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 تــمـــهـــيـــد

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

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

بعدم ( التي تقض ي 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 

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

 إجراءات العمل.

 

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

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

افق  مع املواصفات القياسية واألدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العاملية الجودة وتقويم املطابقة، تتو

افقة مع الشريعة اإلسالمية ومحققة ملصالح اململكة".  في هذا املجال، وتكون متو

 

ر بقرار مجلس الوزراء ( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصاد2 -واستنادا إلى املادة الرابعة )فقرة 

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

 .واملنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها"

 

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

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

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

 للطرق النظامية"
ً
 .املختصة، لدراستها وإصدارها وفقا

 

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

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

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

سعودية في جميع مشترياتها والقياس واملعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة االلتزام باملواصفات القياسية ال

 وأعمالها".

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

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

 

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

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

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

 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:

 ائح الفنية سواًء في املنافذ الجمركية أو األسواق أو املصانع.اللو 

الجهات الحكومية املختصة بمراقبة األسواق واإلجراءات املتخذة للتأكد من مطابقة املنتجات سلطات مسح السوق: 

  ملتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس اإلدارة.

ائص املنتجات والعمليات املرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصالالئحة الفنية: 

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

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

ج: 
َ
 .الساللم واملمرات املتحركةاملنت

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

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

 وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعالمات.

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

 مصدر محتمل للضرر.(: Hazardsالخطر )أخطار 

 بدرجة شدة الضرر.احتمال ظهور خطر مسبب ل :Risk(s)املخاطر
ً
 لضرر؛ 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 

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

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

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

 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.

 هي جهات تقويم مطابقة تقبلها الهيئة وفق الئحة قبول جهات تقويم املطابقة.الجهات املقبولة: 

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

ً
، ومقبولة من الهيئة وفقا

، وذلك قبل وضعه تحت االستخدام العام أو أثناء ت املتحركةالساللم واملمرااملطابقة، للقيام بإجراءات التفتيش على 

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

تطلبات الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات املقبولة، التي تؤكد مطابقة املنتج أو أي دفعة منه ملشهادة املطابقة: 

 املواصفات القياسية ذات العالقة.

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

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

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

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

 للتشريعات ذات العالقة.

تدل على أن املنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة هي عالمة اعتمدتها الهيئة عالمة الجودة السعودية: 

 لالئحة وإجراء املنح واملواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

 هو وضع املنَتج ألول مرة في سوق اململكة، واملسؤول عنه إما الصانع أو املستورد.الوضع 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.

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

 .جات املعروضة التي سبق توفيرها للمستخدم النهائيهو أي إجراء يهدف إلى استرجاع املنت :االستدعاء

ـــــة فردية مرخص الصــــــيانة: جهة التشــــــ يل/ ــــســ ـــــركة أو مؤســـ ــــاط  لهاأي شــ ــــغيل و بمزاولة نشـــ ـــاللم تشـــ ــ ــــيانة الســ  واملمراتصـــ

 لالشتراطا
ً
   التي تصدرها الجهة املختصة بهذا الشأن. تاملتحركة، ومؤهلة للقيام بذلك وفقا

ـــــتخدم لرفع أو الســــــــــاللم املتحركة:  ــ ــ ــ ـــــتمر الحركة ويعمل بالطاقة يســ ــ ــ ــ ـــخاص  إنزالدرج متحرك مائل، مســ ــ ــ ــ ــ  حيث يظلاألشــ

 الناقل السطح 
ً
 .فيه أفقيا

ــــطح الناقل الذي يحمل  ،تركيب ميكانيكي يعمل بالطاقةاملمرات املتحركة:  ــ ــ ــ ــ ـــخاص حيث يظل الســ ــ ــ ــ ــ ـــــتخدم لنقل األشـــ ــ ــ ــ يســـ

 التجاه الحركة وغير متقطع.املستخدم م
ً
 وازيا

جزء من الســاللم واملمرات املتحركة الذي يضــمن ســالمة املســتخدمين من خالل توفير االســتقرار والحماية من الدرابزين: 

 .األجزاء املتحركة

 بالسالمة من نظام التحكم الكهربائي كترتيب لدوائر السالمة وأجهزة املراقبة. ةاملتعلق األجزاءأنظمة السالمة الكهربائية: 

 أجزاء من دوائر السالمة تتكون من مفاتيح السالمة و/أو فشل الدوائر اآلمنة. :الكهربائية السالمةأجهزة 

 .الطوارئ  تفي حاال  ةاملتحركواملمرات  للساللملإليقاف الفوري  مفاتيح تستخدم :مفاتيح الطوارئ 
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الفنية املعاني الواردة في األنظمة واللوائح والقرارات املعمول بها في  يكون للكلمات والعبارات األخرى الواردة في هذه الالئحة 1/1

 اململكة.

