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 ٥٦من  ٢الصفحة 
 

 
ات  ال

ـــيـــد  ٣…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………تــمـــ

ات) ١( املادة  ٤……...……………………………………………………………………………………………………………………………والتعارف املصط

ال) ٢( املادة  ٦......…….…………………..…………..………………………..………………………………………………………………………………………ا

داف) ٣( املادة  ٦…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………األ

امات) ٤( املادة  ٦……………………………………………………………………………………………………………………...…………………………داملورِّ  ال

 ١٣………………………………….....…………………………………………………….................................................اإليضاحية البيانات) ٥( املادة

م إجراءات) ٦( املادة  ١٤……………………………….……………………………………………....………………………………………………املطابقة تقو

ات مسؤوليات) ٧( املادة  ١٤…………………………………………………………….....…………………………………………………………الرقابية ا

 ١٥…………………………………………………………….....…………………………………………………سلطات م السوق  مسؤوليات) ٨( املادة

الفات) ٩( املادة ات ا  ١٥…………………………………………………………...………………………………………………………………………والعقو

ام) ١٠( املادة  ١٦…………………………....………………………………………………………………………………………….…………………عامةال األح

ام) ١١( املادة  ١٦…...........………………..…………..…………..…………...…………….……………………………………………………االنتقالية األح

شر) ١٢( املادة  ١٧…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………ال

ق  ١٨………………………العالقة ذات القياسية  منتجات اآلالت املتنقلة ومعدات األشغال الثقيلة واملواصفات قائمة) أ – ١( امل

ق م قائمة) ب – ١( امل ي ال مر  ٣٥……………….………….………………………………………………………………………..……………………ا

ق ة والسالمة.... ) ٢( امل  ٣٧………………………….………...........………………………………………………املتطلبات األساسية العامة لل

ق ( م املطابقة (٣امل  ٥٣........................................................................ ISO/IEC 17067 ) وفقا للمواصفةType 1a) نموذج تقو

ق (  ٥٦.......................................................................................................................................) نموذج إقرار املورد باملطابقة..٤امل
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 ٥٦من  ٣الصفحة 
 

ـــيـــد  تــمـــ

تارخ  ٢٤٤تماشيًا مع انضمام اململكة العرية السعودية إ منظمة التجارة العاملية وفًقا لقرار مجلس الوزراء رقم  و
ام ٢١/٩/١٤٢٦ شأن املوافقة ع وثائق انضمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية، وما يتطلب األمر من ال اململكة بمواءمة ه 

ا ذات العالقة بما يتما مع مبادئ اتفاقيات املنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ( عدم TBTأنظم ) ال تق 
تلف من  شأ ا ن املنتجات ذات امل ن الدول األعضاء، وعدم التمي ب سياب السلع ب اطات فنية غ ضرورة أمام ا وضع اش

ا شمل املتطلبات األساسية املشروعة وتوحيد حيث االش م املطابقة، وذلك من خالل إصدار لوائح فنية  طات الفنية وطرائق تقو
 إجراءات العمل.

 
ناًء ع املادة الثالثة (فقرة  ودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ١ -و س وا يئة السعودية للمواصفات واملقاي ) من تنظيم ال

يئة "إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة  ٣١/٥/٢٠١٠ـ، املوافق  ١٧/٦/١٤٣١بتارخ  ٢١٦ م، وذلك بأن تتو ال
ودة وتقديم املطابقة، تتوافق مع املواصفات القياسية واألدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العاملية   ا

ون متوافقة مع الشرعة اإلسالم ال، وت  ية ومحققة ملصا اململكة".ذا ا
 

عة (فقرة  نادا إ املادة الرا ودة الصادر بقرار مجلس الوزراء ٢ -واس س وا يئة السعودية للمواصفات واملقاي ) من تنظيم ال
م املطابقة للس ٣١/٥/٢٠١٠ه، املوافق  ١٧/٦/١٤٣١بتارخ  ٢١٦رقم  يئة "إصدار لوائح إجراءات تقو لع م، وذلك بأن تتو ال

ا" عتمد دمات طبقا للمواصفات القياسية ال   .واملنتجات وا
 

عة (فقرة  ناًء ع املادة الرا ودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ١٤ -و س وا يئة السعودية للمواصفات واملقاي ) من تنظيم ال
يئة "مراج ٣١/٥/٢٠١٠ـ، املوافق  ١٧/٦/١٤٣١بتارخ  ٢١٦ عة األنظمة واللوائح الرقابية ذات العالقة م، وذلك بأن تتو ال

ات  ا إ ا حال ودة والسالمة، و ا، لتواكب متطلبات ا اح التعديالت الالزمة عل ا، واق ر يئة، وتطو بمجاالت عمل ال
ا وفقًا للطرق النظامية" ا وصدار تصة، لدراس  .ا

 
ناًء ع املادة السادسة (فقرة  ي١-و ودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ) من تنظيم ال س وا ئة السعودية للمواصفات واملقاي

عد  ٣١/٥/٢٠١٠ـ، املوافق  ١٧/٦/١٤٣١بتارخ  ٢١٦ ذا التنظيم،  عة) من  م، ال تنص ع " مع مراعاة ما ورد  املادة (الرا
جر  ل ما يتعلق باملواصفات القياسية، و يئة  املرجع  اململكة   ودة والقياس ال م املطابقة، ومنح عالمة ا اءات تقو

ا". ا وأعمال يا ام باملواصفات القياسية السعودية  جميع مش اصة االل ومية وا  واملعايرة. وع جميع القطاعات ا

عت أساًسا ملطابقة تلك املنتجات للمتطلبات األساسية  وحيث إن املواصفات القياسية للمنتجات املشمولة  إحدى اللوائح 
ذه الالئحة الفنية.  يئة بإعداد  ددة، فقد قامت ال  للسالمة  الالئحة ا

 
ا. ذه الالئحة جزء ال يتجزأ م يد وجميع املالحق ل ذا التم وظة:   م
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 ٥٦من  ٤الصفحة 
 

ات والتعارف١املادة (  ) املصط

ذه الالئحة  ١/١ ون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات األخرى الواردة   ا -ت نة -عند تطبيق بنود ي املب الدالالت واملعا
يئة مالم يقتِض سياق النص خالف ذلك. ا  ال ا، أو الواردة  األنظمة واللوائح والقرارات املعمول   أمام

 اململكة العرية السعودية.اململكة: 

لس:  يئة.ا  مجلس إدارة ال

يئة:  ودة.ال س وا يئة السعودية للمواصفات واملقاي  ال

ات الرقابية: عة تنفيذ  ا ا، املسؤولة عن تنفيذ أو متا ام الرقابية حسب اختصاص ومية ذات امل ات ا ة/ا  ا
ع. مركية أو األسواق أو املصا  اللوائح الفنية سواًء  املنافذ ا

تصة بمراقبة األسواق واإلجراءات املتخذة للتأكد من سلطات م السوق:  ومية ا ات ا جات املنت مطابقةا
  ملتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس اإلدارة.

ا الالئحة الفنية:  ا، بما   وطرائقوثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص املنتجات والعمليات املرتبطة  إنتاج
ل خاص  امل ش شمل أو تبحث  ا. وقد  ام  ام اإلدارة سارة املفعول املطبقة، ال يجب االل ات ذلك األح صط

دمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج.   والتعارف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات ع املنتجات أو ا

وِّ  الثقيلة،شغال ومعدات األ  تنقلةاآلالت املج: املنتَ  اوم  .نات السالمة واملعدات القابلة للتبديل املتعلقة 

ا أو املواصفة القياسية:  ا أو خصائص ل ما يخضع للقياس أو أوصاف دمة أو  وثيقة تحدد صفات السلعة أو املادة أو ا
ات والرموز  شمل املصط ا، كما  ا أو متطلبات السالمة واألمان ف س ا ومقاي عاد ا أو أ االختبار  وطرائقمستوى جود

طاقات البيانات والعالمات. ب العينات والتغليف و  و

اصة باملنتجات، ال قد تؤثر املتطلبات األساسية:  ا. املتطلبات ا ام  ئة، ال يجب االل ة والب  السالمة وال

طر (أخطار   مصدر محتمل للضرر.): Hazardsا

اطر ب للضرر؛ مرتبطًا بدرجة شدة الضرر. :Risk(s)ا ور خطر مس  احتمال ظ

شطة :السوق  م ا ال والتداب األ  املتطلبات املنصوص ستو املنتجات أن من للتحقق السوق  م سلطات تتخذ

ا ا العالقة، ذات الفنية اللوائح  عل ل ال وأ ة خطرًا ع ش ئة، والسالمة ال  بحماية يتعلق آخر أي جانب أو والب

ة   العامة. املص

:املوّرِد:  قصد به ما ي  وُ

ع املنَتج،  حالة إقامته - ع للمنَتج وذلك من خالل  صا ته ع أنه صا و ُ ص يقدم  ل   اململكة، أو 
ص يقدم ع تجديد املنَتج ل   .سميته املنَتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك 

ع   - ع خارج اململكة، أو املستورد  حالة عدم وجود وكيل للصا ع  اململكة  حالة إقامة الصا وكيل الصا
 ملكة.امل

شاطه أثر ع خصائص املنَتج - ون ل ص  سلسلة التورد ممن قد ي  .ل 
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 ٥٦من  ٥الصفحة 
 

م املطابقة:  م إجراءات تقو وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تو اإلجراء املستخدم بطرقة مباشرة أو غ مباشرة لتقو
 املطابقة.

ات املقبولة:  م مطابقة ا ات تقو ا ج م املطابقة. تقبل ات تقو يئة وفق الئحة قبول ج  ال

ادة املطابقة:  ات املقبولةش يئة أو إحدى ا ادة الصادرة عن ال ال تؤكد مطابقة املنتج أو أي دفعة منه ملتطلبات  ،الش
 املواصفات القياسية ذات العالقة.

ا، وذلك دون أي تدخل إقرار من املورد نفسه بأن منتجه مطابق إقرار املوّرِد باملطابقة:  شرعات املعمول  ملتطلبات ال
يع -إلزامي من طرف ثالث  عملية التص اصة  افة املراحل ا عتمد اإلقرار ع اختبارات ع املنتج وفقا  -  وقد 
شرعات ذات العالقة  .لل

ودة السعودية:  يئة تدل ع عالمة ا ا ال نتاج سلعة مطابقة دارة فعال يضمن إنظام إ ذاتشأة امل أن عالمة اعتمد
ا. اصة  جراء املنح واملواصفات القياسية السعودية ا  لالئحة و

عالوضع  السوق:   أو املستورد. و وضع املنَتج ألول مرة  سوق اململكة، واملسؤول عنه إما الصا

شاط تجاري سواء  :العرض  السوق  الك أو االستخدام  اململكة  إطار  دف التوزع أو االس ع أي إمداد باملنتج 
 ان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

ب دف إ منع  :ال  .املنتجات  السوق و سلسلة التوردعرض و أي إجراء 

جاع املنتجات املعروضة ال  :االستدعاء دف إ اس ي سبقو أي إجراء  ا ا للمستخدم ال  .توف

َّ ): مجموعة آالت( آلة أومج ون صة مخصَّ  زة  دة لت عمل  بنظام مزوَّ يوانية، حركة  شرة أو ا ون بخالف القوة ال وتت
محددةمتصلة  أجزاٍء من  لةاآل مة  م جزءً ن أع  ،ألداء  ون  اواحد  ي   .اً متحر األقل  ع م

از الذي: املعدات القابلة للتبديل ا أولتعديل  دمجه مع اآللةيأو  - اآللةعد استخدام  - لشغِّ املُ  يضمه ا  لعمل وظيف
 وظيفة جديدة.

عّرِض الفشل مكونات السالمة: 
ل مستقل  السوق، وُ ش عمل ع أداء وظيفة السالمة، وتوضع  و/أو أجزاء أو أدوات 

ست ضرورة لوظيفة اآللة. ذه األجزاء ل طر، و اص ل ذه األجزاء سالمة األ  العطل  

شوش رومغناط  ال سية قد تح: Electromagnetic Disturbanceالك رومغناط رة ك تقلل من كفاءة /دأي ظا
ون املء أدا شوشعدات، وقد ي غي  ال ا، أو  سية أو إشارة غ مرغوب  رومغناط رومغناط عبارة عن ضوضاء ك الك

شار ذاته.    وسط االن

سية  رومغناط صانة (املناعة) الك ة : Electromagnetic Immunityا رائية أو وحدة من ُمِعدَّ ة ك مقدرة ُمِعدَّ
ائي ر شوش  ة أو نظام ع أداء عمـله دون أنك رومغناطيتأثر بأي   .ك

ُرومغناط اليط ا ر Electromagnetic Environmentك ل الظوا سية:  رومغناط ا   الك ال يمكن مالحظ
َّن.  موقع ُمع

رومغناط  افق ك ائية أو نظام : Electromagnetic Compatibilityتو ر ة ك ائية أو وحدة من ُمِعدَّ ر ة ك مقدرة ُمِعدَّ
ل مالئم  محيطه  شـ رومغناطع أداء وظيفته  شـات  يؤثر ذلك  دون أن الك شو يط ب ونات ذلك ا أي من م

سية رومغناط  غ محتملة. ك
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 ٥٦من  ٦الصفحة 
 

ص املعرَّ  طرال ص :ض ل طر موجود أي  ع ليا أو جزئيا  منطقة ا ا الصا  .ال يحدد

ت :لاملُشغِّ  ب اص الذين يقومون بت ص أو األ شغيل اآلالت ال ا اأو  عديل أو  اأو إصالح اأو تنظيف اأو صيان أو 
 .اتحرك

و املشغل املسؤول عن تحرك اآللة،  السائق: ن"السائق"  ا قل السائق باآللةوٌ ً ا  أو س ون مرافًقا ل ع األقدام بحيث ي
عد.  أو قد يتو توجيه اآللة من خالل وحدة تحكم عن 

امي:  /ا ماية. جسدي/جزء من اآللة املستخدمة، حاجز ماديالوا  ستخدم خصيصًا لتوف ا

ماية:  از ا امي) سواء ج /ا اطر (خالف الوا از يقلل من ا نًا بالو ج  .اان مفردًا أو مق

 .إرشادات االستخدام استخدام اآلالت وفًقا للمعلومات الواردة  :املقصود الستخداما

ا إ حد معقول:إساءة االستخدام  و استخدام اآلالت بطرقة  ال يمكن توقع  إرشاداتد  محدَّ مخالفة ملا 
ا  ،االستخدام بؤ بهيمكن  شري  قد تنجم عن تصرفغ أ ولة. الت  س

شائيةآاملعدات الثقيلة:  بة؛ و الت معدة لالستخدام  األعمال اإل ة ع  آالت وتحرك ال و ذاتية الدفع أو آلة م
ل أسا ألداء أعمال  االت أو زواحف أو أرجل،  ش فر معدات أو أدوات مصممة  شر أو والنقل،  والتحميلا أو 

اجر واملناجم ومواقع البناء. ضغط ا من املواد، ع الطرق والسدود و ا ور وغ بة وال  أو حفر خنادق ال

ون اآلالتمالحظة:  ل مباشر نوع ال من يمكن أن ت ش از، أو يمكن الباالذي يتحكم فيه املشغل  وب ع ا به  تحكملر
عد بوسائل سلكية أو  ة مباشرةغ عن   أو غ مباشرة ملنطقة العمل. سلكية مع رؤ

ذه الالئحة ١/٢ لمات والعبارات األخرى الواردة   ون لل ي الواردة  األنظمة و الفنية ي واملعا ا  اللوائح  القرارات املعمول 
 اململكة.

ال )٢املادة (  ا

وِّ ، الثقيلة شـــغالومعدات األ  تنقلةاملع اآلالت  الفنية الالئحةذه ق ُتطبَّ   وذلك وفقا ،للتبديل واملعدات القابلة نات الســـالمةوم
ات الواردة  املادة ( ق ( القياسية ) واملواصفات١للتعرفات واملصط  .)١ذات العالقة الواردة  امل

داف٣املادة (  ) األ

ذه الالئحة ذه الالئحة ،الثقيلةة ومعدات االشغال تنقللآلالت امل يةاألساساملتطلبات  تحديدإ  الفنية دف   املشمولة  مجال 
م املطابقة ال يجب ع املورِّ الفنية ذ، وتحديد إجراءات تقو ا، وذلك لضمان مطابقة  ام   للمتطلبات اتاملنتج هدين االل

دف إ  افظة عاألساسية ال  ئة  ا او الب يل إجراءات  ة وسالمة مستخدم س  .م األسواقو

امات ) ا٤(املادة   املوّرِدل

ام املوّرِديجب ع   :التالية املتطلباتب، االل

  لآلالتاملتطلبات األساسية العامة  ٤/١

 املبادئ العامة ٤/١/١
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اطر املورِّ ع يجب  )أ ة والسالمة ال تنطبق ع اآلالت للتأكد من د إجراء تحليل ا تحديد متطلبات ال
وِّ  وِّ يجب مراعاة من ثم نات السالمة، و وم يع اآلالت وم اطر عند تصميم وتص نات السالمة نتائج تحليل ا

ا -املوّرِد  يتوع أن  ومعدات الرفع د م اطر وا : - من خالل العملية التكرارة لتحليل ا  ما ي

وِّ  مدى عمل تحديد )١ ا ناتاآلالت وم دف ل  أي سوٍء  وتحديد ،السالمة ال تتضمن االستخدام املس
 .استخدام متوقع

اطر ال يمكن أن )٢ وِّ تتولَّ  تحديد ا طرة املرتبطة  واألوضاعنات السالمة د عن اآلالت وم االت ا وا
 .ا

اطر أو تقدير تقييم )٣ ة مع مراعاة ،ا تملة ع ال احتمال مدى و  ،شدة اإلصابات أو األضرار ا
ا  .وقوع

د )٤ اطر وا اطر أو تقليل ا ا من خالل تداب وقائية  القضاء ع ا ات السلبية املرتبطة  من التأث
ن  الفقرة  ات املب ب األولو ق ( – ١/١حسب ترت  ).٢ب من امل

ام بيجب  )ب ة والسالمةاالل ق (١/١الواردة  البند ( املتطلبات األساسية لل وجود  عندفقط  )٢) من امل
وِّ  ع مخاطر مماثلة ناتجة عن استخدام اآلالت وم تملة واملتوقعة من الصا نات السالمة املعنية  الظروف ا

 عة، غ العادية املتوقَّ   األوضاع أو ،دأو املورِّ 

م املطابقة  شمليجب أن  )ج املالمبادئ  جميعإجراءات تقو اصةو  ،السالمة  ت وِّ ب املتطلبات ا نات اآلالت وم
قواإلرشادات الواردة  ،السالمة   .)٢(  امل

ا   أن يؤخذ يجب )د ة والسالمة املنصوص عل سبان عند تصميم اآللة تحقيق املتطلبات األساسية لل  ا
ق ( ان٢امل  .) قدر اإلم

 شغيلمواضع ال ٤/٢

 املقاعد ٤/٢/١

ة تماًما  - ة  وضع القيادة وا ون الرؤ ن ايجب أن ت او شغيل اآللة من لسائق ليتمكَّ املعقول  ظروف االستخدام  معدا
ة غ املالئمة. ة األخطار الناتجة عن الرؤ زة املناسبة ملواج جب عند الضرورة توف األج امل، و  بأمان 

ا بطرقة نقليُ يجب تصميم اآلالت ال  - ناؤ ا و طر ع السائق من  - مواضع القيادة  – السائق عل تمنع وجود ا
نازر. الت وا اك أو التالمس غ املقصود مع ال  االحت

م يجب أن  - كيب ُيصمَّ سمح ب اطر وأن ، السائقصورة قموضع القيادة داخل اآللة ع نحو  شرطة أال يزد ذلك من ا
جب ايتو  افية، و ا مساحة  ام  املقصورة باإلرشاداتفر ل ق ( الالزمة لسالمة السائق االل نة  امل  ).٢املب

لون أو األفراد اآلخرون نالك - ا املشّغِ اطر ال قد يتعرض ل مل عض ا ن أجزاء اآللة ا ن ع اآللة املتنقلة،و ا ق ب ل
ا وذلك عند واألرض ل واقية،  خصوصا استدارة االلة او انقال يا زة  ا  تصميم وال يتطلباآلالت ا د ا وتزو مقاعد
صصة، (حزام)رط بنظام  م ا م  مقاعد بقا اص و تَّب ع تركي لضمان سالمة األ م  اع أالَّ ي ادة  ز
اطر ق ( ا نة  امل شتَ ، وأال )٢املب ركة الالزمة لعمليات ال لحد من ا ي ات املرتبطة بال ر  .غيل أو ا
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اص اآلخرن مواضع ٤/٢/٢  األ

ــــبان أن يؤخذ بيج ــ ســ ن ب -  ا اص آخرن غ الســــــــائق ــــــــ ل  آللةاإذا تطلبت ظروف االســــــــتخدام نقل أ ــــ ــ شــ ن آلخر أو  من ح
ا دون التعرُّض ألي مخاطر - منتظم م من االنتقال باآللة أو العمل عل ق ( األوضاع املناسبة ال تمّكِ ن  امل و مب  .)٢كما 

 أنظمة التحكم  ٤/٣

 .م غ املصرَّح به لعناصر التحكماتخاذ خطوات فّعالة ملنع االستخدام ما تطلَّب األمر،  ،يجب -

عد - يجب  - جب أن  -  حاالت التحكم عن  ا من خالل تلك الوحدة، و م  م بوضوح اآلالت املُتحكَّ ل وحدة تحكُّ د  أن ُتحّدِ
عد بطرقة تؤثر فقط َعدَّ أنظمة التحكم عن  ُ م وأن   .ع اآلالت والوظائف املعنية ُتصمَّ

ستجيب إال ل - عد بحيث ال  ا عن  م ف ب اآلالت املُتحكَّ م وُتركَّ ذات كم إلشارات املرسلة من وحدات التحيجب أن ُتصمَّ
 .العالقة

زة التحكم  ٤/٣/١  أج

زة  جميعن السائق من إدارة يجب أن يتمكَّ  - شغيل اآلالت من موضع أج ة ل ناءالقيادة، التحكم املطلو الوظائف ال  باست
ا بأمان تام  زة يمكن تنفيذ ان آخرباستخدام أج دمة املوجودة  م ذه الوظائف ، ا صوص -وتتضمن   -ع وجه ا

ل آمن. ش ا  م  ا، أو ال يجب ع السائق ترك موضع القيادة ليتحّكِ لون آخرون غ السائق مسؤولي  تلك ال يتو مشّغِ

اطرقل أبشغيل آمن  يضمن للسائقع نحو أن تصمم وتركب  – وجود دواسات حالة  -يجب  - شغيل  حد من ا عند ال
يح َ جب و  ،غ ال ُ تصميم تلك الدواسات بطرقة  ا س سطح مقاوم لالنزالق.مع ل تنظيف ا  د  تزو

زة التحكم إ الوضع  - عود أج يادي أو العادي يجب أن  ا ا ل م ما ترك شّغِ
زةان إذا  -املُ ذه األج َّ يقد  شغيل  ب  س

ناء تلك حدوث مخاطر وتحرُّ  وظة، باست زة ات خطرة م  دة بأوضاع الضبط املسبق.املزوَّ األج

الت حالة اآلالت املزوَّ  - يجب - ات  قوةمن  بطرقة تحدُّ  وتركيبه م نظام التوجيهيتصــــم – دة  ر لة غ املقصــــودة ا ل
ب التوجيه القيادة أو ذراع  .الت التوجيه الناتجة عن الصَدمات ال تص

عمل ع قفل  - عداد أي عنصر تحكم  س التفاضيجب تصميم و سمح  )the differential( ال أثناء تحرك بإلغائه بطرقة 
 اآللة.

