات الرفع 4/6/2

ظهر ملحقات الرفع املعلومات 
ُ
 التالية:يجب أن ت

 املواد املستخدمة، متى ما كانت هذه املعلومات ضرورية لالستخدام اآلمن. -
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 حد حمولة التشغيل. -

 
 
ــــيلة مكافئة في حال تعذ ــ ــ ـــتقل على لوحة أو وســ ــ ــ ــ ـــكل مسـ ــ ــ ــ ــــع العالمات بشـ ــ ــ ـــــع العالمات على ملحقات الرفع، يجب وضــ ــ ــ ر وضـ

 وتثبيتها بشكل آمن على امللحقات.

 .يصعب إزالتهامكتوبة بخط واضح وموضوعة في مكان بازر وبطريقة يجب أن تكون التفاصيل واملعلومات 

 معدات الرفع 4/6/3

يجب وضــــــــــع العالمات الخاصــــــــــة بالحمل األقصــــــــــ ى للتشــــــــــغيل بشــــــــــكل بارز على اآللة، على أن تكون مكتوبة بخط واضــــــــــح 

 وبطريقة يصعب إزالتها.

ا بلوحة تحميل تشير إلى مقدار الحمولة لكل من يجب تزويدهفي حال اعتماد الحمل األقص ى للتشغيل على تكوين اآللة، 

 أوضاع التشغيل بشكل تخطيطي او عن طريق الجداول، وكذلك حمل التشغيل اآلمن لكل وضع أو تكوين.

يجب وضــــع العالمات التحذيرية التي تحظر رفع األشــــخاص، للمعدات املخصــــصــــة لرفع البضــــائع واملجهزة بناقل يســــمح 

 تكون هذه التحذيرات واضحة ومرئية في جميع مناطق الوصول لآللة.بوصول األشخاص، على أن 

 التعليمات واإلرشادات 4/7

 ملحقات الرفع 4/7/1

 التالية على األقل:تبين التعليمات إرفاق إرشادات مع كل ملحقات الرفع يجب 

 االستخدام املستهدف. -

 حدود االستخدام، فيما يتعلق بملحقات الرفع. -

 التجميع والتركيب واالستخدام والصيانة. إرشادات -

 االختبارات املطبقة. -

 معدات الرفع 4/7/2

 يجب إرفاق إرشادات مع معدات الرفع تبين املعلومات التالية:

الخصـائص التقنية لآللة، والسـيما الحد األقصـ ى لحمل التشـغيل، باإلضـافة إلى نسـخة من لوحة أو جدول  -

 التحميل املذكورة إن أمكن ذلك.

 لتفاعالت عند الدعائم أو املرتكزات، وخصائص املسارات إن أمكن ذلك.ا -

 تعريف الصابورة ووسائل تركيبها، إن أمكن ذلك. -

 محتويات السجل، إذا لم يتم إرفاقه مع اآللة. -

 شرح كيفية االستخدام، والسيما للتعويض عن عدم وجود رؤية مباشرة للحمولة من قبل املشغل. -

 االختبارات التي تم إجرائها من قبل الشركة املصنعة أو املمثل الرسمي.تقارير تفصل  -
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خارج مقر الشــركة املصــنعة بالشــكل املراد اســتخدامه، يجب إرفاق فيما يتعلق باملعدات التي يتم تجميعها  -

 التعليمات الالزمة لتنفيذ اإلجراءات املشار إليها في بنود هذه الالئحة، قبل وضعها لالستخدام.

 املتطلبات الفنية 4/6

 د يجب على 
ــــتيفاء املتطلبات الفنيةاملور     ،ملعدات الرفع اســ

ـــالمة واملعدات القابلة للتبديل ومكو  على  وذلك العالقة،ذات نات الســـ

 النحو التالي:

ـــــتيفـــاء  (أ ــ ــ ــ    ،معـــدات الرفعاســـ
ـــالمـــة واملعـــدات القـــابلـــة للتبـــديـــلومكو  ــ ــ ــ ــ الواردة في  لمتطلبـــات الفنيـــةل -ذات العالقـــة  نـــات الســـ

نة في امللحق )  .الفنية ( من هذه الالئحة1املواصفات القياسية املبي 

ع  (ب صـن 
ُ
م وت صـم 

ُ
نات السالمة واملعدات القابلة للتبديل ذات العالقة، بحيث تكون مستوفية معدات الرفعيجب أن ت  

، ومكو 

 ومعدات الرفع.آلالت المة والصحة الالزمة متطلبات الس(، و 2للمتطلبات الفنية األساسية املوضــــحة في امللحق )

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 ) ــ ــــاعفاتها أو SI Unitsيجب اســ ــ ــ ـــالمة واملعدات  ،الت ومعدات الرفعآل أجزائها،( أو مضـ ــ ــ ومكونات الســ

 .، وذلك وفقا لنظام القياس واملعايرة السعوديأثناء التصميم أو التصنيع أو التداول  ذات العالقة، وذلك القابلة للتبديل

  والتغليفتعبئة املتطلبات املتعلقة بال 4/9

ملتطلبات وفقا  ، وذلكن والنقليخز تثناء عمليات الأمن وسليم آ بشكل ،الرفعمعدات تجميع وترتيب التأكد من  (أ

 .ذات العالقةالتعبئة املنصوص عليها في املواصفة القياسية 

   (ب
 .من مادة الرصاص أو أي من املعادن الثقيلة معدات الرفعمواد تغليف  التأكد من خلو 

 (   البيانات اإليضاحية5املادة )

عد   ،معدات الرفعبالبيانات اإليضاحية الخاصة تستوفي يجب أن 
ُ
 :ما يلي لوضعها وعرضها في السوق ة امل

 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  تتضــــمنأن  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

َ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.
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 (   إجراءات تقويم املطابقة6املادة )

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

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

عفى مكونات السالمة واملعدات القابلة للتبديل وقطع غيار  6/2
ُ
 –على شهادة املطابقة  ةللطرازات الحاصل - معدات الرفعت

 من قبل الصانع أو املمثل الرسمي للصانع في اململكة. دة للسوق السعوديواملور   ،من إجراءات تقويم املطابقة

 ديجب على  6/3
 .صادرة من جهة مقبولة لدى الهيئة تفتيشالحصول على شهادة  املستعملة آالت ومعدات الرفع مور 

من  ىصادرة من جهة مقبولة لدى الهيئة، ويستثن الحصول على شهادة تفتيشيجب قبل وضع معدات الرفع في الخدمة،  6/4

 ذلك الرافعات الشوكية وما شابهها.

