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 تــمـــهـــيـــد

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

ملنظمة التجارة العاملية، وما يتطلب األمر من التزام اململكة بمواءمة  ه بشأن املوافقة على وثائق انضمام اململكة21/9/1426

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

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

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

 إجراءات العمل.

 

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

"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، تت و

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

 

الصادر بقرار مجلس الوزراء ( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة 2 -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"

 

ودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( من تنظيم الهيئة السع14 -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 ا لجودة 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، تنص على  م، التي 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 

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

 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. 

 

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

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

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

 اململكة العربية السعودية.اململكة: 

 مجلس إدارة الهيئة.املجلس: 

 الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة.الهيئة: 

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

 اللوائح الفنية سواًء في املنافذ الجمركية أو األسواق أو املصانع.

جات الجهات الحكومية املختصة بمراقبة األسواق واإلجراءات املتخذة للتأكد من مطابقة املنتسلطات مسح السوق: 

  ملتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس اإلدارة.

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

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

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

ج: 
َ
نات السالمة واملعدوالتقطيعالنشر آالت ومعدات املنت ِ

وتشمل االت النشر  ات القابلة للتبديل املتعلقة بها، ومكو 

 دوالتقطيع املحمولة واملوجهة بالي

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

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

 البيانات والعالمات.وسحب العينات والتغليف وبطاقات 

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

 مصدر محتمل للضرر.(: Hazardsالخطر )أخطار 

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

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

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

 .تسميته املنَتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد املنَتج
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وجود وكيل للصانع في وكيل الصانع في اململكة في حالة إقامة الصانع خارج اململكة، أو املستورد في حالة عدم  -

 اململكة.

ليقوم  الصانع تلقى تفويًضا كتابًيا من اململكةفي  مقيمأي شخص طبيعي أو اعتباري املمثل القانوني للصانع: هو  -

 الالئحة. هاملرتبطة بهذ واإلجراءات القانونية تلاللتزاما ئيأو جز  يعنه بتنفيذ كل نيابة

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

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: 

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

 املواصفات القياسية ذات العالقة.

ِّ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 -الث إلزامي من طرف ث

 للتشريعات ذات العالقة.

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

 القياسية السعودية الخاصة بها.لالئحة وإجراء املنح واملواصفات 

 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

 تعني: وmachine) ) آلة

دة بنظام حركة  - صة لتكون مزوَّ زة أو مخصَّ بخالف القوة البشرية أو الحيوانية، وتتكون اآللة  تعملمجموعة مجهَّ

.  جزٌء واحٌد من أجزاٍء متصلة ألداء مهمة محددة، على أن يكون 
ً
 منها على األقل متحركا

زة - صة مجموعة مجهَّ ولكن ينقصها فقط املكونات الالزمة لربطها في املوقع أو مع مصادر الطاقة  أو مخصَّ

 والحركة.

زة  - بة ومهيأة للعمل كما هي بشرط تثبيتها على وسيلة نقل أو تركيبها في مبنى أو هيكل.مجموعة مجهَّ
 
 من اآلالت مرك

زة  -  بها لتشغيلها كوحدة متكاملة من أجل تحقيق نفس الغاية.من اآلالت ومرتبة ويمكن التحكم مجموعة مجهَّ
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 كما تكون متصلة ببعضها ومهيأة لرفع األحمال  -
ً
مجموعة مجهزة من اآلالت بحيث يكون أحد أجزائها متحركا

 واملصدر الوحيد لطاقتها هو الجهد البشري املبذول مباشرة. 

ل املعدات القابلة للتبديل ِ
 
شغ

ُ
أو يدمجه مع اآللة لتعديل وظيفتها أو لعمل  -بعد استخدام اآللة  -: الجهاز الذي يضمه امل

 وظيفة جديدة.

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

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

أي ظاهرة كهرومغناطيسية قد تحد/تقلل من كفاءة : Electromagnetic Disturbanceالتشويش الكهرومغناطيس ي 

أداء املعدات، وقد يكون التشويش الكهرومغناطيس ي عبارة عن ضوضاء كهرومغناطيسية أو إشارة غير مرغوب بها، أو 

 تغيير 
ً
 في وسط االنتشار ذاته.  ا

ة Electromagnetic Immunityكهرومغناطيسية الحصانة )املناعة( ال ة كهربائية أو وحدة من ُمِعدَّ : مقدرة ُمِعدَّ

 كهربائية أو نظام على أداء عمـله دون أن يتأثر بأي تشويش كهرومغناطيس ي.

: كل الظواهر الكهرومغناطيسية التي يمكن مالحظتها في Electromagnetic Environmentاملحيط الكهُرومغناطيس ي 

ن.مو   قع ُمعيَّ

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

على أداء وظيفته بشـكل مالئم في محيطه الكهرومغناطيس ي دون أن يؤثر ذلك في أي من مكونات ذلك املحيط بتشويشـات 

 كهرومغناطيسية غير محتملة.

ا في منطقة الخطر التي يحددها الصانع.شخص املعرَّض للخطر: ال ا أو جزئيًّ  أي شخص موجود كليًّ

ل:  ِّ
 
شغ

ُ
أو  يصلحونهاأو  ينظفونهاأو  يشغلونها أو يعدلونها أو يصونونهااآلالت أو  يثبتون الشخص أو األشخاص الذين امل

 .يحركونها

 الواردة في إرشادات االستخدام. : استخدام اآلالت وفًقا للمعلوماتاالستخدام املقصود

د في إرشادات  إساءة االستخدام التي يمكن توقعها إلى حد معقول: استخدام اآلالت بطريقة مخالفة ملا هو محدَّ

 االستخدام، غير أنها قد تنجم عن تصرف بشري يمكن التنبؤ به بسهولة.

املعاني الواردة في األنظمة واللوائح والقرارات املعمول بها في يكون للكلمات والعبارات األخرى الواردة في هذه الالئحة الفنية  1/2

 اململكة.

 ( املجال2املادة )

ق هذه الالئحة الفنية على طبَّ
ُ
ـــــرال التآو  أجهزة ت ــ ــ ــ ـــالمة واملعدات القابلة للتبديل ذات العالقة، وذلك تقطيع الو  نشـــ ــ ــ ــ ــ ومكونات الســـ

 ( 1( واملــــــــواصـــــــــــــــــــــفــــــــات الــــــــقــــــــيــــــــاســـــــــــــــــــــيــــــــة الــــــــواردة فــــــــي املــــــــلــــــــحــــــــق )1وفــــــــقــــــــا لــــــــلــــــــتــــــــعــــــــريــــــــفــــــــات واملصـــــــــــــــــــــطــــــــلــــــــحــــــــات الــــــــواردة فــــــــي املــــــــادة )
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 ( األهداف3املادة )

في مجال هذه الالئحة الفنية،  املشمولة آلالت ومعدات النشر والتقطيع تهدف هذه الالئحة الفنية إلى تحديد املتطلبات األساسية

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

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

ِّد( التزام4املادة )
 ات املور 

ِديجب على 
 ، االلتزام باملتطلبات التالية:املور 

 املتطلبات األساسية العامة لآلالت  4/1

 املبادئ العامة 4/1/1

 .ةااللتزام بإجراء تقويم املطابقة املطلوب (أ

نات  (ب ِ
ِد إجراء تحليل املخاطر للتأكد من تحديد متطلبات الصــــــــــــحة والســــــــــــالمة التي تنطبق على اآلالت ومكو 

يجب على املور 

نات الســالمة ومعدات  معالســالمة،  ِ
على  النشــر والتقطيعمراعاة نتائج تحليل املخاطر عند تصــميم وتصــنيع اآلالت ومكو 

ِد من خالل العملية التكرار 
 ما يلي: -ية لتحليل املخاطر والحد منها أن يتولى املور 

نات (1 ِ
 السالمة والغرض من استخدامها، وتحديد أي سوٍء استخدام متوقع. تحديد مدى عمل اآلالت ومكو 

نات السالمة واألوضاع والحاالت الخطرة املرتبطة بها تحديد املخاطر التي يمكن أن (2 ِ
د عن اآلالت ومكو 

َّ
 .تتول

 .شدة اإلصابات أو األضرار املحتملة على الصحة، ومدى احتمال وقوعها ع مراعاةتقييم أو تقدير املخاطر، م (3

القضاء على املخاطر أو تقليلها قدر اإلمكان والحد من التأثيرات السلبية املرتبطة بها من خالل تدابير وقائية  (4

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

( فقط عند وجود مخاطر 2( من امللحق )1/1لبات األساسية للصحة والسالمة الواردة في البند )يجب االلتزام باملتط (ج

نات السالمة املعنية في الظروف املحتملة واملتوقعة من الصانع، أو في األوضاع  ِ
مماثلة ناتجة عن استخدام اآلالت ومكو 

عة.
َّ
 غير العادية املتوق

نات السالمة، واإلرشادات الواردة في امللحق يجب أن تشمل إجراءات تقويم املطابقة،  (د ِ
واملتطلبات الخاصة باآلالت ومكو 

(2 .) 

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

(2.) 

   والتقطيع بآالت النشر املتطلبات األساسية للصحة والسالمة الخاصة  4/1/2

ع  صـنَّ
ُ
م وت صـمَّ

ُ
نات السالمة واملعدات القابلة للتبديل ذات العالقة، بحيث تكون ، ومكو ِ آالت النشر والتقطيعيجب أن ت

 التآلبااملتعلقة (، ومتطلبات السالمة والصحة التكميلية 2مستوفية للمتطلبات الفنية األساسية املوضــــحة في امللحق )

 (.املبينة في الالئحة الفنية لسالمة اآلالت الجزء األول ) املحمولة واملوجهة باليد
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 ت النشر والتقطيعوالصحة الالزمة التكميلية لآل متطلبات السالمة  4/2

 املتطلبات العامة

 التالية: آالت النشر والتقطيع االشتراطاتيجب أن تستوفي 

ـــميم  (أ آالت النشـــــر والتقطيع بحيث تتوافق مع متطلبات الســـــالمة العامة وتســـــتوفي شـــــروط األمان عند  وصـــــناعةيجب تصــ

، بحيث تكون القطعة املحمولة باليد على منضـدة العمل، وتكون مسـتقرة بشـكل كاف وأال تعيق اسـتخدامها اثناء العمل

 حركة القطعة خالل العمل.