زة املتعلقةمتطلبات  تنطبق ال - ي  األج قبإشـــارات التحذير املري و/أو الصـــو ورة  امل لف  )، إال٢( املذ  حالة الرجوع ل
  فقط.

شغيل/التحركبدء  ٤/٣/٢  ال

ون جميع تنقالت الَّ أيجب أن  ا فقط.ت حالة إالَّ  ،ممكنهالدفع ذاتية آلالت ا ت  حكم السائق ف

رك.  شغيل ا دوث حركة غ مقصودة لآللة أثناء  ناك احتمالية  ون   يجب أالَّ ي

انت زة تتجاوز منطقة مزودة اآلالت  حال  ة منطقة حدود بأج د الســــــائق ف ،العادية الرؤ ــــائليجب تزو لة للتحقق من  بوســ ســــــ
سمح بحركة  ن  زة  وضع مع ذه األج  تحرك اآلالت. وذلك قبل منةآأن 
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 وظيفة التنقل ٤/٣/٣

ا متطلبات إنه أنظمة املرور، فبمع عدم اإلخالل  ستو اآلالت ذاتية الدفع ومقطورا دئة السرعة) اإلبطاءيجب أن   ،والتوقف (
ا لظروف  جميع، وذلك لضمان السالمة تحت والوقوفوالفرملة  ماملسموح  شغيل وا  وانحدار األرض.حالة و والسرعة  ةلو ل

ون  يجــب أن ــــائق ي ــ ــ ــ ــ ــ يقــافإبطــاء  قــادرا ع الســ سبذاتيــة الــدفع  اآللــة و ــاز رئ سو ، ج ــاز الرئ ل ا عطــُّ أو عنــد انقطــاع  ،عنــد 
س إمدادات الطاقة از الرئ شـــغيل ا از فيجب، الالزمة ل از  توف ج د بج يمكن الوصـــول إليه تحكم مســـتقل تماًما طوارئ مزوَّ

ولة،  ا اآللة وذلك إلبطاءس يقاف  .و

از  –عندما تقت السالمة ذلك  -يجب  مكنغ قابلة  ةثابت اعل اآللةتوقيف ل(وسيلة) توف ج ركة، و از دمج  ل ذا ا
ز مع  ا  الفقرة السابقةأحد األج انيكي ع أن ة املشار إل ون مي  .خالصاً  اي

د اآلالت ال يٌ  شغيل تلقائًيا وفوًراتيجب تزو زة لوقف ال عد بأج ا عن  طر املو  ،حكم ف شغيل ا  وذلك ملنع احتمالية ال
 :األوضاع التالية

 السائق السيطرة ع اآللة.  انفقدعند  -

 . الوقوف ى السائق إشاراتتلّقِ عند  -

 .الكشف عن أعطال  جزء من النظام املتعلق بالسالمةعند  -

شاف إشارة التحقق خالل وقت محدد.  -   حالة عدم اك

شغيلمتطلبات ال تنطبق  - ق ( إيقاف ال ورة  امل ل. ع وظيفة) ٢املذ   التنقُّ

ا حركة اآلالت ال ٤/٣/٤ م   املشاة يتحكَّ

ا اآلالت ذاتية الدفع ال تحرُّك ون ي الَّ يجب أ م  ــــائق ع املســــــــــــــتمرالعمل أثناء  إالَّ  املشــــــــــــــاة ممكنةيتحكَّ ــ ــ ــ ــ از التحكم ذي  للســ ج
جب  صوص  -الصلة، و ذه اآلالتأالَّ  –ع وجه ا رك.  تتحرك  شغيل ا  أثناء بدء 

ـــميم أنظمة التحكم  اآلالت ال  ــ ا يجب تصـ م  ـــــاة بطرقةيتحكَّ ل من املشـ ــــود لآللة تقّلِ ـــــئة عن التحرك غ املقصــ اطر الناشـ  ا
ق أو اإلصابة من األجزاء الدوارة. وال سيما السائق، تجاه  ال

 السائق ع قدميه.سرعة م يجب أن تتوافق سرعة س اآللة مع 

شغيل  ون  شغيل التحكم العكيجب أن ي ار عند  زء الدوَّ تركيب  يمكن  اآلالت ال أمرًا غ ممكن )Reverse Control( ا
زء، ة حركة اآللما لم تكن ا، علأجزاء دوارة  ذا ا َّ  عناتجة عن حركة  ســــــــــــــ عرض الســــــــــــــائق أال ت ـــــية   ــ ــ ــ ب الســــــــــــــرعة العكســـ

طر  .ل

 ل دائرة التحكمعطُّ  ٤/٣/٥

عطُّ  ب  ســــــــــــــ لة القيادة) إمدادات الطاقة إ التوجيه املُعَزز  (انقطاع) ليجب أال ي ــــاعد للســــــــــــــائق  تحرك  ــ ــ ــ ــ  عند – (نظام مســ
اخالل  منع توجيه اآللة  -تركيبه   .الوقت الالزم لتوقيف

انيكية ٤/٤ اطر املي   الوقاية من ا

ا ٤/٤/١ ات غ املتحكم   التحر
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ـــميم اآلالت  ــ ــ ايجب تصـــ يع ا، وتصــــــــــ ا املتنقلةع دعائو حاالت الضــــــــــرورة،  وتركي ـــمن  م ــ ــ ن تتحركبطرقة تضـــ ا ح لن تؤثر ف أ
ازات  ا  غ املتحكماال با استقرار و  اثقلركز ع مف س ا. وأال ت ل ي   الضغط املفرط ع 

 األجزاء املتحركة  ٤/٤/٢

عـــة من الوصــــــــــــــول  ركـــة واملـــا ـــات القـــابلـــة ل ر زة إقفـــال يجـــب أال تحتوي واقيـــات ا رك ع أج رة ا لألجزاء املتحركـــة  
ا أداة أو مفتاح بواسطة عنصر تحكم موجود  موضع القيادة. ان يتطلب فتح  متحركة إذا 

 التدحرج واالنقالب ٤/٤/٣

ون يجب  ل اآلالت أن ت ي زة  اص وقاية مناسب  مج نلأل مول ان ذلك ال يمثل  ا  إضافية. مخاطر حال 

ل الوقايةيجب أن ُيصــــــــــــــمم  مول  ي ص ا ــــــــــــــ ـــــبة حماية درجة بطرقة توفر لل ــ ــ ــ اتمن  مناســـ ل الناتجة عن حالة شــــــــــــــو ي  ال
 التدحرج أو االنقالب.

ل املســـــــــتخدمة يا ع أو املورد إجراء االختبارات املناســـــــــبة ع جميع ال لللتحقق من  يجب ع الصـــــــــا ي ـــــتجابة ال ــ لمتطلبات ل اســ
ا  .املشار إل

 األجسام الساقطة ٤/٤/٤

ذه اآلالت  ـــميم  ــ ــ ــ ــــبانبطرقة تأخذ  يجب تصــ ــ ــ ــ سـ يال اطرا ا ــام أو مواد ع آالت الدفع الذا ــ ــ ــ ــ ـــقوط أجسـ ــ ــ ــ ، مع ناتجة عن ســ
ا  م ان  ل حماية مناسب إذا  ي ا  د سمحأو تزو ا   بذلك. عاد

ل  ي مول درجة حماية مناســـــبة بطرقة توفر لليجب أن ُيصـــــمم ال ص ا ل ـــــ ي ات ال ــــو شـ ــــام أو من  ـــقوط األجسـ  حالة ســ
ــل املســــــــــــــتخــدمــةو  املواد. يــا ع أو املورد إجراء االختبــارات املنــاســــــــــــــبــة ع جميع ال ــل مع  جــب ع الصـــــــــــــــا ي للتحقق من توافق ال

ا.ت املشار املتطلبا   إل

  ق الوصول ائطر  ٤/٤/٥

ـــميميجب  ــ ا بطرقة تلقائية مع عدم االحتياج  مقابض األيدي تصـ ا بطرقة ُتمكن املشــــــغل من اســــــتخدام ومواضــــــع األقدام وترتي
زة   ملواضع العمل. ع الوصول  ساعده خدمةألج

زة ٤/٤/٦ ر/القطر أج  ا

ر بأداة أ القطر اآلالت املســـــتخدمة  جميعد يجب تزو ـــصـــــة ل صــ ـــمن بطرقة ومصـــــنعةجر مصـــــممة و ا ان تضــ ولة االق  ســـــ
ل ش  خالل االستخدام.العر االنفصال آمن، وتمنع  والفك 

ون اآل مولة واألرضية لة مزودة بداعم و يجب أن ت  .رحمولة عمود ا تطلبهدر ما بقسطح حامل مناسب ل

ركةنقل  ٤/٤/٧ رار) واآلالت املستقبلة ا ن اآلالت ذاتية الدفع (ا  ب

ي القابلة  اني زة النقل املي ـــميم أج ــ ــ ــ ــ رار) بأول يجب تصـــ ي (ا ــــــتقبلة  لإلزالة ال ترط آالت الدفع الذا ــ ــ ــ ت باآلالت املســ حامل مث
شغيل محمي  ه.ع طول اً بطرقة تجعل أي جزء يتحرك خالل ال

ي القــابــل لإلزالــة، ــاني ــاز النقــل املي ــار الــذي يرفق بــه ج رار)  يجــب حمــايــة عمود الــدوران ا ي (ا ، حــالــة آالت الــدفع الــذا
رار) أو  ان ذلك من خالل واٍق  سواء ي (ا ت ومتصل بآلة الدفع الذا افئة.بمث از آخر يوفر حماية م  أي ج

ون عملية فتح يجب أن لة ح ي الوا ت ـــــ ــ ــ انه املناســــــــــب،  الوصــــــــــول  مكنسـ ركة القابل لإلزالة، ومع وجوده  م از نقل ا إ ج
افية ايجب أن تتو  ب عمود ي ح الفر مساحة  رار). ورانالدس   تدم الوا عند تحرك اآللة (ا
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و  ت ع  محاطا بتغليف حاٍم اإلدخال ن عمود يجب أن ي  املستقبلة. آلالتامث

ي القابل لإلزالة  اني از النقل املي رة  الدوران ت محددات عزمتث بحيثيجب تحديد اتجاه التجميع ع ج الت ا عند أو ال
عمود الدوران  ناقالت ركة  انب املوازي لآللة املستقبلةع ا  .ا

شـــتمل  زة املســـتقبلة جميعيجب أن  ي األج اني زة نقل مي ا وجود أج شـــغيل ا بآالت ذاتية  ال يتطلب  قابلة لإلزالة وذلك لوصـــل
ي القابل لإلزالة والواالدفع ( اني از النقل املي رار)، بحيث ال يتضــــــــــــــرر ج ـــتهق املراف ا ــ ــ ــ ــ لألرض أو بأي جزء من  له عند مالمســـ

 اآللة.

ارجية ا للوا يجب تصــــــــــــــميم األجزاء ا ا الدوران  بحيث وتركي جب أن ال يمك ي القابل لإلزالة، و اني ركة املي از نقل ا مع ج
اية ركة ح  ــلة غطي الوا ناقل ا ــ ــ ــ ــلة  الداخلية، ع الوصـــ ــ ــ ــ ارجية أو مركز الوصـــــــــــالت  أن يصـــــــــــل ع األقل ملركز الوصـــ ا

 حالة استخدام وصالت عامة واسعة الزوايا.

انت شغيل  إذا  ي القابل لإلزالة،  قربةوسائل الوصول ملواضع ال اني از النقل املي ا بطرقة تمنع  فيجبمن ج ا وتركي تصميم
ذا الغرض. ُصمَمتلألقدام، إال إذا  كموضعاستخدام واقيات األعمدة   ل

اطر األخرى  ٤/٥  الوقاية من ا

 البطارات ٤/٥/١

ائية  موضــع البطاراتيجب تصــميم  ر لة، وتمنع اآل انقالب حالة تدحرج أو  بطرقة تمنع قذف ســائل البطارة ع املشــغلالك
ا املشغلون. تراكم عمل   األبخرة  األماكن ال 

ايجب تصميم اآلالت بطرقة ُتمكن من فصل البطارة  ل ز بمساعدة ج ذا امصمم و  الوصول إليهس  .لغرضل

رائق ٤/٥/٢  ا

اطر بناء  اع ا ا ال يتوقع م سـمح  ن  سـمح اآلالت ح ع، يجب أن  ل الوصـول  الصـا سـ كيب طفايات حرق  ا، إما ب إل
ا. أو ل جزًءا ال يتجزأ م ش زة بأنظمة إطفاء  ون مج   أن ت

طرة ٤/٥/٣  انبعاثات املواد ا

ون الوظيفة األساسية لآلالت  رش لمن التعرض املشغل يجب حماية  طرة حينما ت  .املنتجاتالنبعاثات ا

 واإلشارات مات علو امل ٤/٦

 العالمات واإلشارات والتحذيرات ٤/٦/١

ل آلة يجب  اجة  -أن تحتوي  عليمات متعلقة باالستخدام  -لما دعت ا ، وذلك والتعديل والصيانةع عالمات و / أو لوحات 
ة  اصلضمان  جب اختيار وسالمة األ ا. و ا ة وثابتة  م ا وا ا بطرقة تجعل ا ووضع  العالمات وتصميم

نود ا سائق ع املعدات التالية:والئحته التنفيذيةنظام املرور  مع عدم اإلخالل ب  ، يجب أن تحتوي اآلالت ال يقود

از تحذير - اص ج يه األ ي لتن   .صو

ء  - للعمل تحت األرض طبق ع اآلالت املستخدمة ينال ه حسب ظروف االستخدام املقصود، إال أننظام إشارات ضوئية ي
ائية. ال ال تحتوي طاقة ر  ك

ًا، يجب أن تتو  - ان ذلك ضرور ن  فرام  شغيل اإلشاراتالتوصيالت مالئمة ب  .الضوئية عرة املقطورة واآلالت ل
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طر  تحكمتج اآلالت ال يُ  يجب ا  ظل ظروف االســـــــــــــتخدام العادي  اص ل ـــــــــــــ عد، وال يتعرض األ ا عن  ق أوف ـــ ــ ــ ــ ــ ــ  ال
ــــائلال ا بوســـــــائل تح  تصـــــــادم، بوســـ د ا أو تزو ا اص مناســـــــبة لإلشـــــــارة إ تحر ـــــــ اطر، األ ع  ذلك نطبقو من مثل تلك ا

ـــراآلالت ال  ــ ــ ــ ــ ل يقتصــ اجع إ ا ات التقدم وال ا ع تكرار حر ــــغيل ــ ــ ــ ون املنطقة املوجودة عند  حيثف ع محور فردي، شـــ ت
ل مباشر. مؤخرة اآللة غ مرئية للسائق  ش

ا  يع زة بحيثيجب تصـــميم اآلالت وتصـــ عطيل أج زة بوســـائل قصـــد، و اإلنذار واإلشـــارات عن غ  ال يمكن  د تلك األج جب تزو
ا  حالة جيدة، كما يجب  ا وأ ا بوضوح للمشغل.ُتمكن من التأكد من صالحي عطل ر   أن يظ

شـــــــغيلي ا وقت ال اب م د اآللة بإشـــــــارات تحذر من االق ل  ا خطرأو أجزا تنقل اآللةتحرك/حينما يمثل ، جب تزو ـــ ــ  خاص،شــ
اص عد لضمان سالمة األ ة ومقروءة عن  ون مثل تلك اإلشارات وا جب أن ت ا. و اب م م االق  الذين يتطلب عمل

 وضع العالمات ٤/٦/٢

ة وغ قابلة لإلزالة  بياناتيجب وضع  شمل جميع عوا  :اآلالت وذلك بما 

ا بالكيلو وات.  -  القدرة االسمية املشار إل

االت،  معظم كتلة بالكيلو جرامال -  . ا

 وحيث ما أمكن:

ر القصوى امل - ر عند اسموح قوة ا ب ا ان نقطة لقض  مقاسًا بالنيوتن. ف)طا(ا االق

ان (ا نقطة ع امسموح أق قوة رأسية  -  مقاسًا بالنيوتن. )طافاالق

 التعليمات ٤/٦/٣

ازات ٤/٦/٣/١  اال

ن التعليمات جب أني ا اآللة إ اليد  تب ازات ال تنقل سم بأكمله والذراع أواملعلومات التالية فيما يتعلق باال  :ا

از - ذه القيمة (عنداملشغل  اذراع /ايد تعرضيال  القيمة اإلجمالية لال  ).٢م/ث ٢٬٥ما تتجاوز 

ـــ جذر  - ــ ــ ــ ــ ـ ي ملأق ـــــط تر ــ ــ ــ ســــــــــــارع املوزون ا قيمتوسـ له عندما يتجاوز ا ل ســــــــــــم  ذه  ٠٫٥لذي يتعرض له ا انت  م / ث. إذا 
 .م /ث، فيجب ذكر ذلك ٠٫٥القيمة ال تتجاوز 

 . االرتياب  القياس -

ــذه  - ـــ  ــ ــ ــ ــ شـــ ـــــات املــأخوذة عن اآلالت القــابلــة القيم يجــب أن  ــ ــ ــ ــ يــة ع القيــاســ س الفع لآلالت أو إ القيم املب إمــا إ التقي
ا  املستقبل. يرادللمقارنة تقنًيا وال تمثل اآلالت ال   إنتاج

ازات باستخدام  - سب الت رمز/شفرةيجب قياس اال س األ شغيل  الضروري  لآلالت، ومنقي خالل أن يتم شرح ظروف ال
 املستخدمة. القياس رموز اس وكذلك قيال

 االستخدامات املتعددة ٤/٦/٣/٢
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ا بناًء ع سمح بتعدد استخداما قة باآلالت وال  شمل اإلرشادات امل شمل  املعدة يجب أن  التعليمات املستخدمة، وأن 
ات القابلة للتبديل ع املعلومات الالزمة للتجميع اآلمن واستخدام اآللة األساسية  اصة بالتج واملعدات القابلة ا

 .للتبديل

 املتطلبات الفنية ٤/٧

يفــاء املتطلبــات الفنيــةاملوّرِد يجــب ع  ـــغــال الثقيلــةة ومعــدات األ تنقلــاآلالت امل اســــــــــــــ ــ ــ ــ ــ وِّ  ،شـــ نــات الســــــــــــــالمــة واملعــدات القــابلــة وم
: وذلك العالقة،ذات للتبديل   ع النحو التا

يفـــاء اآلالت امل )أ ـــــ ــ ــ ــ ـــغـــال الثقيلـــة،ة ومعـــدات األ تنقلـــاســـ ــ ــ ــ ــ وِّ  شـــ ـــالمـــة واملعـــدات القـــابلـــة للتبـــديـــلوم ــ ــ ــ ــ  -ذات العالقـــة  نـــات الســـ
ق ( لمتطلبات الفنيةل نة  امل َّ ذه الالئحة١الواردة  املواصفات القياسية املب  .الفنية ) من 

نات الســـالمة واملعدات القابلة للتبديل ذات  )ب ّوِ ع اآلالت املتنقلة ومعدات األشـــغال الثقيلة، وم ــــــــــــــــنَّ م وُتصــــ ــــــــــــــــمَّ يجب أن ُتصــــ
ون مستوفية للمتطلبات الفنية األساسية املوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحة  ق (العالقة، بحيث ت ة ٢ امل )، ومتطلبات السالمة وال

 .شغال الثقيلةالالزمة لآلالت املتنقلة ومعدات األ 

ر نظام إدارة  )ج ُ  جودة فعالَتوفُّ ــــنع الدى املصــــــنع، ( ادة نظام إدارة  اصــــــلعت املصــ ودة وفقاع شــــــ ــــ  ا ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ISO 9001لــــ
ذا البند).  مستوفيًا ملتطلبات 

ولوجية  ٤/٨  املتطلبات امل

ـــتخدام وحدات النظام الدو (يجب  ــ ــ ا أو SI Unitsاسـ ــــاعفا ــ ا،) أو مضــ ـــغال ة ومعدات األ تنقلاآلالت امل ملنتجات أجزا ــ ــ  الثقيلة،شـ
ـــالمـة واملعـدات القـابلـة للتبـديـل ــ ــ ــ ــ ونـات الســـ يع أو التـداول  ذات العالقـة، وذلـك وم ، وذلـك وفقـا لنظـام أثنـاء التصــــــــــــــميم أو التصــــــــــــــ

 .القياس واملعايرة السعودي

  والتغليفتعبئة املتطلبات املتعلقة بال ٤/٩

ب التأكد من  )أ ل ،شغال الثقيلةة ومعدات األ تنقلاآلالت املتجميع وترت ن خز تثناء عمليات الأمن وسليم آ ش
ا  املواصفة القياسية وفقا  ، وذلكوالنقل  .ذات العالقةملتطلبات التعبئة املنصوص عل

غليف  التأكد من خلّوِ  )ب  .من مادة الرصاص أو أي من املعادن الثقيلة شغال الثقيلةت األ اة ومعدتنقلاآلالت املمواد 

 )   البيانات اإليضاحية٥املادة (

اصــــة ســــتو يجب أن  ا  الســــوق ة املُعدَّ  ،الثقيلةشــــغال ة ومعدات األ تنقلاآلالت املبالبيانات اإليضــــاحية ا ا وعرضــــ ما  لوضــــع
 :ي

ون البيانات اإليضاحية ع املنَتج  ٥/١  واملواصفات القياسية الفنية ذه الالئحة الفنية الواردة مطابقة للمتطلبات أن ت
ق ( ؛ذات العالقة نة  امل ّ ذه الالئحة١املب  .الفنية ) من 

رشــــادات والتحذيرات اإليضــــاحية، املعلوماتالبيانات  أن تتضــــمن ٥/٢ شــــغيل و ق ووثائق املبيعات الواردة ال من  )٢(  امل
ون  وأن ،الفنية الالئحةذه  اصعُ يَ بخط وا وطرقة  ت   .ب إزال

ية. ٥/٣ ة باللغة العرية أو اللغة العرية واإلنجل ون البيانات اإليضاحية مكتو  أن ت

ون  ٥/٤ يحة  جميعأن ت تة.املعلومات املستخدمة  البيانات اإليضاحية  َ  وُمْث
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ون الصــــــــــــــور  ٥/٥ ـــالمية واآلداب العـامـةمخـالفـة للنظـام العـام  املنتج،ع عبوات  والعبـارات املســــــــــــــتخـدمـةأّال ت ــ ــ ــ ــ  والقيم اإلســـ
 السائدة  اململكة.