ذ جب أن ي 6/5  
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 

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

 دإقرار  (أ
د)الصانع/ املور   ( 4وفقا للنموذج املرفق في امللحق )باملطابقة  (املور 

 .وثيقة تقييم املخاطر (ب

 د التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق امللف الفني يجب على  6/7
 ،وشهادات املطابقةاملور 

ُت مطابقة املنَتج ملتطلبات هذه الالئحة وأي معلومات ثب 
ُ
قة ت

 
ب منه ذلكالفنية أخرى موث ل 

ُ
 .، متى ما ط

6/8  
ُ
   ،آالت ومعدات الرفعتبر عت

على عالمة الجودة  ةالحاصلذات العالقة نات السالمة واملعدات القابلة للتبديل ومكو 

 .الفنية ه الالئحةللمتطلبات املنصوص عليها في هذ ةمطابق ما يكافئهاأو  السعودية

6/9  
 
 ملتطلبات النقل فيما يتعلق بالخدمات اآللة كمنتج نهائي تم تجميعه بشكل  ر استيرادفي حال تعذ

ً
 اللوجستيةكامل، ونظرا

املسموح بها، يسمح بنقل اآللة كأجزاء منفصلة، وتصدر شهادة املطابقة للمنتج )الطراز( النهائي، على أن  وحدود النقل

 .تابعة للطراز املعتمديتم تقديم ما يثبت أن األجزاء 

  (   مسؤوليات الجهات الرقابية7املادة )

 مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي: ضمنتقوم الجهات الرقابية 

ـــتيفاءالتحقق  7/1 ــ ــ ــ ــ    ،آالت ومعدات الرفع من اســـ
ـــالمة واملعدات القابلة للتبديلومكو  ــ ــ ــ ــ تقويم إلجراءات  ذات العالقة نات الســـ

  والوثائق الفنية ،دةاملطابقة املحد  
ُ
  اإلرساليات. رفقة معامل

   ،ومعدات الرفعآالت ســــحب عينات من  -عشــــوائيا  –للجهات الرقابية  يحق 7/2
نات الســــالمة واملعدات القابلة للتبديل ومكو 

 .الفنية للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه الالئحة املختصة إحالتها إلى املختبراتو  العالقة،ذات 

   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
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 (   مسؤوليات سلطات مسح السوق 8املادة )

 مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي: ضمنتقوم سلطات مسح السوق 

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  دينسواًء من السوق أو م املنَتج،سحب عي 
)صانعين ومستوردين(، وذلك إلجراء االختبارات  ستودعات 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 ُمصد 

 .جهات تقويم املطابقة
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 القياسية املعتمدةدون اإلخالل بأي عقوبة أشد في األنظمة املعمول بها، فإنه ُيعاقب كل من يخالف متطلبات املواصفات  9/5

 .ة بمجال هذه الالئحة الفنية بالعقوبات املنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري للمنتجات املشمول

 (   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 الالئحـــةال تحول هـــذه  10/2
دون التزام املور 

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

 دي  10/3
الخاضــعة ألحكام  ؛تعلقة بهاومكونات الســالمة واملعدات القابلة للتبديل امل ،آالت ومعدات الرفعيجب على جميع مور 

قدموا ملفتشــــــــــ ي الجهات الرقابية وســــــــــلطات مســــــــــح الســــــــــوق جميع التســــــــــهيالت واملعلومات التي ، أن يُ الفنية هذه الالئحة

 يطلبونها لتنفيذ املهام املوكلة لهم.

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 بعد زوال أســـباب رفض الطلب، و عد إجراء التصـــحيحات الالزمة لألســـباب التي أدت إلى  10/5
يجوز للمور 

دها الهيئة.الرفض  
حد 

ُ
 ، 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

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

 د بنود هذه الالئحةللهيئة إلغاء شهادة املطابقة إذيحق  10/7
الترخيص باستعمال عالمة الجودة  إلغاء أو، الفنية ا خالف املور 

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

الترخيص باســــتعمال عالمة الجودة )ما عدا عند حصــــول أي تعديالت على املنتج خالل فترة صــــالحية شــــهادة املطابقة أو  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.من يصدر عن الهيئة 

 (   أحكام انتقالية11املادة )

 ألحكام هذه الالئحة، خالل مدة ال تزيد عن  11/1
ً
 د االلتزام باملتطلبات وفقا

 من تاريخ  180يجب على املور 
ً
يوما

 نشرها في الجريدة الرسمية.

 دين لتصحيح أوضاعهم في 1مع مراعاة أحكام الفقرة ) 11/2
السوق، وفقا ( من هذه املادة، ُيعطى مهلة للمور 

 من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 365ملتطلبات هذه الالئحة الفنية خالل مدة ال تزيد عن 
ً
 يوما

 كل اللوائح السابقة في مجال هذه الالئحة الفنية.-بعد اعتمادها -تلغي هذه الالئحة الفنية  11/3

 النشر(   12املادة )

 
ُ
 الجريدة الرسمية.في  الفنية الالئحةه نشر هذت



 

 46من  18الصفحة 

 

 (1) ملحق

ِّ  ،آالت ومعدات الرفعمنتجات قائمة  (أ
واملواصفات  السالمة واملعدات القابلة للتبديلنات ومكو 

  ذات العالقةالقياسية 

 الرقم
باللغة  املواصفةعنوان 

 العربية
 رقم املواصفة القياسية عنوان املواصفة باللغة اإلنجليزية

1  
مدى أقص ى  –معدات الرفع 

 األساسيةحمل للنماذج 

Lifting appliances -- Range of 

maximum capacities for basic 

models 

SASO GSO ISO 2374 

2  
 –الرافعات وأجهزة الرفع 

 الجزء األول: عام –التصنيف 

Cranes – Classification – Part 

1: General 
SASO GSO ISO 4301-1 

3  
 –التصنيف  –معدات الرفع 

 الجزء الثاني: الرافعات املتنقلة

Lifting appliances – 

Classification – Part 2: Mobile 

cranes 

SASO GSO ISO 4301-2 

4  

 –التصنيف  –الرافعات 

الجزء الثالث: الرافعات 

 البرجية

Cranes – Classification – Part 

3: Tower cranes 
SASO GSO ISO 4301-3 

5  

الرافعات واملعدات ذات الصلة 

الجزء الرابع:  –التصنيف  –

 الرافعات ذات الذراع

Cranes and related equipment 

– Classification – Part 4: Jib 

cranes 

SASO GSO ISO 4301-4 

6  

 –التصنيف  –الرافعات 

الجزء الخامس: الرافعات 

)األوناش( العلوية املتحركة 

ذات املنصات واألوناش 

 الجسرية املتنقلة

Cranes – Classification – Part 

5: Overhead travelling and 

portal bridge cranes 

SASO GSO ISO 4301-5 

 Cranes- wind load assessment SASO ISO 4302 تقدير حمل الرياح –الرافعات   7

8  

الرافعات األخرى غير النقالي 

املتطلبات العامة  –والعائمة 

 لالستقرار )للثبات(

Cranes other than mobile and 

floating cranes – General 

requirements for stability 

SASO GSO ISO 4304 

9  
تحديد  –الرافعات النقالة 

 الثبات

Mobile cranes – 

Determination of stability 
SASO ISO 4305 

10  
 الجزء – املفردات – الرافعات

 عام : ل األو 

Cranes – Vocabulary – Part 1: 

General  
SASO ISO 4306-1 

11  
الجزء  –املفردات  –الرافعات 

 الثاني: الرافعات النقالة

Cranes – Vocabulary – Part 2: 