ـــميم  (ب ــ ــ ـــــناعةيجب تصــ ــ ـــــر والتقطيع، بحيث تك وصــ ــ ـــظيوتحول دون خطر منة آون آالت النشــ ــ ــ فإن لم يكن ذلك  الرمي والتشــ

 
ً
 حوله لخطر الرمي والتشظي. واألشخاص املكشوفون عرض املشغل تال ييجب ان ف ،ممكنا

ـــير  ت النشــــــــــــر والتقطيع مزودةيجب أن تكون آال   (ج ــ ــ ــ ــ الخطر  تحاال  عندوكاف بمكابح أوتوماتيكية توقف األداة في وقت قصـ

 .ئهاناء تباطمالمسة األداة أثعن  الناتج

 املقصودةأو تقلل من مخاطر اإلصابة غير بطريقة تلغي  آالت النشر والتقطيع وصناعةيجب تصميم  (د

 املتطلبات الفنية 4/3

ِد اســـــــــــــتيفاء املتطلبات الفنية 
ـــــر والتقطيعالت آليجب على املور  ــ ــ ــ نات الســـــــــــــالمة واملعدات القابلة للتبديل ذات  ،النشــ ِ

ومكو 

 العالقة، وذلك على النحو التالي:

نات السالمة واملعدات القابلة للتبديل ذات العالقة  ،النشر والتقطيعاستيفاء آالت  (أ ِ
للمتطلبات الفنية  -ومكو 

نة في امللحق )  (.1الواردة في املواصفات القياسية املبيَّ

ع آالت  (ب صـنَّ
ُ
م وت صـمَّ

ُ
نات السالمة واملعدات القابلة للتبديل  النشر والتقطيعيجب أن ت ِ

بحيث ذات العالقة، ومكو 

آلالت  الالزمةالسالمة و  (، ومتطلبات الصحة2تكون مستوفية للمتطلبات الفنية األساسية املوضــــحة في امللحق )

 النشر والتقطيع

 املتطلبات املترولوجية  4/4

ومكونات الســــالمة  ،النشــــر والتقطيع( أو مضــــاعفاتها أو أجزائها، آلالت SI Unitsاســــتخدام وحدات النظام الدولي )يجب 

واملعــدات القــابلــة للتبــديــل ذات العالقــة، وذلــك أثنــاء التصــــــــــــــميم أو التصــــــــــــــنيع أو التــداول، وذلــك وفقــا لنظــام القيــاس 

 واملعايرة السعودي.

 املتطلبات املتعلقة بالتعبئة والتغليف  4/5

بشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل، وذلك وفقا  ،والتقطيعآالت النشر التأكد من تجميع وترتيب  (أ

 ملتطلبات التعبئة املنصوص عليها في املواصفة القياسية ذات العالقة.

 .ملتطلبات الالئحة الفنية لتعبئة والتغليف النشر والتقطيع تغليف آالتتعبئة و  مواد مطابقةالتأكد من  (ب
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 (   البيانات اإليضاحية5املادة )

ة لوضعها وعرضها في السوق ما يلي: ،بآالت النشر والتقطيعيجب أن تستوفي البيانات اإليضاحية الخاصة  عدَّ
ُ
 امل

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

نة في امللحق )  (.1ذات العالقة؛ املبي 

 ، وأن(2ووثائق املبيعات الواردة في امللحق ) أن تتضمن البيانات اإليضاحية، املعلومات والتحذيرات وإرشادات التشغيل 5/2

 تكون بخط واضح وطريقة َيصُعب إزالتها. 

ن بـــاللغـــة أن تكون البيـــانـــات بـــاللغـــة العربيـــة  5/3 ويجوز كتـــابتهـــا بلغـــة أخرى إضــــــــــــــــافـــة إلى اللغـــة العربيـــة، وتكون العبرة بمـــا ُدو 

 العربية.

َبتة. 5/4
ْ
 أن تكون جميع املعلومات املستخدمة في البيانات اإليضاحية صحيحة وُمث

 تكون الصــــــــــــــور والعبـارات املســــــــــــــتخـدمـة على عبوات املنتج، مخـالفـة للنظـام العـام واآلداب العـامـة والقيم  5/5
 

ـــالمية أال ــ ــ ــ ــ اإلســـ

 السائدة في اململكة.

 (   إجراءات تقويم املطابقة6املادة )

ِد  6/1
الحصول على شهادة مطابقة صادرة من الهيئة أو من تفوضه الهيئة،  -املسؤول عن الوضع في السوق  -يجب على املور 

 .(3امللحق )كما هو موضح في  ISO/IEC 17067( وفقا للمواصفة Type 1 aوفقا لنموذج تقويم املطابقة )

عفى مكونات السالمة واملعدات القابلة للتبديل وقطع غيار  6/2
ُ
للطرازات الحاصلة على شهادة  -آالت النشر والتقطيع ت

دة للسوق السعودي من قبل الصانع أو املمثل  –املطابقة   للصانع في اململكة. القانونيمن إجراءات تقويم املطابقة، واملور 

ذ الجهة املق 6/3 ِ
نف 
ُ
د، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه الالئحة يجب أن ت بولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج املحدَّ

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

 فني يتضمن ما يلي:  6/4
ٌ
 يجب أن ُيرفق مع املنَتج ملف

د( باملطابقة وفقا لل (أ ِد )الصانع/املور 
 ( 4نموذج املرفق في امللحق )إقرار املور 

 وثيقة تقييم املخاطر. (ب

ِد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق امللف الفني وشهادات املطابقة، يجب على  6/5
املور 

ِلب منه ذلك.
ُ
ثِبُت مطابقة املنَتج ملتطلبات هذه الالئحة الفنية، متى ما ط

ُ
قة ت

 
 وأي معلومات أخرى موث

عتبر  6/6
ُ
نات السالمة واملعدات القابلة للتبديل ذات العالقة الحاصلة على عالمة الجودة  النشر والقطعآالت ومعدات ت ِ

ومكو 

 السعودية أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات املنصوص عليها في هذه الالئحة الفنية.
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6/7  
ً
ر استيراد اآللة كمنتج نهائي تم تجميعه بشكل كامل، ونظرا

 
ملتطلبات النقل فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية في حال تعذ

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

 يتم تقديم ما يثبت أن األجزاء تابعة للطراز املعتمد.

 (   مسؤوليات الجهات الرقابية 7املادة )

 الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:تقوم الجهات 

ــــتيفاء آالت  7/1 ـــــر التحقق من اســ نات الســــــالمة واملعدات القابلة للتبديل ذات العالقة إلجراءات تقويم  ،والتقطيعالنشـ ِ
ومكو 

رفقة مع اإلرساليات. 
ُ
دة، والوثائق الفنية امل  املطابقة املحدَّ

نات السالمة واملعدات القابلة للتبديل  ،والتقطيعالنشر ات من آالت سحب عين -عشوائيا  –يحق للجهات الرقابية  7/2 ِ
ومكو 

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

ِدين  7/3
 االختبارات وما يتعلق بذلك.تكاليف إجراء )صانعين ومستوردين( يحق للجهات الرقابية تحميل املور 

ة من املســــــــــــــتودعات واتخاذ  7/4 عند ضــــــــــــــبط حالة عدم مطابقة للمنَتج، فإن الجهة الرقابية تقوم بســــــــــــــحب املنتجات املعنيَّ

 اإلجراءات النظامية في حقها.

 (   مسؤوليات سلطات مسح السوق 8املادة )

 تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:

نة في مستودعات التجار  8/1 تطبيق إجراءات مسح السوق على املنتجات املعروضة في األسواق، وكذلك املنتجات املخزَّ

نة في هذه الالئحة الفنية واملواصفات  واملصنعين للتحقق من سالمة املنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات األساسية املبيَّ

 القياسية ذات العالقة. 

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

 .الالئحة الفنيةالالزمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات املنصوص عليها في هذه 

مسح السوق  ملتطلبات هذه الالئحة الفنية، فإن سلطات -املعروض واملخزَّن  -عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنَتج  8/3

ق اإلجراءات والعقوبات الواردة في املادة ) طبَّ
ُ
(، 9تتخذ جميع اإلجراءات اإلدارية من سحٍب واستدعاء للمنتج املعني، وت

 وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة.  
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 (   املخالفات والعقوبات9املادة )

ر صناعة واستيراد املنتجات غير املطابقة لبنود هذه الالئحة  9/1
َ
الفنية، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى ُيحظ

 .اإلعالن عنها

لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن  الالئحة الفنية سببا كافياُيعتبر عدم استيفاء املنَتج ملتطلبات هذه  9/2

  :االت التاليةهذا املنَتج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسالمة املستهلك وعلى البيئة، وذلك في الح

 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

 .ت اإليضاحية أو إرشادات االستخدامعدم توفر أو عدم اكتمال البيانا (د

اتخاذ جميع اإلجراءات  -حسب الحالة  -الالئحة الفنية، فعلى سلطات مسح السوق عند ضبط أي مخالفة ألحكام هذه  9/3

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

بسحبه من املستودعات أو السوق بهدف   -املسؤولة عن وضع وعرض املنتج املخالف  -تكليف الجهة املخالفة  (أ

تصحيح املخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتالفه )حسب طبيعة املنتج( وذلك خالل املدة الزمنية التي 

 تحددها سلطات مسح السوق.

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

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

 املترتبة على ذلك.

بما في املخالفة ملتطلبات هذه الالئحة الفنية، املنتجات عند ضبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ اإلجراءات الالزمة بحق هذه  9/4

بقة ذات العالقة، واتخاذ التدابير الالزمة مع الجهة املقبولة ُمصِدرة الشهادة وفقا لالئحة قبول إلغاء شهادة املطاذلك 

 جهات تقويم املطابقة.