 املجال (2املادة )

ق هذه  طبَّ
ُ
 .املتحركة وملحقاتهامرات الساللم واملالالئحة الفنية على ت

 ( األهداف3املادة )

، املشمولة في مجال هذه الالئحة وملحقاتها املتحركةللساللم واملمرات  تهدف هذه الالئحة الفنية إلى تحديد املتطلبات األساسية

ِّدين االلتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه املنتجات للمتطلبات 
الفنية، وتحديد إجراءات تقويم املطابقة التي يجب على املور 

 ق.وتسهيل إجراءات مسح األسوااألساسية التي تهدف إلى املحافظة على البيئة وصحة وسالمة مستخدميها 

ِّد لتزاماتا (4املادة )
 املور 

ِّديجب على 
 :التالية املتطلباتب، االلتزام املور 

 الفنية املتطلبات  4/1

ِّد استيفاء املتطلبات الفنيةيجب على 
 على النحو التالي: ، وذلكلساللم واملمرات املتحركةل املور 

 (، 1)املبينة في امللحق  ذات العالقةفي املواصفات القياسية  ةالواردلمتطلبات الفنية الساللم واملمرات املتحركة ل استيفاء 4/1/1

 .املطلوبااللتزام بإجراء تقويم املطابقة  4/1/2

مستوفية للمتطلبات الفنية السالمة،  أنظمةاملتحركة، بما في ذلك  مراتفي الساللم وامل جميع األنظمة أنتأكد من ال 4/1/3

 :وتشمل ما يليفي املواصفات القياسية،  املبينة

 والحاويات.  والهياكلاألجزاء امليكانيكية ومكوناتها، بما في ذلك السيور  (أ

 أنظمة السالمة بمكوناتها، بما في ذلك األنظمة الكهربائية. (ب

 أنظمة التحكم، بما في ذلك أنظمة الحماية من األعطال امليكانيكية والكهربائية. (ج

 أنظمة االستشعار واإلنذار. (د

 الطوارئ.أنظمة الوقوف في حاالت  (ه

 أنظمة الكبح. (و

 على املستخدم.ا واملواد خلو املسطحات الخارجية من األجزاء (ز
ً
شكل خطرا

ُ
 لتي قد ت

 أبعاد الساللم واملمرات الكهربائية ومقاساتها ومواقعها. (ح

 الدرابزين ومناطق الوصول. (ط

عندما ال يمكن تلبية متطلبات هذه الالئحة الفنية واملواصفات القياسية، مع وجود بعض املخاطر التي ال يمكن تجنبها،  4/1/4

 اإلجراءات املناسبة مثل اإلرشادات والتعليمات والتدريب. اتخاذيجب تقليل مستوى املخاطر قدر اإلمكان، مع 

 متطلبات السالمة و/أو التدابير الوقائية 4/2
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 التصميم والتصنيعمتطلبات  4/2/1

مكان وذلك من خالل للوقاية من املخاطر والحد منها قدر اإل يجب أن يتم تصميم وتصنيع الساللم واملمرات املتحركة 

د عن الساللم واملمرات املتحركة، واتخاذ التدابير الالزمة للقضاء عليها أو تقليلها قدر 
 
تحليل املخاطر التي يمكن أن تتول

 اإلمكان.

 الهيكل الداعم والحاويةمتطلبات  4/2/2

 من الساللم أو املمرات املتحركة محاطة بالكامل بألواح أو  (أ
ً
يجب أن تكون جميع األجزاء املتحركة ميكانيكا

 ي يمكن الوصول إليها الستخدامها.الت واألحزمةجدران، وُيستثنى من ذلك الدرجات واملنصات 

في املواصفة ذات العالقة، دون أي كسر أو انحراف  يجب أن تتحمل األلواح الخارجية الحدود املنصوص عليها (ب

 ينتج عنه أي فجوة.

يجب أن يكون من املمكن تنظيف األجزاء الداخلية من الساللم واملمرات املتحركة ملنع تراكم املواد )مثل  (ج

 لنشوب الحرائق.
ً
 الشحوم والزيوت والغبار والورق(، والتي تمثل خطرا

 صممة لفتحها )ألغراض التنظيف على سبيل املثال( بجهاز أمان كهربائي.يجب تزويد األلواح الخارجية امل (د

 متاحة فقط لألشخاص املصر ح لهم بذلك.املخصصة للتشغيل والصيانة  املناطقيجب أن تكون  (ه

 يجب تصميم الهيكل الداعم لتحمل وزن الساللم واملمرات املتحركة، باإلضافة إلى الحمولة املقدرة لالستخدام. (و

 واملنصات واألحزمةالدرجات  4/2/3

 يجب أن تكون األجزاء املستخدمة في منطقة حمل املستخدم أفقية في اتجاه الحركة. (أ

 يجب توفر مواطئ آمنة لألقدام في الساللم واملمرات املتحركة. (ب

 يجب االلتزام بمتطلبات األبعاد املنصوص عليها في املواصفات ذات العالقة. (ج

 أخاديد في اتجاه الحركة تتشابك معها أسنان األمشاط.يجب أن يكون ألسطح الدرجات واملنصات  (د

 الواقعة بين سطح املداس املتدرج والرافعة. زوايا للدرجات واملنصات واألحزمةيجب تخفيف حدة الحواف وال (ه

 وغير منقطعة ملواطئ األقدام.  مستمرةيجب أن يتم ربط األحزمة لتوفير مواضع  (و

دورة حياتها املحددة مع مراعاة الظروف البيئية مثل درجة  يجب أن تحتفظ املواد بخصائص قوتها خالل (ز

 الحرارة، األشعة فوق البنفسجية والرطوبة والتآكل.

تتولد   املحتملة والتي قد التحميل والتشويه تأثيراتواملنصات واألحزمة لتحمل جميع  يجب تصميم الدرجات (ح

 أثناء عمليات التشغيل.