Mobile cranes 
SASO ISO 4306-2 
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12  
الجزء  –املفردات  –الرافعات 

 : الرافعات البرجية3

Cranes – Vocabulary – Part 3: 

Tower cranes 
SASO ISO 4306-3 

13  

 –املصطلحات  –الرافعات 

الجزء الخامس: الجسر 

 والرافعات القنطرية املتحركة

Cranes -- Vocabulary -- Part 5: 

Bridge and gantry cranes 
SASO ISO 4306-5 

14  

 –الحبال املعدنية  –الرافعات 

العناية والصيانة والتركيب 

 والفحص واإلحالل

Cranes – Wire ropes – Care, 

maintenance, installation, 

examination and discard 

SASO ISO 4309 

15  

الرموز  –الرافعات 

الجزء األول:  –التخطيطية 

 العامة

Cranes -- Graphic symbols -- 

Part 1: General 
SASO GSO ISO 7296-1 

16  

الرموز  –الرافعات 

الجزء الثاني:  –التخطيطية 

 الرافعات النقالة

Cranes -- Graphical symbols -- 

Part 2: Mobile cranes 
SASO GSO ISO 7296-2 

17  

الرموز  –الرافعات 

الجزء الثالث:  –التخطيطية 

 الرافعات البرجية

Cranes -- Graphical symbols -- 

Part 3: Tower crane 
SASO GSO ISO 7296-3 

18  

 –الرافعات ومعدات الرفع 

الخصائص الفنية ووثائق 

 املطابقة للمواصفات

Cranes and lifting appliances -- 

Technical characteristics and 

acceptance documents 

SASO GSO ISO 7363 

19  

وسائل  –معدات الرفع 

تصميم وخصائص  –التحكم 

الجزء األول:  –املتطلبات 

 املبادئ العامة

Lifting appliances -- Controls -- 

Layout and characteristics -- 

Part 1: General principles 

SASO GSO ISO 7752-1 

20  

نموذج وخصائص  –الرافعات 

: الترتيبات 2الجزء  –التحكم 

واملتطلبات األساسية للرافعات 

 املتنقلة

Cranes -- Control layout and 

characteristics -- Part 2: Basic 

arrangement and 

requirements for mobile 

cranes 

SASO ISO 7752-2 

21  

تخطيط التحكم  –الرافعات 

الجزء الثالث:  –والخصائص 

 الرافعات البرجية

Cranes -- Control layout and 

characteristics -- Part 3: Tower 

cranes 

SASO GSO ISO 7752-3 

22  

 –وسائل التحكم  –الرافعات 

 –التخطيط والخصائص 

 الجزء: الرافعات ذات الذراع

Cranes -- Controls -- Layout 

and characteristics -- Part 4: Jib 

cranes 

SASO GSO ISO 7752-4 
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23  

أدوات التحكم  –أجهزة الرفع 

 –التخطيط والخواص  –

الجزء الخامس: الرافعات 

)األوناش( العلوية املتحركة 

ذات املنصات واألوناش 

 الجسرية املتنقلة

Lifting appliances -- Controls -- 

Layout and characteristics -- 

Part 5: Overhead travelling 

cranes and portal bridge 

cranes 

SASO GSO ISO 7752-5 

24  

 –الرافعات )األوناش( 

الجزء  –املقصورات )الكبائن( 

 األول: عام

Cranes -- Cabins and control 

stations -- Part 1: General 
SASO ISO 8566-1 

25  

املقصورات  –الرافعات  

 –)الكبائن( ومحطات التحكم 

 : الرافعات النقالة2الجزء 

Cranes – Cabins and control 

stations – Part 2: Mobile 

cranes 

SASO ISO 8566-2 

26  

الكبائن  –الرافعات 

)املقصورات( ومحطات 

: الرافعات 3الجزء  –التحكم 

 البرجية

Cranes -- Cabins and control 

stations -- Part 3: Tower cranes 
SASO ISO 8566-3 

27  

الكبائن  –الرافعات 

الجزء الرابع:  –)املقصورات( 

 الرافعات ذات الذراع

Cranes -- Cabins -- Part 4: Jib 

cranes 
SASO GSO ISO 8566-4 

28  

املقصورات  –الرافعات 

 –)الكبائن( ومحطات التحكم 

: الرافعات العلوية 5الجزء 

املتحركة ذات املنصات 

 والرافعات الجسرية املتنقلة

Cranes – Cabins and control 

stations – Part 5: Overhead 

travelling and portal bridge 

cranes 

SASO ISO 8566-5 

29  

مبادئ تصميم  –الرافعات 

األحمال ومجموعات األحمال 

 الجزء األول: عام –املركبة 

Cranes -- Design principles for 

loads and load combinations -- 

Part 1: General 

SASO GSO ISO 8686-1 

30  

مبادئ تصميم  –الرافعات 

األحمال ومجموعات األحمال 

: الرافعات 2الجزء  –املركبة 

 النقالة

Cranes – Design principles for 

loads and load combinations 

– Part 2: Mobile cranes 

SASO ISO 8686-2 

31  

مبادئ تصميم  –الرافعات 

األحمال ومجموعات األحمال 

: الرافعات 3الجزء  –املركبة 

 البرجية

Cranes – Design principles for 

loads and load combinations 

– Part 3: Tower cranes 

SASO ISO 8686-3 
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32  

مبادئ تصميم  –الرافعات 

األحمال ومجموعات األحمال 

الجزء الرابع: –املركبة 

 الرافعات الذراعية

Cranes -- Design principles for 

loads and load combinations -- 

Part 4: Jib cranes 

SASO GSO ISO 8686-4 

33  

مبادئ تصميم  –الرافعات 

األحمال ومجموعات األحمال 

: الرافعات 5  الجزء–املركبة 

العلوية املتحركة ذات املنصات 

 والرافعات الجسرية املتنقلة

Cranes – Design Principles For 

Loads and Load Combinations 

– Part 5 : Overhead Travelling 

and Portal Bridge Cranes 

SASO ISO 8686-5 

34  

الرافعات واألجهزة ذات 

متطلبات الدقة  –العالقة 

لقياس البارامترات أثناء 

 االختبار

Cranes and related equipment 

-- Accuracy requirements for 

measuring parameters during 

testing 

SASO ISO 9373 

35  
املعلومات املقدمة  –الرافعات 

 الجزء األول: عام  –

Cranes -- Information to be 

provided -- Part 1: General 
SASO GSO ISO 9374-1 

36  

املعلومات املقدمة  –الرافعات 

لالستفسارات والطلبات 

الجزء  –والعروض التجهيز 

 الثالث: الرافعات البرجية

Cranes -- Information to be 

provided for enquiries, orders, 

offers and supply -- Part 3: 