دون اإلخالل بأي عقوبة أشد في األنظمة املعمول بها، فإنه ُيعاقب كل من يخالف متطلبات املواصفات القياسية املعتمدة  9/5

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

 (   أحكام عامة10املادة )

ق عليه العقوبات التي ينص عليها  10/1 ِد كامل املســـــؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه الالئحة الفنية، وُيطبَّ
ل املور  يتحمَّ

 ما ثبت مخالفتها ألي مادة من مواد هذه الالئحة الفنية. نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمة ذات عالقة، متى

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

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

ِدي  10/3
ـــــر والتقطيعآالت يجب على جميع مور  ــ ــ ــ ـــعة  ،النشـــ ــ ــ ــ ــ ـــالمة واملعدات القابلة للتبديل املتعلقة بها؛ الخاضــ ــ ــ ــ ــ ومكونات الســـ

ألحكام هذه الالئحة الفنية، أن ُيقدموا ملفتشــــــ ي الجهات الرقابية وســــــلطات مســــــح الســــــوق جميع التســــــهيالت واملعلومات 

 التي يطلبونها لتنفيذ املهام املوكلة لهم.
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أو نشـــأ أي خالٍف في تطبيقها، فُيرفع األمر إلى  أت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتضـــ ى أحكام هذه الالئحة الفنية،إذا نشـــ 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 ال 10/5
طلب، وبعد إجراء التصـــحيحات الالزمة لاســـباب التي أدت إلى يجوز للمور 

دها الهيئة. ِ
حد 

ُ
 الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية ت

تقوم الهيئة بدراســــــة الشــــــكاوى التي ترد إليها بشــــــأن املنتجات الحاصــــــلة على شــــــهادة املطابقة أو عالمة الجودة، والتحقق  10/6

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

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

 وفقا لالئحة الفنية العامة لعالمة الجودة السعودية، واتخاذ اإلجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

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

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

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

 يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

 (   أحكام انتقالية11املادة )

 من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 180تطبق أحكام هذه الالئحة خالل مدة ال تزيد عن  11/1
ً
 .يوما

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

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

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

 (   النشر12املادة )

نشر هذه 
ُ
 في الجريدة الرسمية. الالئحة الفنيةت
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 (1لحق )امل

 املواصفات القياسية ذات العالقة قائمة  (أ

 الرقم
عنوان املواصفة باللغة 

 العربية
 رقم املواصفة القياسية عنوان املواصفة باللغة اإلنجليزية

1  
شفرات مكائن قطع ونشر 

 : املفردات1الجزء  --املعادن 

Metal-cutting band saw blades – 

Part 1: Vocabulary 
SASO ISO 4875-1 

2  
 --مناشير القطع الدائرية 

 تسميات
Milling cutters - Nomenclature SASO ISO 3855 

3  
املدخالت املفهرسة ألدوات 

 التصنيف –القطع 

Indexable inserts for cutting tools - 

Designation 
SASO ISO 1832 

4  

مناشير القطع املعدنية بأسنان 

السلسلة  –والخشنة الناعمة 

 املترية

Metal slitting saws with fine and 

coarse teeth - Metric series 
SASO ISO 2296 

5  

تعيين  –أدوات القطع 

مجموعاِت الفوالذ عالية 

 السرعة

Cutting tools - Designation of high-

speed steel groups 
SASO ISO 11054 

6  

 –السالمة   –آالت املاكينات 

ماكينات مناشير قطع املعادن 

 على البارد

Machine tools -- Safety -- Sawing 

machines for cold metal 
SASO ISO 16093 

7  

أدوات القطع ذات النقطِة 

أنصاف أقطار زاويِة  -الوحيدِة 

  

Single point cutting tools - Corner 

radii. 
SASO ISO 3286 

8  

 –آالت التقطيع والقص 

 -التعاريف، متطلبات السالمة 

 إجراءات الفحص

Powered shredders and chippers - 

Definitions, safety requirements 

and test procedures 

SASO ISO11448 

9  

آالت تقطيع  --معدات النجارة 

أفقية إلنتاج صوف الخشب 

 التسميات --ذات تأثير رباعي 

Woodworking machines - 

Horizontal shredding machines for 

wood wool production, quadruple 

effect - Nomenclature 

SASO ISO 9567 
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10  

آالت تقطيع  --معدات النجارة 

عمودية إلنتاج صوف الخشب 

 --بالتثبيت الهيدروليكي 

 التسميات

Woodworking machines - Vertical 

shredding machines for wood 

wool production, with hydraulic 

clamping - Nomenclature 

SASO ISO 9615 

11  

أدوات يدوية لتشغيل محرك 

كهربائي، أدوات متنقلة وآالت 

مجال  –حدائق وقص العشب 

 10-3الجزء  –السالمة 

متطلبات خاصة آلالت القطع 

 .املتنقلة

Electric motor-operated hand-held 

tools, transportable tools and lawn 

and garden machinery - Safety - 

Part 3-10: Particular requirements 

for transportable cut-off machines 

SASO IEC 62841-3-10 

12  

أدوات يدوية تعمل بمحرك 

كهربائي وأدوات قابلة للنقل 

-وآالت الحدائق واالعشاب

: متطلبات  8-2الجزء-السالمة

خاصة باملقصات واملقارض 

 اليدوية

Electric motor-operated hand-held 

tools, transportable tools and lawn 

and garden machinery - Safety - 

Part 2-8: Particular requirements 

for hand-held shears and nibblers 

GSO IEC 62841-2-8 

13  

دوات يدوية تعمل بمحرك أ

كهربائي وأدوات قابلة للنقل 

 -واالعشاب وآالت الحدائق 

: 5-2الجزء  -السالمة 

املتطلبات الخاصة للمناشير 

 الدائرية املحمولة باليد

Electric motor-operated hand-held 

tools, transportable tools and lawn 

and garden machinery - Safety - 

Part 2-5: Particular requirements 

for hand-held circular saws 

GSO IEC 62841-2-5 

14  

األدوات املحمولة باليد العاملة 

بمحرك كهربائي واألدوات 

القابلة للنقل، وآالت املروج 

-2الجزء  -السالمة  -والحدائق 

: متطلبات خاصة للمنشار 11

 الترددي املحمول 

Electric motor-operated hand-held 

tools, transportable tools and lawn 

and garden machinery - Safety - 

Part 2-11: Particular requirements 

for hand-held reciprocating saws 

GSO IEC 62841-2-11 
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15  

األدوات اليدوية التي تعمل 

بمحرك كهربائي ، واألدوات 

القابلة للنقل وآالت الحديقة 

-2الجزء  -السالمة  -والحدائق 

: املتطلبات الخاصة للمناشير 5

 يدوًياالدائرية املحمولة 

Electric motor-operated hand-held 

tools, transportable tools and lawn 

and garden machinery — Safety 

— Part 2-5: Particular 

requirements for hand-held 

circular saws 

EN 6284- 2 - 8  

16  

املعدات الكهربائية املحمولة 

 -السالمة  -التي تعمل بمحرك 

: متطلبات خاصة 13-2الجزء 

 للمناشير السلسلية

Hand-held motor-operated electric 

tools - Safety – Part 2-13: 

Particular requirements for chain 

saws 

SASO IEC 60745 -2 -13 

17  

املعدات الكهربائية املحمولة 

 -السالمة  -التي تعمل بمحرك 

: متطلبات خاصة 11-2الجزء 

للمناشير التردديه مناشير الهز 

 املنحنية

Hand-held motor-operated electric 

tools - Safety – Part 2-11: 

Particular requirements for 

reciprocating saws (jig and sabre 

saws) 

SASO IEC 60745- 2-11 

18  
أدوات القطع ذات النقطِة 

 أنصاف أقطار زاويِة  -الوحيدِة 

This International Standard lays 

down the values for the corner 

radius of single point cutting tools. 

It applies to all types of single point 

cutting tools (with or without 

inserts), the corner of which is 

rounded. 

SASO ISO 3286 

19  

 –آالت األعمال الخشبية 

الجزء الخامس :  –السالمة 

 . أبعاد اآلالت املنشارية

Woodworking machines -- Safety -

- Part 5: Dimension saws 
SASO ISO 19085 -5 

20  

 –آالت األعمال الخشبية 

الجزء الرابع :  –السالمة 

املنشارية الدائرية اآلالت 

 .الرأسية

Woodworking machines -- Safety -

- Part 4: Vertical panel circular 

sawing machines 

SASO ISO19085 -4 

21  

 –آالت األعمال الخشبية 

: -الجزء الثاني  –السالمة 

اآلالت املنشارية الدائرية 

 املزودة بعارضة افقية

Woodworking machines -- Safety -

- Part 2: Horizontal beam panel 

circular sawing machines 

SASO ISO 19085 -2 
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22  

 –آالت األعمال الخشبية 

 –الجزء األول  –السالمة 

 املتطلبات الشائعة

Woodworking machines -- Safety -

- Part 1: Common requirements 
SASO ISO 19085 -1 

23  

آالت ربط  -سالمة آالت النجارة 

الحواف التي تغذيها سلسلة 

 )سالسل(

Safety of woodworking machines 

— Edge-banding machines fed by 

chain(s) 

ISO18217  

24  

آالت ومنشآت الستغالل 

 -ومعالجة الحجر الطبيعي 

اشتراطات املناشير  -األمان 

 السلكية املاسية

Machines and installations for the 

exploitation and processing of 

natural stone — Safety — 

Requirements for diamond wire 

saws 

EN 15163  

25  

آالت ومنشآت تعدين الحجر 

متطلبات  -الطبيعي وأدواته 

 السالمة للمناشير الجماعية

Machines and plants for mining 

and tooling of natural stone — 

Safety requirements for gang saws 

EN 15162  

26  

األدوات األلية غير الكهربائية 

متطلبات  --املحمولة باليد 

: املناشير 12الجزء  --السالمة 

 املتأرجحة والترددية

Hand-held non-electric power 

tools -- Safety requirements -- Part 

12: Circular, oscillating and 

reciprocating saws 

GSO ISO11148-12 

27  

متطلبات  -معدات الحدائق 

العشب التي  لجزاراتالسالمة 

 -تعمل بمحركات االحتراق 

ات العشب ر : جزا3الجزء 

 بالركوب مع مشغل جالس

Garden equipment — Safety 

requirements for combustion-

engine-powered lawnmowers — 

Part 3: Ride-on lawnmowers with 

seated operator 

EN ISO 5395 - 3  

28  

متطلبات  -معدات الحدائق 

العشب التي  لجزاراتالسالمة 

 -تعمل بمحركات االحتراق 

: املصطلحات 1الجزء 

 واالختبارات الشائعة

Garden equipment — Safety 

requirements for combustion-

engine-powered lawnmowers — 

Part 1: Terminology and common 

tests 

EN ISO 5395 - 1 

29  

آالت  -سالمة آالت النجارة 

: 13الجزء  -النشر الدائرية 

طاوالت آالت النشر ذات 

 العوارض األفقية

Safety of woodworking machines - 

Circular sawing machines - Part 13: 