م املطابقة٦املادة (  )   إجراءات تقو

ادة مطابقةا -املسؤول عن الوضع  السوق  -يجب ع املوّرِد  ٦/١ ة مقبولة صول ع ش يئة،  لدى صادرة من ج ال
م املطابقة ( ق ( ISO/IEC 17067لمواصفة ل وفقا) Type 1 aوفقا لنموذج تقو و مو  امل  .)٢كما 

ونات السالمة واملعدات القابلة للتبديل وقطع غيار اآلالت املتنقلة ومعدات األشغال الثقيلة  ٦/٢ عفى م للطرازات  -ُ
اصل ادة املطابقة  ةا م املطابقة –ع ش ع أو املمثل  دة للسوق السعوديواملورّ  ،من إجراءات تقو من قبل الصا

ع  اململكة.  الرس للصا

ادة  اآلالت املتنقلة ومعدات األشغال الثقيلة املستعملة موّرِديجب ع  ٦/٣ صول ع ش شا ة مقبولة  تفت صادرة من ج
يئة  .لدى ال

ذ جب أن ي ٦/٤ م مطابقة وفقا للنموذج ُتنّفِ ة املقبولة إجراءات تقو د،ا دَّ ذه الالئحة ا  بما يضمن الوفاء بمتطلبات 
ق (و  الفنية نة  امل ّ  ).١املواصفات القياسية السعودية ذات العالقة؛ املب

:ما  ف يتضمن يجب أن ُيرفق مع املنَتج ملٌف  ٦/٥   ي

ع/ املوّرِدإقرار  )أ ق (باملطابقة  )املوّرد(الصا  ) ٤وفقا للنموذج املرفق  امل

اطر )ب  .وثيقة تقييم ا

ات الرقابية وسلطات م السوق، مثل تقديم وثائق امللف الف يجب ع  ٦/٦ ادات املطابقةاملوّرِد التعاون مع ا  ،وش
ذه الالئحة وأي معلومات ُت مطابقة املنَتج ملتطلبات  ِ  .ا ُطِلب منه ذلك، م مالفنية أخرى موّثقة ُتث

وِّ  الثقيلة،شغال ة ومعدات األ تنقلاآلالت املت عُ  ٦/٧ اصلذات العالقة نات السالمة واملعدات القابلة للتبديل وم ع  ةا
ودة  اأو  السعوديةعالمة ا اف ذ ةمطابق ما ي ا    .الفنية ه الالئحةللمتطلبات املنصوص عل

عّذ  ٦/٨ اد حال  ية ر است دمات اللوجس امل، ونظرًا ملتطلبات النقل فيما يتعلق با ل  ش ي تم تجميعه  ا  اآللة كمنتج 
ي، ع أن  وحدود النقل ا ادة املطابقة للمنتج (الطراز) ال أجزاء منفصلة، وتصدر ش سمح بنقل اآللة  ا،  املسموح 

ت أن األجزاء  عة للطراز املعتمديتم تقديم ما يث  .تا

ات الرقابية٧دة (املا ع(املنافذ  )   مسؤوليات ا  )واملصا

ات الرقابية  : ضمنتقوم ا ا بما ي ا وصالحيا  مجال اختصاص

يفاء ٧/١ وِّ  الثقيلة،شغال ة ومعدات األ تنقلاآلالت امل التحقق من اس  ذات العالقة نات السالمة واملعدات القابلة للتبديلوم
دَّ إلجراءات  م املطابقة ا   اإلرساليات. رفقة معاملُ  والوثائق الفنية ،دةتقو

ات الرقابية  يحق ٧/٢ ــــوائيا  –ل ــ ــ ــ ــ ب عينات من  -عشـ ـــــ ــ ــ ــ وِّ  الثقيلة،شـــــــــــــغال ة ومعدات األ تنقلاآلالت املــ نات الســـــــــــــالمة وم
اتو  العالقة،ذات واملعدات القابلة للتبديل  ت ا إ ا ـــة حال ــ ــ ــ ــ تصـ ا للمتطلبات الواردة   ا للتأكد من مدى مطابق

 .الفنية ذه الالئحة

اتيحق  ٧/٣ ن  دينالرقابية تحميل املورِّ  ل ع اليفومستوردين) (صا  بذلك. وما يتعلقإجراء االختبارات  ت
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ـــــبط عند ٧/٤ ــ ــ ــ ة الرقابيةفإن  للمنَتج،عدم مطابقة  حالة ضـــ ب املنتجات املعنيَّ  تقوم ا واتخاذ ة من املســــــــــــــتودعات ــــــــــــــ
ا النظامية اإلجراءات  . حق

 )   مسؤوليات سلطات م السوق ٨املادة (

: ضمنتقوم سلطات م السوق  ا بما ي ا وصالحيا  مجال اختصاص

زَّ  ٨/١ نة  مستودعات التجار تطبيق إجراءات م السوق ع املنتجات املعروضة  األسواق، وكذلك املنتجات ا
ن للتحقق امن سالمة املنتجات  واملصنع يفا ذه الالئحة ومدى اس نة   َّ واملواصفات  الفنية للمتطلبات األساسية املب

 ذات العالقة.  القياسية

ن ومستوردين)، وذلك إلجراء االختبارات  سواًء من السوق أو مستودعات املوّرِدين املنَتج،ب عّينات من  ٨/٢ ع (صا
ذه  ا   ا للمتطلبات املنصوص عل  .الفنية الالئحةالالزمة والتأكد من مدى مطابق

زَّن  املعروض -عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنَتج  ٨/٣ فإن سلطات م السوق  ،الفنية الالئحةذه  ملتطلبات -وا
، وُتطبَّ  تتخذ جميع اإلجراءات اإلدارة من ات  ق اإلجراءاتٍب واستدعاء للمنتج املع )، ٩ املادة ( الواردةوالعقو
عد اتخاذ اإلجراءات الالزمة   . وذلك 

ات٩املادة ( الفات والعقو  )   ا

ذه الالئحةُيحظَ  ٩/١ اد املنتجات غ املطابقة لبنود  ا  الســـــوق، ، الفنية ر صـــــناعة واســـــت ا وعرضـــــ  أو حوكذلك وضـــــع
ا  .اإلعالن ع

يفاءعت عدم ُ  ٩/٢ ذه ملاملنَتج  اس افيا الفنية الالئحةتطلبات  با  اتلسلطات م السوق و  س كم بأنالرقابية  ا  ل
ل خطرا مما؛ غ مطابق نَتجذا امل ش لك  قد  ة وسالمة املس ئةو ع  االت التالية وذلك ، ع الب   :ا

يت غ  )أ يت أو التث ا.عدم تث اف ودة السعودية أو ما ي يح لشارات املطابقة أو عالمة ا  ال

يحة. )ب ما بطرقة غ  ادة املطابقة أو إقرار املوّرِد باملطابقة، أو إصدار  عدم إصدار ش

 عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية. )ج

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

ام ضب عند ٩/٣ الة حسب  - سلطات م السوق ، فع الفنية الالئحةذه ط أي مخالفة ألح اإلجراءات  جميعاتخاذ  -ا
ا الفة وآثار يل ذلك: الالزمة إلزالة ا ا  س  من السوق، ول

الفة  )أ ة ا ليف ا الف  -ت دف   -املســـؤولة عن وضـــع وعرض املنتج ا به من املســـتودعات أو الســـوق  ـــ
ــــب طبيعة املنتج) وذلك خالل املدة الزمنية  ــ ــ ــــديره، أو إتالفه (حسـ ــ ــ ان ذلك ممكنا، أو تصـ الفة، إن  يح ا ــــ ــ ــ ـ ت

ا سلطات م السوق   .ال تحدد

ا من األسواق. ولسلطات م  )ب ا، أو اتخاذ أي إجراء آخر الستدعا ا أو إتالف ز ب املنتجات أو  القيام 
الة  - السوق  اليف اإلعالن   -حسب ا الفة جميع الت ة ا عن استدعاء املنَتج من األسواق، مع تحّمل ا

تبة ع ذلك.  امل
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يئة ، فإن اعند ضبط مخالفة ٩/٤ الفةاملنتجات ذه  اإلجراءات الالزمة بحق تتخذل ذمل ا بما  ، الفنية ه الالئحةتطلبات 
ادة املطابقة ذلك  ادة ، ةذات العالقإلغاء ش ة املقبولة ُمصِدرة الش الئحة قبول وفقا لواتخاذ التداب الالزمة مع ا

م املطابقة ات تقو  .ج

ل من يخالف متطلبات املواصفات القياسية  املعتمدة  ٩/٥ عاقب  ُ ا، فإنه  ة أشد  األنظمة املعمول  دون اإلخالل بأي عقو
ذه الالئحة الفنية بالعقو  افحة الغش التجاري للمنتجات املشمولة بمجال  ا  نظام م  .ات املنصوص عل

ام عامة١٠املادة (  )   أح

امل املســـــيتحمَّ  ١٠/١ ذه الالئحةؤ ل املوّرِد  ا الفنية ولية القانونية عن تنفيذ متطلبات  ات ال ينص عل ق عليه العقو طبَّ ، وُ
افحة نظام ذه الالئحة م ما، عالقةذات  ةالغش التجاري و/ أي أنظم م ا ألي مادة من مواد  ت مخالف  .الفنية ث

ـــذه الالئحـــة ١٠/٢ ـــا  اململكـــة؛ املتعلقـــة بتـــداول  الفنيـــة ال تحول  ام املوّرِد بجميع األنظمـــة/اللوائح األخرى املعمول  دون ال
ئة واألمن والسالمة.  املنَتج ونقله وتخزنه، وكذلك األنظمة/اللوائح ذات العالقة بالب

ونات الســـــــالمة واملعدات القابلة للتبديل املتعلقة  ،الثقيلةشـــــــغال ة ومعدات األ تنقلاآلالت امليجب ع جميع موّرِدي  ١٠/٣ وم
ذه الالئحة ؛ا ام  اضعة ألح يالت ، أن يُ الفنية ا س ات الرقابية وسلطات م السوق جميع ال قدموا ملف ا

ام  ا لتنفيذ امل م.واملعلومات ال يطلبو لة ل  املو

ذه الالئحة ١٠/٤ ام  ـــ أح ا بمقت شـــأت أي حالة ال يمكن معا فع األمر إ  ،الفنية إذا  ُ ا، ف شـــأ أي خالٍف  تطبيق أو 
ة العامة. ما يحقق املص الف، و ذا ا الة أو  ذه ا شأن  يئة إلصدار القرار املناسب   نة مختصة  ال

ع ١٠/٥ يحات الالزمة لألســـباب ال أدت إ يجوز للموّرِد تقديم طلب جديد  ـــ عد إجراء الت د زوال أســـباب رفض الطلب، و
يئة. ا ال د اليف إضافية ُتحّدِ  الرفض، ودفع أي ت

شــــــأن املنتجات  ١٠/٦ ا  اوى ال ترد إل يئة بدراســــــة الشــــــ ــلة عتقوم ال ــ اصــ ودة ا ادة املطابقة أو عالمة ا ـــ ، والتحقق شـــ
اوى، واتخاذ  ذه الش ة   اإلجراءات النظامية  حالة ثبوت أي مخالفات. من 

ذه الالئحةيحق  ١٠/٧ ادة املطابقة إذا خالف املوّرِد بنود  يئة إلغاء ش ودة  إلغاء أو، الفنية لل خيص باستعمال عالمة ا ال
ودةالفنية العامة لوفقا لالئحة  فاظ ع  السعودية، عالمة ا يئةواتخاذ اإلجراءات النظامية ال تكفل ا  .حقوق ال

ودة (ما عدا  ١٠/٨ خيص باســــتعمال عالمة ا ادة املطابقة أو ال ة صــــالحية شــــ عديالت ع املنتج خالل ف عند حصــــول أي 
ذا املنتج، والبد من التقدُّ  خيص يصبح ملغيا ل ادة أو ال لية) فإن الش   .م بطلب جديدالتعديالت الش

ذه الالئحة ١٠/٩ ـــ مواد  ــ ــ ــ يئة فقط حق تفســ ذه الالئحةالفنية لل ـــــتفيدين من تطبيق  ــ ــ ام بما الفنية  ، وع جميع املســ االل
يئة من  ات.يصدر عن ال  تفس

ام انتقالية١١املادة (  )   أح

ذه الالئحة، خالل مدة ال تزد عن  ١١/١ ام  ام باملتطلبات وفقًا ألح يومًا من تارخ  ١٨٠يجب ع املوّرِد االل
ردة الرسمية. ا  ا  شر

ام الفقرة (مع  ١١/٢ م  السوق، وفقا ١مراعاة أح يح أوضاع لة للموّرِدين لت عطى م ُ ذه املادة،  ) من 
ذه الالئحة الفنية خالل مدة ال تزد عن  ردة الرسمية. ٣٦٥ملتطلبات  ا  ا شر  يومًا من تارخ 

ذه الالئحة الفنية  ١١/٣ ا -تل  ذه ال-عد اعتماد  الئحة الفنية.ل اللوائح السابقة  مجال 
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شر)   ١٢املادة (  ال

ذتُ  ردة الرسمية.  الفنية الالئحةه شر   ا
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ق  )١( م

 نات السالمة واملعدات القابلة للتبديلومكوِّ  ،الثقيلةة ومعدات االشغال تنقلاآلالت املقائمة منتجات  )أ
  ذات العالقةواملواصفات القياسية 

 املنتجالرقم
باللغة  املواصفةعنوان 

ية  العر
ية  رقم املواصفة القياسية عنوان املواصفة باللغة اإلنجل

١

آالت ومعدات 
بة  تحرك ال

بة تحرك معدات  – ال

التعارف  – الواقيات
 واملتطلبات

Earth-moving machinery -- 

Guards -- Definitions and 

requirements 
SASO ISO 3457 

٢

بة تحرك معدات  أدوات -- ال

دمة زء -- ا  :األول  ا

 وأدوات العادية الصيانة

 الضبط

Earth-moving machinery -- 

Service tools -- Part 1: Common 

maintenance and adjustment 

tools 

SASO ISO 4510-1 

٣
بة تحرك معدات  أدوات -- ال

دمة زء -- ا ي ا  :الثا
انيكية والسواحب الدوافع املي

Earth-moving machinery -- 

Service tools -- Part 2: Mechanical 

pullers and pushers 
SASO ISO 4510-2 

٤
بة تحرك معدات  اآلالت -- ال

 -املطاطية  اإلطارات ذات
 التوجيه متطلبات

Earth-moving machinery -- 

Rubber-tyred machines -- 

Steering requirements 
SASO ISO 5010 

٥

بة تحرك معدات  -- ال

فارات يدروليكية ا  ال

 طرق  -- التحميل ومعدات

 األدوات قوى  تحديد

Earth-moving machinery -- 

Hydraulic excavators and 

backhoe loaders -- Methods of 

determining tool forces 

SASO ISO 6015 

٦
بة تحرك معدات  -- ال

 التحديد-- األساسية  االنواع

ات  التعارف و واملصط

Earth-moving machinery -- Basic 

types -- Identification and terms 

and definitions 

SASO ISO 6165 

٧

بة تحرك معدات  رموز  -- ال

 للمشغل التحكم أدوات

ر ال األخرى  والرموز   ع تظ

زء -- املعدات شاشات  ا

 العامة الرموز  األول:

Earth-moving machinery -- 

Symbols for operator controls 

and other displays -- Part 1: 

Common symbols 

SASO ISO 6405-1 
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٨

 

بة تحرك معدات  رموز  -- ال

ل  التحكم أدوات للمشّغِ
ر ال األخرى  والرموز   ع تظ

زء -- املعدات شاشات  ا

ي: دة الرموز  الثا دَّ  ا

قات للمعدات  واآلالت وامل

Earth-moving machinery -- 

Symbols for operator controls 

and other displays -- Part 2: 
Specific symbols for machines, 

equipment and accessories 

SASO ISO 6405-2 

٩
بة تحرك معدات  -- ال

يف -- القالبة األجسام  التص

 ا

Earth-moving machinery -- 

Dumper bodies -- Volumetric 

rating 

SASO ISO 6483 

١٠
بة تحرك معدات  -- ال

التقديرات  – الرفع مكشطات
مية  ا

Earth-moving machinery -- 

Elevating scrapers -- Volumetric 

ratings 

SASO ISO 6484 

١١
بة تحرك معدات  -- ال

ارة املكشطة يف -- ا  التص

 ا

Earth-moving machinery -- 

Tractor-scraper -- Volumetric 

rating 

SASO ISO 6485 

١٢
بة تحرك معدات  -- ال

عاد تحديد  -- واألنظمة األ

زء  اآللة األول: قاعدة ا

Earth-moving machinery -- 

Definitions of dimensions and 

codes -- Part 1: Base machine 

SASO ISO 6746-1 

١٣
بة تحرك معدات تحديد  -ال
عاد زء -- واألنظمة األ  ا

ي ا املعدات: الثا قا  وم

Earth-moving machinery -- 

Definitions of dimensions and 

codes -- Part 2: Equipment and 

attachments 

SASO ISO 6746-2 

١٤
بة تحرك معدات  -- ال

ماية  والتخزن ا

Earth-moving machinery -- 

Preservation and storage 
SASO ISO 6749 

١٥
بة تحرك معدات ب -- ال  كتَّ

شغيل  توى  )املشغل(ال  ا

ل  والش

Earth-moving machinery -- 

Operator's manual Content and 

format 

SASO ISO 6750 

١٦

بة تحرك معدات  حواف -- ال

  املستخدمة القطع

رارات  البلدوزرات، ا

 واملكشطات األرضية املدرجات

ال -- سية اإلش عاد الرئ  واال

 األساسية

Earth-moving machinery -- 

Cutting edges used on tractor-

dozers, graders and scrapers -- 

Principal shapes and basic 

dimensions 

SASO ISO 7129 
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١٧

بة تحرك آالت املعدالت  – ال
مية ات ا او  النوع من ل

راف القالب فارات وا  ل

رافات يدروليكية وا  ال

Earth-moving machinery -- 

Volumetric ratings for hoe-type 

and grab-type buckets of 

hydraulic excavators and 

backhoe loaders 

SASO ISO 7451 

١٨

 

بة تحرك معدات  -- ال

عاد تحديد  لآلالت الدوران أ

الت  ذات ال

Earth-moving machinery -- 

Determination of turning 

dimensions of wheeled machines 
SASO ISO 7457 

١٩

بة تحرك معدات  -- ال

مل س) اللودر (ا  وقواد

فار األمامي التحميل  --ل

مية التقديرات  ا

Earth-moving machinery -- 

Loader and front loading 

excavator buckets -- Volumetric 

ratings 

SASO ISO 7546 

٢٠

بة تحرك معدات  رؤوس -- ال

راث ملولبه ال -- ل  األش

عاد عاد ماعدا ( واأل  األسنان أ

 )امللولبة

Earth-moving machinery -- 

Plough bolt heads -- Shapes and 

dimensions (excluding thread 

dimensions) 

SASO ISO 7852 

٢١
بة تحرك معدات  -- ال

 -- املعدات سالمة بطاقات

 عامة مبادئ

Earth-moving machinery -- 

Machine safety labels -- General 

principles 

SASO ISO 9244 

٢٢
بة تحرك معدات  رش -- ال

رار رار ا الت وا  -- ذو ال

 مية مقننات

Earth-moving machinery -- 

Crawler and wheel tractor dozer 

blades -- Volumetric ratings 

SASO ISO 9246 

٢٣
بة تحرك آالت ابالت  – ال ال

ائية واألسالك ر  -- الك

 التمي والعالمات أساسيات

Earth-moving machinery -- 

Electrical wires and cables -- 

Principles of identification and 

marking 

SASO ISO 9247 

٢٤

بة تحرك معدات ئة -- ال  الب

يطة  -- باملشغل ا

زء ات : األول  ا  املصط

 والتعارف

Earth-moving machinery -- 

Operator enclosure environment 

-- Part 1: Terms and definitions 
SASO ISO 10263-1 

٢٥
بة تحرك معدات  أنظمة -- ال

 اإلقفال مفتاح بدء
Earth-moving machinery -- Key-

locked starting systems 
SASO ISO 10264 

٢٦
بة تحرك معدات از -- ال  ج

جاع  -- باملعدات املركب االس

 االداء متطلبات

Earth-moving machinery -- 

Machine-mounted retrieval 

device -- Performance 

requirements 

SASO ISO 10532 
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٢٧

 