Tower cranes 

SASO ISO 9374-3 

37  

املعلومات التي  –الرافعات 

الجزء الرابع:  –يتعين تقديمها 

 الرافعات ذات الذراع

Cranes -- Information to be 

provided -- Part 4: Jib cranes 
SASO GSO ISO 9374-4 

38  

املعلومات التي  –الرافعات 

: 5الجزء  –يتعين تقديمها 

الرافعات العلوية املتنقلة 

 ورافعات الجسور املتنقلة

Cranes -- Information to be 

provided -- Part 5: Overhead 

travelling cranes and portal 

bridge cranes 

SASO ISO 9374-5 

39  
الجزء  –الفحص  –الرافعات 

 األول: عام

Cranes- Inspections -- Part 1: 

General 
SASO GSO ISO 9927-1 

40  
الجزء  –الفحص  –الرافعات 

 الثالث: الرافعات البرجية

Cranes -- Inspections -- Part 3: 

Tower cranes 
SASO GSO ISO 9927-3 

41  

دليل/كتيب  –الرافعات 

: 1الجزء  –تشغيل الرافعة 

 عام

Cranes – Crane operating 

manual – Part 1: General 
SAS ISO 9928-1 

42  

دليل/كتيب  –لرافعات 

الجزء  –تشغيل الرافعة 

 :الرافعات النقالة2

Cranes – Crane operating 

manual – 

Part 2: Mobile cranes 

SASO ISO 9928-2 
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43  
بطاقات املعلومات  –الرافعات 

 : عام1الجزء  –املميزة 

Cranes – Information labels – 

Part 1: General 
SASO ISO 9942-1 

44  

تصنيف املعلومات  –الرافعات 

الجزء الثالث: الرافعات  –

 البرجية

Cranes -- Information labels -- 

Part 3: Tower cranes 
SASO GSO ISO 9942-3 

45  
أجهزة التحديد  –الرافعات 

 الجزء األول: عام –والتبيين 

Cranes -- Limiting and 

indicating devices -- Part 1: 

General 

SASO GSO ISO 10245-1 

46  

أجهزة التحديد  –الرافعات 

الجزء الثاني:  –والتأشير 

 الرافعات النقالة

Cranes -- Limiting and 

indicating devices -- Part 2: 

Mobile cranes 

SASO GSO ISO 10245-2 

47  

أجهزة التحديد  –الرافعات 

الجزء الثالث:  –والتأشير 

 الرافعات البرجية

Cranes -- Limiting and 

indicating devices -- Part 3: 

Tower cranes 

SASO GSO ISO 10245-3 

48  

أجهزة التحديد  –الرافعات 

الجزء الرابع:  –والتأشير 

 الرافعات الذراعية

Cranes -- Limiting and 

indicating devices -- Part 4: Jib 

cranes 

SASO GSO ISO 10245-4 

49  

أجهزة التحديد  –الرافعات 

الجزء الخامس:  –والتأشير 

النقاالت العلوية ورافعات 

 الجسور املتنقلة

Cranes -- Limiting and 

indicating devices -- Part 5: 

Overhead travelling and portal 

bridge cranes 

SASO GSO ISO 10245-5 

50  
متطلبات اآلليات  –الرافعات 

 الجزء األول: عام –

Cranes -- Requirements for 

mechanisms -- Part 1: General 
SASO GSO ISO 10972-1 

51  

متطلبات اآلليات  –الرافعات 

الجزء الثاني: الرافعات  –

 النقالة

Cranes -- Requirements for 

mechanisms -- Part 2: Mobile 

cranes 

SASO GSO ISO 10972-2 

52  

متطلبات اآلليات  –الرافعات 

الجزء الثالث: الرافعات  –

 البرجية

Cranes -- Requirements for 

mechanisms -- Part 3: Tower 

cranes 

SASO GSO ISO 10972-3 

53  

متطلبات اآلليات  –الرافعات 

الجزء الرابع: الرافعات  –

 الذراعية

Cranes – Requirements for 

mechanisms – Part 4: Jib 

cranes 

SASO GSO ISO 10972-4 

54  

متطلبات اآلليات  –الرافعات 

الجزء الخامس: الجسر  –

 والرافعات القنطرية املتحركة

Cranes -- Requirements for 

mechanisms -- Part 5: Bridge 

and gantry cranes 

SASO GSO ISO 10972-5 
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55  
قياس كتلة  –الرافعات 

 الرافعة وملحقاتها

Cranes -- Measurement of the 

mass of a crane and its 

components 

SASO GSO ISO 11629 

56  
قياس اصطفاف  –الرافعات 

 العجلة

Measurement of wheel – 

Cranes alignment 
SASO GSO ISO 11630 

57  
املنافذ والواقيات  –الرافعات 

 الجزء األول: عام –والقيود 

Cranes -- Access, guards and 

restraints -- Part 1: Genera 
SASO GSO ISO 11660-1 

58  

املنافذ والواقيات  –الرافعات 

: الرافعات 2الجزء  –والقيود 

 النقالة

Cranes – Access, guards and 

restraints – Part 2: Mobile 

cranes 

SASO ISO 11660-2 

59  

املنافذ والواقيات  –الرافعات 

: ثالجزء الثال –والقيود 

 الرافعات البرجية

Cranes -- Access, guards and 

restraints -- Part 3: Tower 

cranes 

SASO GSO ISO 11660-3 

60  

املنافذ والواقيات  –الرافعات 

الجزء الرابع:  –والقيود 

 الرافعات ذات األذرع

Cranes -- Access, guards and 

restraints -- Part 4: Jib cranes 
SASO ISO 11660-4 

61  

املنافذ والواقيات  –الرافعات 

الجزء الخامس:  –والقيود 

الجسور والرافعات القنطرية 

 املتحركة

Cranes -- Access, guards and 

restraints -- Part 5: Bridge and 

gantry cranes 

SASO GSO ISO 11660-5 

62  
عرض  –الرافعات النقالة 

 مخططات القدرة املقدرة

Mobile cranes -- Presentation 

of rated capacity charts 
SASO GSO ISO 11661 

63  

تحديد  –الرافعات النقالة 

الجزء  –تجريبي ألداء الرافعة 

األول: وحدات األحمال 

 وأنصاف األقطار

Mobile cranes – Experimental 

determination of crane 

performance – Part 1: Tipping 

loads and radii 

SASO GSO ISO 11662-1 

64  

التقدير  –الرافعات املتحركة 

 –التجريبي ألداء الرافعات 

: القدرة الهيكلية في 2الجزء 

 ظل التحميل الساكن

Mobile cranes -- Experimental 

determination of crane 

performance -- Part 2: 

Structural competence under 

static loading 

SASO GSO ISO 11662-2 

 املفردات املتوفرة –الرافعات   65
Cranes — Availability-

Vocabulary 
SASO GSO ISO 11994 

66  

تثبيت األجهزة  –الرافعات 

أثناء الخدمة وخارج الخدمة 

 الجزء األول: عام –وأوضاعها 

Cranes - Anchoring devices for 

in-service and out-of-service 

conditions – Part 1: General 

SASO GSO ISO 12210-1 
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67  

تثبيت األجهزة  –الرافعات 

أثناء الخدمة وخارج الخدمة 

الجزء الرابع:  –وأوضاعها 

 الرافعات الذراعية

Cranes - Anchoring devices for 

in-service and out-of-service 

conditions – Part 4: Jib cranes 

SASO GSO ISO 12210-4 

68  
 –كتيب الصيانة  –الرافعات 

 الجزء األول: عام

Cranes -- Maintenance manual 

-- Part 1: General 
SASO GSO ISO 12478-1 

69  
االستخدام اآلمن  –الرافعات 

 : عام 1الجزء  –

Cranes -- Safe use -- Part 1: 