Horizontal beam panel sawing 

machines 

GSO EN 1870-13 
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30  

آالت  -سالمة آالت النجارة 

: 16الجزء  -الدائرية النشر 

آالت النشر املائل املزدوج على 

 V" شكل

Safety of woodworking machines - 

Circular sawing machines - Part 16: 

Double mitre sawing machines for 

V-cutting 

GSO EN 1870-16 

31  

آالت  -سالمة آالت النجارة 

: 15الجزء  -النشر الدائرية 

والقطع متعددة آالت النشر 

الشفرات مع تغذية متكاملة 

 وتحميل و / أو تفريغ يدوي 

Safety of woodworking machines - 

Circular sawing machines - Part 15: 

Multiblade cross-cut sawing 

machines with integrated feed of 

the workpiece and manual loading 

and/or unloading 

GSO EN 1870-15 

32  

آالت  -المة آالت النجارة س

: 11الجزء  -النشر الدائرية 

آالت النشر والقطع األفقي 

شبه األوتوماتيكية و 

األوتوماتيكية مع وحدة منشار 

واحدة )مناشير الذراع 

 الشعاعي(

Safety of woodworking machines - 

Circular sawing machines - Part 11: 

Semi-automatic and automatic 

horizontal cross-cut sawing 

machines with one saw unit (radial 

arm saws) 

GSO EN 1870-11 

33  

آالت  -سالمة آالت النجارة 

: آالت 9الجزء  -النشر الدائرية 

النشر الدائري مزدوجة 

الشفرة للتقطيع مع تغذية 

متكاملة ومع تحميل و / أو 

 تفريغ يدوي 

 

Safety of woodworking machines - 

Circular sawing machines - Part 9: 

Double blade circular sawing 

machines for cross-cutting with 

integrated feed and with manual 

loading and/or unloading 

GSO EN 1870-9 

34  

آالت  -سالمة آالت النجارة 

: آالت 8الجزء  -النشر الدائرية 

ئري ذات النشر والتشذيب الدا

الشفرة الواحدة مع وحدة 

منشار تعمل بالطاقة وتحميل 

 و / أو تفريغ يدوي 

Safety of woodworking machines - 

Circular sawing machines - Part 8: 

Single blade edging circular rip 

sawing machines with power 

driven saw unit and manual 

loading and/or unloading 

GSO EN 1870-8 
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35  

آالت  -سالمة آالت النجارة 

: 3الجزء  -النشر الدائرية 

مناشير القطع ومناشير القطع 

ذات الغرض املزدوج/مناضد 

 املنشار الدائري 

Safety of woodworking machines - 

Circular sawing machines - Part 3: 

Down cutting cross-cut saws and 

dual purpose down cutting cross-

cut saws/circular saw benches 

GSO EN 1870-3 

36  

آالت  -سالمة آالت النجارة 

: 10الجزء  -النشر الدائرية 

آالت النشر والقطع 

األوتوماتيكية وشبه 

األوتوماتيكية ذات الشفرة 

 الواحدة

Safety of woodworking machines - 

Circular sawing machines - Part 10: 

Single blade automatic and semi-

automatic up-cutting cross-cut 

sawing machines 

GSO EN 1870-10 

37  

آالت  -سالمة آالت النجارة 

: آالت 7الجزء  -النشر الدائرية 

النشر للحطب ذات الشفرة 

الواحدة مع طاولة تغذية 

متكاملة وتحميل و / أو تفريغ 

 يدو

Safety of woodworking machines - 

Circular sawing machines - Part 7: 

Single blade log sawing machines 

with integrated feed table and 

manual loading and/or unloading 

GSO EN 1870-7 

38  

آالت  -سالمة آالت النجارة 

: آالت 6الجزء  -النشر الدائرية 

نشر دائرية للحطب وآالت نشر 

دائرية ذات غرض مزدوج 

للحطب/مناضد املنشار 

الدائري مع تحميل و / أو تفريغ 

 يدو

Safety of woodworking machines - 

Circular sawing machines - Part 6: 

Circular sawing machines for 

firewood and dual purpose circular 

sawing machines for 

firewood/circular saw benches, 

with manual loading and/or 

unloading 

GSO EN 1870-6 

39  

آالت  -سالمة آالت النجارة 

: آالت 4الجزء  -النشر الدائرية 

النشر متعددة الشفرة مع 

 تحميل و / أو تفريغ يدوي 

Safety of woodworking machines - 

Circular sawing machines - Part 4: 

Multiblade rip sawing machines 

with manual loading and/or 

unloading 

GSO EN 1870-4 
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40  

 –سالمة آالت أعمال النجارة 

: آالت 1الجزء  –آالت التلسين 

التلسين أحادي الطرف 

 بمنضدة منزلقة

Safety of woodworking machines - 

Tenoning machines - Part 1: Single 

end tenoning machines with 

sliding table 

GSO EN 1218-1 

41  

 –آالت أعمال النجارة سالمة 

: 2الجزء  –آالت التلسين 

التلسين املزدوج الطرف و/أو 

ماكينات التشكيل الجانبي التي 

 تتم تغذيتها بسلسلة أو سالسل

Safety of woodworking machines - 

Tenoning machines - Part 2: 

Double end tenoning and/or 

profiling machines fed by chain or 

chains 

GSO EN 1218-2 

42  

 –سالمة آالت أعمال النجارة 

: آالت 3الجزء  –آالت التلسين 

التلسين يدوية التغذية املزودة 

بمنصة منزلقة لقطع أخشاب 

األشجار املستخدمة في 

 اإلنشاءات

Safety of woodworking machines - 

Tenoning machines - Part 3: Hand 

fed tenoning machines with sliding 

table for cutting structural timbers 

GSO EN 1218-3 

43  

 –سالمة آالت أعمال النجارة 

: آالت 4الجزء  –آالت التلسين 

تطويق الحواف التي تغذى 

 بالسالسل

Safety of woodworking machines - 

Tenoning machines - Part 4: Edge 

banding machines fed by chain(s) 

GSO EN 1218-4 

عد قائمة املواصفات القياسية املذكورة في هذا امللحق خاضعة للمراجعة، ملحوظة: 
ُ
دون مسؤولية التأكد من موقع ويتولى املور ِ ت

 الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث املواصفات القياسية.
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 والترميز الجمركيقائمة املنتجات  (ب

عد املنتجات والتراميزملحوظة: 
ُ
 الجمركية املوجودة في منصة سابر اإللكترونية هي النسخة املحدثة واملعتمدة. ت

 

  

 املنتج الرقم
الترميز 

 الجمركي

 8420 آالت صقل وترقيق، عدا ما كان منها للمعادن أو الزجاج، اسطوانات لهذه اآلالت  1

2  

 

آالت وأجهزة، غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر من هذا الفصل، لتحضير أو صناعة األطعمة أو 

تحضير الدهون والزيوت الحيوانية، أو الدهون والزيوت املشروبات، عدا آالت وأجهزة استخالص أو 

 .النباتية أو امليكروبية الثابتة

8438 

 8439 آالت وأجهزة لصنع العجائن من مواد ليفية سليلوزية أو لصنع أو تجهيز الورق أو الورق املقوى   3
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 (2امللحق )

 املتطلبات األساسية العامة للصحة والسالمة في اآلالت

 متطلبات الصحة والسالمة الرئيسة     1

 مبادئ التكامل للسالمة   1/1

ة (أ ة وُمعدَّ لالستخدام والتشغيل والتعديل والصيانة دون  يجب تصميم اآلالت وتصنيعها بحيث تكون ُمركبَّ

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

ع. حيث أن الغرض من هذه االحتياطات هو القضاء على أي مخاطر خالل 
 
حدوث أي سوٍء استخدام ُمتوق

 والتخلص منها. مراحل النقل والتجميع والتفكيكالعمر االفتراض ي لآلالت، بما في ذلك 

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

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

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

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

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

 عدات.لتوفير الحماية الشخصية من امل

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

عوكذلك عند أي سوء استخدام يمكن 
 
 .ُمتوق

يجب تصميم اآلالت وتصنيعها بطريقة تمنع االستخدام غير الطبيعي إذا كان من شأن هذا االستخدام أن ينُتج  (د

ح اإلرشادات الطرق الخاطئة الستخدام اآلالت. عنه خطر، ويجب أ  ن توض 

ل نتيجة استخدام معدات  (ه ِ
 
شغ

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

 الوقاية الشخصية.

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

 املواد واملنتجات    1/2

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

عر 
ُ
 ت

 
صحة وسالمة األشخاص للخطر،  -يجب أال

م على منع املخاطر الناجمة عن التعبئة أو االستخدا -عند تصنيع اآلالت وتركيبها  -خاصة عند استخدام السوائل، ويجب الحرص 

 أو اإلصالح أو تصريف مخلفاتها.
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 اإلضاءة   1/3

ة، في حال أن غيابها يؤدي إلى التعرُّض للمخاطر  - يجب تزويد اآلالت بإضاءة مدمجة ومناسبة لعمليات التشغيل املعنيَّ

 بالرغم من وجود إضاءة طبيعية محيطة باآلالت.

ب إزعاًجا للعين  - ِ
سب 

ُ
 عن تشغيل اإلضاءة وإطفائها، مع التأكد من عدم وجود يجب تصميم وتركيب اآلالت، بحيث ال ت

ً
ناتجا

 آثار جانبية خطيرة على األجزاء املتحركة بسبب سوء اإلضاءة.

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

 تصميم اآلالت لتسهيل التعامل معها   1/4

ناتها الخصائص التالية:  1/4/1 ِ
 يجب أن يتوافر في اآلالت أو أي أجزاٍء من مكو 

 إمكان التعامل معها ونقلها بأمان. (أ

ناتها.  (ب ِ
 تغليفها أو تصميمها بحيث ُيمكن تخزينها بأمان دون إتالف ملكو 

 يكون هناك إمكانية لحدوث  1/4/2
َّ
ناتها أال ِ

أي تحرُّك مفاجئ أو مخاطر نتيجة لعدم  يجب عند نقل اآلالت أو أي جزء من مكو 

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

ا ناتها املختلفة دون نقلها يدويًّ ِ
ناتها باالشتراطات التالية:، فيجب أن تفي اآلالت أو أي أجزاء من حجمها أو شكلها أو مكو  ِ

 مكو 

دة بملحقات للرفع. (أ  أن تكون ُمزوَّ

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

زة لتركيب جهاز رفع ليتسنى رفعها بسهولة. (ج أة/ُمجهَّ  أن تكون ُمهيَّ

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

 قابلة للنقل بسهولة. أن تكون  (أ

زة للرفع والتحرك بأمان. (ب  أن تكون ُمجهَّ

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

 الوزن.