املتحركة بحيث تكون جميع األجزاء املكونة متصلة بإحكام بشكل آمن، وأال يجب تصميم الساللم واملمرات  (ط

 تصبح مرتخية خالل دورة حياتها، وأن تتحمل قوة ردة فعل تشغيل جهاز السالمة الكهربائية.

 وحدة الدفع 4/2/4

 تشغيل أكثر من سلم أو ممر متحرك.بالدفع يجب أال تقوم وحدة  (أ

 املتحركة بواسطة أجهزة السالمة الكهربائية.يجب أن يكون إيقاف الساللم واملمرات  (ب
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 يجب أال تتجاوز السرعات للساللم واملمرات املتحركة الحدود املنصوص عليها في املواصفات ذات العالقة. (ج

يجب أن يكون للساللم واملمرات املتحركة نظام كبح يولد التباطؤ املوحد ويحافظ على الثبات )املكابح  (د

 التشغيلية(.

 .هناك تأخير متعمد في نظام الكبح يجب أال يكون  (ه

 يجب توفير جهاز ملراقبة نظام الكبح بعد تشغيل الساللم واملمرات املتحركة. (و

 يجب أن يعمل نظام الكبح تلقائيا في الحاالت التالية: (ز

 حاالت فقدان إمدادات الطاقة. -

 حاالت فقدان التيار الكهربائي لدوائر التحكم. -

 للضغط اليدوي إلبقائها مفتوحة.يجب أن تتطلب املكابح التي يمك (ح
ً
 مستمرا

ً
 استخداما

ً
 ن إطالقها يدويا

يجب أن تكون املكابح املساعدة/اإلضافية من النوع امليكانيكي )يعمل باالحتكاك(، إذا كانت الساللم واملمرات  (ط

 املتحركة مزودة بها.

 الدرابزين  4/2/5

 املتحركة.يجب تركيب الدرابزين على كل جانب من الساللم واملمرات  (أ

 يجب اتخاذ التدابير الالزمة ملنع األشخاص من التسلق على السطح الخارجي للدرابزين للوقاية من السقوط. (ب

 يجب توفير أجهزة لتقييد الوصول في حال وجود الساللم واملمرات املتحركة بجوار الجدران.  (ج

 لتخريب.يجب أن تكون جميع رؤوس التثبيت املكشوفة لألجهزة من النوع املقاوم ل (د

، وأن تكون األغطية صلبة وذات يجب أن تكون أجزاء الدرابزين املقابلة للدرجات أو املنصات أو األحزمة ناعمة (ه

 . مشطوفشكل دائري أو 

 النشوبمرتبة ومكونة بطريقة تقض ي على أي خطر ناجم عن يجب أن تكون فواصل الغطاء في اتجاه الحركة  (و

 أو املحاصرة.

لأللواح الداخلية، يجب استخدام الزجاج املقوى حسب الحدود املنصوص عليها في  في حال استخدام الزجاج (ز

 املواصفات ذات العالقة، سواء كان الزجاج ذو طبقة أحادية أو متعدد الطبقات.

 وأن تكون الحواف ذات صالبة كافية.يجب تقليل احتمالية النشوب بين الحواف والدرجات للساللم املتحركة،  (ح

 املواد/األنواع املناسبة للبطانات.استخدام  (ط

 األمشاط 4/2/6

خدمين، وأن تكون قابلة يجب تركيب األمشاط في نهايتي الساللم واملمرات املتحركة لتسهيل انتقال املست (أ

 لالستبدال بسهولة.

يجب تقريب أطراف األمشاط وتشكيلها بطريقة تقلل من مخاطر النشوب بين األمشاط والدرجات واملنصات  (ب

 واألحزمة.
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 يجب أن تكون األمشاط أو هياكلها الداعمة قابلة للتعديل لضمان التماسك/الربط الصحيح. (ج

تصميم يجعل أسنانها تنحرف عند حبس األجسام الغريبة، وأن تبقى في شبكة مع  يجب أن تكون لألمشاط (د

كسر.
ُ
 األخاديد، أو أنها ت

 مساحات اآلالت ومحطات القيادة 4/2/7

لتشغيل وصيانة وتفتيش الساللم ت فقط الستيعاب املعدات الالزمة يجب استخدام هذه الغرف/املساحا (أ

 واملمرات املتحركة.

ُيسمح بأنظمة إنذار ومكافحة الحريق، شريطة أن تكون محمية بشكل كافي من التلف أو األضرار العرضية وأال  (ب

 تولد مخاطر إضافية لعمليات الصيانة.

 :وخاصةيجب توفير الحماية الفعالة لألجزاء املتحركة في حال كان الوصول لها سهال،  (ج

 املفاتيح واملسامير. -

 السالسل واألحزمة. -

 التروس وعجالتها والعجالت املسننة. -

 منظم السرعة. -

 العجالت وأنظمة الكبح. -

 الكهربائية األجهزة 4/2/8

واملمرات املتحركة بحيث تضمن الحماية من  يجب أن يتم تصميم وتصنيع التركيبات الكهربائية للساللم (أ

املخاطر الناشئة عن املعدات الكهربائية أو التي قد تكون ناجمة عن تأثيرات خارجية عليها، بشرط أن يتم 

 استخدام املعدات في التطبيقات التي ُصنعت من أجلها وصيانتها بشكل مناسب.