بة تحرك معدات زة -- ال  أج

سر الذراع دعم  األ
Earth-moving machinery -- Lift-

arm support devices 
SASO ISO 10533 

٢٨
بة تحرك معدات  -- ال

فارات يدروليكية ا  – ال

 الرفع سعة

Earth-moving machinery -- 

Hydraulic excavators -- Lift 

capacity 

SASO ISO 10567 

٢٩
بة تحرك معدات  قفل -- ال

 متطلبات-- املفص اإلطار

 األداء

Earth-moving machinery -- 

Articulated frame lock -- 

Performance requirements 

SASO ISO 10570 

٣٠
بة تحرك معدات  مقعد -- ال

عاد واملتطلبات – املشغل  األ

Earth-moving machinery -- 

Operator's seat -- Dimensions 

and requirements 

SASO ISO 11112 

٣١
بة تحرك آالت  وصلة -- ال

ائية ر  لبدء مساعدة ك

شغيل  االضا ال

Earth-moving machinery -- 

Auxiliary starting aid electrical 

connector 

SASO ISO 11862 

٣٢
بة تحرك معدات  أماكن -- ال

شغيل  كاللة -- والصيانة ال

واف  ا

Earth-moving Machinery – 

Operation and Maintenance 

Areas – Bluntness of Edges 

SASO ISO 12508 

٣٣
بة تحرك معدات  دعم -- ال

زة -- القالب جسم  وأج

 املشغل مقصورة ميل دعم

Earth-moving machinery -- 

Dumper body support and 

operator's cab tilt support devices 

SASO ISO 13333 

٣٤

بة تحرك معدات  مقعد -- ال

 االنحراف حد م -- املدرب

 متطلبات و الفضاء غالف و

 األداء

Earth-moving machinery -- 

Trainer seat -- Deflection limiting 

volume, space envelope and 

performance requirements 

SASO ISO 13459 

٣٥
بة تحرك معدات  -- ال

 ألنظمة السالمة متطلبات

 للمشغل عد التحكم عن

Earth-moving machinery -- Safety 

requirements for remote operator 

control systems 

SASO ISO 15817 

٣٦

بة  السالمة  –آالت تحرك ال
زء  –الوظيفية  ية ١ا : من

تحديد األجزاء املتعلقة 
بالسالمة  نظام التحكم 

 ومتطلبات األداء

Earth-moving machinery -- 

Functional safety -- Part 1: 

Methodology to determine 

safety-related parts of the control 

system and performance 

requirements 

 

SASO-ISO-19014-1 
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٣٧

بة تحرك معدات  نظم -- ال

طر كشف  واملعينات ا

 األداء متطلبات -- البصرة

 واالختبار

Earth-moving machinery -- 

Hazard detection systems and 

visual aids -- Performance 

requirements and tests 

SASO ISO 16001 

٣٨
بة تحرك معدات  -- ال

زء -- السالمة  :األول  ا

 العامة املتطلبات

Earth-moving machinery -- Safety 

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

٣٩
بة تحرك معدات  -- ال

زء -- السالمة ي ا  :الثا

 البلدوزر جرارات متطلبات

Earth-moving machinery -- Safety 

-- Part 2: Requirements for dozers 

 

SASO ISO 20474-2 

٤٠
بة تحرك آالت  السالمة -- ال

زء الثالث: –  متطلبات ا

 للمحمالت

Earth-moving machinery -- Safety 

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

٤١
بة تحرك آالت  السالمة -- ال

ع: متطلبات – زء الرا  ا

رافات  ل

Earth-moving machinery -- Safety 

-- Part 4: Requirements for 

backhoe-loaders 

SASO ISO 20474-4 

٤٢
بة تحرك آالت  السالمة -- ال

امس: – زء ا  متطلبات ا

فارات يدروليكية ل  ال

Earth-moving machinery -- Safety 

-- Part 5: Requirements for 

hydraulic excavators 

SASO ISO 20474-5 

٤٣
بة تحرك آالت  السالمة -- ال

زء السادس: متطلبات –  ا

 للقالبات

Earth-moving machinery -- Safety 

-- Part 6: Requirements for 

dumpers 

SASO ISO 20474-6 

٤٤
بة تحرك آالت  السالمة -- ال

ع: متطلبات – زء السا  ا

اكتور ( للمكشطات  )ال

Earth-moving machinery -- Safety 

-- Part 7: Requirements for 

scrapers 

SASO ISO 20474-7 

٤٥

بة تحرك آالت  السالمة -- ال

زء الثامن: متطلبات –  ا

دات ة  آالت( االرض ملم سو
 )االرض

Earth-moving machinery -- Safety 

-- Part 8: Requirements for 

graders 

SASO ISO 20474-8 

٤٦
بة تحرك آالت  السالمة -- ال

زء التاسع: متطلبات –  ملد ا

ب  االناب

Earth-moving machinery -- Safety 

-- Part 9: Requirements for 

pipelayers 

SASO ISO 20474-9 

٤٧
بة تحرك آالت  السالمة -- ال

زء العاشر: متطلبات –  ا

نادق فارات  ا

Earth-moving machinery -- Safety 

-- Part 10: Requirements for 

trenchers 

SASO ISO 20474-10 
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٤٨

بة تحرك آالت  السالمة -- ال

ادي – زء ا عشر:  ا
ة متطلبات سو  ودفن االرض ل

 النفايات

Earth-moving machinery -- Safety 

-- Part 11: Requirements for earth 

and landfill compactors 

SASO ISO 20474-11 

٤٩

بة تحرك آالت  السالمة -- ال

ي – زء الثا عشر:  ا
ابل فارات متطلبات  ال

 )االسالك املعزولة من حبل(

Earth-moving machinery -- Safety 

-- Part 12: Requirements for cable 

excavators 

SASO ISO 20474-12 

٥٠
بة تحرك آالت  السالمة -- ال

زء الثالث –  عشر: ا

ة لبكرات متطلبات سو  ال

Earth-moving machinery -- Safety 

-- Part 13: Requirements for 

rollers 

SASO ISO 20474-13 

٥١
بة تحرك معدات  -- ال

ات- األفقية املثاقب  املصط

 واملواصفات الفنية

Earth-moving machinery -- 

Horizontal directional drills -- 

Terminology and specifications 

SASO ISO 21467 

٥٢
بة تحرك معدات  -- ال

 زانات األداء متطلبات

 املعدنية غ الوقود

Earth-moving machinery -- 

Performance requirements for 

non-metallic fuel tanks 

SASO ISO 21507 

٥٣
بة تحرك آالت  أنظمة -- ال

ماية  -- السرقة من ا

يف  األداء و التص

Earth-moving machinery -- Anti-

theft systems -- Classification 

and performance 

SASO ISO 22448 

٥٤
بة تحرك آالت  رابط -- ال

رافة الت ذات ا  ال

 للمرفقات

Earth-moving machinery -- 

Wheeled loader coupler for 

attachments 

SASO ISO 23727 

٥٥
بة تحرك معدات  -- ال

قات  تقارر ألرطة م

مالت  )اللودرات ( ا

Earth-moving machinery -- 

Coupling of attachments to skid 

steer loaders 

SASO ISO 24410 

٥٦

بة تحرك ماكينات  ال

ة والشاحنات  االرتفاع املتغ

 متطلبات -- الوعرة للتضارس

صصة املاكينات تصميم  ا

 الطرق ع لالستخدام

Earth-moving machinery and 

rough-terrain variable-reach 

trucks -- Design requirements for 

machines intended to be driven 

on road 

SASO GSO ISO 17253 
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٥٧

بة تحرك آالت  نظم -- ال

 باستخدام اآلالت  التحكم

ونات ونية امل زء  – اإللك ا
وتطبيق  : استخدام٢

 ISO القياسية املواصفة

15998 

Earth-moving machinery -- 

Machine control systems (MCS) 

using electronic components -- 

Part 2: Use and application of ISO 

15998 

SASO GSO ISO/TS 

15998-2 

٥٨

اآلالت 
واملعدات 
 الزراعية

رارات  واآلالت الزراعية ا

 والغابات الدفع للزراعة ذاتية

ات تو يطة– ا  ا

زء -باملشغل األول:  ا
 املفردات

Tractors and self-propelled 

machines for agriculture and 

forestry - Operator enclosure 

environment - Part 1: vocabulary. 

SASO ISO 14269-1 

٥٩

رارات  واآلالت الزراعية ا

 والغابات الدفع للزراعة ذاتية

ات تو يطة– ا  ا

زء –باملشغل  الثالث: ا

 التدفئة الشمسية تأث تقدير

Tractors and self-propelled 

machines for agriculture and 

forestry - Operator enclosure 

environment -Part 3: 

Determination of effect of solar 

heating. 

SASO ISO 14269-3 

٦٠

رارات  الزراعية واآلالت ا

 طرق عن املعدات– توصيل

 الثالث خلوص الرط نقاط

 املعدات حول  املنطقة

Agricultural tractors and 

machinery - Connection of 

implements via three-point 

linkage – Clearance zone around 

implement. 

SASO ISO 2332 

٦١

رارات املعدات  الزراعية وا

الت  نقاط وصالت ذات ال

زء– – الثالث الشد األول:  ا
ل ع وصلة  Uحرف  ش

Agricultural wheeled tractors and 

implements - Three-point hitch 

couplers - Part 1: U-frame 

coupler. 

SASO ISO 11001-1 

٦٢

رارات املعدات  الزراعية وا

الت  نقاط وصالت ذات ال

زء– – الثالث الشد ي:  ا الثا
ل ع وصلة   A حرف ش

Agricultural wheeled tractors and 

implements - Three-point hitch 

couplers - Part 2: A-frame 

coupler. 

SASO ISO 11001-2 

٦٣

رارات املعدات  الزراعية وا

الت ذات  نقاط وصالت ال

زء– – الثالث الشد  ا

 .الرط وصلة الثالث:

Agricultural wheeled tractors and 

implements - Three-point hitch 

couplers - Part 3: Link coupler. 

SASO ISO 11001-3 
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٦٤

رارات املعدات  الزراعية وا

الت  نقاط وصالت ذات ال

زء– – الثالث الشد ع:  ا الرا
بية الوصلة  .القض

Agricultural wheeled tractors and 

implements - Three-point hitch 

couplers - Part 4: Bar coupler. 

SASO ISO 11001-4 

٦٥

رارات  – والغابات للزراعة ا

رارات  بمسار الت ذات ا

زء  ل١ضيق ا يا ماية :   ا

يت االنقالب ذات عند  التث

 األمامي

Agricultural and forestry tractors - 

Narrow-track wheeled tractors - 

Part 1: Front-mounted roll-over 

protective structures. 

SASO ISO 12003-1 

٦٦

رارات  – والغابات للزراعة ا

رارات  بمسار الت ذات ا

زء  ماية :٢ضيق ا ل ا  يا

يت االنقالب ذات عند  التث

لفي  ا

Agricultural and forestry tractors - 

Narrow-track wheeled tractors - 

Part 2: Rear-mounted roll-over 

protective structures. 

SASO ISO 12003-2 

٦٧

رارات  ذات الزراعية ا

ا قا الت وم  األحمال ال

 األحمال– – األمامية

قات  .للم

Agricultural wheeled tractors and 

attachments - Front loaders - 

Carriages for attachments. 

SASO ISO 23206 

٦٨
 –السالمة  –اآلالت الزراعية 

زء   : املتطلبات العامة١ا
Agricultural machinery - Safety – 

Part 1: General requirements 

 

SASO-ISO-4254-1 

 

٦٩

رارات  للزراعة واآلالت ا

 التقنية الوسائل– والغابات

زء  -السالمة لضمان  :٣ا

رارات   ا

Tractors and machinery for 

Agricultural and forestry - 

Technical means for ensuring 

safety - Part 3: Tractors. 

SASO ISO 4254-3 

٧٠
رارات  للزراعة واآلالت ا

 -اإلضافية القدرة– والغابات
 .املشغل ملوقع املوصل

Tractors and machinery for 

Agriculture and forestry - 

Auxiliary-power - transmission 

connector for the operator 

station. 

SASO ISO 17612 

٧١
رارات  – والغابات للزراعة ا

زء السالمة األول:  ا
رارات  القياسية - ا

Tractors for agriculture and 

forestry -- Safety -- Part 1: 

Standard tractors 

SASO ISO 26322-1 

٧٢
رارات  املشغل الزراعية ا

ة– ومجال  الرؤ
Tractors for agriculture -- 

Operator's field of vision 
SASO ISO 2457 
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٧٣

رارات  للزراعة واآلالت ا

سلس التحكم -والغابات  ال

 االتصال بيانات وشبكة

زء  وصلة الثالث: طبقة ا

 البيانات

Tractors and machinery for 

agriculture and forestry -- Serial 

control and communications data 

network -- Part 3: Data link layer 

SASO ISO 11783-3 

٧٤

رارات  مأخذ عمود الزراعية ا

لفي القدرة – األنواع  ا
زء  - ١،٢،٣  : جرارات٢ا

عاد املسار  الوا الضيق، أ

لوص وح الرئ  ا

Agricultural tractors - Rear-

mounted power take-off types 1, 

2 and 3 - Part 2: Narrow-track 

tractors, dimensions for master 

shield and clearance zone. 

SASO ISO 500-2 

٧٥

رارات  الزراعية واآلالت ا

 القدرة مأخذ إدارة– عمود

زء  – القدرة دخل ووصلة ا
يع١  ومتطلبات العام : التص

 السالمة

Agricultural tractors and 

machinery - Power take-off drive 

shafts and power-input 

connection - Part 1: General 

manufacturing and safety 

requirements. 

SASO ISO 5673-1 

٧٦

رارات  الزراعية واآلالت ا

 القدرة مأخذ إدارة– عمود

 - القدرة دخل ووصلة

زء  : املواصفات ٢ا
 مأخذ عمود إدارة الستعمال

وموقع  )،PTOالقدرة (
 إدارة عمود خط وخلوص

 )PIC) و (PTOالقدرة ( مأخذ
قات تلفة للم  ا

Agricultural tractors and 

machinery - Power take-off drive 

shafts and power-input 

connection – Part 2: Specification 

for use of PTO drive shafts, and 

position and clearance of PTO 

drive line and PIC for various 

attachments. 

SASO ISO 5673-2 

٧٧

رارات  ذات الزراعية ا

الت  املشغل مقعد– ال

از القياس مخت  – لال
 املرسل

Agricultural wheeled tractors - 

Operators seat - Laboratory 

measurement of transmitted 

vibration. 

SASO ISO 5007 

٧٨

رارات اآلالت مجال  وا

الت الزراعية  ذات ال

از مقياس سم ا امل ا  ال

 للمشغل–

Agricultural wheeled tractors 

field machinery - Measurement 

of whole-body vibration of the 

operator. 

SASO ISO 5008 
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٧٩

 – الروابط الزراعية املركبات

انيكية  املركبات ع املي

ة و زء– امل األول:  ا
عاد  الشد للمقطع وحلقة األ

 مم 30 / 50 العر

Agricultural vehicles - Mechanical 

connections on towed vehicles - 

Part 1: Dimensions for hitch rings 

of 50 / 30 mm cross section. 

SASO ISO 6789-1 

٨٠

 – الروابط الزراعية املركبات

انيكية  املركبات ع املي

ة و زء– امل ي: ا  الثا

 املقبض مع 40 االرتباط حلقة

Agricultural vehicles - Mechanical 

connections on towed vehicles - 

Part 2: coupling ring 40 with 

socket. 

SASO ISO 5692-2 

٨١

رارات  للزراعة واآلالت ا

كيب– والغابات  لإلضاءة، ال

 وأدواتاإلضاءة  إشارة

 الطرق  ع للسفر العالمات

 العامة

Tractors and machinery for 

agricultural and forestry - 

Installation of lighting, light 

signalling and marking devices 

for travel on public roadways. 

SASO ISO 16154 

٨٢
رارات  للزراعة واآلالت ا

 القدرة قصر– والغابات

يدروليكية  .ال

Agricultural and forestry tractors 

and implements - Hydraulic 

power beyond. 

SASO ISO 17567 

٨٣

رارات  للزراعة واآلالت ا

سلس التحكم -والغابات  ال

يانات زء  -شبكة االتصال و ا
 العامة املواصفات :األول 

 املتحركة االتصال لبيانات

Tractors and machinery for 

agriculture and forestry -- Serial 

control and communications data 

network -- Part 1: General 

standard for mobile data 

communication 

SASO ISO 11783-1 

٨٤

رارات  للزراعة واآلالت ا

سلس التحكم -والغابات  ال

يانات - شبكة االتصال و
زء ي ا الطبيعية الطبقة :الثا

Tractors and machinery for 

agriculture and forestry -- Serial 

control and communications data 

network -- Part 2: Physical layer 

SASO ISO 11783-2 

٨٥

رارات  للزراعة واآلالت ا

سلس التحكم -والغابات  ال

يانات  -شبكة االتصال و
زء ع ا  الشبكة طبقة :الرا

Tractors and machinery for 

agriculture and forestry -- Serial 

control and communications data 

network -- Part 4: Network layer 

SASO ISO 11783-4 

٨٦

رارات  للزراعة واآلالت ا

سلس التحكم -والغابات  ال

يانات - شبكة االتصال و
زء امس ا  الشبكة إدارة :ا

Tractors and machinery for 

agriculture and forestry -- Serial 

control and communications data 

network -- Part 5: Network 
management 

SASO ISO 11783-5 
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٨٧

رارات  للزراعة واآلالت ا

سلس التحكم -والغابات  ال

يانات - شبكة االتصال و
زء  الطرفية :السادس ا

 الفعلية

Tractors and machinery for 

agriculture and forestry -- Serial 

control and communications data 

network -- Part 6: Virtual terminal 

SASO ISO 11783-6 

٨٨
رارات  ذات الزراعية ا

الت  القيادة متطلبات -ال
Agricultural wheeled tractors -- 

Steering requirements 
SASO ISO 10998 

٨٩
 والغابات الزراعية آالت

رومغناط - التوافق  الك

 القبول  ومعاي- االختبار طرق 

Agricultural and forestry 

machinery -- Electromagnetic 

compatibility -- Test methods and 

acceptance criteria 

SASO ISO 14982 

٩٠
رارات  للزراعة واآلالت ا

يت محور  -والغابات عاد تث  األ

لة  لل

Tractors and machinery for 

agriculture and forestry -- Wheel-

to-hub fixing dimensions 

SASO ISO 5711 

٩١
رارات  الزراعية واآلالت ا

 القدرة دمة التحكم- رموز 

يدروليكية  ال

Agricultural tractors and 

machinery -- Coding of remote 

hydraulic power services and 

controls 

SASO ISO 11471 

٩٢
رارات  ذات الزراعية ا

الت  القصوى  السرعة– ال

 التصميم طرقة

Agricultural wheeled tractors - 

Maximum speeds - Method of 

determination 

SASO ISO 2965 

٩٣

رارات  -الزراعية ا
يدروليكيةاألسطوانات   ال

للمعدات  عد عن التحكم
رورة  ا

Agricultural tractors - Remote 

control hydraulic cylinders for 

trailed implements 

SASO ISO 2057 

٩٤
رارات ان -الزراعية ا  م

عاد - املشغل مقعد  األ

Agricultural tractors - Operator's 

seating accommodation - 

Dimensions 

SASO ISO 4253 

٩٥
رارات  للزراعة واآلالت ا

ي الرط– والغابات يدرولي  ال

 الكبح دائرة

Tractors and machinery for 

agriculture and forestry - 

Hydraulic coupling - Braking 

circuit 

SASO ISO 5676 

٩٦

رارات  للزراعة واآلالت ا

 الرط خواب– والغابات

واب كية وا  – الزن

عاد املتطلبات  واأل

Tractors and machinery for 

agriculture and forestry - Linch 

pins and spring pins - Dimensions 

and requirements 

SASO ISO 7072 
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٩٧
رارات  -والغابات للزراعة ا
 للتحكم والثقوب الزادات

ارجية باملعدات  ا

Tractors for agriculture and 

forestry - Mountings and 

apertures for external equipment 

controls 

SASO ISO 8935 

٩٨
 – األمان -الّزراعّية  اآلالت

امس زء ا  املاكينات :ا

 املدفوعة األلية

Agricultural machinery -- Safety -- 

Part 5: Power-driven soil-working 

machines 

SASO ISO 4254-5 

٩٩

رارات  للزراعة واآلالت ا

 إرسال موصل -والغابات 

 طة اإلضا القوة

 .العامل

Tractors and machinery for 

agriculture and forestry -- 

Auxiliary-power-transmission 

connector for the operator station 

SASO ISO 17612 

١٠٠
رارات ل ذات الزراعية ا  ال

وامل  -األمامية األحمال -وا
 مرفقات خلفية

Agricultural wheeled tractors and 

attachments -- Front loaders -- 

Carriages for attachments 

SASO ISO 23206 

١٠١
رارات،  للزراعة اآلالت ا

دائق والغابات، معدات  -ا
توى وتقديم -العامل أدلة  ا

Tractors, machinery for 

agriculture and forestry, powered 

lawn and garden equipment -- 

Operator's manuals -- Content 

and presentation 

SASO ISO 3600 

١٠٢

رارات  للزراعة واآلالت ا

دائق والغابات ومعدات  -ا
للعامل  التحكم رموز 

: ١جزء -األخرى  والعروض
 املعروفة الّرموز 

Tractors, machinery for 

agriculture and forestry, powered 

lawn and garden equipment -- 

Symbols for operator controls 

and other displays -- Part 1: 

Common symbols 

SASO ISO 3767-1 

١٠٣

رارات،  للزراعة اآلالت ا

دائق والغابات ومعدات  -ا
للعامل  رموز التحكم

 :٢جزء  -األخرى  والعروض
رارات و لآلالت الّرموز   ا

 الزراعية

Tractors, machinery for 

agriculture and forestry, powered 

lawn and garden equipment -- 

Symbols for operator controls 

and other displays -- Part 2: 

Symbols for agricultural tractors 

and machinery 

SASO ISO 3767-2 
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١٠٤

رارات  للزراعة واآلالت ا

سلس التحكم -والغابات  ال

- بيانات االتصال شبكةو 
زء ع: تنفيذ ا  طبقة السا

 الرسائل تطبيق

Tractors and machinery for 

agriculture and forestry -- Serial 

control and communications data 

network -- Part 7: Implement 

messages application layer 

SASO ISO 11783-7 

١٠٥

رارات  للزراعة واآلالت ا

سلس التحكم -والغابات  ال

 -االتصال  بيانات وشبكة

زء  الثامن: الرسائل ا

سلسلية  اآللية ال

Tractors and machinery for 

agriculture and forestry -- Serial 

control and communications data 

network -- Part 8: Power train 

messages 

SASO ISO 11783-8 

١٠٦

رارات  للزراعة واآلالت ا

سلس التحكم -والغابات  ال

 -االتصال  بيانات وشبكة

زء  ECU  جرار :التاسع ا

Tractors and machinery for 

agriculture and forestry -- Serial 

control and communications data 

network -- Part 9: Tractor ECU 

SASO ISO 11783-9 

١٠٧

رارات  للزراعة واآلالت ا

سلس التحكم -والغابات  ال

 -االتصال  بيانات وشبكة
زء ادي ا  عشر: قاموس ا

 املتحركة مقوم البيانات

Tractors and machinery for 

agriculture and forestry -- Serial 

control and communications data 

network -- Part 11: Mobile data 

element dictionary 

SASO ISO 11783-11 

١٠٨

رارات  للزراعة واآلالت ا

سلس التحكم -والغابات  ال

 -االتصال  بيانات وشبكة

زء  عشر: خادم الثالث ا

 امللف

Tractors and machinery for 

agriculture and forestry -- Serial 

control and communications data 

network -- Part 13: File server 

SASO ISO 11783-13 

١٠٩
رارات   املتطلبات -الزراعية ا

 للتوجيه الالزمة
Agricultural tractors -- 

Requirements for steering 
SASO ISO 13598 

١١٠

رارات  للزراعة واآلالت ا

سلس التحكم -والغابات  ال

 -االتصال  بيانات وشبكة

زء ي ا  عشر: خدمات الثا

 التمي عالمات

Tractors and machinery for 

agriculture and forestry -- Serial 

control and communications data 

network -- Part 12: Diagnostics 

services 

SASO ISO 11783-12 

١١١
رارات  الضغط -الزراعية ا

ي يدرولي  للمعدات ال

 . الزراعية

Agricultural tractors -- Hydraulic 

pressure for implements 
SASO GSO ISO 10448  
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١١٢

رارات  للزراعة واآلالت ا

 التقنية الوسائل– والغابات

زء  –السالمة  لضمان : ٧ا
صادات الدراسات  ا
 والقطن العلف حصادات

Tractors and machinery for 

Agricultural and forestry - 

Technical means for ensuring 

safety - Part 7: Combine 

harvesters, forage and cotton 

harvesters. 