 بيئة العمل   1/5

د  -يجب  ٍ ممكن، مع مراعاة توفير الظروف  تقليل اإلجهاد البدني الذي يواجه -في ظل ظروف االستخدام املحدَّ
ل إلى أدنى حد  ِ

 
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
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د لآلالت. (ج ل العمل املحدَّ  عدم تجاوز معدَّ

ل (د ِ
 
شغ

ُ
ب زيادة عمليات مراقبة امل . تجنُّ

ً
ال  لآللة، خاصة التي تتطلب تركيًزا مطوَّ

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

 مواضع التشغيل   1/6

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

ل مصدرً  ِ
 
مث

ُ
عة، ويجب أن ت

َّ
ل ضد أي مخاطر متوق ِ

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

مة أو مجهزة لتحقيق املتطلبات املذكورة في البند )  بمقصورة مناسبة مصمَّ
ً
( أعاله، ويجب كذلك 1/5يكون موضع التشغيل مزودا

ن نقطة الخروج من املقصورة اإلخالء الس ِ
 
مك

ُ
خرج املعتاد.أن ت

َ
 ريع، باإلضافة إلى توفير مخرج طوارئ في اتجاه غير اتجاه امل

 املقاعد   1/7

م هذه املواضع بطريقة يكون املقعد مرفًقا مع اآللة، وذلك  صمَّ
ُ
 ال يتجزأ من اآللة، ويجب أن ت

ً
ل مواضع )أماكن( العمل جزءا ِ

 
شك

ُ
ت

 متى ما سمحت ظروف العمل بذلك.

م، بحيث يسمح يجب أن يمنح املقعد م -
ُّ
ل، و أن يكون املقعد مناسًبا وقريبا من أجهزة التحك ِ

 
وضًعا ثابًتا ومريًحا للمشغ

 بالتحكم بالعمل بسهولة.

إذا كانت اآلالت معرَّضة لالهتزازات، فيجب تصميم املقعد وتركيبه بطريقة من شأنها تقليل االهتزازات املنقولة إلى  -

ل إلى أدنى درجة ُمْمكنة  ِ
 
ل جميع الضغوط التشغيلية التي املشغ وبشكل معقول، ويجب أن يكون املقعد مصمًما لتحمُّ

ل، فيجب توفير مسند للقدمين مغطى بمادة  ِ
 
ل، وعند عدم وجود أرضية تحت أقدام املشغ ِ

 
يمكن أن يتعرَّض لها املشغ

 مقاومة لالنزالق.

م     2
ُّ
 أنظمة التحك

 أجهزة التحكم   2/1

 أجهزة التحكم:يجب أن تكون   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  (ب موضوعة في مواقع تسمح بتشغيلها بأمان دون تردُّ

 لبس.

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

م مثل وجود مفتاح التشغيل أو واقعة خار  (د
ُّ
ج 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
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مة لالستخدام في حاالت الخطر والطوارئ، بحيث يمكن تشغيلها بإجراء محدد. (و ة وُمصمَّ  محميَّ

عة، ويجب االهتمام بشكل خاص بأجهزة اإليقاف عند ُم  (ز
َّ
ل القوى التشغيلية املتوق نها من تحمُّ ِ

 
مك

ُ
عة بطريقة ت صنَّ

 حاالت الطوارئ التي ُيحتمل تعرُّضها كذلك إلى قوى تشغيلية كبيرة.

دة، خاص  2/1/2 ِ
ب لتنفيذ إجراءات متعد 

َّ
رك

ُ
م وت

ُّ
م فيها أجهزة التحك صمَّ

ُ
ة تلك الحاالت التي ال يوجد فيها تواصل في الحاالت التي ت

باعه بشكل واضح. ِ
 
 بين شخص وآخر، فيجب كتابة اإلجراء الواجب ات

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

 مع األخذ في الحسبان الظروف البيئية.

ل قادًرا على قراءتها يجب  2/1/4 ِ
 
شغ

ُ
 تزويد اآلالت باملؤشرات املطلوبة للتشغيل اآلمن، ويجب أن يكون امل

 من موضع التحكم.

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

 
شغ

ُ
يجب أن يتأكد امل

م بطريقة تمنع بدء تشغيله 
ُّ
 عند وجود أي شخص داخل نطاق الخطر.تصميم نظام التحك

م إنذارا صوتيا أو مرئيا أو كليهما قبل بدء  
ُّ
ٍ من تلك اإلجراءات، فيجب أن ُيعِطي نظام التحك

ر إمكانية تطبيق أي 
ُّ
عند تعذ

 تشغيل اآلالت، مع إعطاء وقت كاٍف ملغادرة األشخاص املعرَّضين 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

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

ف الطارئ  موضع واحد يحول دون استخدام املواضع األخرى،
ُّ
م في حاالت اإليقاف أو التوق

ُّ
باستثناء عناصر التحك

 )نتيجة لحالة طارئة(. 

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

لون عمل بعضهم البعض، ودون تعريض اآلخرين للخ ِ
 
شغ

ُ
 طر.دون أن ُيعيق امل

 بدء التشغيل   2/2

ز لهذا الغرض. جهَّ
ُ
م امل

ُّ
ل فقط(، وذلك من خالل جهاز التحك ِ

 
شغ

ُ
 يجب أن يبدأ تشغيل اآلالت بالتشغيل املقصود )بقرار وإرادة من امل

 وهذا الشرط نفسه ينطبق في الحاالت التالية:

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

ر كبير في  (ب  ظروف التشغيل.وقوع تغيُّ

ز لهذا الغرض،  جهَّ
ُ
م امل

ُّ
يمكن إعادة تشغيل اآلالت أو إجراء تغييرات في ظروف التشغيل باستخدام جهاز آخر، بخالف جهاز التحك

 يؤدي ذلك إلى حدوث حالة خطرة.
َّ
 على أال

أو إعادة تشغيلها بعد إيقافها أو إجراء فيما يتعلق باآلالت التي تعمل في الوضع التلقائي، فقد يكون من املمكن بدء تشغيل اآلالت 

 يؤدي ذلك وضٍع خطر.
 
ل بشري، على أال  تغييٍر في ظروف التشغيل دون تدخُّ
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م املختصة ببدء التشغيل، مما يؤدي إلى إمكانية 
ُّ
لين وعندما تشتمل اآلالت على العديد من أجهزة التحك ِ

 
شغ

ُ
تعريض بعض امل

فه في ، فيجب تركيب أجهزة إضافية للقضاللخطر
ُّ
ء على هذه املخاطر، وإذا اقتضت اشتراطات السالمة بدء التشغيل أو توق

د، فيجب أن يكون هناك أجهزة تضمن تطبيق هذه العمليات بالترتيب الصحيح.  تسلسل محدَّ

 إيقاف التشغيل   2/3

 إيقاف التشغيل العادي 2/3/1

نها من االنتقال، إلى و  (أ ِ
 
م يمك

ُّ
ف التام بشكل آمن.يجب تزويد اآلالت بجهاز تحك

ُّ
 ضع التوق

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

ل اآلالت بشكل آمن. شغَّ
ُ
 القائمة، إلى أن ت

 عن تشغ (ج
ً
 يلها. يجب أن تكون األولوية في أجهزة التحكم للعمليات املرتبطة بإيقاف تشغيل اآلالت فضال

ف اآلالت أو وظائفها الخطرة  (د
ُّ
ة تلقائيا بمجرد توق الت املعنيَّ ِ

 
شغ

ُ
يجب أن يكون انقطاع اإلمداد في الطاقة عن امل

 عن العمل.

ف   (ه
ُّ
م التوق

ُّ
ة  -يجب استخدام جهاز تحك الت، مع وجوب  -ألسباب تشغيليَّ ِ

 
شغ

ُ
دون قطع اإلمداد في الطاقة عن امل

ف واإلب
ُّ
 قاء عليها.مراقبة حالة التوق

ف في حالة الطوارئ  2/3/2
ُّ
 التوق

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

ل من  ِ
 
ف الطوارئ فيها من حجم الخطر، إما لكونه ال ُيقل

ُّ
ل جهاز توق ِ

 
الوشيك. وُيستثَنى من ذلك اآلالت التي ال ُيقل

ف، أو ألنه ال يعمل على تفعيل االحتياطات الالزمة للتعامل مع املخاطر. وقت
ُّ
 التوق

ف: (ب
ُّ
 يجب أن يكون جهاز التوق

 واضحا للعيان، ويمكن تحديد مكانه والوصول إليه بسرعة. (1

ب في حدوث مخاطر إضافية. (2  قادرا على إيقاف عملية التشغيل الخطرة في أسرع وقت ممكن، دون التسبُّ

 الوقائية أو السماح بها، متى ما كان ذلك ضرورًيا. vibration)طالق بعض االهتزازات )قادرا على إ (3

ف، فيجب دعم هذا األمر من خالل تعشيق جهاز إيقاف  (ج
ُّ
ي أمر التوق ِ

بمجرد تنشيط جهاز إيقاف الطوارئ بعد تلق 

 الطوارئ حتى يمكن تجاوز هذا التعشيق على وجه التحديد.

 من خالل التشغيل الصحيح فقط، بإعطاء أمر يجب أال يتم إعادة تشغيل  (د
َّ
 بعد التوقف الطارئ، إال

ً
اآللة تلقائيا

 من املشغل.