General 
SASO GSO ISO 12480-1 

70  
االستخدام اآلمن  –لرافعات ا

 : الرافعات البرجية3الجزء  –

Cranes – Safe use – Part 3: 

Tower cranes 
SASO ISO 12480-3 

71  
االستخدام اآلمن  –لرافعات ا

 : الرافعات الذراعية4الجزء  –

Cranes - Safe use – Part 4: Jib 

cranes 
SASO GSO ISO 12480-4 

72  
مراقبة فترة العمل  –الرافعات 

 الخاصة بتصميم الرافعة

Cranes -- Monitoring for crane 

design working period 
SASO ISO 12482 

73  

التفاوت املسموح  –الرافعات 

به للعجالت واملنصات 

: 1الجزء  –ومسارات العبور 

 عام

Cranes - Tolerances for wheels 

and travel and traversing 

tracks – Part 1: General 

SASO GSO ISO 12488-1 

74  

التفاوت املسموح  –الرافعات 

به للعجالت واملنصات 

: 4الجزء  –ومسارات العبور 

 الرافعات الذراعية

Cranes - Tolerances for wheels 

and travel and traversing 

tracks – Part 4: Jib cranes 

SASO GSO ISO 12488-4 

75  
عالمات السالمة  –الرافعات 

 املبادئ العامة –والخطر 

Cranes -- Safety signs and 

hazard pictorials -- General 

principles 

SASO GSO ISO 13200 

76  
قياس بارومترات  –الرافعات 

 الوقت والسرعة

Cranes -- Measurement of 

velocity and time parameters 
SASO GSO ISO 13202 

77  
متطلبات اختبار  –الرافعات 

 األحمال

Cranes -- Requirements for 

test loads 
SASO ISO 14518 

78  
متطلبات األمان  –الرافعات 

 لرافعات املحمل

Cranes -- Safety requirements 

for loader cranes 
SASO GSO ISO 15442 

79  

انتقاء  –األوناش والرافعات 

األحبال السلكية واالسطوانات 

 والبكرات املحززة

Cranes and hoists -- Selection 

of wire ropes, drums and 

sheaves 

SASO GSO ISO 16625 
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80  

رافعات الجسور  –الرافعات 

املواصفة  –املتنقلة )األوناش( 

القياسية الدولية للمتطلبات 

والتوصيات حول التصميم 

 والتصنيع

Cranes -- Bridge and gantry 

cranes -- International 

Standards for design and 

manufacturing requirements 

and recommendations 

SASO ISO/TR 16880 

81  

حساب تصميم  –الرافعات 

عجالت السكك الحديدة 

وهيكل الهدم املرتبط بمسار 

 : عام1الجزء  –العربة 

Cranes – Design calculation 

for rail wheels and associated 

trolley track supporting 

structure – Part 1: General 

SASO ISO 16881-1 

82  
نظام األمان في  –الرافعات 

 الرافعات املتحركة

Cranes -- Safety code on 

mobile cranes 
SASO GSO ISO/TR 19961 

83  
إثبات كفاءة  –الرافعات 

 ياكل الفوالذيةاله

Cranes – Proof of competence 

of steel structures 
SASO ISO 20332 

84  

 –الصالبة  –الرافعات 

الرافعات الجسرية والقنطرية 

 املتحركة 

Cranes -- Stiffness -- Bridge 

and 
SASO ISO 22986 

85  
الجزء  –الصيانة  –الرافعات 

 : عام1

Cranes -- Maintenance -- Part 

1: General 
SASO GSO ISO 23815-1 

86  

الرافعات ذات  –الرافعات 

املواصفات الدولية  –الذراع 

للتصميم والتصنيع 

واالستخدام ومتطلبات 

 الصيانة والتوصيات

Cranes -- Jib cranes -- 

International Standards for 

design, manufacturing, use 

and maintenance 

requirements and 

recommendations 

SASO GSO ISO/TR 25599 

87  

الرافعات البرجية  –الرافعات 

املواصفة القياسية الدولية  –

للمتطلبات والتوصيات حول 

التصميم والتصنيع 

 واالستخدام والصيانة

Cranes -- Tower cranes -- 

International Standards for 

design, manufacture, use and 

maintenance requirements 

and recommendations 

SASO ISO/TR 27245 

88  
إطارات الرافعات النقالة 

 واآلالت املخصصة املماثلة

Tyres for mobile cranes and 

similar specialized machines 
SASO ISO 10571 

 

عد قائمة املواصفات القياسية املذكورة في هذا امللحق خاضعة للمراجعة،  ظة:و حمل
ُ
 دون مسؤولية التأكد من موقع ت

ويتولى املور 

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

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

  

 املنتج الرقم
الترميز 

 الجمركي

1 

 تعمل بمحرك كهربائي

 روافع ذات اسطوانات افقية )ونشات( 8425

 روافع ذات اسطوانات عمودية )كابستان(

2 

 جسور رافعة متحركة على قواعد ثابتة

8426 

 هياكل رفع وتنضيد  وحامالت رافعة للتنضيد متحركة على إطارات

 روافع )كرين( برجية

 روافع )كرين( بهياكل متحركة على خط حديدي

 على إطارات

 الطرق  على مصممة للتركيب على مركبات تسـير

3 
 رافعات شوكية

8427 
 عربات

4 

 روافع

8428 

 أجهزة رافعة وناقلة، تعمل بالهواء املضغوط

 مســطحات

 اسطوانات

 صناديق

 منصات

 اشواك
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 ( 2امللحق )

 للصحة والسالمة في اآلالتاملتطلبات األساسية العامة 

 متطلبات الصحة والسالمة الرئيسة     1

 مبادئ التكامل للسالمة   1/1

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

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

ع على نحو 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: املبادئ أدناه،العمل على تطبيق  - عند اختيار أنسب الطرق  - املور 

 (.وتركيب اآلالت بشكل آمن وسليم الحد من املخاطر أو تقليلها قدر اإلمكان )تصميم 

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

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

 عن تحديد املتطلبات 
ً
قصور في تدابير الحماية 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 معقول.امل
ُّ
 عني 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 املستخد 

سب من خبرة.اس
ُ
 تخدام اآلالت وفقا ملا اكت

ل نتيجة االستخدام املعقول أو  (د  
 
شغ

ُ
يجب تصميم اآلالت وتصنيعها مع األخذ في الحسبان القيود التي تعترض امل

ع ملعدات الوقاية الشخصية.
 