SASO ISO 4254-7 

١١٣
 –معدات الري الزراعية 

زء  –السالمة  : موز ٨ا
 األسمدة الصلبة

Agricultural machinery - Safety – 

Part 8: Solid fertilizer distributors 

 

SASO-ISO-4254-8 

 

١١٤
 –السالمة  –اآلالت الزراعية 

زء   : آالت البذر٩ا
 

Agricultural machinery - Safety – 

Part 9: Seed drills 

 

SASO-ISO-4254-9 
 

١١٥

صاد معدات صادات -ا  ا

سمية التصميم - املركبة  وال

بوب خزان لسعة  وتفرغ ا

از  األداء ج

Equipment for harvesting - 

Combine harvesters - 

Determination and designation of 

grain tank capacity and unloading 

device performance 

SASO ISO 5687 

١١٦
صاد  معدات صادات -ا  ا

 املعادلة الشروط -املركبة 

 العناصر ألجزاء

Equipment for harvesting - 

Combine harvester - component 

parts Equivalent terms 

SASO ISO 5702 

١١٧
صاد  معدات عاد -ا  األ

 العلف آللة حصاد املناسبة

Equipment for harvesting - 

Dimensional compatibility of 

forage harvesting machinery 

SASO ISO 5715 

١١٨
صاد معدات  الشفرات -ا

 -الزراعية  للمحشات الدوارة
 املتطلبات

Harvesting equipment - Blades 

for agricultural rotary mowers - 

Requirements. 

SASOISO 5718 

١١٩
صاد  معدات  العناصر -ا

 :١جزء  –املوحدة والوظيفية 
ات  املصط

Equipment for harvesting -- 

Combines and functional 

components -- Part 1: Vocabulary 

SASO ISO 6689-1 

١٢٠

صاد  معدات  العناصر -ا

 :٢جزء –املوحدة والوظيفية 
صائص تقييم  ال األداء وا

 تم

Equipment for harvesting -- 

Combines and functional 

components -- Part 2: Assessment 

of characteristics and 

performance defined in 

vocabulary 

SASO ISO 6689-2 
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١٢١

صاد معدات فظ  ا  -وا
 -املستديرة  الرزم صناعة

ات   واملواصفات املصط

 التجارة

Equipment for harvesting and 

conservation -- Round balers -- 

Terminology and commercial 

specifications 

SASO ISO 11450 

١٢٢

آالت ومعدات 
فر  ا

ور  حفر معدات   -ال

ذوع املة ا  املت
Rock drilling equipment -- 

Integral stems 
SASO-ISO-721 

١٢٣
ور  حفر معدات -  ال
وفة قضبان فر ا  ا

 والسداسية املستديرة

Rock drilling equipment -- 

Hollow drill steels in bar form, 

hexagonal and round 

SASO-ISO-722 

١٢٤

ور  حفر معدات  - ال
لة السيقان  املطوقة املش

لب بالطرق   الظرفية وا

ا فر لقضبان املناظرة ل  ا

وفة  السداسية ا

Rock drilling equipment -- Forged 

collared shanks and 

corresponding chuck bushings 

for hollow hexagonal drill steels 

SASO-ISO-723 

١٢٥

ور  حفر معدات  -ال
فر معدات  من الفوالذ ا

ززة القلوظة فر ا  ل

 بالطرق،

 إ مم 22 االسمية) (املقاسات

 مم 38

Rock drilling equipment -- Rope 

threaded drill steel equipment for 

percussive drilling, nominal sizes 

22 mm to 38 mm 

SASO-ISO-10207 

١٢٦
ور  حفر معدات  - ال

 من ناحية محززة قلوظة

سار  ال

Rock drilling equipment -- Left-

hand rope threads 
SASO-ISO-10208 

١٢٧

ور  حفر  قضبان - ال

فر فر الدوارة ومثاقيب ا  ا

فر الدوارة اف ل  - ا

عاد  التوصيل أ

Rock drilling -- Rotary drill-rods 

and rotary drill-bits for dry 

drilling -- Connecting dimensions 

SASO-ISO-1717 

١٢٨

ور  حفر معدات  - ال
فر بوصلة قضبان  ا

فر الطرف مخروطية  ل

 بالطرق 

Rock drilling equipment -- Drill 

rods with tapered connection for 

percussive drilling 

SASO-ISO-1718 
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١٢٩

ور  حفر فر - ال  املمتد ا

 فر معدات الفوالذ –

فر  - بالطرق  العميقة ا
 والدعم االتجاه وعكس

 واملعدات املقلوظة

بوصة  1 1 / 16 بوصة 1 1 / 4
 مم) ٣٢و ٢٧( 

Rock drilling -- Extension drill-

steel equipment for percussive 

long-hole drilling -- Reverse-

buttress-threaded equipments 1 

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

mm) 

SASO-ISO-1721 

١٣٠

ور  حفر فر - ال  املمتد ا

 فر معدات الفوالذ –

فر  - بالطرق  العميقة ا
 والدعم االتجاه عكس

 املقلوظة واملعدات

بوصة  2 1 / 2 بوصة 1 1 / 2
 مم) ٦٤و ٣٨(

Rock drilling -- Extension drill-

steel equipment for percussive 

long-hole drilling -- Reverse-

buttress-threaded equipments 1 

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

SASO-ISO-1722 

١٣١

بطارات 
 الرصاص

 

مضية  بطارات الرصاص ا
شغيل  زء  –لبدء ال :  ١ا

املتطلبات العامة وطرائق 
 االختبار 

 

Lead-acid starter batteries- Part 1: 

General requirements and 

methods of test 

 

 

SASO IEC 60095-1 

١٣٢

مضية  بطارات الرصاص ا
ركة   -املستخدمة لبدء ا

زء  عاد البطارات ٤ا : أ
 للمركبات الثقيلة

 

Lead-acid starter batteries – Part 

4: Dimensions of batteries for 

heavy vehicles 

 

SASO IEC 60095-٤ 

 

١٣٣

مضية  بطارات الرصاص ا
ب  زء  -آلالت ال : ١ا

املتطلبات العامة وطرق 
 االختبارات

 

Lead-acid traction batteries – Part 

1: General requirements and 

methods of tests 

 

SASO-IEC-60254-1 

 

١٣٤

مضية  بطارات الرصاص ا
ب  زء  -آلالت ال عاد ٢ا : أ

اليا واألطراف ووسم  ا
اليا  القطبية ع ا

 

Lead-acid traction batteries – Part 

2: Dimensions of cells and 

terminals and marking of polarity 

on cells 

 

SASO-IEC-60254-2 
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١٣٥

البطارات 
اليا  وا
ة  الثانو

 

ة  اليا الثانو البطارات وا
ة أو  ة ع مواد قلو تو ا
وليتات غ حمضية  اليك

متطلبات السالمة  -أخرى 
يوم  طارات اللي اليا و
ا   ة ، الستخدام الثانو

 التطبيقات الصناعية 

 

Secondary cells and batteries 

containing alkaline or other non-

acid electrolytes - Safety 

requirements for secondary 

lithium cells and batteries, for use 

in industrial applications 

 

IEC 62619:2017 

 

١٣٦

شاء  آالت إ
آالت  –الطرق 

الرصف 
 والكشط

شاء الطرق  اآلالت املتنقلة إل
زء  –السالمة  – : ١ا

 املتطلبات العامة

Mobile Road Construction 

Machinery - Safety - Part 1: 

Common Requirements 

SASO GSO EN 500-1 

١٣٧

شاء الطرق  اآلالت املتنقلة إل
زء  –السالمة  – : ٢ا

اصة آلالت  املتطلبات ا
 كشط الطرق 

 

Mobile Road Construction 

Machinery - Safety - Part 2: 

Specific Requirements For Road-

Milling Machine 

SASO GSO EN 500-2 

١٣٨

شاء الطرق  اآلالت املتنقلة إل
زء  –السالمة  – : ٣ا

اصة آلالت  املتطلبات ا
بة وآالت إعادة  يت ال تث

ر  التدو

Mobile Road Construction 

Machinery - Safety - Part 3: 

Specific Requirements For Soil-

Stabilizing Machines And 

Recycling Machines 

 

SASO GSO EN 500-3 

١٣٩

شاء الطرق  اآلالت املتنقلة إل
زء  –السالمة  – : ٦ا

زة  اصة ألج املتطلبات ا
 شطيب الرصف

Mobile Road Construction 

Machinery - Safety - Part 6: 

Specific Requirements For Paver-

Finishers 

SASO GSO EN 500-6 

 

تو املوّرِدون مسؤولية التأكد من موقع  ظة:و م ق خاضعة للمراجعة، و ذا امل ورة   عد قائمة املواصفات القياسية املذ ُ

ستخدمون أحدث املواصفات القياسية. م  يئة بأ  ال
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مر  )ب م ا  يقائمة املنتجات وال

 املنتجالرقم
م   ال
ي مر  ا

١

زة آلية لرش أو ن أو نفث السوائل أو املساحي  قأج

8424 
زة نفث البخار أو قذف الرمال  آالت وأج

 آالت للرش بالنفث

شرة زة رش املبيدات ا  أج

٢

ة (انجلدوزرات)  سو  جرافات وجرافات 

٨٤٢٩ 

( ة وكشط (سكراب سو يد و  آالت تم

 ومجارف آلية

 آالت استخراج ومحمالت بمجارف 

 محمالت ومحمالت بمجارف أمامية، بجنازر

 آالت دك ومحادل رصف ذاتية الدفع

ل علوي دوار مدى دورانه ي  درجة ٣٦٠آالت ذات 

٣

زة ذاتية الدفع  آالت وأج

٨٤٣٠ 

فر أو الدك والتكتيل آالت ة أو الكشط أو ا سو يد أو ال والتنقيب واالستخراج  للتحرك أو التم
امات املعدنية أو خامات املعادن بة أو ا  لل

 آالت غرز أو نزع األوتاد

ر   آالت تكس الفحم أو ال

 جارفات ونافخات الث

 آالت حفر األنفاق

٤

س أت و آال أجزاء معدة لالستعمال مع  زة قواد  ج

رافات ٨٤٣١ ة مجارف، خطاطيف، كالليب، نصال ا سو  أو جرافات ال

فر لآلبار  مثاقب ا

٥

 محارث 

٨٤٣٢ 

بة ذات األقراص ت كتل ال  آالت تفت

بة  آالت تقليب ال

بة يد ال  آالت تم

 آالت نزع األعشاب

 آالت بذر مباشر دون أدوات حرث

 آالت غرس مباشر دون أدوات حرث
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عدظة: و م دثة واملعتمدة. ُ ة ا ونية  ال مركية املوجودة  منصة سابر اإللك ام ا  املنتجات وال

 آالت شتل مباشر دون أدوات حرث

 آالت بذر

 آالت غرس

 آالت شتل

ة  آالت فرش األسمدة العضو

صبات  آالت توزع ا

ار  آالت تنقية األرض من األ

بة للزراعة لة ال  آالت خ

 آالت تقليم املزروعات؛ نصال، أقراص، أسطوانات، أسنان

٦

ش اآلت   بمحرك ذي أداة قص تدور بخط أفقي، قاصات أعشاب وحشا

٨٤٣٣ 

رار (تراكتور)  قضبان القطع ال تركب ع ا

صد الكأل زة   أج

س القش أو العلف ا  م

زة آالت   حصد ودراسوأج

ذور أو الدرنات  آالت ج وحصد ا

س جمع وحزم القش ا  م

كيبات اآللية للرفع  ال

 قضبان التوصيل الدوارة

 أدوات رفع الباالت

زم كيبات اآللية ل  ال

 األسطواناتك، أشوا ط،أمشا، األسنان، نصال قاطعة

٧

ا  زة آلية ذات وظيفة قائمة بذا  آالت وأج

٨٤٧٩ 

ا ي وما يماثل زة لألشغال العامة أو املبا  آالت وأج

ة سو ل السطح وال شاء الطرق  آالت ضبط مستوى ش  املستخدمة  إ

 آالت فرش ا

 آالت فرش االسفلت

عمل بالنفث) زة تخطيط عالمات املرور ع الطرق (عدا ال   أج
س آلية دوارة لتنظيف الشوارع وامليادين مركبة ع صندوق للنفايات ومجموعة رش املياه  ا م

 (بدون السيارة)
زة تلميع األرضيات   الصناعيةأج
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ق (  ) ٢امل

ة والسالمة  اآلالت  املتطلبات األساسية العامة لل

سة     ١ ة والسالمة الرئ  متطلبات ال

امل للسالمة   ١/١  مبادئ الت

ون ُم يجب تصميم  )أ ا بحيث ت يع عرض اآلالت وتص شغيل والتعديل والصيانة دون  ة لالستخدام وال ة وُمعدَّ ركبَّ
طر اص ل ذه العمليات  ظل ظروف االستخدام املتوقعة، مع مراعاة حدوث أي األ ، وذلك عند تنفيذ 

ع ع نحو معقول.  سوٍء استخدام ُمتوقَّ

و القضاء  ذه االحتياطات  ا لآلالت، بما  ذلك مراحل والغرض من  ع أي مخاطر خالل العمر االف
ا. النقل والتجميع والتفكيك  والتخلص م

سب الطرق  - املوّرِديجب ع  )ب : العمل ع تطبيق املبادئ أدناه، - عند اختيار أ ب التا ت  حسب ال

ان (عدم العبث بتصميم اآلالت أ  ا قدر اإلم اطر أو تقليل د من ا ا).ا  و تركي

ا.  اطر ال ال يمكن القضاء عل  اتخاذ االحتياطات الوقائية الالزمة فيما يتعلق با

اطر ال ما تزال قائمة (بالرغم من اتخاذ االحتياطات الوقائية) الناتجة عن أي   ن با توعية املستخدم
ماية املعتمدة، وتوضيح نوعية التدرب املطلوب، فضالً   عن تحديد املتطلبات قصور  تداب ا

صية من املعدات. ماية ال  لتوف ا

ذر عند االستخدام  )ج عند تصميم وتركيب اآلالت وعند صياغة اإلرشادات، فإنه يجب ع املوّرِد أن يتو ا
ل معقول. ش عه  ا، وكذلك عند أي سوء استخدام يمكن توقُّ  املع ل

ا بطرقة تمنع ا يع جب تصميم اآلالت وتص ان من شأنو ُتج  الستخدام غ الطبي إذا  ذا االستخدام أن ي
باه املستخِدم إ طرائق عنه خطر جب توجيه اإلرشادات بحيث يمكن لفت ان ان ذلك مناسًبا، و ، م ما 

ة. ُسب من خ  استخدام اآلالت وفقا ملا اك

ع  )د سبان القيود ال  ا مع األخذ  ا يع يجة االستخدام املعقول أو يجب تصميم اآلالت وتص ل ن شّغِ
ض املُ

صية. ع ملعدات الوقاية ال  املتوقَّ

ا بأمان. )ه ا واستخدام ا وصيان عديل ن  قات الالزمة لتمك د اآلالت بجميع املعدات وامل  يجب تزو

 املواد واملنتجات    ١/٢

يع اآلالت أو املُص عّرِض املواد أو املنتجات الداخلة  تص
ُ عة أثناء استخدام اآلالت يجب أّال  طر،  -نَّ اص ل ة وسالمة األ

رص  جب ا ا  -خاصة عند استخدام السوائل، و يع اآلالت وتركي ب التعبئة أو  -عند تص س ع تفادي مخاطر التعرُّض 
ا.  االستخدام أو اإلصالح أو تصرف مخلفا

 اإلضاءة   ١/٣

د اآلالت بإضاءة مدمجة ومناسبة  ا إ التعرُّض للمخاطر بالرغم من وجود يجب تزو ة، إذ قد يؤدي غيا شغيل املعنيَّ لعمليات ال
 إضاءة طبيعية محيطة باآلالت.
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ن  ِب إزعاًجا للع
ّ س ُ جب تصميم وتركيب اآلالت، بحيث ال  ا، مع التأكد من عدم وجود آثار  ناتجاً و طفا شغيل اإلضاءة و عن 

ة ع األجزاء املتح ية خط ب سوء اإلضاءة.جان س  ركة 

ا.  ر، أو صيانة، فيجب توف اإلضاءة املناسبة ل عديل متكّرِ سبة لألجزاء الداخلية ال تحتاج إ فحص أو   أما بال

ا   ١/٤ يل التعامل مع س  تصميم اآلالت ل

صائص التالية:ايجب أن يتو  ١/٤/١ ا ا نا ّوِ  فر  اآلالت أو أي أجزاٍء من م

ان )أ ا بأمان.التعا إم ا ونقل  مل مع

ا.  )ب نا ّوِ ا بأمان دون إتالف مل ا بحيث ُيمكن تخز ا وتصميم  عبئ

ا  -يجب  ١/٤/٢ نا ّوِ يجة لعدم  -عند نقل اآلالت أو أي جزء من م دوث أي تحرُّك مفا أو مخاطر ن انية  ناك إم ون  أالَّ ي
ان التعامل مع اآلالت أو أي جزء  االت ال يحول وزن اآلالت أو االستقرار، طاملا  ا وفًقا لإلرشادات، أما  ا نا ّوِ من م

تلفة  ا ا نا ّوِ ا أو م ل ا أو ش ا -م ا يدو ا دون نقل نا ّوِ اطات ب، فيجب أن تفي اآلالت أو أي أجزاء من م االش
 التالية:

قات للرفع. )أ دة بم ون ُمزوَّ  أن ت

مة بحيث يمكن تر  )ب ون ُمصمَّ قات.أن ت ذه امل ا مع   كي

ولة. )ج س ا  س رفع از رفع لي كيب ج زة ل َّ أة/ُمج يَّ ون ُم  أن ت

١/٤/٣ : ا، فيجب مراعاة ما ي ا يدو  عند نقل اآلالت أو أٍيّ من أجزا

ولة. )أ س ون قابلة للنقل   أن ت

زة للرفع والتحرك بأمان. )ب َّ ون ُمج  أن ت

بات خاصة للتعامل مع األدوات أو أجزاء اآلالت  خاذ ترت جب كذلك اّتِ انت خفيفة و ن  ون خطرة، ح و ال قد ت
 الوزن.