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

 عنها. (و
ً
 يجب أن تدعم أجهزة إيقاف الطوارئ تدابير الحماية األخرى دون أن تكون بديال
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 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 التش غيل الطوارئ، وأن يكون لديها القدرة على إيقاف تشغيل اآلالت، وجميع املعدَّ

ل خطورة. ِ
 
 ُيشك

 اختيار أوضاع التحكم أو التشغيل   2/5

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

م أو التشغيل املحد 
ُّ
 يجب أن ُيلغي وضع التحك

دة م  2/5/2 ِ
بة بطريقة تسمح باستخدامها في أوضاع متعد 

َّ
مة وُمرك م أو التشغيل، األمر الذي إذا كانت اآلالت ُمصمَّ

ُّ
ن التحك

د وضع يمكن تأمينه  ِ
دة بُمحد  ب تفعيل تدابير وقائية أو إجراءات تشغيل مختلفة، فيجب أن تكون هذه اآلالت مزوَّ

َّ
يتطل

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

 في كل املواضع، وأن تكون كل محد 

2/5/3   ِ
حد 

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

 املشغلين.

لة للعمل حتى لو أزيل الجهاز الوقائي أو تم -في بعض حاالت التشغيل  -يجب أن تكون اآلالت   2/5/4 تعطيله، ويجب أن  مؤهَّ

م القيام باآلتي في وقت
ُّ
 واحد: يتيح وضع التشغيل أو التحك

م أو التشغيل األخرى. (أ
ُّ
 تعطيل جميع أوضاع التحك

ب إجراءات مستدامة. (ب
َّ
م التي تتطل

ُّ
 إمكانية تشغيل الوظائف الخطرة فقط بأجهزة التحك

إمكانية تشغيل الوظائف الخطرة في حاالت الخطر املنخفض فقط، مع منع العواقب الوخيمة املترتبة على  (ج

 املخاطر.

الخطرة بإجراءات التشغيل املقصودة أو غير املقصودة، وذلك من خالل  منع تشغيل أي من الوظائف (د

 مستشِعرات اآلالت.

د وضع التحكم أو التشغيل تدابير وقائية   2/5/5 ِ
ط محد  ِ

 
 الشروط األربعة أعاله في نفس الوقت، فيجب أن ُينش

َ
ستوف

ُ
إذا لم ت

مة لضمان توفير نطاق تدخل آمن، وباإلضافة إلى ذلك م بتشغيل أخرى ُمصمَّ
ُّ
ل قادًرا على التحك ِ

 
شغ

ُ
، فيجب أن يكون امل

 األجزاء التي يعمل عليها من نقطة التعديل.

 انقطاع مصدر التيار الكهربائي   2/6

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

م
ُ
ل مخاطر محتملة.حاالت ت ِ

 
 ث

 األخذ في   2/6/2
ً
 االعتبار املتطلبات التالية:يجب أيضا

 حظر بدء تشغيل اآلالت بشكل مفاجئ. (أ

 عدم تغيير خاصيات اآلالت بطريقة عشوائية، تفض ي إلى أوضاع خطرة )حوادث( أو حاالت تمثل مخاطر. (ب
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 حظر منع إيقاف اآلالت عند إعطاء أمر باإليقاف. (ج

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

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

ُّ
 عدم إعاقة التوق

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

 الوقاية من املخاطر امليكانيكية      3

 خطر فقدان االستقرار    3/1

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

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

ب اإلرشادا ِ
ت، إذا كان شكل اآلالت أو تركيبها الصحيح ال يوفر ثباًتا يجب توفير وسائل للتثبيت املناسب مع اإلشارة إلى ذلك في كتي 

 كافًيا.

 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 يجب أن تتناسب متانة املواد املستخدمة مع طبيعة   3/2/2
َّ
بيئة العمل املتوق

 أو التآكل أو االحتكاك.

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

يجب أن توض 

د استبدالها.إلى األجزاء املعرَّضة للبل -عندما يقتض ي األمر  –اإلرشادات  ِ
حد 

ُ
 ى 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 وقوع املخاطر.  األجزاء املعنيَّ

قادرة على  -خاصة تلك التي تقع تحت ضغط عاٍل  -كل من األنابيب الصلبة واملرنة التي تنقل السوائل  كون تيجب أن   3/2/5

اء  تة بقوة لضمان عدم وجود مخاطر جرَّ ة وُمثبَّ ل الضغوط الداخلية والخارجية املحتملة، ويجب أن تكون محميَّ تحمُّ

 االستخدام.

ى اآللة بمواد املعالجة  3/2/6
َّ
غذ

ُ
ب تعرُّض األشخاص للخطر: عندما ت  تلقائًيا، فيجب استيفاء الشروط أدناه، وذلك لتجنُّ

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

 للتشغيل.

حركة التغذية وحركة عند بدء تشغيل اآللة أو إيقافها )بقصد أو بالخطأ(، فيجب أن يكون هناك تناسق بين  (ب

 اآللة.

 املخاطر الناتجة عن سقوط األجسام أو تطايرها  3/3
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 يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة ملنع املخاطر الناتجة عن السقوط أو األجسام املتطايرة.

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

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

 إصابات.

 املخاطر املتعلقة باآلالت املركبة  3/3/2

عند استخدام اآلالت لغرض تنفيذ عمليات مختلفة تتطلب اإلزالة اليدوية لقطع بين كل عملية )لآلالت املدمجة(، يجب تصميم 

 على مستخدميها، هذه اآلالت وتركيبها بطر 
ً
ل العناصر األخرى خطرا

 
شك

ُ
ن من استخدام كل عنصر بشكل منفصل دون أن ت ِ

 
مك

ُ
يقة ت

 ولهذا الغرض، يجب أن يكون من املمكن بدء وإيقاف أي عناصر غير محمية بشكل منفصل.

 املخاطر املتعلقة بتغيير ظروف التشغيل  3/3/3

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

 وتعديل هذه الظروف بأمان وموثوقية.

 املخاطر املتعلقة باألجزاء املتحركة  3/3/4

ب بطريقة تمنع مخاطر التالمس الذي يمكن أن يؤدي إلى وقوع حوادث
َّ
رك

ُ
م األجزاء املتحركة من اآللة وت صمَّ

ُ
د يجب أن ت ، أو أن تزوَّ

 بأجهزة وقائية.

ِكة من اآللة املشاِركة في العمل، وعند وجود احتمال 
ل غير اإلرادي لاجزاء املتحر 

ُّ
يجب اتخاذ جميع الخطوات الالزمة ملنع التعط

ل 
ُّ
دة )املالئ -على الرغم من اتخاذ االحتياطات الالزمة  -لحدوث تعط ل فيجب توفير أجهزة وأدوات الحماية املحدَّ

ُّ
مة(، بما يمنع تعط

 املعدات بأمان. 

تة على اآلالت نوعية هذه األجهزة الوقائية املالئمة وكيفية استخدامها. ثبَّ
ُ
ح اإلرشادات والعالمات امل ِ

 ويجب أن توض 

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

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

 استخدام اإلرشادات أدناه للمساعدة في االختيار.

مة لحمايـــــــة األفــــــراد ضــــــد املخــــــاطر الناتجــــــة عــــــن األجـــــــزاء املتحركــــــة مــــــن اآللــــــة التــــــي تقـــــــوم  صــــــمَّ
ُ
يجــــــب أن تتســــــم أجهــــــزة الوقايــــــة امل

 بالعمل بما يلي:

 .4/2/1ات الثابتة الواردة في البند إما أن تكون وفقا للواقي (1

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

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

 بالعملية نقل األجزاء املتصلة  3/3/6
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ِكة املتصلة بالعملية  -يجب أن تكون الواقيات أو أجهزة الحماية 
مة لحماية األفراد ضد املخاطر الناتجة عن األجزاء املتحر  املصمَّ

 ضمن أحد الخيارات التالية: –

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

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

ل الواردة في البند أو تكون وفقا ألجهزة حم (ج ِ
 
 .4/2/2اية املشغ

 أو تكون مزيجا من الخيارات أعاله. (د

ل في  ِ
 
ِكة املتصلة بالتشغيل بسبب ضرورة تدخل املشغ

ن من الوصول بشكل كامل إلى بعض األجزاء املتحر 
ُّ
وفي حالة عدم التمك

 العمليات، فيجب تزويد تلك األجزاء بما يلي:

ِكة  (أ
ستخَدم أجهزة واقية ثابتة أو متحر 

ُ
ِكة املتصلة بالتشغيل التي لم ت

ُمقفلة تمنع الوصول إلى األجزاء املتحر 

 أثناء العمل.

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

ِكة حينما يراد الوصول إليها.
 املتحر 

ك   3/3/7 م بهامخاطر التحرُّ
َّ
 ات غير املتحك

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

 الخصائص املطلوبة ألجهزة الوقاية والحماية    4

 املتطلبات العامة    4/1

 يجب أن يتوفر في الواقيات وأجهزة الحماية الخصائص التالية: 4/1/1

 ذات هيكل صلب.تكون  (أ

ت بشكل آمن. (ب ثبَّ
ُ
 ت

ي إلى أي مخاطر إضافية. (ج ِ
 ال تؤد 

 عدم تخطيها أو عدم تشغيلها بسهولة. (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 بتقييد (ز ِ
 
مك

ُ
الوصول  ت

 حصرًيا إلى منطقة تنفيذ العمليات دون الحاجة إلى إزالة الجهاز أو تعطيل جهاز الحماية، متى كان ذلك ممكًنا.
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على الحماية من األجسام أو املواد املتطايرة أو الساقطة، وكذلك الحماية  -كلما أمكن ذلك  -يجب أن تعمل أجهزة الوقاية  4/1/2

 من االنبعاثات الناتجة عن تشغيل اآلالت.

 متطلبات أجهزة الوقاية الخاصة    4/2

 أجهزة الوقاية الثابتة 4/2/1

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

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

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

 املتشابكة القابلة للحركةالحواجز    4/2/2

ِكة القابلة للحركة: (أ
 يجب األخذ في االعتبار النقاط التالية للحواجز املتحر 

 أن تظل متصلة باآللة عند فتحها كلما أمكن. (1

 بإجراء ُمعتَمد. (2
َّ
ب بطريقة ال يمكن تعديلها إال

َّ
رك

ُ
م وت صمَّ

ُ
 أن ت

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

 .منع بدء وظائف اآللة الخطرة حتى غلق أجهزة الوقاية 

 .إصدار أمر إيقاف عندما تكون أجهزة الوقاية غير مغلقة 

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

 
شغ

ُ
متى ما تمكن امل

ِكة بجهاز قفل الجهاز الواقي، باإلضا
 فة إلى جهاز التعشيق الذي يضمن ما يلي:املتحر 

 .منع بدء وظائف اآلالت الخطرة حتى غلق الجهاز الواقي وإحكام قفله 

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

 وظائف اآللة الخطرة.