 من البدء في الحاالت الخطرة أو إيقافها بشكل فوري.يجب أن تمنع أجهزة السالمة الكهربائية وحدة الدفع  (ب

 على في مناطق يجب أن يكون هناك مفتاح رئيس ي  (ج
ً
مجاورة أو في املحطات أو بالقرب من أجهزة التحكم قادرا

 قطع اإلمداد باملحرك وجهاز تحرير املكابح ودائرة التحكم في املوصالت.

أعلى تيار في ظروف التشغيل املعتادة للساللم واملمرات ن تكون املفاتيح الرئيسية قادرة على قطع يجب أ (د

 املتحركة.

يجب تصميم املوصالت واألجهزة التي تتعلق بالسالمة والتي يمكن استخراجها دون استخدام أداة بطريقة  (ه

 يستحيل إعادة تركيبها بشكل غير صحيح.

 إلى حاالت خطرة. يجب فصل محطات االتصال التي يمكن أن يؤدي الربط/التوصيل العرض ي منها (و

ألجهزة السالمة الكهربائية بحيث تكون قادرة على العمل بشكل صحيح  اختيار وتجميع املكونات املشغلةيجب  (ز

 حتى في ظل الضغوط امليكانيكية الناتجة عن عملها املستمر.

 عناصر التحكم 4/2/9
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احة لألشخاص املفاتيح املتيجب أن يتم بدء تشغيل الساللم واملمرات املتحركة بواسطة واحد أو أكثر من  (أ

 املصرح لهم بذلك، ويمكن الوصول إليها من منطقة خارج خط تقاطع األمشاط.

يجب أن تكون الرؤية واضحة لألشخاص املشغلين للساللم واملمرات املتحركة، أو أن يكون هناك وسائل  (ب

 ف.لضمان عدم وجود أشخاص في مناطق االستخدام قبل إجراء عمليات التشغيل واإليقا

واملمرات املتحركة لتنفيذ أعمال  وسائل للتأكد من عدم استخدام الساللم يجب أن يكون لدى املشغل (ج

 اإليقاف.

، وأن توضع في مواقع واضحة ويمكن حاالت الطوارئ في يجب توفير مفاتيح إليقاف الساللم واملمرات املتحركة  (د

 الوصول إليها بسهولة.

 الوثائق واإلرشادات 4/2/10

لساللم بوثائق تتضمن دليل التعليمات املتعلقة باالستخدام والصيانة والتفتيش وعمليات يجب تزويد جميع ا (أ

 الفحص الدورية وعمليات اإلنقاذ.

 إضافية عن النقل والتجميع والتركيب واالستخدام )اإلعداد، يجب أن تتضمن تعليمات االستخدام  (ب
ً
أحكاما

 والصيانة(.البرمجة، التشغيل، التنظيف، اكتشاف األخطاء، 

 يجب تثبيت العالمات املتعلقة بالسالمة بالقرب من مداخل الساللم واملمرات املتحركة، ومنها: (ج

 عالمات اإلمساك باألطفال. -

 حمل الحيوانات األليفة. -

 استخدام الدرابزين. -

 الكراس ي املدفوعة. دخول حظر  -

املتحركة أثناء أعمال الصيانة عالمات منع األشخاص غير املصرح لهم باستخدام الساللم واملمرات  -

 أو اإلصالح أو التفتيش.

 متطلبات التفتيش 4/2/11

يجب تفتيش الساللم واملمرات املتحركة قبل وضعها في الخدمة، وبعد التعديالت الجوهرية، وعلى فترات  (أ

 منتظمة.

 يجب أن يتم التفتيش من قبل أشخاص مختصين ومؤهلين للقيام بأعمال التفتيش. (ب

واالختبارات الدورية إلى إلحاق أي أضرار بالساللم واملمرات املتحركة أو بمكونات يجب أال يؤدي تكرار التفتيش  (ج

 السالمة الخاصة بها.

 يشمل التفتيش أو الفحص اإلنشائي ما يلي: (د

 الفحص البصري الشامل. -

 فحص وظائف اآللة. -
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 عال.اختبار أجهزة السالمة الكهربائية فيما يتعلق بتشغيلها الف -

 اختبار املكابح. -

   قياس مقاومة العزل للدوائر الكهربائية. -

يشمل التعديل الجوهري )الرئيس ي( التغيير في املوقع أو السرعة أو في أجهزة السالمة الكهربائية أو في نظام الكبح أو نظام الدفع 

حسب ما هو منصوص عليه في هذه الالئحة أو وحدات/عناصر التحكم أو الجمالون والدرابزين، ويجب إجراء عمليات التفتيش 

 الفنية واملواصفات القياسية ذات العالقة.

 وجيةلاملترو املتطلبات  4/3

أثناء التصـــميم أو  وذلك للســـاللم واملمرات املتحركة، أجزائها،( أو مضـــاعفاتها أو SI Unitsيجب اســـتخدام وحدات النظام الدولي )

 القياس واملعايرة السعودي.أو التداول، وذلك وفقا لنظام التصنيع 

  الت ليفباملتطلبات املتعلقة  4/4

 ، وذلكن والنقليخز تثناء عمليات الأمن وسليم آ بشكل ،املتحركة مراتمكونات الساللم واملتجميع وترتيب التأكد من  4/3/1

 .وفقا ملتطلبات التعبئة املنصوص عليها في املواصفة القياسية ذات العالقة

4/3/2  ِّ
 . الساللم واملمرات املتحركة من مادة الرصاص أو أي من املعادن الثقيلةمواد تغليف  التأكد من خلو 

 الصيانة/( التزامات جهة التش يل5املادة )

الجهات  عنااللتزام بمتطلبات هذه الالئحة الفنية واستيفاء االشتراطات الصادرة  والصيانة يجب على جهة التشغيل 5/1

 ذات العالقة.