 املتوق

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

 املواد واملنتجات    1/2

عة أثناء استخدام اآلالت  صن 
ُ
 ض املواد أو املنتجات الداخلة في تصنيع اآلالت أو امل

عر 
ُ
 ت

 
صحة وسالمة األشخاص للخطر،  -يجب أال

بئة أو على تفادي مخاطر التعرُّض بسبب التع -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 لألجزاء 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 عند نقل  -يجب  1/4/2  
 يكون هناك إمكانية لحدوث أي تحرُّك مفاجئ أو مخاطر نتيجة لعدم  -اآلالت أو أي جزء من مكو 

 
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  ناتها دون نقلها يدويًّ  

االشتراطات ب، 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:عند نقل اآلالت  1/4/3  أو أي   من أجزائها يدويًّ

 أن تكون قابلة للنقل بسهولة. (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 في ظل ظر  -يجب    ممكن، مع مراعاة توفير الظروف  -وف االستخدام املحد 
ل إلى أدنى حد   

 
تقليل اإلجهاد البدني الذي يواجه املشغ

 البيئية املريحة مثل:

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

ل. (ب  
 
شغ

ُ
 توفير مساحة كافية لسهولة حركة امل

ل العم (ج د لآلالت.عدم تجاوز معد   ل املحد 

. (د
ً
ال ل لآللة، خاصة التي تتطلب تركيًزا مطو   

 
شغ

ُ
ب زيادة عمليات مراقبة امل  تجنُّ

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 أدنى وإذا كانت اآلالت معر ضة لالهتزازات، فيجب تصميم املقعد وتركيبه بطريقة من شأنها تقليل االهتزازات املنقو   
 
لة إلى املشغ

ل،   
 
ل جميع الضغوط التشغيلية التي يمكن أن يتعر ض لها املشغ درجة ُمْمكنة 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

 يجب أن تكون أجهزة التحكم: 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.

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

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 والطو  (و ة وُمصم   ارئ، بحيث يمكن تشغيلها بإجراء 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.

دة، خاصة تلك الحاالت التي ال يوجد فيها تواصل  2/1/2  
ب لتنفيذ إجراءات متعد 

 
رك

ُ
م وت

ُّ
م فيها أجهزة التحك صم 

ُ
في الحاالت التي ت

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

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

 األخذ في الحسبان الظروف البيئية.
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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.

ل من عدم وجود أ 2/1/5  
 
شغ

ُ
م، باإلضافة إلى ضرورة تصميم يجب أن يتأكد امل

ُّ
ي شخص في منطقة الخطر في جميع مواضع التحك

  
ر إمكانية تطبيق أي 

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

ُّ
نظام التحك

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

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

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

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

ف الطارئ 
ُّ
م في حاالت اإليقاف أو التوق

ُّ
موضع واحد يحول دون استخدام املواضع األخرى، باستثناء عناصر التحك

 )نتيجة لحالة طارئة(. 

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

لون عمل بعضهم البعض،   
 
شغ

ُ
 .ودون تعريف اآلخرين للخطردون أن ُيعيق امل

 بدء التشغيل   2/2

ز لهذا ابيجب أن يبدأ تشغيل اآلالت  جه 
ُ
م امل

ُّ
ل فقط(، وذلك من خالل جهاز التحك  

 
شغ

ُ
 لغرض.التشغيل املقصود )بقرار وإرادة من امل

 وهذا الشرط نفسه ينطبق في الحاالت التالية:

ف أًيا كان السبب. (أ
ُّ
 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 

م 
ُّ
 يؤدي ذلك إلى حدوث حالة خطرة.جهاز التحك

 
ز لهذا الغرض، على أال جه 

ُ
 امل

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

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

م املختصة ببدء التشغيل، ومن ثم إمكانية
ُّ
لين للخطر وعندما 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

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

 إيقاف التشغيل   2/3

 إيقاف التشغيل العادي 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، اس (ب
ُّ
دا بجهاز تحك تناًدا إلى املخاطر يجب أن يكون كل موضع عمل مزو 

ل اآلالت بشكل آمن. شغ 
ُ
 القائمة، إلى أن ت

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

ُّ
 ألدوات التحك
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ف  (د
ُّ
ة تلقائيا بمجرد توق الت املعني   

 
شغ

ُ
اآلالت أو وظائفها الخطرة 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

اف الطوارئ، وذلك لتفادي أوضاع/حاالت الخطر الفعلي أو اآلالت بجهاز واحد أو أكثر من أجهزة إيقيجب 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 تنقلامل اآلالت (2

ف: (ج
ُّ
 يجب أن يكون جهاز 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  (د
ُّ
ي أمر التوق  

بمجرد تنشيط جهاز إيقاف الطوارئ بعد تلق 

 تجاوز هذا التعشيق على وجه التحديد. يمكنالطوارئ حتى 

ف، بحيث ال يم (ه
ُّ
 من خالل التشغيل يجب عدم تعشيق الجهاز دون تشغيل أمر التوق

 
كن فك تعشيق الجهاز إال

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

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

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

 تجميع اآلالت   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

مة  2/5/2 ب إذا كانت اآلالت ُمصم 
 
م أو التشغيل، األمر الذي يتطل

ُّ
دة من التحك  

بة بطريقة تسمح باستخدامها في أوضاع متعد 
 
وُمرك

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

دات الوضع واضحة ومتوافقة مع   
م واحد.املواضع، وأن تكون كل محد 

ُّ
 وضع تشغيل أو تحك
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د بطريقة تحديد أخرى، تعمل على تقييد استخدام وظائف معينة في اآلالت لفئات معينة من  2/5/3  
حد 

ُ
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 منع العواقب الوخيمة املترتبة على الخطر املنخفض فقط، م 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.  مستشع 

2/5/5  
َ
ستوف

ُ
د وضع التحكم أو التشغيل تدابير إذا لم ت  

ط محد   
 
وقائية  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 ب 2/6/1
 
عد االنقطاع، 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 مفاجئ. (أ

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

 عند إعطاء أمر باإليقاف.حظر منع إيقاف اآلالت  (ج

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

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

ُّ
 عدم إعاقة التوق

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

 امليكانيكيةالوقاية من املخاطر       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 الصحيح 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

 الت كل 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. -ندما يقتض ي األمر ع –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 

 دام.االستخ

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.