ئة العمل   ١/٥  ب

د  -يجب  دَّ ى حّدٍ ممكن، مع مراعاة توف الظروف  - ظل ظروف االستخدام ا ل إ أد ي الذي يواجه املشّغِ اد البد تقليل اإلج
ي  ة املرحة مثل:البي

ل. )أ ا ع التحمُّ ا وقدر عاد اآللة وقو ل بتغي أ  السماح للُمشّغِ

ل. )ب شّغِ
ولة حركة املُ افية لس  توف مساحة 

د لآلالت. )ج دَّ ل العمل ا  عدم تجاوز معدَّ

ًال. )د ا مطوَّ ً ل لآللة، خاصة ال تتطلب ترك ادة عمليات مراقبة املُشّغِ  تجنُّب ز

ة املست )ه ن.عديل واج ل  خدم/اآللة بما يتما مع طبيعة املشّغِ

شغيل   ١/٦  مواضع ال
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ا  انت اآلالت نفس ل، أو إذا  ة وسالمة املشّغِ ل مصدًرا للمخاطر ع  ئة ُتمّثِ ا  ب و استخدام ذه اآلالت  ان الغرض من  إذا 
افية تضمن وجود ظروف عمل جيدة للم طر، فيجب توف وسائل  ل مصدًرا ل جب أن ُتمّثِ عة، و ل ضد أي مخاطر متوقَّ شّغِ

شغيل مزودًا  ون موضع ال ورة  البند ( بمقصورةي زة لتحقيق املتطلبات املذ مة أو مج ان ١/٥مناسبة مصمَّ ) أعاله، م ما 
روج من  ن نقطة ا جب كذلك أن ُتمّكِ  مخرج طوارئ ة اإلخالء السرع، وعالوة ع ذلك،  فإنه يجب توفاملقصور ذلك مناسًبا، و

ان العمل. لة، فيجب الرجوع أيًضا إ م سبة لآلالت املتنّقِ رج املعتاد، أما بال َ   اتجاه غ اتجاه ا

 املقاعد   ١/٧

ل مواضع (أماكن) العمل جزء ِ
ّ ش ذه املواضع بطرقة  اً ُ م  جب أن ُتصمَّ ون املقعد مرفًقا مع اآللة، بحيث ال يتجزأ من اآللة، و ي

 م ما سمحت ظروف العمل بذلك.وذلك 

ون املقعد مناسًبا  ل، وعالوة ع ذلك، فيجب أن ي ًحا للمشّغِ جب أن يمنح املقعد موضًعا ثابًتا ومر  و
ب م، ا وقر زة التحكُّ ولةمن أج س  .ح يمكن التحكم بالعمل 

ازات، فيجب تصميم املقعد وتركيبه بطرقة من  انت اآلالت معرَّضة لال ذا  ى و ل إ أد ازات املنقولة إ املشّغِ ا تقليل اال شأ
ل،  ا املشّغِ شغيلية ال يمكن أن يتعرَّض ل ل جميع الضغوط ال ون املقعد مصمًما لتحمُّ ل معقول، وجب أن ي ش درجة ُمْمكنة و

ن مغطى بمادة مقاومة لال  ل، فيجب توف سناد للقدم  نزالق.وعند عدم وجود أرضية تحت أقدام املشّغِ

م     ٢  أنظمة التحكُّ

زة التحكم   ٢/١  أج

زة التحكم: ٢/١/١ ون أج  يجب أن ت

ان ذلك ممكًنا. )أ ا، باستخدام الصور التوضيحية م ما  ة للعيان وقابلة للتعرُّف عل  وا

ا بأمان دون تردُّ موضوعة  موا )ب شغيل سمح ب دار  الوقت، وكذلك دون وجود احتمالية قع  دوث د أو إ
س.  ل

ا. )ج سقة مع وظيف َّ ا م مة بطرقة تجعل حرك  ُمصمَّ

شغيل أو  )د م مثل وجود مفتاح ال زة التحكُّ طر، فيما عدا حاالت الضرورة لبعض أج واقعة خارج نطاق ا
 اإليقاف، وذلك  حاالت الطوارئ.

ب  وقوع مخاطر إضافية. )ه س  موضوعة  مواقع آمنة ح ال ت

مة ل )و ة وُمصمَّ ا بإجراء محدد.محميَّ شغيل طر والطوارئ، بحيث يمكن   الستخدام  حاالت ا

زة اإليقاف عند  )ز تمام خاص بأج جب إيالء ا عة، و شغيلية املتوقَّ ل القوى ال ا من تحمُّ عة بطرقة ُتمّكِ ُمصنَّ
ة. شغيلية كب ا كذلك إ قوى  عرُّض  حاالت الطوارئ ال ُيحتمل 

ا تواصل  ٢/١/٢ االت ال ال يوجد ف دة، خاصة تلك ا ب لتنفيذ إجراءات متعّدِ م وُتركَّ زة التحكُّ ا أج م ف االت ال ُتصمَّ  ا
ل وا عندما يقت األمر ذلك  ش باعه  ص وآخر، فيجب كتابة اإلجراء الواجب اّتِ ن   ب

شغيل مع اإلجراء الذي يجب القيام به، مع  يجب ٢/١/٣ ا لل ا ومقاوم ا وأسلوب نقل سيق زة التحكم بحيث يتوافق ت ب أج ترت
ية. سبان الظروف البي  األخذ  ا
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ا  ٢/١/٤ ل قادًرا ع قراء شّغِ
ون املُ جب أن ي شغيل اآلمن، و ة لل د اآلالت باملؤشرات املطلو  يجب تزو

 من موضع التحكم.

م، باإلضافة إ ضرورة تصميم  ٢/١/٥ طر  جميع مواضع التحكُّ ص  منطقة ا ل من عدم وجود أي  شّغِ
يجب أن يتأكد املُ

انية تطبيق أّيٍ  ر إم
عذُّ طر، وعند  ص داخل نطاق ا شغيله عند عدم وجود أي  م بطرقة تمنع بدء  نظام التحكُّ

عِطي نظام الت ُ شغيل اآلالت، مع إعطاء وقت من تلك اإلجراءات، فيجب أن  ما قبل بدء  ل م إنذارا صوتيا أو مرئيا أو  حكُّ
شغيل اآلالت. طر أو منع  طر منطقة ا ن ل اص املعرَّض  اٍف ملغادرة األ

ان وا -إذا لزم األمر  -يجب  ٢/١/٦ م  اآلالت من مواضع التحكم فقط، ال توجد  م حد توف وسائل تضمن اقتصار التحكُّ
م بطرقة تجعل استخدام  ب تصميم نظام التحكُّ دة مسبًقا، وعند وجود أك من موضع تحكم، في أو عدة أماكن محدَّ
م  حاالت اإليقاف أو التوقُّف الطارئ  ناء عناصر التحكُّ موضع واحد يحول دون استخدام املواضع األخرى، باست

الة طارئة).  يجة   (ن

شغيل  ٢/١/٧ ة، عندما يمكن  م املطلو زة التحكُّ ل موضع بجميع أج د  ، فيجب تزو ن أو أك شغيل اثن  َ اآللة من خالل موض
م البعض،  عض لون عمل  شّغِ

عيق املُ ُ طردون أن  عرف اآلخرن ل  .ودون 

شغيل   ٢/٢  بدء ال

شغيل اآلالت  ل فقط)، وذلبيجب أن يبدأ  شّغِ
رادة من املُ شغيل املقصود (بقرار و ذا الغرض.ال ز ل َّ ُ م ا از التحكُّ  ك من خالل ج

االت التالية: ذا الشرط نفسه ينطبق  ا  و

ب. )أ ان الس عد التوقُّف أًيا  شغيل اآلالت   إعادة 

ُّ كب )ب غ شغيل. وقوع    ظروف ال

شغيل وع الرغم من  ات  ظروف ال غي شغيل اآلالت أو إجراء  شغيل بذلك، فيمكن إعادة  از آخر، بخالف ال املقصود 
ذا الغرض، ع أالَّ يؤدي ذلك إ حدوث حالة خطرة. ز ل َّ ُ م ا از التحكُّ  ج

ا أو إجراء  عد إيقاف ا  شغيل شغيل اآلالت أو إعادة  ون من املمكن بدء  ي، فقد ي عمل  الوضع التلقا سبة لآلالت ال  ال و
شر  ل  شغيل دون تدخُّ ٍ  ظروف ال  ي، شرطة أالَّ يؤدي ذلك إ أي وضٍع خطر.غي

انية شغيل، ومن ثم إم تصة ببدء ال م ا زة التحكُّ شتمل اآلالت ع العديد من أج طر وعندما  ن ل ل شّغِ
عض املُ ، عرض 

فه  شغيل أو توقُّ اطات السالمة بدء ال ذا اقتضت اش اطر، و ذه ا زة إضافية للقضاء ع  د، فيجب تركيب أج سلسل محدَّ  
يح. ب ال ت ذه العمليات بال زة تضمن تطبيق  ناك أج ون   فيجب أن ي

شغيل   ٢/٣  إيقاف ال

شغيل العادي ٢/٣/١  إيقاف ال

ل آمن. )أ ش ف التام  ا من االنتقال، إ وضع التوقُّ م يمّكِ
از تحكُّ د اآلالت بج  يجب تزو

از  )ب دا بج ل موضع عمل مزوَّ ون  اطر يجب أن ي ناًدا إ ا ا، اس عض وظائف اآلالت أو جميع م إليقاف  تحكُّ
ل آمن. ش ل اآلالت  شغَّ ُ  القائمة، إ أن 

م  )ج ة  أدوات التحكُّ شغيل اآلالت  -األولو ون  -املتعلقة بإيقاف  شغيل. يجب أن ت م املتعلقة ببدء ال  ألدوات التحكُّ



 ٠١-٠٨-٢١-١٨٠-م.إ 
 

 

 ٥٦من  ٤١الصفحة 
 

ون انقطاع اإلمداد  الطاقة عن  )د طرة يجب أن ي ا ا ف اآلالت أو وظائف ة تلقائيا بمجرد توقُّ الت املعنيَّ شّغِ
املُ

 عن العمل.

ميجب   )ه از تحكُّ ف  استخدام ج ة  -التوقُّ شغيليَّ الت، مع وجوب  -ألسباب  شّغِ
دون قطع اإلمداد  الطاقة عن املُ

ا. ف واإلبقاء عل  مراقبة حالة التوقُّ

ف  حالة الطوارئ  ٢/٣/٢  التوقُّ

د يجب ت )أ طر الفع أو زو زة إيقاف الطوارئ، وذلك لتفادي أوضاع/حاالت ا از واحد أو أك من أج اآلالت بج
 الوشيك. 

: )ب َ من ذلك ما ي ث س ُ 

ف، أو اآلالت ال ال  )١ ل من وقت التوقُّ ونه ال ُيقّلِ طر، إما ل م ا ا من  ف الطوارئ ف از توقُّ ل ج ُيقّلِ
عمل ع تفعيل اال  اطر.ألنه ال   حتياطات الالزمة للتعامل مع ا

 .شغال الثقيلةة ومعدات األ تنقلاآلالت امل )٢

ف: )ج از التوقُّ ون ج  يجب أن ي

سرعة. )٣ مكن الوصول إليه  ال، و انه س ا للعيان، وتحديد م  وا

ُّب  حدوث مخاطر إضافية. )٤ س طرة  أسرع وقت ممكن، دون ال شغيل ا  قادرا ع إيقاف عملية ال

ازات ( )٥ عض اال ا. vibration)قادرا ع إطالق  ان ذلك ضرورً ا، م ما   الوقائية أو السماح 

از إيقاف  )د عشيق ج ذا األمر من خالل  ف، فيجب دعم  ي أمر التوقُّ عد تلّقِ از إيقاف الطوارئ  شيط ج بمجرد ت
ذا التعشيق ع وجه التحديد. يمكنالطوارئ ح   تجاوز 

عشيق )ه شغيل  يجب عدم  از إالَّ من خالل ال عشيق ا ف، بحيث ال يمكن فك  شغيل أمر التوقُّ از دون  ا
شغيل فقط. سمح بإعادة ال شغيل اآللة، بل  از إ إعادة  عشيق ا جب أالَّ يؤدي فك  يح فقط، و  ال

غض النظر عن وضع )و عمل  جميع األوقات،  ون وظيفة إيقاف الطوارئ ُمتاحة و شغيل. يجب أن ت  ال

ا. )ز ون بديًال ع ماية األخرى دون أن ت زة إيقاف الطوارئ تداب ا  يجب أن تدعم أج

 تجميع اآلالت   ٢/٤

م  زة تحكُّ ف، بما  ذلك أج م من التوقُّ ن عناصر التحكُّ ا بطرقة ُتمّكِ ا لتعمل مًعا، فيجب تصميم عند تصميم اآلالت أو أجزاء م
ا  ون لد شغيل الطوارئ، وأن ي ان استمرار ال ات ذات العالقة، وال سيما إذا  شغيل اآلالت، وجميع املعدَّ القدرة ع إيقاف 

ل خطورة. ِ
ّ ش ُ 

شغيل   ٢/٥  اختيار أوضاع التحكم أو ال

ناء إيقاف  ٢/٥/١ شغيل األخرى، باست م أو ال د جميع أوضاع التحكُّ ّدِ شغيل ا م أو ال  الطوارئ.يجب أن ُيل وضع التحكُّ

شغيل، األمر الذي يتطلَّب  ٢/٥/٢ م أو ال دة من التحكُّ ا  أوضاع متعّدِ سمح باستخدام بة بطرقة  مة وُمركَّ انت اآلالت ُمصمَّ إذا 
ل  د وضع يمكن تأمينه   دة بُمحّدِ ذه اآلالت مزوَّ ون  شغيل مختلفة، فيجب أن ت تفعيل تداب وقائية أو إجراءات 

م واحد.املواضع، وأن ت شغيل أو تحكُّ ة ومتوافقة مع وضع  دات الوضع وا ل محّدِ  ون 
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عمل ع تقييد استخدام وظائف معينة  اآلالت لفئات معينة من  ٢/٥/٣ د بطرقة تحديد أخرى،  ّدِ
ُ بدال ا يمكن اس

ن.  املشغل

ون اآلالت  ٢/٥/٤ شغيل  -يجب أن ت عض حاالت ال لة للعمل ح لو  -  َّ ي أو  زلأمؤ از الوقا لا جب أن عطَّ يح، و د  ي ُمحّدِ
ي  وقت واحد: م قادرا ع القيام باآل شغيل أو وضع التحكُّ  ال

شغيل األخرى. )أ م أو ال  عطيل جميع أوضاع التحكُّ

طرة فقط ب )ب شغيل الوظائف ا انية  م ال تتطلَّب إجراءات مستدامة.أإم زة التحكُّ  ج

شغيل  )ج انية  طرة  حاالت الوظائفإم تبة ع  ا طر املنخفض فقط، مع منع العواقب الوخيمة امل ا
اطر.  ا

طرة  )د شغيل أي من الوظائف ا شغيل املقصودة أو غ املقصودة، وذلك من خالل بمنع  إجراءات ال
شِعرات اآلالت.  مس

ستوَف  ٢/٥/٥ ُ ّشِ  إذا لم  شغيل تداب وقائية الشروط األرعة أعاله  نفس الوقت، فيجب أن ُي د وضع التحكم أو ال ط محّدِ
م  ل قادًرا ع التحكُّ شّغِ

ون املُ اإلضافة إ ذلك، فيجب أن ي مة لضمان توف نطاق تدخل آمن، و شغيل بأخرى ُمصمَّ
ا من نقطة التعديل. عمل عل  األجزاء ال 

ي   ٢/٦ را  انقطاع مصدر التيار الك

ي إ وقوع حاالت يجب أالَّ يؤدي انقط ٢/٦/١ را عد االنقطاع، أو حدوث تذبذب  التيار الك ي أو إعادة إيصاله  را اع التيار الك
ل خطورة.  ُتمّثِ

تمام خاص ملا ي ٢/٦/٢  :يجب إيالء ا

. )أ ل مفا ش شغيل اآلالت   حظر بدء 

غي خاصيات اآلالت بطرقة عشوائية،  )ب  إ أوضاع خطرة (حوادث) أو حاالت تمثل خطورة. تفعدم 

 حظر منع إيقاف اآلالت عند إعطاء أمر باإليقاف. )ج

رص ع عدم سقوط أو تطاير األجزاء املتحّرِكة من اآلالت. )د  ا

ا. )ه ان نوع ما  ي أو اليدوي لألجزاء املتحّرِكة، م ف التلقا  عدم إعاقة التوقُّ

ماية فّعالة تماما أو )و زة ا ف. بقاء أج  قادرة ع إصدار أمر بالتوقُّ

انيكية      ٣ اطر املي  الوقاية من ا

 خطر فقدان االستقرار    ٣/١

ا لتجنُّب خطر االنقالب أو السقوط أو التحرك العر (غ  ا مستقرة بالقدر ال ا وتركيبا نا ّوِ ون اآلالت وم يجب أن ت
شغيل اآلالت.املقصود) أثناء النقل أو التجميع أو التفكيك   أو أي عمل آخر يتعلق ب

ِب
ّ يت املناسب مع اإلشارة إ ذلك  كت افًيا، فيجب توف وسائل للتث يح ال يوفر ثباًتا  ا ال ل اآلالت أو تركي ان ش ذا   و

 اإلرشادات.
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شغيل   ٣/٢  خطر التفكيك أثناء ال

تلفة بطرقة  ٣/٢/١ ا ا ا.يجب تج أجزاء اآلالت وروابط ا عند استخدام ل الضغوط الواقعة عل ا بتحمُّ  سمح ل

ور عالمات الب أو التقادم أو  ٣/٢/٢ عة، وال سيما عند ظ ئة العمل املتوقَّ ناسب متانة املواد املستخدمة مع طبيعة ب يجب أن ت
اك. ل أو االحت  التآ

ش  ٣/٢/٣ ُ جب أن  ة ألغراض السالمة، و ش والصيانة املطلو ِّ اإلرشادات نوع ومعدل تكرار عمليات التفت يجب أن تو
ا. -عندما يقت األمر  –اإلرشادات  بدال د اس  إ األجزاء املعرَّضة للب واملعاي ال ُتحّدِ

عض أجزاء اآل ٣/٢/٤ ا خطر من انفصال  االت ال يوجد ف يت  ا ا بالرغم من اتخاذ تداب السالمة، فيجب تث ك لة أو تفكُّ
سمح باحتواء الشظايا لتفادي حدوث أوضاع خطرة. ا بطرقة  ا أو حماي ة أو وضع  األجزاء املعنيَّ

ب الصلبة واملرنة ال تنقل السوائل  ٣/٢/٥ ل من األناب ون  ل قادرة  -خاصة تلك ال تقع تحت ضغط عاٍل  -يجب أن ت ع تحمُّ
اء  تة بقوة لضمان عدم وجود مخاطر جرَّ َّ ة وُمث ون محميَّ جب أن ت تملة، و ارجية ا الضغوط الداخلية وا

 االستخدام.

طر: ٣/٢/٦ اص ل عرُّض األ يفاء الشروط أدناه، وذلك لتجنُّب  ة تلقائًيا، فيجب اس ى اآللة بمواد املعا غذَّ ُ  عندما 

ن حدوث ند ع )أ شغيل.تالمس ب ا الطبيعية وقابلة لل ون اآللة  حال  املشغولة (قطعة العمل) واآللة، فيجب أن ت

ا  )ب شغيل اآللة أو إيقاف طأ)، بأو  (بقصدعند بدء  ن حركة التغذية ا ناك تناسق ب ون   وحركة اآللة.فيجب أن ي

ا             ٣/٣ اطر الناتجة عن سقوط األجسام أو تطاير  ا

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

واف أو الزوايا ٣/٣/١ اطر املتعلقة باألسطح أو ا  ا

از  ون أجزاء ا ا  -يجب أالَّ ت َّب  حدوث  -ال يمكن الوصول إل س ذات حواف أو زوايا حادة، أو ذات أسطح خشنة، مما قد ي
داف االستخدام. إصابات، وذلك سمح به أ  بقدر ما 

اطر املتعلقة باآلالت املركبة ٣/٣/٢  ا

ل عنصر ع حد ن من استخدام  ب بطرقة ُتمّكِ
م اآلالت وُتركَّ اجة إ استخدام العناصر األخرى، ال ةيجب أن ُتصمَّ ، دون ا

غرض تن ستخدم اآلالت  ُ ا، وذلك عندما  ل خطًرا ع مستخدم ِ
ّ ش ُ فيذ عمليات مختلفة تتطلب إزالة قطعة العمل املوجودة، قد 

ل منفصل. ش ا  ة أو إيقاف ميَّ شغيل أي عنصر من العناصر غ ا انية بدء  ا، مما يتطلب إم ل عملية وأخرى يدوً ن   وذلك ب

شغيل ٣/٣/٣ اطر املتعلقة بتغي ظروف ال  ا

شغيل  ظروف مختلفة، يئة  عندما تؤدي اآلالت عمليات  ا  ا بطرقة يمكن من خالل ا وتركي يئ ا و يع ا وتص فيجب تصميم
ذه الظروف بأمان وموثوقية. عديل   و

اطر املتعلقة باألجزاء املتحركة ٣/٣/٤  ا

ب بطرقة تمنع مخاطر التالمس الذي يمكن أن يؤدي إ وقوع حوادث، أو م األجزاء املتحركة من اآللة وُتركَّ د  يجب أن ُتصمَّ أن تزوَّ
زة وقائية.  بأج
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طوات الالزمة ملنع التعطُّل لألجزاء املتحّرِكة من اآللة املشاِركة  العمل، وعند وجود احتمال  غ اإلرادي يجب اتخاذ جميع ا
عطُّل  دة (املالئمة) إن أمكن ذلك،  -ع الرغم من اتخاذ االحتياطات الالزمة  -دوث  دَّ ماية ا زة وأدوات ا فيجب توف أج

عطُّل املعدات بأمان.   بما يمنع 

ِّ اإلرشادات والعالمات املُ  جب أن تو ا.و زة الوقائية املالئمة وكيفية استخدام ذه األج تة ع اآلالت نوعية  َّ  ث

اطر الناتجة عن األجزاء املتحركة ٣/٣/٥ ماية ضد ا  نوع ا

جب كذلك  اطر، و شغيل األجزاء املتحركة وفقا لنوع ا اطر الناتجة عن  ماية من ا زة ا يجب اختيار الواقيات أو أج
 دات أدناه للمساعدة  االختيار.استخدام اإلرشا

اطر الناتجة عن األجزاء املتحركة من اآللة ال تقوم بالعمل بما  ماية األفراد ضد ا مة  زة الوقاية املُصمَّ سم أج يجب أن ت
:  ي

ون وفقا للواقياتإما أن  )١  أدناه. ٤/٢/١الثابتة الواردة  البند  ت

ون وفقا للواقيات املتحركة (امل )٢  أدناه. ٤/٢/٢قفلة) الواردة  البند أو ت

ض الدخول املتكرر. ب استخدام الواقيات املتحركة (املقفلة) عندما ُيف  ع أنه ي

 بالعملية نقل األجزاء املتصلة ٣/٣/٦

ماية  زة ا ون الواقيات أو أج اطر الناتجة عن األجزاء املتحّرِكة -يجب أن ت ماية األفراد ضد ا مة  املتصلة بالعملية  املصمَّ
يارات التالية: –  ضمن أحد ا