املختصة عن الساللم واملمرات املتحركة التي تم االنتهاء من تركيبها وتجهيزها لوضعها تحت االستخدام إبالغ الجهات يجب  5/2

 العام، إلخضاعها لعمليات التفتيش قبل وضعها في الخدمة.

والرفع بنتائج التفتيش  ي على الساللم واملمرات املتحركة، أو تفويض من يقوم بها،القيام بأعمال التفتيش الدور يجب  5/3

 إلى الجهات املختصة.

 يجب اتباع تعليمات السالمة في املوقع وإجراء الفحوصات اليومية وضمان التشغيل اآلمن. 5/4

د للقيام بجميع عمليات التفتيش على الساللم واملمرات املتحركة. مع مالك املنشأة والجهاتالتعاون يجب  5/5  املختصة واملور 

 الوثائق املتعلقة بهذه العمليات.و  السجالت القيام بأعمال الصيانة واالحتفاظ بجميعيجب  5/6

 إبالغ الجهات املختصة عن أي إعمال صيانة جوهرية )تعديل(، إلعادة التفتيش عليها.يجب  5/7

شكل خطورة عند استخدامها، يجب  5/8
ُ
إبالغ مالك املنشأة والجهات املختصة عن الساللم واملمرات املتحركة التي قد ت

 تخاذها لضمان سالمة املستخدمين.واإلجراءات التصحيحية التي تم ا

يجب أن يكون املوظفون املسؤولون عن أعمال الصيانة مؤهلين، وعلى علم باإلجراءات واالحتياطات الالزمة التي يجب  5/9

 اتخاذها لتفادي املخاطر الناتجة عن أعمال الصيانة.

 صيانة.يجب اتخاذ جميع التدابير لضمان حماية األشخاص من أي مخاطر أثناء عمليات ال 5/10
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 أي متطلبات أخرى تحددها الجهات املختصة. 5/11

 التزامات جهة التفتيش( 6املادة )

 لالئحة قبول جهات تقويم املطابقة. 6/1
ً
 يجب أن تكون جهة التفتيش مقبولة لدى الهيئة وفقا

دمة، على يجب أن يتم رفع تقرير تفتيش عن صالحية الساللم واملمرات املتحركة إلى الجهات املختصة قبل وضعه في الخ 6/2

 بعد تركيبه.ت التي قامت بها جهة التفتيش أن يتضمن التقرير نتائج جميع االختبارا

 يجب إجراء عمليات التفتيش الدورية على الساللم واملمرات املتحركة والرفع بنتائج العمليات إلى الجهات املختصة. 6/3

 للقيام بأعمال التفتيش.يجب على جهة التفتيش التعاون مع مالك املنشأة والجهات املختصة  6/4

ح  يجب تثبيت ما ُيثبت القيام بعمليات التفتيش 6/5 على الساللم واملمرات املتحركة في مكان واضح ومقروء، على أن يوض 

 تاريخ التفتيش وتاريخ التفتيش القادم.

 ( البيانات اإليضاحية7املادة )

ة لوضعها وعرضها في السوق ما يلي: املتحركة،يجب أن تستوفي البيانات اإليضاحية الخاصة بالساللم واملمرات  عدَّ
ُ
 امل

أن تكون البيانات اإليضاحية الخاصة باملنتج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه الالئحة الفنية واملواصفات  7/1

نة في امللحق )القياسية ذات العالقة  .(1؛ املبي 

 َيصُعب، وأن تكون بخط واضح وطريقة التشغيل وإرشادات والتحذيرات تتضمن البيانات اإليضاحية، املعلوماتأن  7/2

 إزالتها.

ن باللغة العربية. 7/3  أن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون العبرة بما ُدو 

 تكون الصور والعبارات املستخدمة على عبوات املنتج، مخالفة للنظام العام وا 7/4
 

آلداب العامة والقيم اإلسالمية أال

 السائدة في اململكة.

 إجراءات تقويم املطابقة( 8املادة )

ِّد  8/1
صــــادرة من  لحصــــول على شــــهادة مطابقةا -في الســــوق  الســــاللم واملمرات املتحركةوضــــع املســــؤول عن  -يجب على املور 

كما هو موضــــح في  ISO/IEC 17067لمواصــــفة ل وفقا( Type 1 aالهيئة، وفقا لنموذج تقويم املطابقة ) لدى جهة مقبولة

 .(2امللحق )

ـــهادة تفتيش الحصــــــــــول  يجب 8/2 ــ ــ ـــاللم واملمرات املتحركة صــــــــــادرة من جهة مقبولة  على شـــ ــ ــ وقبل لدى الهيئة بعد تركيب الســـ

 الخدمة.وضعها في 

  الساللم واملمرات املتحركةيجب إجراء عمليات الفحص والتفتيش الدوري على  8/3
ً
لضمان  مرة واحدة على األقل سنويا

 تعديل.الصيانة و النقل و السالمتها وسالمة مكوناتها عند االستخدام، ويشمل ذلك عمليات 

ذ جب أن ي 8/4 ِّ
نف 
ُ
د،الجهة املقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج ت ـــــمن الوفاء بمتطلبات هذه الالئحة املحدَّ ــ ــ ــ  بما يضـــ