 

 46من  34الصفحة 

 

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

ة املشار كة في العمل، وعند وجود احتمال لألجزاء 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
ستخَدم أثناء العمل. متحر 

ُ
 كة املتصلة بالتشغيل التي لم ت

 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 مخاطر التحرُّكات غير  3/3/7
 
 املتحك

ل –عند إيقاف أي جزء من أجزاء اآللة  -يجب   
 
 ذلك أي خطورة. أن تتوقف 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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 هيكل صلب.تكون ذات  (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

ُ
صول تقييد الو بت

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

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

 اآلالت. من االنبعاثات الناتجة عن تشغيل

 متطلبات أجهزة الوقاية الخاصة    4/2

 أجهزة الوقاية الثابتة 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 التي يمكن لل -التنظيف أو الصيانة، وت  

 
ُمشغ

 جزء –األساس ي على اآلالت 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

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

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

 كة املتشابكة   4/2/2
 الحواجز املتحر 

 كة املتشابكة يجب أن: (أ
 الحواجز املتحر 

 تظل متصلة باآللة عند فتحها كلما أمكن. (1

2)  
 
رك

ُ
م وت صم 

ُ
 ت

 
 إجراء ُمعتَمد.بب بطريقة ال يمكن تعديلها إال

 :يضمن ما يليجب أن ترتبط أجهزة الوقاية املتحركة املتشابكة بجهاز تعشيق ي (3

 .منع بدء وظائف اآللة الخطرة حتى غلق أجهزة الوقاية 

 مغلقة. إصدار أمر إيقاف عندما تكون أجهزة الوقاية غير 

ل من الوصول إلى  (ب  
 
شغ

ُ
 كة متى ما تمكن امل

ف الوظائف الخطرة، فيجب أن ترتبط الواقيات املتحر 
ُّ
منطقة الخطر قبل توق

 :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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  التأكد من زوال مخاطر اإلصابة الناتجة عن وظائف املحافظة على بقاء الجهاز جهاز الوقاية مغلًقا حتى

 اآللة الخطرة.

ناتها. (ج  
ل أحد مكو 

ُّ
ف وظائف اآللة عند فقد أو تعط

ُّ
 كة املقفلة بطريقة تمنع بدء أو توق

 يجب تصميم أجهزة الوقاية املتحر 

د الوصول  4/2/3  
قي 

ُ
 الواقيات القابلة للتعديل التي ت

 كة الالزمة للعمل يجب أن تكون:الواقيات القابلة للتعديل التي 
د الوصول إلى تلك املواضع من األجزاء املتحر   

قي 
ُ
 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: يجب تصميم أجهزة الحماية ودمجها مع نظام (أ
ُّ
 التحك

ل الوصول إليها. (1  
 
 كة في الوقت الذي يمكن للُمشغ

 عدم إمكانية تشغيل األجزاء املتحر 

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

ف الوظائف الخطرة لآللة عند فقدان أحد  (3
ُّ
لها.منع بدء أو توق  

 
ناتها أو تعط  

 مكو 

د. (ب  يجب تعديل أجهزة الحماية القابلة للتعديل 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.

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

 املنخفض.

 الكهرباء الساكنة   5/2

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

 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  -كيب أو إعادة تركيب أجزاء معينة في اآللة املحتمل حدوثها عند تر  -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، ويجب تثبيت )وضع( املعلومات اإلرشادية نفسها على األ 
جزاء 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 

 أن هذا األمر ُيعدُّ غير ممكن بسبب 5/4/3
 
ل التوصيالت الخاطئة مصدًرا للمخاطر، إال  

 
شك

ُ
طريقة تصميم اآللة، ويجب وضع  قد ت

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

 درجات الحرارة القصوى    5/5

ل ألجزاء اآلالت  اتخاذ احتياطاتجب ي 5/5/1  
 
شغ

ُ
دة ملنع مخاطر اإلصابة الناتجة عن مالمسة امل أو االقتراب منها أو من املواد ُمحد 

 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

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

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

 االنفجارات 5/7

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

 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 األج  واء القابلة لالنفجار.العالقة بتصميم 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 مستوى، مع  5/9/1  
 
قل

ُ
حدُّ )ت

َ
يجب تصميم اآلالت وتركيبها بطريقة ت

م التقن  ي 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. فيبحيث ال تؤثر سلًبا يجب منع انبعاثات اإلشعاعات غير املرغوب فيها أو تخفيضها إلى أدنى مستوى ممكن،  5/10/1

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

 خطر، فإنه يجب تطبيق االحتياطات/اإلجراءات الوقائية الالزمة.

 تزيد االنبعاثات اإلشعاعية الوظ 5/10/3
 
  -أثناء التشغيل والتنظيف  -يفية غير املؤينة 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 

 مفاجئ.يجب تصميم معدات الليزر املوجودة في اآلالت وتركيبها بطريقة تمنع انبعاث اإلشعاعات بشكل  (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 البصرية  (ج  تتسب 
 
صة ملراقبة معدات الليزر أو تعديلها  -يجب أال بب في حدوث أي مخاطر صحية بس -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. واألغشية املخاطية

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 احتواء أو تفريغ بطريقة تحقق 5/12/3 ثب 
ُ
ر احتواء العملية بشكل كلي أثناء  يجب أن ت

 
أقص ى تأثير، وذلك عندما يتعذ

 التشغيل العادي لآللة.

  خطر تقييد حركة األفراد داخل اآلالت   5/13

ر ذلك، فيجب توفير طريقة تحول دون انحشار أجزاء من الجسم داخلها،  وتثبيتها بطريقةيجب تصميم اآلالت وتركيبها 
 
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 بمقابض يدوية ثابتة تناسب ا -كلما أمكن ذلك  -يجب أن ت  

 
مك

ُ
ل أو املستخدم، وت  

 
شغ

ُ
مل

 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 يجب أن   
 
مك

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

م اآلالت ومكو  صم 
ُ
ت

 من العمل بشكل آمن في األحوال الجوية الحارة والرطبة.

افق الكهرومغناطيس ي   5/17  متطلبات التو

 يتجاوز  (أ
 
  التشويش الكهرومغناطيس ي الناتج عن  يجب أال

 ى الذينات السالمة ومعدات الرفع املستو 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  للحماية من خطر التشويش فر فيايجب أن يتو  (ب  
 اآلالت ومكو 

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

ُ
مقبولة عند  امل

 .استخدامها لألغراض املخصصة لها

 الصيانة     6

 صيانة اآلالت    6/1

ن من تنفيذ عمليات التعديل والصيانة  يجب وضع مناطق 6/1/1
ُّ
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. 2/5هذه العمليات يمكن تنفيذها بأمان كما هو مبين في البند 

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

 الحاالت القصوى.

ر  6/1/4 غي 
ُ
ر قابلة لإلزالة واالستبدال بسهولة وأمان، على أن ت  

نات اآلالت املؤتمتة الالزم تغييرها بشكل متكر   
يجب أن تكون مكو 

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

 الوصول إلى أوضاع التشغيل ونقاط الخدمة    6/2

لة أثناء تشغيل اآلالت، وتعديلها   
 
عيبة أو املتعط

َ
نات امل  

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 غير   
 
ل خطرا على األفراد، وأن تكون هذه العوازل قابلة للقفل، متى ما كان املشغ  

 
للقفل متى ما كان إعادة االتصال ُيشك

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 ُمزال.  
 
شغ

ُ
 امل

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

 تعريض األشخاص ألي خطر.

ن من تركيب األجزاء  6/3/4
ُّ
ُ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، فينبغي   
 
شغ

ُ
ل امل ل في أضيق الحدود، وإذا تطلب األمر تدخُّ  

 
شغ

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

 بسهولة وأمان. تنفيذ ذلك

 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 

 ل على املستخدمين فهمها.معلومات أو تحذيرات مكتوبة أو شفهية باللغة العربية أو بلغات يسهُ 

 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 املرئي أو أي وسيلة اتصال تفاعلية أ (ب  
 
شغ

ُ
 خرى 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

 وسالمتهم للخطر بسبب أخطاء تشغيل اآلالت غير الخاضعة للرقابة.