ل أحد يجب تصميم أجهزة الوقاية القابلة للحركة بطريقة تمنع بد (ج
ُّ
ف وظائف اآللة عند فقد أو تعط

ُّ
ء أو توق

ناتها. ِ
 مكو 

اقيات القابلة للتعديل. 4/2/3  الو

ِكة الالزمة للعمل يجب أن تكون:
د الوصول إلى تلك املواضع من األجزاء املتحر  ِ

قي 
ُ
 الواقيات القابلة للتعديل التي ت

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

 قابلة للتعديل بشكل سريع دون استخدام األدوات. (ب
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 املتطلبات الخاصة ألجهزة الحماية 4/2/4

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

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

 عدم إمكانية تشغيل األجزاء املتحر 

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

لها. (3 ِ
 
ناتها أو تعط ِ

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

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

 املخاطر الناتجة عن الحوادث األخرى    5

 اإلمداد بالطاقة    5/1

بة وُمجهزة بطريقة تمنع حدوث األخطار ذات  (أ
َّ
مة وُمرك صلة بالتيار الكهربائي ُمصمَّ يجب أن تكون اآللة املتَّ

 الطبيعة الكهربائية.

 يجب أن تستوفي اآلالت متطلبات السالمة املنصوص عليها في األنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات املختصة. (ب

 كنةالكهرباء السا    5/2

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

 مصادر إمدادات طاقة غير كهربائية  5/3

ى اآللة 
َّ
غذ

ُ
حتملة املرتبطة بمصدر طاقة غير الكهرباء، فيجب تصميمها وتجهيزها بحيث يمكن تفادي جميع املخاطر املعندما ت

 الطاقة األخرى. بمصادر

 األخطاء في التركيب  5/4

يجب أن يؤخذ في الحسبان عند تصميم اآلالت األخطاء املحتمل حدوثها عند تركيب أو إعادة تركيب أجزاء من اآللة،   5/4/1

ح اتجاهات الحركة ويجب وضع املعلومات اإلرشادية الكافية على تلك األجزاء أو على العلب الخاصة بها بطريقة  وض 
ُ
ت

 لتفادي وقوع املخاطر.

 بيانات إضافية عن تلك املخاطر. –عند الضرورة  –يجب أن تتضمن املعلومات اإلرشادية   5/4/2

يجب أن يمنع تصميم اآلالت حدوث مخاطر ناتجة عن التوصيل الخاطئ، ويجب وضع )تثبيت( معلومات إرشادية كافية   5/4/3

 وصيلها، وكذلك على وسائل الربط الكهربائي كلما أمكن ذلك.على األجزاء املراد ت

 درجات الحرارة القصوى  5/5

ل ألجزاء اآلالت أو االقتراب منها أو من  اتخاذ احتياطاتجب ي  5/5/1 ِ
 
شغ

ُ
دة ملنع مخاطر اإلصابة الناتجة عن مالمسة امل ُمحدَّ

 املواد ذات الحرارة املرتفعة أو املنخفضة.

ب مخاطر املواد الساخنة أو الباردة املتناثرة الناتجة عن عمل اآللة. يجب اتخاذ  5/5/2  الخطوات الضرورية لتجنُّ
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 الحرائق  5/6

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

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

 االنفجارات  5/7

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

 .املواد الناتجة عن تشغيل اآلالت أو املواد املستخدمة فيها

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

ات املستخدمة في األجواء القابلة لالنفجار.  العالقة بتصميم واستخدام املعدَّ

 الضوضاء  5/8

حدُّ   5/8/1
َ
ل( من املخاطر الناتجة عن انبعاثات الضوضاء إلى أدنى مستوى ممكن، يجب تصميم اآلالت وتركيبها بطريقة ت ِ

 
قل

ُ
)ت

ة املتقدمة، وتوفير وسائل تقليل الضوضاء.  مع مراعاة استخدام الوسائل التقنيَّ

 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 التقني وتوفير وسائل تقليل االهتزازات.  مراعاة استخدام وسائل التقدُّ

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

 اإلشعاع  5/10

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

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

 خطر، فإنه يجب تطبيق االحتياطات/اإلجراءات الوقائية الالزمة.

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

ً
على املستويات التي ال تؤثر سلبا

 في صحة وسالمة األفراد.

 إشعاع الليزر  5/11

 مراعاة ما يلي: -عند استخدام معدات الليزر  –يجب 

 يجب تصميم معدات الليزر املوجودة في اآلالت وتركيبها بطريقة تمنع انبعاث اإلشعاعات بشكل مفاجئ. (أ

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

 الثانوي غير ضار بالصحة.االنتشار، واإلشعاع 
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ب املعدات البصرية  (ج  تتسبَّ
َّ
صة ملراقبة معدات الليزر أو تعديلها  -يجب أال في حدوث أي مخاطر صحية  -املخصَّ

 بسبب أشعة الليزر. 

 انبعاثات املواد الخطرة    5/12

ب استنشاق املواد الخطرة يجب تصميم اآلالت   5/12/1 أو ابتالعها أو مالمستها للجلد والعينين 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  -عند املخاطر التي ال يمكن تجنُّ

 ذات فعالية مماثلة.أو ترسيبها بالرش باملياه أو التنقية أو املعالجة بطريقة أخرى 

ر احتواء العملية بشكل كلي أثناء   5/12/3
َّ
ت أجهزة احتواء أو تفريغ بطريقة تحقق أقص ى تأثير، وذلك عندما يتعذ ثبَّ

ُ
يجب أن ت

 التشغيل العادي لآللة.

  خطر تقييد حركة األفراد داخل اآلالت    5/13

ر ذلك، فيجب توفير طريقة حشار أجزاء من الجسم داخلها، تحول دون ان 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 زوَّ
ُ
نه من الحفاظ  -كلما أمكن ذلك  -يجب أن ت ِ

 
مك

ُ
ل أو املستخدم، وت ِ

 
شغ

ُ
بمقابض يدوية ثابتة تناسب امل

 على ثباته واستقراره.

 مخاطر صاعقة البرق     5/15

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

 الكهربائية إلى األرض.

 الظروف املناخية     5/16

نها من العمل بشكل  ِ
 
مك

ُ
فة بطريقة ت صة للعمل سواًء في بيئات مفتوحة أو غير مكيَّ نات السالمة املخصَّ ِ

م اآلالت ومكو  صمَّ
ُ
يجب أن ت

 آمن في األحوال الجوية الحارة والرطبة.

افق 5/17  الكهرومغناطيس ي متطلبات التو

 يتجاوز  (أ
َّ
نات السالمة املستوى الذي يجب أال ِ

ُيؤثر في عمل  التشويش الكهرومغناطيس ي الناتج عن اآلالت ومكو 

 .غيرها من املعدات على النحو املطلوب أجهزة الراديو أو معدات االتصاالت السلكية والالسلكية أو
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نات السالمة  يجب أن يتوافر في (ب ِ
ع  تجهيزاٍت للحماية من خطر التشويشاآلالت ومكو 

َّ
توق

ُ
الكهرومغناطيس ي امل

مقبولة عند استخدامها لاغراض  عند االستخدام، بما يجعلها تعمل بشكل جيد دون حدوث مخاطر غير

 .املخصصة لها

 الصيانة     6

 صيانة اآلالت    6/1

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

 .2/5ان كما هو مبين في البند هذه العمليات يمكن تنفيذها بأم

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

 في الحاالت القصوى.

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

ر يجب أن تكون مكو  غيَّ
ُ
واالستبدال بسهولة وأمان، على أن ت

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

 الوصول إلى أوضاع التشغيل ونقاط الخدمة    6/2

لة  ِ
 
عيبة أو املتعط

َ
نات امل ِ

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

 وصيانتها.

 عزل مصادر الطاقة    6/3

يجب تزويد اآلالت بوسائل لعزلها عن جميع مصادر الطاقة، وتحديد هذه العوازل بوضوح. على أن تكون قابلة للقفل في   6/3/1

ل غير
 
شغ

ُ
 على األشخاص أو متى ما كان امل

ً
قادر على التأكد مما إذا كانت  حال كانت إعادة االتصال يمكن أن تشكل خطرا

 الطاقة مقطوعة من عدمه.

ق   6/3/2 إذا كان توصيل التيار الكهربائي باآللة أمرا ممكنا، فيمكن إيقاف التشغيل بكل سهولة بإزالة القابس، شريطة أن يتحقَّ

ل من أن القابس ُمزال. ِ
 
شغ

ُ
 امل

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

 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
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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 وُمجهَّ يجب أن تكون اآلالت ُمصمَّ

 تنفيذ ذلك بسهولة وأمان.

 ف األجزاء الداخليةتنظي   6/5

يجب تصميم اآللة وتركيبها بطريقة تجعل من املمكن تنظيف األجزاء الداخلية التي تحتوي على مواد أو مستحضرات خطرة دون 

ب الدخول، يجب تصميم اآلالت وتركيبها بطريقة تسمح بالتنظيف اآلمن.  دخولها، وإذا لم يكن باإلمكان تجن 

 املعلومات      7

 مات والتحذيرات املوجودة على اآللةاملعلو    7/1

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

 معلومات أو تحذيرات مكتوبة باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى باإلضافة الى العربية.

 ومات وسائل إيصال املعل  7/1/1

م في اآلالت بطريقة واضحة وبسيطة وسهلة الفهم، وغير  (أ
ُّ
ل عملية التحك ِ

سه 
ُ
يجب توفير املعلومات الالزمة التي ت

ل. ِ
 
 ُمربكة للُمشغ

ل واآللة سهلة الفهم  (ب ِ
 
شغ

ُ
يجب أن تكون وحدات العرض املرئي أو أي وسيلة اتصال تفاعلية أخرى بين امل

 وبسيطة.

 أجهزة التحذير  7/1/2

زويد اآلالت بأجهزة خاصة بإصدار إشارة ضوئية أو صوتية للتحذير في األوقات التي تتعرَّض فيها صحة يجب ت (أ

 األشخاص وسالمتهم للخطر بسبب أخطاء تشغيل اآلالت غير الخاضعة للرقابة.