ون وفقا للواقيات الثابتة الواردة  البند  )أ  أدناه. ٤/٢/١إما أن ت

شابكة الواردة  البند  )ب ون وفقا للواقيات املتحركة امل  أدناه. ٤/٢/٢أو ت

ل الواردة  البند  )ج زة حماية املشّغِ ون وفقا ألج  أدناه. ٤/٢/٢أو ت

ون مز  )د يارات أعاله.أو ت  جا من ا

ب ضرورة تدخل  س شغيل  عض األجزاء املتحّرِكة املتصلة بال امل إ  ل  ش ن من الوصول  و حالة عدم التمكُّ
: د تلك األجزاء بما ي ل  العمليات، فيجب تزو  املشّغِ

زة واقية ثابتة أو  )أ ستخَدم أثناء العمل. متحّرِكة ُمقفلة تمنعأج ُ شغيل ال لم   الوصول إ األجزاء املتحّرِكة املتصلة بال

و  )ب شغيل  ٤/٢/٢ البند وارد واقيات قابلة للتعديل وفقا ملا  أدناه، بما يمنع الوصول إ األجزاء املتحّرِكة املتصلة بال
ا.  املتحّرِكة حينما يراد الوصول إل

ات غ  ٣/٣/٧ ا مخاطر التحرُّ م   املتحكَّ

ل –عند إيقاف أي جزء من أجزاء اآللة  -يجب  ِ
ّ ش ُ امل، وجب أال  ل  ش  ذلك أي خطورة. أن تتوقف اآللة 

زة     ٤ ة ألج صائص املطلو مايةالوقاية و ا  ا

 املتطلبات العامة    ٤/١

صائص التالية:ايجب أن يتو  ٤/١/١ ماية ا زة ا  فر  الواقيات وأج
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ون ذات  )أ ل صلب.ت  ي

ل آمن. )ب ش َّت   ُتث

ي إ أي مخاطر إضافية. )ج  ال تؤّدِ

اعدم  )د ا تخط شغيل ولة. أو عدم   س

طر. )ه افية من منطقة ا  ُتوضع ع مسافة 

 عدم عرقلة عمليات اإلنتاج. )و

بدال األدوات وتنفيذ أعمال الصيانة  )ز كيب أو اس ن من تنفيذ العمل األسا فيما يتعلق ب الوصول تقييد بُتمّكِ
ان ذلك ممكًنا. ماية، م  از ا عطيل ج از أو  اجة إ إزالة ا ا إ منطقة تنفيذ العمليات دون ا  حصرً

زة الوقاية  ٤/١/٢ عمل أج ماية  -لما أمكن ذلك  -يجب أن  ماية من األجسام أو املواد املتطايرة أو الساقطة، وكذلك ا ع ا
ش  غيل اآلالت.من االنبعاثات الناتجة عن 

اصة    ٤/٢ زة الوقاية ا  متطلبات أج

زة الوقاية الثابتة ٤/٢/١  أج

شغيل العادي أو أعمال الثابتة  )أ ا أثناء ال طرة ال يمكن إزال ات ا  عبارة عن أغطية تمنع الوصول إ أجزاء املعدَّ
ل من األغطية واألجزاء األخرى  عد  ا ضمن  ال يمكن -التنظيف أو الصيانة، وُ ع أو املتخصص إزال ل أو الصا للُمشّغِ

ات، ول اً جزء –األسا ع اآلالت عمله  ل املعدَّ ي زة وقاية.  ستمن   أج

ا بأدوات خاصة فقط. )ب ا أو إزال زة الوقاية الثابتة من خالل أنظمة يمكن فتح  يجب التأكد من وضع أج

زة الوقاية أو )ج يت متصلة بأج لما أمكن ذلك. يجب أن تظل أنظمة التث زة الوقاية   اآلالت عند إزالة أج

لما أمكن ذلك. )د ا،  اصة  يت ا زة التث ا دون أج ا زة الوقاية  م ستقر أج  يجب أال 

شابكة   ٤/٢/٢ واجز املتحّرِكة امل  ا

شابكة يجب أن: )أ واجز املتحّرِكة امل  ا

لما أمكن. )١ ا   تظل متصلة باآللة عند فتح

م وُتركَّ  )٢ ا إالَّ ُتصمَّ عديل  إجراء ُمعتَمد.بب بطرقة ال يمكن 

عشيق ي )٣ از  شابكة بج زة الوقاية املتحركة امل  :ضمن ما ييجب أن ترتبط أج

زة الوقاية.  طرة ح غلق أج  منع بدء وظائف اآللة ا

زة الوقاية غ  ون أج  مغلقة. إصدار أمر إيقاف عندما ت

طرة، فيجب أن ترتبط الواقيات املتحّرِكة  )ب ف الوظائف ا طر قبل توقُّ ل من الوصول إ منطقة ا شّغِ
م ما تمكن املُ

از التعشيق الذي  ، باإلضافة إ ج از الوا از قفل ا  :يضمن ما يبج

ام قفله.  ح از الوا و طرة ح غلق ا  منع بدء وظائف اآلالت ا



 ٠١-٠٨-٢١-١٨٠-م.إ 
 

 

 ٥٦من  ٤٦الصفحة 
 

افظة ع   از الوقاية مغلًقا ح التأكد من زوال مخاطر اإلصابة الناتجة عن وظائف ا از ج بقاء ا
طرة.  اآللة ا

ا. )ج نا ّوِ عطُّل أحد م ف وظائف اآللة عند فقد أو  زة الوقاية املتحّرِكة املقفلة بطرقة تمنع بدء أو توقُّ  يجب تصميم أج

د ا ٤/٢/٣  لوصول الواقيات القابلة للتعديل ال ُتقّيِ

ون: د الوصول إ تلك املواضع من األجزاء املتحّرِكة الالزمة للعمل يجب أن ت  الواقيات القابلة للتعديل ال ُتقّيِ

ا أو تلقائًيا وذلك وفقا لنوع العمل. )أ  قابلة للتعديل يدوً

ل سرع دون استخدام األدوات. )ب ش  قابلة للتعديل 

ماية ٤/٢/٤ زة ا اصة ألج  املتطلبات ا

: )أ سمح بـما ي م بطرقة  ا مع نظام التحكُّ ماية ودمج زة ا  يجب تصميم أج

ا. )١ ل الوصول إل شغيل األجزاء املتحّرِكة  الوقت الذي يمكن للُمشّغِ انية   عدم إم

ركة. )٢  عدم وصول األفراد إ األجزاء املتحركة  الوقت الذي ال تزال فيه تلك األجزاء  وضع ا

ا.منع بدء أو توقُّ  )٣ ل عّطِ ا أو  نا ّوِ طرة لآللة عند فقدان أحد م  ف الوظائف ا

د. )ب ماية القابلة للتعديل من خالل إجراء محدَّ زة ا عديل أج  يجب 

وادث األخرى    ٥ اطر الناتجة عن ا  ا

 اإلمداد بالطاقة   ٥/١

ز  )أ بة وُمج مة وُمركَّ ي ُمصمَّ را صلة بالتيار الك ون اآللة املتَّ ة بطرقة تمنع حدوث األخطار ذات الطبيعة يجب أن ت
ائية. ر  الك

د  )ب ائية ذات ا ر زة الك ا  الالئحة الفنية للمعدات واألج ستو اآلالت متطلبات السالمة املنصوص عل يجب أن 
 املنخفض.

اء الساكنة   ٥/٢ ر  الك

ا بطرقة تمنع أو تُحدُّ من احتمالية تراكم  ا بنظام تفرغ.يجب تصميم اآلالت وتركي د ة، أو تزو ط رية ا نات الك  ال

ائية ٥/٣ ر  مصادر إمدادات طاقة غ ك

ى اآللة  غذَّ ُ تملة املرتبطة عندما  اطر ا ا بحيث يمكن تفادي جميع ا ا وتج اء، فيجب تصميم ر بمصدر طاقة غ الك
 الطاقة األخرى. بمصادر

كيب ٥/٤  األخطاء  ال

ل األخطاء  ٥/٤/١ ِ
ّ ش ُ ا عند تركيب أو إعادة تركيب أجزاء معينة  اآللة  -قد  تمل حدو طر، إالَّ أن حدوث ذلك  -ا مصدًرا ل

ذه األجزاء  ن  و ب طرقة تصميم وت افية ع تلك األجزاء  عد أمراً س جب وضع املعلومات اإلرشادية  غ مقبول، و
ا، و  اصة  اصة بطرقة أو ع العلب ا ا ع األجزاء املتحّرِكة والعلب ا يت (وضع) املعلومات اإلرشادية نفس جب تث

اطر. ركة لتفادي وقوع ا ات ا ِّ اتجا  ُتو
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بيجب أن يتضمن  ٥/٤/٢ ِ
ّ اطر. - عند الضرورة -اإلرشادات  كت  معلومات مستفيضة عن تلك ا

اطئة مصدًرا  ٥/٤/٣ ل التوصيالت ا ِ
ّ ش ُ جب وضع قد  ب طرقة تصميم اآللة، و س عدُّ غ ممكن  ُ ذا األمر  للمخاطر، إالَّ أن 

لما أمكن ذلك. ي  را ا، وكذلك ع وسائل الرط الك افية ع األجزاء املراد توصيل يت) معلومات إرشادية   (تث

رارة القصوى    ٥/٥  درجات ا

دة ملنع مخاطر اإل  اتخاذ احتياطاتجب ي ٥/٥/١ ا أو من املواد ُمحدَّ اب م ل ألجزاء اآلالت أو االق شّغِ
صابة الناتجة عن مالمسة املُ

رارة املرتفعة أو املنخفضة.  ذات ا

طوات الضرورة لتجنُّب مخاطر املواد الساخنة أو الباردة املتناثرة، الناتجة عن عمل اآللة. ٥/٥/٢  يجب اتخاذ ا

رائق ٥/٦  ا

ا  ب اآللة يجب تصميم اآلالت وتركي س رارة  طر من ارتفاع درجة ا رائق، أو ا شوب ا ساعد ع تفادي خطر  بطرقة 
عض اآلالت. ا من املواد الناتجة عن استخدام  طر من الغازات أو السوائل أو الغبار أو األبخرة أو غ ا، أو ا  نفس

 االنفجارات ٥/٧

طر من انفجار اآل ا من يجب تصميم اآلالت بطرقة تمنع ا ب الغازات أو السوائل أو الغبار أو األبخرة أو غ س ا، أو  الت نفس
ا. شغيل اآلالت أو املواد املستخدمة ف  املواد الناتجة عن 

ستو اآلالت  يجة استخدام اآلالت  -يجب أن  ملتطلبات اللوائح الفنية واملواصفات القياسية ذات   -م ما ُوجد خطر انفجار ن
ات املستخدمة  األجواء القابلة لالنفجار.العالقة بت  صميم واستخدام املعدَّ

 الضوضاء ٥/٨

ى مستوى ممكن، مع  ٥/٨/١ اطر الناتجة عن انبعاثات الضوضاء إ أد ل) من ا ا بطرقة َتحدُّ (ُتقّلِ يجب تصميم اآلالت وتركي
ة املتقدمة، وتوف وسائل تقليل   الضوضاء، والسيما عند مصادر الضوضاء.مراعاة استخدام الوسائل التقنيَّ

ية آلالت مماثلة. ٥/٨/٢ س  يمكن تقييم مستوى انبعاث الضوضاء بالرجوع إ بيانات االنبعاثات ال

ازات ٥/٩  اال

ى  ٥/٩/١ ا إ أد ازات الصادرة م اطر الناتجة عن اال ل) من ا ا بطرقة َتحدُّ (ُتقّلِ مستوى، مع يجب تصميم اآلالت وتركي
ازات. ازات، والسيما عند مصادر اال م التق وتوف وسائل تقليل اال  مراعاة استخدام وسائل التقدُّ

ية  آالت مماثلة. ٥/٩/٢ س ازات بالرجوع إ بيانات االنبعاثات ال  يمكن تقييم مستوى انبعاثات اال

 اإلشعاع ٥/١٠

ى مستوى ممكن، بحيث ال تؤثر سلًبا يجب منع انبعاثات اإلشعاعات غ  ٥/١٠/١ ا إ أد ا أو تخفيض  األفراد. املرغوب ف

شغيل والتنظيف، وعند وجود  ٥/١٠/٢ ى الحتياج اآللة أثناء ال يجب أالَّ تزد االنبعاثات اإلشعاعية األيونية ع املستوى األد
 خطر، فإنه يجب تطبيق االحتياطات/اإلجراءات الوقائية الالزمة.

نة  ٥/١٠/٣ شغيل والتنظيف  -يجب أالَّ تزد االنبعاثات اإلشعاعية الوظيفية غ املؤ ات ال ال تؤثر سلبًا  -أثناء ال ع املستو
 ة وسالمة األفراد. 

ر ٥/١١  إشعاع الل
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ر  –يجب  : -عند استخدام معدات الل  مراعاة ما ي

ر املوجودة  اآلالت وتر  )أ .يجب تصميم معدات الل ل مفا ش ا بطرقة تمنع انبعاث اإلشعاعات   كي

اس أو  )ب ع ال واإلشعاع الناتج عن اال ر املوجودة  اآلالت بطرقة تجعل اإلشعاع الفعَّ يجب حماية معدات الل
ة. شار، واإلشعاع الثانوي غ ضار بال  االن

َّب املعدات البصرة  )ج س صة ملراقبة معدات الل -يجب أالَّ ت صَّ ا ا عديل ب  -ر أو  س ية   حدوث أي مخاطر 
ر.   أشعة الل

طرة   ٥/١٢  انبعاثات املواد ا

ن يجب تصميم اآلالت  ٥/١٢/١ لد والعين ا ل ا أو مالمس طرة أو ابتالع شاق املواد ا ساعد ع تجنُّب است ا بطرقة  وتركي
اطية لد. واألغشية ا ا ل اق  أو اخ

ون اآللة  ٥/١٢/٢ ا  -يجب أن ت طر ال ال يمكن تجنُّ ا  - حاالت ا طرة أو تفرغ ساعد ع احتواء املواد ا زة بطرقة  ُمج
ا  ة بطرقة أخرى ذات فعالية مماثلة.باأو ترسي  لرش باملياه أو التنقية أو املعا

زة احتواء أو تفرغ بطرقة تحقق ٥/١٢/٣ َّت أج ل ك أثناء  يجب أن ُتث ش ر احتواء العملية  ، وذلك عندما يتعذَّ أق تأث
شغيل العادي لآللة.  ال

  خطر تقييد حركة األفراد داخل اآلالت   ٥/١٣

ا  ا بطرقةيجب تصميم اآلالت وتركي ي ا،  وتث سم داخل ر ذلك، فيجب توف طرقة تحول دون انحشار أجزاء من ا عذَّ ن  و
 لطلب املساعدة.

 مخاطر االنزالق أو االنحصار أو السقوط   ٥/١٤

ا  -يجب تصميم وتركيب أجزاء اآلالت  ٥/١٤/١ ا أو يقفون عل م أو  -ال يتحرك األفراد حول م أو احتجاز بطرقة تمنع انزالق
ا. م من عل  سقوط

د تلك األجزاء  ٥/١٤/٢ ة ثابتة تناسب ا -لما أمكن ذلك  -يجب أن ُتزوَّ فاظ ع بمقابض يدو نه من ا ل أو املستخدم، وُتمّكِ شّغِ
ملُ

 ثباته واستقراره.

ق    ٥/١٥  مخاطر صاعقة ال

ق  ماية من تأث صاعقة ال د اآلالت ال تحتاج إ ا ا  -يجب أن ُتزوَّ نات  -أثناء استخدام ذه ال بنظام خاص لتفرغ 
ائية إ األرض. ر  الك

 الظروف املناخية    ٥/١٦

ا يجب أن  فة بطرقة ُتمّكِ ئات مفتوحة أو غ مكيَّ صة للعمل سواًء  ب صَّ نات السالمة ومعدات الرفع ا ّوِ م اآلالت وم ُتصمَّ
ارة والرطبة. ة ا و ل آمن  األحوال ا ش  من العمل 

رومغناط   ٥/١٧ افق الك  متطلبات التو

رومغناط الناتج عن  يجب أالَّ يتجاوز  )أ شوش الك وِّ ال  ى الذينات السالمة ومعدات الرفع املستو اآلالت وم

زة الراديو أو معدات االتصاالت السلكية والالسلكية أو ُيؤثر  ا من املعدات ع النحو املطلوب عمل أج  .غ
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شوش فر ايجب أن يتو  )ب ماية من خطر ال اٍت ل نات السالمة ومعدات الرفع تج ّوِ  اآلالت وم

رومغناط ل جيد دون حدوث مخاطر غ الك ش عمل  ا  ع عند االستخدام، بما يجعل مقبولة عند  املُتوقَّ
ا صصة ل ا لألغراض ا  .استخدام

 الصيانة     ٦

 صيانة اآلالت    ٦/١

ن من تنفيذ عمليات التعديل والصيانة  يجب وضع مناطق ٦/١/١ طر، كما يجب التمكُّ التعديل والصيانة خارج مناطق ا
ف فيه اآلالت عن العمل.  واإلصالح والتنظيف  الوقت الذي تتوقَّ

ورة أعاله ألسباب فنية، فإنه يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة للتأكد من أن  ٦/١/٢ االت املذ ر تنفيذ حالة أو أك من ا عذَّ إذا 
ن  البند  و مب ا بأمان كما   أعاله. ٢/٥ذه العمليات يمكن تنفيذ

از كشف األعطال  يجب ٦/١/٣ ا من اآلالت، وذلك  الذي توف ج ات وذلك عند التعامل مع اآلالت املؤتمتة أو غ ُيرط باملعدَّ
االت القصوى.  ا

٦/١/٤  َّ غ ُ ولة وأمان، ع أن  س بدال  ر قابلة لإلزالة واالس ل متكّرِ ش ا  غي نات اآلالت املؤتمتة الالزم  ّوِ ون م يجب أن ت
دة.ذه ا دَّ شغيل ا نات باستخدام الوسائل الفنية الالزمة، وفقا لطرقة ال ّوِ  مل

دمة    ٦/٢ شغيل ونقاط ا  الوصول إ أوضاع ال

ا  عديل شغيل اآلالت، و لة أثناء  نات املَعيبة أو املتعّطِ ّوِ ميع امل سمح بالوصول اآلمن  ا بطرقة  يجب تصميم اآلالت وتركي
ا.  وصيان

 عزل مصادر الطاقة    ٦/٣

ون قابلة  ٦/٣/١ د بوضوح، وأن ت ذه العوازل أن ُتحدَّ ب ل ا عن جميع مصادر الطاقة، و عناصر خاصة لعزل د اآلالت  يجب تزو
ل غ  ان املشّغِ ذه العوازل قابلة للقفل، م ما  ون  ل خطرا ع األفراد، وأن ت ِ

ّ ش ُ ان إعادة االتصال  للقفل م ما 
ا  -قادر  انت الطاقة مقطوعة من عدمه. -من أي منطقة يمكنه الوصول إل ا إذا   ع التأكد ممَّ

ولة  ٦/٣/٢ ل س شغيل ب ي باآللة أمرا ممكنا، فيمكن إيقاف ال را ان توصيل التيار الك ق بإذا  س، شرطة أن يتحقَّ إزالة القا
س ُمزال. ل من أن القا شّغِ

 املُ

ائية لآللة أمرا ممكنا دون  -الطاقة  عد قطع إمداد -يجب  ٦/٣/٣ ر نة  الدارات الك ون تفرغ أي طاقة متبقية أو ُمخزَّ أن ي
اص ألي خطر.  عرض األ

ن من تركيب األجزاء  ٦/٣/٤ عض املتطلبات ال قد تظل متصلة بمصادر الطاقة للتمكُّ ورة أعاله  َ من املتطلبات املذ ث س ُ

ضاءة  نائية لضمان سالمة وحماية املعلومات و خاذ احتياطات است الة يجب اّتِ ذه ا األجزاء الداخلية وما إ ذلك، و 
ل. شّغِ

 املُ

ل   ٦/٤ ل املُشّغِ
 تدخُّ

ب  ل، في شّغِ
ل املُ ذا تطلب األمر تدخُّ دود، و ل  أضيق ا ل املُشّغِ

سمح بتدخُّ زة بطرقة  َّ مة وُمج ون اآلالت ُمصمَّ يجب أن ت
ولة وأمان. تنفيذ ذلك  س

 تنظيف األجزاء الداخلية   ٦/٥
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ذه األجزاء  جب حماية  ة ع مواد خطرة، و تو انية تنظيف األجزاء الداخلية ا ا بطرقة تضمن إم يجب تصميم اآللة وتركي
سمح  ا بطرقة  ا وتركي ا، فيجب تصميم ر حماية اآللة من أي مواد غربة تدخل ف عذَّ ذا  ارج، و ا بأمان.من ا نظيف  ب

 املعلومات      ٧

 املعلومات والتحذيرات املوجودة ع اآللة   ٧/١

جب التعب عن أي  ا، و م ل ف ُ س ل رموز أو صَور توضيحية  يت املعلومات اإلرشادية والتحذيرات ع اآللة  ش ل تث ُيفضَّ
ية باللغة العرية أو بلغات  ة أو شف ا.معلومات أو تحذيرات مكتو م ن ف ل ع املستخدم ُ  س

 وسائل إيصال املعلومات  ٧/١/١

ون  )أ جب أالَّ ت م، و لة الف سيطة وس ة و م  اآلالت بطرقة وا ل عملية التحكُّ ِّ س
ُ يجب توف املعلومات الالزمة ال 

ل. ة وغ ُمركة للُمشّغِ  كث

ون وحدات العرض املري أو أي وسيلة اتصال تفاعلي )ب سيطة.يجب أن ت م و لة الف ل واآللة س شّغِ
ن املُ  ة أخرى ب