ل القدرة عند تزويد اآلالت بأجهزة  (ب  
 
شغ

ُ
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.

 تثبيت العالمات على اآلالت 7/1/4

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

ل الرسمي  (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 (ب
َ
 مخالف لتاريخ الصنع عند وضعه على اآللة. ُ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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يجب أن تحمل اآلالت معلومات كاملة فيما يتعلق بنوعها وطرائق االستخدام اآلمن، وأن تخضع تلك املعلومات  (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

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

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

 باإلضافة إلى تجهيز معدات الحماية الشخصية الواجب ارتداؤها.

ب اإلرشادات 7/1/5 ِّ
 كتي 

ب إرشادات التشغيل مع اآلالت جميعها، وذلك لضمان سالمة التركيب واال يجب   
كَتب إرفاق كتي 

ُ
ستخدام 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 ة أو باللغة اإلنجليزية، اإلرشادات املرفقة مع اآللة على الغالف األمامي باللغة العربي يجب وضع كتي 

 د نسخة مترجمة  تتوافر
ر الصانع أو املور   

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

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

 اإلرشادات األصلية. بجميعصلية إلى اللغة العربية أو اإلنجليزية، ويجب أن تقترن الترجمة من اللغة األ 

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

 العام ومستوى فهم املشغلين.

ب اإلرشادات (ب ِّ
  محتويات كتي 

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

 االسم التجاري والعنوان الكامل للصانع واملمثل الرسمي. (1

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

 إقرار الصانع باملطابقة.  (3

 الوصف العام لآلالت. (4

ة والتوضيحات والتفسيرات الضرورية الستخدام وصيانة وإصالح اآلالت، إلى جانب الرسومات والرسوم البياني (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،  (8
ُ
 ت
 
متى ما أثبتت التجارب أنه يمكن استخدام اآلالت تحذيرات بشأن الطرائق 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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 اإلرشادات املتعلقة بالتجميع والتركيب، املتعلقة بالحد من الضوضاء واالهتزاز. (10

لين.إرشادات عن طرائق اس (11  
 
شغ

ُ
 تخدام 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.

خا  (13  
 
ذها، بما في ذلك معدات الوقائية الشخصية إرشادات بشأن اإلجراءات الوقائية التي يجب على املستخدم ات

 التي يجب توفيرها إذا اقتض ى األمر ذلك.

 الخصائص األساسية لألدوات التي يمكن استخدامها مع اآلالت. (14

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

ُعطل، وإذا كان من املحتمل أن يحدث انسداد، فيجب أن طريقة التشغيل التي ينبغي اتباعها عند وقوع حادث أو  (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 إجراء عمليات التعديل والصيانة  (19  
 
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

ل  (21  
 
شغ

ُ
ح أن مستوى ضغط صوت االنبعاث عند موضع امل أقصاه تحذيرات وقائية للسمع، متى ما كان من املرج 

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

يد ما إذا كانت وقاية السمع مطلوبة من عدمها، ويمكن كذلك ، وذلك لتحدعند البدء في استخدام أي من املعدات

 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  رس 
ُ
من من املحتمل أن ت

نشطة، باإلضافة إلى املعلومات املتعلقة باإلشعاعات  غروسة، سواًء كانت نشطة أو غيرامل 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 السمات اإلرشادات 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 

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

 ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:

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

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

زمع، لواحدة أو أكثر من األجزاء ذات املخاطر للمنَتج )جمع بين نموذج اإلنتاج ونموذج التصميم(
ُ
لة لإلنتاج امل  

 
 .عينة ُممث

 إجراءات اعتماد الطراز          2/1

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

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

  .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

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

 إلخ...

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

الهيئة، ســــــــــواًء كانت  قائمة باملواصــــــــــفات القياســــــــــية الســــــــــعودية أو أي مواصــــــــــفات فنية أخرى مالئمة تعتمدها (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 ا  لفنية البنود املطبقة.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

هين( التي تدعم مالئمة الحلول الفنية املتخذة في التصــميم، حيث يجب أن تشــير هذه األدلة إلى كل األدلة )البرا (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 ذل -املشـ ــ جراة في املختبر   -ك متى ما اقتضـ
ُ
نتائج االختبارات 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 (1 صـــم 
ُ
تصـــنيع العينات 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 solution ) التي تبناها الصانع 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

بــأن الحلول الفنيــة التي تبنــاهــا الصـــــــــــــــانع تســــــــــــــتوفي املتطلبــات  -الئمــة الســــــــــــــعوديــة و/أو املواصــــــــــــــفــات األخرى امل

 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 (1
 
الجهة املقبولة 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 الصـــ صـــد 
ُ
انع، ونتائج االختبارات، ت

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

 كذلك على مرفقات. 

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

خت
ُ
 َبر وللمراقبة أثناء 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 صد 

ُ
 ت
 
املقبولة أال

 تماد الطراز.عدم إصدارها شهادة اع

بع كل التطورات التقنيـة املعروفة، ومتى ما أشــــــــــــــارت هذه التطورات إلى إمكـانية  (5
 
يجـب 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

عودية، أو لشـــــــروط ســـــــريان شـــــــهادة اعتماد الطراز، حيث أن مثل هذه التغييرات تتطلب مصـــــــادقة الفنية الســـــــ

 إضافية على شهادة اعتماد الطراز األولية.

بت، وعليها  (7 ح 
رت أو ســــــُ صــــــد 

ُ
غ الهيئة عن شــــــهادات اعتماد الطراز وأي إضــــــافة أ

 
بل
ُ
يجب على كل جهة مقبولة أن ت

ض  -أو عنــد الطلــب  -أن تقوم بشــــــــــــــكــل دوري  بتقــديم قــائمــة بشــــــــــــــهــادات اعتمــاد الطراز وأي إضـــــــــــــــافــات قــد ُرف 

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 ُرف 
 
بل
ُ
يجب على كل جهة مقبولة أن ت

دت بأي شكل،  
ي 
ُ
قت أو ق  

 
غ كذلك  إصدارها أو تلك التي قد ُعل

 
بل
ُ
عن شهادات اعتماد الطراز  -عند الطلب  -وأن ت

رت. صد 
ُ
 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 الفني -عند الطلب  –اإلضــ ــ ــ ــ ـــــل على نســ ــ ــ ة، ومن نتائج 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.

على الصــــانع االحتفاظ بنســــخة من شــــهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها واإلضــــافات املدخلة عليها مع الوثائق يجب  (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 ب2/1/1يمكن للمور  ــ ــ ـــلفا باســ ــ ــ ـــار إليها ســ ــ ــ الواجبات املشــ

 الصانع، بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 46من  46الصفحة 

 

 (4امللحق )

ِّدنموذج إقرار 
 Supplier Declaration of Conformityباملطابقة  املور 

أ هذا النموذج على الورق الرسمي 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: 