نة في امللحق )املواصفات القياسية السو  الفنية  (.1عودية ذات العالقة؛ املبي 

8/5  
 
  يلي:ما  فني يتضمن يجب أن ُيرفق مع املنَتج ملف
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ِّدإقرار  (أ
د)الصانع/ املور   .(3وفقا للنموذج املرفق في امللحق )باملطابقة  (املور 

 .وثيقة تقييم املخاطر (ب

ِّد التعاون مع الجهات الرقابية وســلطات مســح الســوق، مثل تقديم وثائق امللف الفني يجب على  8/6
 ،وشــهادات املطابقةاملور 

ُت مطابقة املنَتج ملتطلبات  وأي معلومات ثبِّ
ُ
قة ت

 
ب منه ذلكالفنية هذه الالئحةأخرى موث لِّ

ُ
 .، متى ما ط

8/7  
ُ
ـــاللم واملمرات املتحركةتبر عت ــ ــ ــ ـــعوديةعلى عالمة الجودة  ةالحاصـــــــــــل وملحقاتها الســ ــ ــ ــ للمتطلبات  ةمطابق ما يكافئهاأو  الســ

 .الفنية ه الالئحةاملنصوص عليها في هذ

 ( مسؤوليات الجهات الرقابية9املادة )

 مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي: ضمنتقوم الجهات الرقابية 

ـــــتيفــــاءالتحقق  9/1 ــ ــ ــ ـــاللم واملمرات املتحركــــة من اســـ ــ ــ ــ ــ   والوثــــائق الفنيــــة ،دةاملطــــابقــــة املحــــدَّ تقويم  إلجراءات ،الســـ
ُ
 رفقــــة معامل

  اإلرساليات.

، وإحالتها إلى املختبرات املختصة للتأكد الساللم واملمرات املتحركةسحب عينات من  -عشوائيا  –يحق للجهات الرقابية  9/2

 من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه الالئحة الفنية.

ِّ  للجهاتيحق  9/3
 بذلك. وما يتعلقإجراء االختبارات  تكاليفومستوردين( )صانعين  دينالرقابية تحميل املور 

ـــــبط عند 9/4 ــ ــ ــ ــــتودعات بســــــــــــــحب املنتجات املعنيَّ  تقوم الجهة الرقابيةفإن  للمنَتج،عدم مطابقة  حالة ضـــ ــ ــ ــ ــ واتخاذ ة من املســ

 .في حقها النظامية اإلجراءات

 مسؤوليات سلطات مسح السوق ( 10املادة )

 مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي: ضمنتقوم سلطات مسح السوق 

نة في مستودعات التجار تطبيق إجراءات مسح السوق على املنتجات املعروضة في األسواق، وكذلك املنتجات املخزَّ  10/1

نة في هذه الالئحة ومدى استيفائهامن سالمة املنتجات  واملصنعين للتحقق واملواصفات  لفنيةا للمتطلبات األساسية املبيَّ

 ذات العالقة.  القياسية

نات من  10/2 ِّدين املنَتج،سحب عي 
)صانعين ومستوردين(، وذلك إلجراء االختبارات  سواًء من السوق أو مستودعات املور 

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

فإن سلطات مسح السوق  ،الفنية الالئحةهذه  ملتطلبات -واملخزَّن  املعروض -عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنَتج  10/3

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

  . وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة

 والعقوبات ( املخالفات11املادة )

11/1  
َ
أو حتى وكذلك وضعها وعرضها في السوق، ، الفنية ر صناعة واستيراد املنتجات غير املطابقة لبنود هذه الالئحةُيحظ

 .اإلعالن عنها
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 للحكم بأنالرقابية  الجهاتلسلطات مسح السوق و  سببا كافيا الفنية الالئحةتطلبات هذه ملاملنَتج  استيفاءعتبر عدم يُ  11/2

  :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 

 توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.عدم  (ج

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

اإلجراءات  جميعاتخاذ  -الحالة حسب  - سلطات مسح السوق ، فعلى الفنية الالئحةهذه ضبط أي مخالفة ألحكام  عند 11/3

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

بســـحبه من املســـتودعات أو الســـوق بهدف   -املســـؤولة عن وضـــع وعرض املنتج املخالف  -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 

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

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

 املترتبة على ذلك.

بما ، الفنية ه الالئحةتطلبات هذمل املخالفةات املنتجهذه  اإلجراءات الالزمة بحق تتخذلهيئة ، فإن اعند ضبط مخالفة 11/4

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

 .جهات تقويم املطابقة

 القياسية املعتمدةدون اإلخالل بأي عقوبة أشد في األنظمة املعمول بها، فإنه ُيعاقب كل من يخالف متطلبات املواصفات  11/5

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

 ( أحكام عامة12املادة )

ِّد كامل املسيتحمَّ  12/1
ق عليه العقوبات التي ينص عليها الفنية ولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه الالئحةؤ ل املور  ، وُيطبَّ

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

ِّد بجميع األنظمة/اللوائح األخرى املعمول بها في اململكة؛ املتعلقة بتداول  الفنية الالئحةال تحول هذه  12/2
دون التزام املور 

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

ِّدي  12/3
قدموا ملفتش ي الجهات ن يُ ، أالفنية الخاضعة ألحكام هذه الالئحة ،الساللم واملمرات املتحركةيجب على جميع مور 

 الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيالت واملعلومات التي يطلبونها لتنفيذ املهام املوكلة لهم.