ل عند تزويد اآلالت بأجهزة تحذيرية، فيجب أن تكون إشاراتها واضحة وسهلة الفهم، ويجب أن يكون لدى  (ب ِ
 
شغ

ُ
امل

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

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

 التحذير من املخاطر املتبقية  7/1/3

خاذ احتيا ِ
 
باع احتياطات في الحاالت التي تظل فيها املخاطر قائمة على الرغم من ات ِ

 
لة في التصميم، فيجب ات ِ

طات السالمة املتأص 

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

 تثبيت العالمات على اآلالت  7/1/4

نى من يجب تثبيت عالمات واضحة ومقروءة وغير قابلة لإلزالة على جميع اآلالت، ويجب تطبيق الحد األد (أ

 املعايير التالية:
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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 مخالف لتاريخ الصنع عند وضعه على اآللة. (ب
َ
 ُيحظ

مة لالستخدام في البيئات املعرَّضة لحدوث انفجارات فيها  -يجب أن يوضع على اآلالت  (ج صمَّ
ُ
العالمات  –امل

صة لذلك. خصَّ
ُ
 امل

يجب أن تحمل اآلالت معلومات كاملة فيما يتعلق بنوعها وطرائق االستخدام اآلمن، وأن تخضع تلك املعلومات  (د

 .7/1للمتطلبات املذكورة في الفقرة 

اآللة خالل استخدامها مع معدات الرفع، يجب اإلشارة إلى مقدار الكتلة عندما يتطلب التعامل مع أحد أجزاء  (ه

 بشكل واضح ومقروء وال لبس فيه.

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

 ؤها.الوقائية(، باإلضافة إلى تجهيز معدات الحماية الشخصية الواجب ارتدا

ب اإلرشادات  7/1/5 ِّ
 كتي 

كَتب يجب 
ُ
ب إرشادات التشغيل مع اآلالت جميعها، وذلك لضمان سالمة التركيب واالستخدام والصيانة اآلمنة، وأن ت ِ

إرفاق كتي 

 اإلرشادات بما يتوافق مع املبادئ املشار إليها أدناه.

 املبادئ العامة لصياغة اإلرشادات (أ

كَتب اإلرشادات بالل (1
ُ
 غة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية. يجب أن ت

ِد نسخة مترجمة إلى اللغة  (2
ر الصانع أو املور  ِ

 
فيحال لم تتوافر " إرشادات أصلية" باللغة العربية، فيجب أن ُيوف

 العربية، ويشار إليها بـ "ترجمة اإلرشادات من اللغة األصلية إلى اللغة العربية".

ة لالستخدام من مشغلين غير مهنيين، فيجب صياغة اإلرشادات بطريقة تراعي التعليم في حالة اآل (3 عدَّ
ُ
الت امل

 العام ومستوى فهم املشغلين.

ب اإلرشادات (ب ِّ
  محتويات كتي 

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

 الكامل للصانع واملمثل الرسمي.االسم التجاري والعنوان  (1

 تسمية اآلالت كما هو محدد عليها، وُيستثنى من ذلك الرقم التسلسلي. (2
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 إقرار الصانع باملطابقة.  (3

 الوصف العام لآلالت. (4

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

 ها بشكل صحيح.التحقق من أداء وظائف

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

 وصف الغرض املقصود من استخدام اآلالت. (7

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

 بطرائق خاطئة.

 ما في ذلك الرسوم البيانية وطرائق تركيب الهيكل أو وسائل تثبيت اآلالت.إرشادات التجميع والتركيب والربط، ب (9

 التعليمات واإلرشادات املتعلقة بالتركيب والتجميع لتقليل الضوضاء أو االهتزازات. (10

لين. (11 ِ
 
شغ

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

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

 التكميلية والحماية املعمول بها.

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

 التي يجب توفيرها إذا اقتض ى األمر ذلك.

 سية لادوات التي يمكن استخدامها مع اآلالت.الخصائص األسا (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

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

نقل تلك األجزاء بصورة منتظمة وكلٌّ على حدة.
ُ
 املختلفة، على أن ت

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

 بأمان. تتضمن تلك الطريقة إجراءات إزالة االنسداد

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

 مالحظتها.

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

 أثناء القيام بهذه العمليات.

ر في سالمة وصحة املشغلين. –اصفات قطع الغيار املستخدمة مو  (20 ِ
 
ؤث

ُ
 إذا كانت ت
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 تحذيرات وقائية للسمع: (21

ل أعلى من ) - ِ
 
شغ

ُ
ح أن مستوى ضغط صوت االنبعاث عند موضع امل ( ديسيبل، وذلك 80متى ما كان من املرجَّ

 في وضع االستخدام العادي.

ل  - ِ
 
شغ

ُ
ات. البد من وجود تحذير يفيد بأن تعرُّض امل ستخَدم فيها املعدَّ

ُ
 للضجيج يعتمد على البيئة التي ت

يجب التنويه بأن قياس الضجيج في بيئة التشغيل العادية يكون عند البدء في استخدام أي من املعدات،  -

وذلك لتحديد ما إذا كانت وقاية السمع مطلوبة من عدمها، ويمكن كذلك ذكر مستوى انبعاث قوة الصوت 

 ذلك.  إذا رغب الصانع في

ل واألشخاص املعرضين للخطر، حيث يحتمل أن تصدر اآلالت  (22
 
املعلومات املتعلقة باإلشعاعات املنبعثة للمشغ

ب في إلحاق الضرر باألشخاص، وخاصة األشخاص من ذوي األجهزة الطبية  إشعاعات غير مؤينة قد تتسب 

 النشطة أو غير النشطة. 

 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، كما يجب أن تحتوي على نفس املعلومات الخاصة بانبعاثات االهتزاز والضوضاء كما هو موضح في كتي 

 .اإلرشادات
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 (3امللحق )

 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

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

 ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:

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

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

 ند إحدى الجهات املقبولة تقديم طلب العتماد الطراز ع   2/1/1

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

 اسم وعنوان الصانع.  (أ

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

ن من تقويم مــدى مطــابقــة املنتج ملتطلبــات (ج ِ
 
مك

ُ
اللوائح الفنيــة الســــــــــــــعوديــة، وأن تحتوي على تحليــل وتقييم  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

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

 إلخ...

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

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

اة الســتيفاء املتطلبات األســاســية للوائح الفنية الســعودية، وذلك في  مطبقة كليا أو جزئيا، ووصــفا للحلول املتبنَّ
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ـــار إليها، وفي حالة ا ــ ــ ـــــية املشـــ ــ ــــفات القياســـ ــ ــ ـــية حالة عدم تطبيق املواصــ ــ ــ ــــفات القياســـ ــ ــ ـــــتعمال الجزئي للمواصــ ــ الســـ

ح في الوثائق الفنية البنود املطبقة.  السعودية، فيجب أن ُيوضَّ

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

 تقارير االختبارات. (6

زمع، ويمكن أن (7
ُ
لة عن اإلنتاج امل ِ

 
 تطلب الجهة املقبولة املزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك. عينات ُممث

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

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

ـــــمل األدلة الداعمة  ـــار إليها، ويجب أن تشـ ــ ـــ ى األمر ذلك  -املشـ ــ جراة في املختبر   -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

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

 بالنسبة للعينات (ب

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

مة وفقا للمواصفات األخرى. صمَّ
ُ
 السعودية، والعناصر امل

يـــل من يقوم بهـــا بـــالنيـــابـــة، للتـــأكـــد من أن الحلول الفنيـــة إجراء الفحوصــــــــــــــــات واالختبـــارات املنـــاســــــــــــــبـــة، أو توك (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  -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  (1
َّ
الجهة املقبولة إصــدار تقرير تقويم عن اإلجراءات التي قامت بها ومخرجاتها، وعلى الجهة املقبولة أال

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

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

صـــِدر شـــهادة اعتماد طراز للصـــانع، ويجب أن تحتوي الشـــهادة على اســـم وعنوان الصـــانع، ونتائج االختبارات، 
ُ
ت
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إن ُوِجدت، واملعلومات الالزمة لتحديد الطراز املصـــــــاَدق عليه، ويمكن أن تحتوي الشـــــــهادة  -وشـــــــروط ســـــــريانها 

 كذلك على مرفقات. 

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

ختَبر وللمراقبة أثناء التشغيل.
ُ
 وفقا للطراز امل

إذا كـان الطراز غير مطـابق ملتطلبـات اللوائح الفنيـة الســــــــــــــعوديـة املنطبقـة على املنَتج املعني، فيجـب على الجهة  (4

ب
ُ
صِدر شهادة اعتماد الطراز، وأن ت

ُ
 ت
َّ
لة حيال املقبولة أال غ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مسوغات مفصَّ ِ

 
ل

 عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز.

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

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

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 عل
ُ
ر على مطــابقــة املنَتج ملتطلبــات اللوائح التغييرات املــ ِ

 
ؤث

ُ
يــه؛ التي من شـــــــــــــــأنهــا أن ت

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

 إضافية على شهادة اعتماد الطراز األولية.

غ الهيئة عن شــــــهادات اعتماد الط (7
َّ
بل
ُ
ِحبت، وعليها يجب على كل جهة مقبولة أن ت صــــــِدرت أو ســــــُ

ُ
راز وأي إضــــــافة أ

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

دت بأي شكل. ِ
ي 
ُ
قت أو ق ِ

 
 إصدارها أو تلك التي قد ُعل

غ الجهات املقبولة األخرى عن شـــهادات اعتماد ال (8
َّ
بل
ُ
طراز وأي إضـــافات قد ُرِفض يجب على كل جهة مقبولة أن ت

غ كذلك 
َّ
بل
ُ
دت بأي شكل، وأن ت ِ

ي 
ُ
قت أو ق ِ

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

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

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

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

 الصانع، وذلك حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.

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

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

ِد تقديم الطلب املشـــــــــار إليه في البند ) (11
ـــم 2/1/1يمكن للمور  ــ ــ ـــلفا باســ ــ ــ ـــار إليها ســ ــ ــ ( أعاله، والقيام بالواجبات املشــ

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

ِّدنموذج إقرار 
 Supplier Declaration of Conformityباملطابقة  املور 

أ هذا النموذج على الورق عبَّ  الرسمي للشركة يُ

ِّد  (1
 بيانات املور 

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

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

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

 الشخص الذي يمكن االتصال به: -

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

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

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

 يل املنتج:تفاص (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 )                     
ُ
(          ن

 واملواصفات القياسية السعودية امللحقة بها.           

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

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

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

 

 

 