أو نشأ أي خالٍف في تطبيقها، فُيرفع األمر إلى  ،الفنية إذا نشأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه الالئحة 12/4

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

ِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات الالزمة لألسباب التي أدت إلى  12/5
يجوز للمور 

دها الهيئة.الرفض ِّ
حد 

ُ
 ، ودفع أي تكاليف إضافية ت

، والتحقق من شهادة املطابقة أو عالمة الجودة الحاصلة علىتقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن املنتجات  12/6

 صحة هذه الشكاوى، واتخاذ اإلجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات. 
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ِّد بنود هذه الالئحةللهيئة إلغاء شهادة املطابقة إذيحق  12/7
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 باستعمال عالمة الجودة )ما عدا عند حصول أي تعديالت على املنتج خالل فترة صالحية شهادة املطابقة أو  12/8

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

االلتزام بما الفنية  ، وعلى جميع املستفيدين من تطبيق هذه الالئحةالفنية للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه الالئحة 12/9

 تفسيرات.من يصدر عن الهيئة 

 ( أحكام انتقالية13املادة )

 من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 180خالل مدة ال تزيد عن  تطبق أحكام هذه الالئحة 13/1
ً
 يوما

ِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا ملتطلبات هذه 1مع مراعاة أحكام الفقرة ) 13/2
( من هذه املادة، ُيعطى مهلة للمور 

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

 .كل اللوائح السابقة في مجال هذه الالئحة الفنية -بعد اعتمادها  -تلغي هذه الالئحة الفنية  13/3

 النشر( 14املادة )

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

  العالقةذات املواصفات القياسية قائمة  أ( 

 رقم املواصفة القياسية عنوان املواصفة بالل ة اإلنجليزية عنوان املواصفة بالل ة العربية الرقم

1  
 واملشايات املتحركة الساللم سالمة

 اإلنشاء :1 الجزء - املتحركة

Safety of escalators and moving 

walks – Part 1: Construction 
SASO-EN-115-1 

2  

املتحركة واملشايات سالمة الساللم 

: القواعد 2الجزء  -املتحركة 

املتعلقة بتحسين السالمة للساللم 

 املتحركة والناقلة للمشاة

Safety of escalators and moving 

walks – Part 2: Rules for the 

improvement of safety of existing 

escalators and moving walks 

SASO-EN-115-2 

3  

والساللم املتحركة واملمش ى املصاعد 

طريقة تقييم وخفض  --املتحرك 

 الخطورة

Lifts (elevators), escalators and 

moving walks - Risk assessment 

and reduction methodology 

 

SASO-ISO-14798 

 

 Escalators — Building dimensions أبعاد املبنى --الساللم املتحركة   4

 

SASO-ISO-9589 

 

5  

الساللم املتحركة و  املصاعد،

 --السيور املتحركة الناقلة للركاب 

مقارنة للمعايير العاملية في التدخل 

 والتوافق الكهرومغناطيس ي

Lifts, escalators and passenger 

conveyors -- Comparison of 

worldwide standards on 

electromagnetic 

interference/electromagnetic 

compatibility 

 

SASO ISO/TR  16764 

 

6  

متطلبات السالمة للساللم 

: 1الجزء  –واملشايات املتحركة 

املتطلبات العاملية األساسية 

 للسالمة

Safety requirements for escalators 

and moving walks – Part 1: Global 

essential safety requirements 

(GESR) 

 

SASO-ISO-25740-1 

 

7  

طاقة األداء في املصاعد والساللم 

: 1الجزء  –واملشايات املتحركة 

 اقياس الطاقة والتحقق منه

Energy performance of lifts, 

escalators and moving walks - Part 

1: Energy measurement and 

verification 

 

SASO-ISO-25745-1 

 

8  

 --التوافق الكهرومغناطيس ي 

املقاييس العائلية للمصاعد 

والساللم املتحركة واملمش ى املتحرك 

 اإلنبعاث --

Electromagnetic compatibility - 

Product family standard for lifts, 

escalators and moving walks - 

Emission 

 

SASO-ISO-22199 
 

https://wasifs.saso.gov.sa/Pages/User/StandardInfo.aspx?ref=xc354345XS53x4_5352x6yty34554sfswet
https://wasifs.saso.gov.sa/Pages/User/StandardInfo.aspx?ref=xc354345XS53x4_5352x6yty34554sfswet
https://wasifs.saso.gov.sa/Pages/User/StandardInfo.aspx?ref=xc354345XS53x4_20905x6yty34554sfswet
https://wasifs.saso.gov.sa/Pages/User/StandardInfo.aspx?ref=xc354345XS53x4_20905x6yty34554sfswet
https://www.iso.org/standard/30441.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/30441.html?browse=tc
https://wasifs.saso.gov.sa/Pages/User/StandardInfo.aspx?ref=xc354345XS53x4_22760x6yty34554sfswet
https://wasifs.saso.gov.sa/Pages/User/StandardInfo.aspx?ref=xc354345XS53x4_22760x6yty34554sfswet
https://wasifs.saso.gov.sa/Pages/User/StandardInfo.aspx?ref=xc354345XS53x4_22761x6yty34554sfswet
https://wasifs.saso.gov.sa/Pages/User/StandardInfo.aspx?ref=xc354345XS53x4_22761x6yty34554sfswet
https://wasifs.saso.gov.sa/Pages/User/StandardInfo.aspx?ref=xc354345XS53x4_495x6yty34554sfswet
https://wasifs.saso.gov.sa/Pages/User/StandardInfo.aspx?ref=xc354345XS53x4_495x6yty34554sfswet
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9  

 --التوافق الكهرومغناطيس ي 

املقاييس العائلية للمصاعد 

والساللم املتحركة واملمش ى املتحرك 

 الحصانة --

Electromagnetic compatibility - 

Product family standard for lifts, 

escalators and moving walks - 

Immunity 

 

SASO-ISO-22200 
 

10  

-صيانة املصاعد والساللم املتحركة 

 دات الصيانةالقواعد إلرشا -

Maintenance for lifts and 

escalators - Rules for maintenance 

instructions 

SASO EN 13015 

11  
ف  –سالمة اآلالت 

 
وظيفة التوق

 مبادئ للتصميم –أثناء الطوارئ 

Safety of machinery– Emergency 

stop function– Principles for 

design 

 

SASO-ISO-13850 
 

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

ُ
ت

 بأنهم يستخدمون أحدث املواصفات القياسية.الهيئة 

  

https://wasifs.saso.gov.sa/Pages/User/StandardInfo.aspx?ref=xc354345XS53x4_6030x6yty34554sfswet
https://wasifs.saso.gov.sa/Pages/User/StandardInfo.aspx?ref=xc354345XS53x4_6030x6yty34554sfswet
https://wasifs.saso.gov.sa/Pages/User/StandardInfo.aspx?ref=xc354345XS53x4_59411x6yty34554sfswet
https://wasifs.saso.gov.sa/Pages/User/StandardInfo.aspx?ref=xc354345XS53x4_59411x6yty34554sfswet
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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 

 

املصاعد والساللم املتحركة والسيور ، للتفريغ للتنضيد أو للتحميل أو آالت وأجهزة أخر للرفع أو

 الناقلة

8428 

 أو بصورة رئيسية  2
ً
 8431 8428في البند  مع اآلالت واألجهزة الداخلة لالستعمالأجزاء معدة حصرا
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 (2لحق )امل

 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،  ُيعرَّ

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

 ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:

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

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

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

 
 .ُممث

 إجراءات اعتماد الطراز          2/1

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

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

  .اسم وعنوان الصانع (أ

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

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

ُ
وثــائق فنيــة ت

 مناسبين للمخاطر. 

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

 والتصنيع وتشغيل )استخدام( املنَتج. 

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

 .وصف عام للمنَتج (1

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

 إلخ...

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

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

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

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

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

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

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

 
 عينات ُممث

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

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

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

 املناسب لدى الصانع، أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.

 مهام الجهة املقبولة     2/1/2

ج  (أ
َ
 بالنسبة للمنت

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

 بالنسبة للعينات (ب

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

مة وفقا للمواصفات األخرى. صمَّ
ُ
 السعودية، والعناصر امل

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

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

 حالة عدم تطبيق املواصفات ذات العالقة.

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

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

 األساسية للوائح الفنية السعودية.

 االتفاق مع الصانع على مكان إجراء االختبارات. (4

 بالنسبة لقرارات الجهة املقبولة  (ج

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

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

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

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

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

 كذلك على مرفقات. 

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

ختَبر وللمراقبة أ
ُ
 ثناء التشغيل.وفقا للطراز امل



 ..-..-..-..-ل.تو 

 

 

 22من  21الصفحة 

 

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 مفصَّ ِّ
 
بل
ُ
ر شهادة اعتماد الطراز، وأن ت صدِّ

ُ
 ت
َّ
املقبولة أال

 عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز.

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

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

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

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

 
ُ
دخلــة على الطراز املصـــــــــــــــادق عليــه؛ التي من شـــــــــــــــأنهــا أن ت

ُ
ر على مطــابقــة املنَتج ملتطلبــات اللوائح التغييرات املــ ِّ

 
ؤث

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

 إضافية على شهادة اعتماد الطراز األولية.

بت، وعليها  (7 حِّ
رت أو ســــــُ صــــــدِّ

ُ
غ الهيئة عن شــــــهادات اعتماد الطراز وأي إضــــــافة أ

َّ
بل
ُ
يجب على كل جهة مقبولة أن ت

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

دت بأي شكل. ِّ
ي 
ُ
قت أو ق ِّ

 
 إصدارها أو تلك التي قد ُعل

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

غ كذ
َّ
بل
ُ
دت بأي شكل، وأن ت ِّ

ي 
ُ
قت أو ق ِّ

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

رت. صدِّ
ُ
 وأي إضافة قد أ

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

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

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

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.

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

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

ِّد تقديم الطلب املشـــــــــار إليه في البند ) (11
ـــار2/1/1يمكن للمور  ــ ــ ـــم  ( أعاله، والقيام بالواجبات املشــ ــ ــ ـــلفا باســ ــ ــ إليها ســ

 الصانع، بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.
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 (3امللحق )

ِّدإقرار  نموذج
 Supplier Declaration of Conformityباملطابقة  املور 

أ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة عبَّ  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:  -

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------(: التسلسلي الرقم)أو الدفعة   -

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

 -------------------------------------------------------------------------------------------: تسجيل القبول رقم /جهة املقبولة ال -

قر  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: 