زة التحذير ٧/١/٢  أج

اص  )أ ة األ ا  زة خاصة بإصدار إشارة ضوئية أو صوتية للتحذير  األوقات ال تتعرَّض ف د اآلالت بأج يجب تزو
اضعة للرقابة. شغيل اآلالت غ ا ب أخطاء  س طر  م ل  وسالم

زة )ب د اآلالت بأج ل القدرة  عند تزو شّغِ
ون لدى املُ جب أن ي م، و لة الف ة وس ا وا ون إشارا تحذيرة، فيجب أن ت

ل األوقات. زة التحذيرة   شغيل جميع األج ق من كفاءة   ع التحقُّ

شارات السالمة وفقا للمواصفات القياسية ذات العالقة. )ج ام بألوان و  يجب االل

اطر املتبقي ٧/١/٣  ةالتحذير من ا

باع احتياطات  لة  التصميم، فيجب اّتِ خاذ احتياطات السالمة املتأّصِ اطر قائمة ع الرغم من اّتِ ا ا االت ال تظل ف  ا
زة التحذير. تملة وتوضيح التحذيرات الالزمة، بما  ذلك أج ماية التكميلية ا  ا

يت العالمات ع اآلالت ٧/١/٤  تث

يت عالمات وا )أ ى من املعاي التالية:يجب تث د األد جب تطبيق ا  ة ومقروءة وغ قابلة لإلزالة ع جميع اآلالت، و

ل الرس  )١ مّثِ
ع واملُ امل للصا  إن أمكن. -االسم التجاري والعنوان ال

 سمية اآلالت. )٢

 سمية الطراز أو النوع. )٣

سلس  )٤  إن وجد. -وضع الرقم ال

 وضع تارخ الصنع. )٥

 تارخ مخالف لتارخ الصنع عند وضعه ع اآللة.ُيحَظر كتابة  )ب

ا  -يجب أن يوضع ع اآلالت  )ج دوث انفجارات ف ئات املعرَّضة  مة لالستخدام  الب صة  –املُصمَّ صَّ ُ العالمات ا
 لذلك.
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ا وطرائق االستخدام اآلمن، وأن تخضع تلك املعلوما )د املة فيما يتعلق بنوع ت يجب أن تحمل اآلالت معلومات 
ورة  الفقرة   أعاله. ٧/١للمتطلبات املذ

زء ( )ه انت كتلة اآللة أو ا ا خالل االستخدام العادي، و ا يدو ) كغم، أو عند ضرورة نقل ١٥عند نقل اآلالت أو جزء م
ل وا ومقروء.  ش ا خالل استخدام معدات الرفع، فيجب اإلشارة إ مقدار الكتلة   اآللة أو أحد أجزا

سيمة ال ما تزال قائمة (بالرغم من اتخاذ االحتياطات الوقائية)، يجب وضع ُم  )و اطر ا ش إ ا لصقات تحذيرة 
ا. صية الواجب ارتداؤ ماية ال  باإلضافة إ تج معدات ا

ِب اإلرشادات ٧/١/٥
ّ  كت

كيب و يجب  ا، وذلك لضمان سالمة ال شغيل مع اآلالت جميع ِب إرشادات ال
ّ االستخدام والصيانة اآلمنة، وأن ُتكَتب إرفاق كت

ا أدناه.  اإلرشادات بما يتوافق مع املبادئ املشار إل

 املبادئ العامة لصياغة اإلرشادات )أ

ية.  )١  يجب أن ُتكَتب اإلرشادات باللغة العرية أو باللغة اإلنجل

ِب )٢
ّ ية،  يجب وضع كت فإذا لم اإلرشادات املرفقة مع اآللة ع الغالف األمامي باللغة العرية أو باللغة اإلنجل

جمة  تتوافر ة م ع أو املوّرِد  ر الصا ية، فيجب أن ُيوّفِ " إرشادات أصلية" باللغة العرية أو باللغة اإلنجل
جمة ع جب كذلك وضع اإلرشادات امل ة، و ا بـ "ترجمة اإلرشادات  إ اللغات املطلو شار إل الغطاء األمامي و

جمة  ن ال جب أن تق ية، و  اإلرشادات األصلية. بجميعمن اللغة األصلية إ اللغة العرية أو اإلنجل

ن، فيجب صياغة اإلرشادات بطرقة ترا التعليم  )٣ ني ن غ م ة لالستخدام من مشغل  حالة اآلالت املُعدَّ
ن. العام ومستوى  م املشغل  ف

ِب اإلرشادات )ب
ّ ات كت   محتو

ّب اإل  ى من املعلومات التالية: -م ما لزم األمر  -رشادات يجب أن يحتوي كت د األد  ع ا

١( . ع واملمثل الرس امل للصا  االسم التجاري والعنوان ال

٢( . سلس ث من ذلك الرقم ال س ا، وُ و محدد عل  سمية اآلالت كما 

 ع باملطابقة. إقرار الصا )٣

 الوصف العام لآلالت. )٤

ات الضرورة الستخدام وصيانة وصالح اآلالت، إ جانب  )٥ الرسومات والرسوم البيانية والتوضيحات والتفس
يح. ل  ش ا   التحقق من أداء وظائف

ن.  )٦ ن محتمل ل ا من ُمشّغِ شغيل تمل ل  وصف أماكن العمل ا

 ت.وصف الغرض املقصود من استخدام اآلال  )٧

ت التجارب أنه يمكن استخدام اآلالت  )٨ ا اآلالت، م ما أثب ستخدم  ُ شأن الطرائق ال يجب أالَّ  تحذيرات 
 بطرائق خاطئة.

يت اآلالت. )٩ ل أو وسائل تث ي كيب والرط، بما  ذلك الرسوم البيانية وطرائق تركيب ال  إرشادات التجميع وال
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كي )١٠ از.اإلرشادات املتعلقة بالتجميع وال د من الضوضاء واال  ب، املتعلقة با

ن. )١١ ل شّغِ
ذا لزم األمر، إرشادات لتدرب املُ  إرشادات عن طرائق استخدام اآلالت، و

لة  التصميم والوقاية  )١٢ اطر ال ال تزال قائمة ع الرغم من اتخاذ احتياطات السالمة املتأّصِ معلومات عن ا
ا. ماية املعمول   التكميلية وا

صية إ  )١٣ ا، بما  ذلك معدات الوقائية ال خاذ شأن اإلجراءات الوقائية ال يجب ع املستخدم اّتِ رشادات 
ا إذا اقت األمر ذلك.  ال يجب توف

ا مع اآلالت. )١٤ صائص األساسية لألدوات ال يمكن استخدام  ا

ا اآلالت متطلبات االستقرار أثناء  )١٥ ستو ف االستخدام أو النقل أو التجميع أو التفكيك، وذلك األوضاع ال 
عة. ة لالستخدام أو االختبار، أو وجود أعطال متوقَّ ون غ صا  عندما ت

ا  )١٦ م اآلالت وأجزا ل آمن، مع مراعاة  ش ة والتخزن  دف ضمان إتمام عملية النقل واملعا إرشادات 
تلفة، ع أن ُتنقل تلك األ  لٌّ ع حدجزاء بصورة منتظما  .ةة و

سداد، فيجب أن  )١٧ تمل أن يحدث ا ان من ا ذا  ا عند وقوع حادث أو ُعطل، و ب اتباع شغيل ال ي طرقة ال
سداد بأمان.  تتضمن تلك الطرقة إجراءات إزالة اال

ا املستخدم، إ جانب اإلجراءات الوقائية ال )١٨ بع َّ ب وصف لعمليات الصيانة والتعديل ال يجب أن ي  ي
ا.  مالحظ

ا  )١٩ خاذ ب اّتِ شأن إجراء عمليات التعديل والصيانة الالزمة بأمان، بما  ذلك اإلجراءات الوقائية ال ي إرشادات 
ذه العمليات.  أثناء القيام 

ر  –مواصفات قطع الغيار املستخدمة  )٢٠ انت ُتؤّثِ ن. إذا  ة املشغل  سالمة و

ل أقصاه  )٢١ شّغِ
َّ أن مستوى ضغط صوت االنبعاث عند موضع املُ ان من املر تحذيرات وقائية للسمع، م ما 

بل، وذلك  وضع االستخدام العادي، و ١٣٥) أو (٨٠( س يج البد من ) د ل لل عرُّض املُشّغِ تحذير يفيد بأن 
ه  جب التنو ات، و ا املعدَّ ستخَدم ف ُ ئة ال  شغيل العادية عتمد ع الب ئة ال يج  ب ون بأن قياس ال ي

مكن كذلك عند البدء  استخدام أي من املعدات ا، و ة من عدم انت وقاية السمع مطلو ، وذلك لتحديد ما إذا 
ع  ذلك.   ذكر مستوى انبعاث قوة الصوت إذا رغب الصا

َّب  )٢٢ س نة، قد ت تمل أن ُترِسل اآلالت إشعاعات غ مؤ اص، خاصة األفراد  من ا اق الضرر باأل من إ
زة الطبية شطة، باإلضافة إ املعلومات املتعلقة باإلشعاعات امل ذوي األج شطة أو غ  انت  غروسة، سواًء 

طر. ن ل اص املعرَّض ل واأل  املنبعثة للُمشّغِ

 وثائق املبيعات )ج

ة والسالمة، وأن تصف الوثائق السمات شادات اإلر يجب أالَّ تتعارض وثائق املبيعات ال تصف اآلالت مع  املتعلقة بجوانب ال
ِب 

ّ و مو  كت از والضوضاء كما  اصة بانبعاثات اال اصة بأداء اآلالت ال يجب أن تحتوي ع نفس املعلومات ا ا
 اإلرشادات. 
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ق رقم (  )٣امل

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

 )Type Approvalاعتماد الطراز (

 

 اعتماد الطراز        ١/١

ة املقبولة بمقتضـــــــــــاه بمراجعة التصـــــــــــميم الف للمنَتج،  م املطابقة، حيث تقوم ا عرَّف اعتماد الطراز بأنه أحد إجراءات تقو ُ

ستو متطلبات اللوائح ته ثم اإلقرار بأن التصميم الف للمنَتج   الفنية السعودية ذات العالقة. والتأكد من 

ن: ن التاليت مكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطرقت  و

ال لإلنتاج املرتقب، (نموذج اإلنتاج) )أ ون ُممّثِ امال، بحيث ي  .فحص عينة نموذجية من املنَتج 

م مـدى مطـابقـة التصــــــــــــــميم الف للمنَتج من خالل مراجعـة الوثـائق الفنيـة واألدلـة (نموذج  )ب التصــــــــــــــميم)، مع فحص تقو
ن نموذج اإلنتاج ونموذج التصميم) اطر للمنَتج (جمع ب لة لإلنتاج املُزمع، لواحدة أو أك من األجزاء ذات ا  .عينة ُممّثِ

 إجراءات اعتماد الطراز          ٢/١

ات املقبولة  تقديم   ٢/١/١  طلب العتماد الطراز عند إحدى ا

ع أن ُيقدم طلبا : يجب ع الصا ا؛ ع أن يحتوي الطلب ع ما ي ة مقبولة يختار  العتماد الطراز عند ج

ع )أ   .اسم وعنوان الصا

ة مقبولة أخرى. )ب عدم تقديم الطلب نفسه إ أي ج  إقرار مكتوب 

م مــدى مطــابقــة املنتج ملتطلبــات اللوائح الفنيــة الســــــــــــــعوديــة، وأن تحتوي ع تحليــل وتقييم  )ج ن من تقو وثــائق فنيــة ُتمّكِ
ن للمخاطر.   مناسب

شـــمل  )د د الوثائق الفنية املتطلبات ال تنطبق ع املنَتج؛ ع أن  م  -يجب أن تحّدِ التصـــميم  -حســـب ما يقتضـــيه التقو
شغيل (استخد يع و  ام) املنَتج. والتص

شمل الوثائق الفنية  )ه  العناصر التالية: -ع األقل  -يجب أن 

 .وصف عام للمنَتج )١

زئية،  )٢ يع واملساقط األفقية (الرسوم البيانية) العناصر والوحدات والتقسيمات ا رسومات التصميم والتص
...  إ

ا. )٣ شغيل(استخدام) املنَتج املشار إل م الرسومات والرسوم البيانية و    التوصيف والشروح الالزمة لف

انت  )٤ يئة، ســــــــــواًء  ا ال عتمد قائمة باملواصــــــــــفات القياســــــــــية الســــــــــعودية أو أي مواصــــــــــفات فنية أخرى مالئمة 
يفاء املتطلبات األســ اة الســ نَّ لول املت ليا أو جزئيا، ووصــفا ل اســية للوائح الفنية الســعودية، وذلك  مطبقة 

ـــية  ــ ــ ــــفات القياســـ ــ ــ زي للمواصــ ا، و حالة االســــــــــتعمال ا ـــار إل ــ ــ ـــــية املشـــ ــ ــــفات القياســـ ــ ــ حالة عدم تطبيق املواصــ
َّ  الوثائق الفنية البنود املطبقة.  السعودية، فيجب أن ُيو

اصة بالتصميم، وعمليات املراق )٥ سابات البيانية) ا ... نتائج التقارر (ا راة، إ ُ  بة واالختبارات ا
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 تقارر االختبارات. )٦

اجة لذلك. )٧ ة املقبولة املزد من العينات إذا دعت ا مكن أن تطلب ا لة عن اإلنتاج املُزمع، و  عينات ُممّثِ

ذه األدلة إ   )٨ شــ  لول الفنية املتخذة  التصــميم، حيث يجب أن  ن) ال تدعم مالئمة ا ا ل األدلة (ال
الوثائق املُتَبعة، خاصــــة  حالة عدم تطبيق املواصــــفات القياســــية الســــعودية و/أو املواصــــفات الفنية املالئمة 

ـــــمل األدلة الداعمة  شـ جب أن  ا، و ـــار إل ــ ـــ األمر ذلك  -املشـ ــ ـ ت   -م ما اقت راة  ا ُ نتائج االختبارات ا
ع، أو  مخت آخر تحت مسؤولي  ته.املناسب لدى الصا

ة املقبولة     ٢/١/٢ ام ا  م

سبة للمنَتج  )أ  بال

م مالئمة التصميم الف للمنَتج. غرض تقو ن) الداعمة  ا  دراسة الوثائق الفنية واألدلة (ال

سبة للعينات )ب  بال

مة وفقا للمواصـــفات القياســـية  )١ يع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصـــر املُصـــمَّ التأكد من أن تصـــ
مة وفقا للمواصفات األخرى.  السعودية، والعناصر املُصمَّ

لول الفنيـــة  )٢ ـــا بـــالنيـــابـــة، للتـــأكـــد من أن ا إجراء الفحوصــــــــــــــــات واالختبـــارات املنـــاســــــــــــــبـــة، أو توكيـــل من يقوم 
)technical solution  ددة  املواصفات القياسية، وذلك سة ا ع تفي باملتطلبات الرئ ا الصا نا ) ال ت

 دم تطبيق املواصفات ذات العالقة.حالة ع

ا بالنيابة، للتأكد  )٣  حالة عدم تطبيق املواصـــفات القياســـية  -إجراء االختبارات املناســـبة، أو توكيل من يقوم 
ســــــــــــــتو املتطلبــات  -الســــــــــــــعوديــة و/أو املواصــــــــــــــفــات األخرى املالئمــة  ع  ــا الصـــــــــــــــا نــا لول الفنيــة ال ت بــأن ا

 لسعودية.األساسية للوائح الفنية ا

ان إجراء االختبارات. )٤ ع ع م  االتفاق مع الصا

ة املقبولة  )ج سبة لقرارات ا  بال

ة املقبولة أالَّ  )١ ا، وع ا ا ومخرجا م عن اإلجراءات ال قامت  ة املقبولة إصــدار تقرر تقو يجب ع ا
ع. عد موافقة الصا ليا وال جزئيا إال  ذا التقرر ال  شر   ت

ـــة املقبولـــة  )٢ ، فـــإن ا ـــان الطراز مطـــابقـــا ملتطلبـــات اللوائح الفنيـــة الســــــــــــــعوديـــة املنطبقـــة ع املنَتج املع إذا 
ع، ونتائج االختبارات،  ادة ع اســـم وعنوان الصـــا جب أن تحتوي الشـــ ع، و ادة اعتماد طراز للصـــا ُتصـــِدر شـــ

ا  ا ادة إن ُوِجدت، واملعلومات الالزمة لتحديد الط -وشـــــــروط ســـــــر مكن أن تحتوي الشـــــــ راز املصـــــــاَدق عليه، و
 كذلك ع مرفقات. 

عة  )٣ م مدى مطابقة املنتجات املصـــــــنَّ ا ع جميع املعلومات املناســـــــبة لتقو ادة مع مرفقا يجب أن تحتوي الشـــــــ
شغيل. َ وللمراقبة أثناء ال ت ُ  وفقا للطراز ا
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ـان الطراز غ مطـابق ملتطلبـات اللوائح الفنيـة ال )٤ ة إذا  ، فيجـب ع ا ســــــــــــــعوديـة املنطبقـة ع املنَتج املع
لة حيال  ا، مع إعطائه مسوغات مفصَّ غ صاحب الطلب بقرار ادة اعتماد الطراز، وأن ُتبّلِ املقبولة أالَّ ُتصِدر ش

ادة اعتماد الطراز. ا ش  عدم إصدار

ل التطورات التقنيـة املعروفة، وم )٥ بع  َّ ـة املقبولة أن ت ـانية  يجـب ع ا ذه التطورات إ إم ما أشــــــــــــــارت 
ة املقبولة أن  ور عدم مطابقة الطراز املصــــــــــــاَدق عليه ملتطلبات اللوائح الفنية الســــــــــــعودية، فيجب ع ا ظ

ع بذلك. الة إبالغ الصا ذه ا ا   اجة إ إجراء اختبارات إضافية، وعل د مدى ا  تحّدِ

ة املقبولة  )٦ ع إبالغ ا ــــا ــ ــ ــ ادة اعتماد الطراز  -يجب ع الصــ ـــ ــ ــ ــ ــ شـ اصــــــــــــة  ل  -ال تحتفظ بالوثائق الفنية ا ب
ــا أن تُ  ات املــُدخلــة ع الطراز املصـــــــــــــــادق عليــه؛ ال من شـــــــــــــــأ ر ع مطــابقــة املنَتج ملتطلبــات اللوائح التغي ؤّثِ

ات تتطلب مصـــــــادقة ذه التغي ادة اعتماد الطراز، حيث أن مثل   الفنية الســـــــعودية، أو لشـــــــروط ســـــــران شـــــــ
ادة اعتماد الطراز األولية.  إضافية ع ش

ا  )٧ بت، وعل ِ ــــــُ صــــــِدرت أو 
ُ
ادات اعتماد الطراز وأي إضــــــافة أ يئة عن شــــــ غ ال ة مقبولة أن ُتبلَّ ل ج يجب ع 

ــل دوري  شــــــــــــــ ــادات اعتمــاد الطراز وأي إضـــــــــــــــافــات قــد ُرِفض  -أو عنــد الطلــب  -أن تقوم  شــــــــــــــ بتقــديم قــائمــة 
ا أو تلك ال قد عُ  ل.إصدار دت بأي ش قت أو ُقّيِ  ّلِ

ادات اعتماد الطراز وأي إضـــافات قد ُرِفض  )٨ ات املقبولة األخرى عن شـــ غ ا ة مقبولة أن ُتبلَّ ل ج يجب ع 
غ كذلك  ل، وأن ُتبلَّ دت بأي ش قت أو ُقّيِ ا أو تلك ال قد ُعّلِ ادات اعتماد الطراز  -عند الطلب  -إصدار عن ش

صِدرت.
ُ
 وأي إضافة قد أ

ات املقبولة األخرى يم )٩ يئة ول ادات اعتماد الطراز و/أو  -عند الطلب  –كن لل ـــــــ من شـــــــ ـــــل ع  أن تحصــ
يئة  مكن لل ا، و ـــــافات املدخلة عل ــ ــ ـــــــــــ من الوثائق الفنية، ومن نتائج  -عند الطلب  –اإلضــ أن تحصـــــــــــل ع 

ــة املقبولــة اال  جــب ع ا ــة املقبولــة، و ــا ا ــادة اعتمــاد االختبــارات ال قــامــت  ـــــ ــ ــ ــ ــة من شـــ ــــــــــــــ حتفــاظ ب
ندات املرفقة من  ــــ ــ ــ ــ ــ ا، فضــــــــــــــال عن الوثائق الفنية، بما  ذلك املســ ـــــافات املدخلة عل ــ ــ ــ ــ ا واإلضـ الطراز ومرفقا

ادة. اء سران الش ع، وذلك ح تارخ ان  الصا

ا واإلضــــافات املدخلة عل )١٠ ادة اعتماد الطراز ومرفقا ة من شــــ ــــ ع االحتفاظ ب ا مع الوثائق يجب ع الصــــا
عد وضع املنَتج  السوق. ات الرقابية وسلطات م السوق ملدة عشر سنوات  ا ل تاح  الفنية، و

ا ســـــــــلفا باســـــــــم ٢/١/١يمكن للموّرِد تقديم الطلب املشـــــــــار إليه  البند ( )١١ ـــار إل ــ ــ ) أعاله، والقيام بالواجبات املشــ
ع. ون ذلك بموافقة الصا شرط أن ي ع،   الصا
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 ٥٦من  ٥٦الصفحة 
 

 
ق (  )٤امل

 Supplier Declaration of Conformityباملطابقة  املوّرِدنموذج إقرار 

ذا النموذج ع الورق الرس للشركة أ  عبَّ ُ 

 بيانات املوّرِد  )١
ــــــم:  -  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------االســ
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------العنوان:  -

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ص الذي يمكن االتصال به: -  ال
ي:  - و يد اإللك  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال
اتف:  -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رقم ال
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الفاكس:  -

 تفاصيل املنتج: )٢
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------العالمة التجارة للمنتج:  -
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الطراز:  -
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وصف املنتج:  -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------الصنف (وفقا للمواصفات):  -

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

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

و منَتج مطابق لالئحة الفنية السعودية (                           ) واملواصفات القياسنُ  ذا اإلقرار  ور   ية قرُّ بأن املنتج املذ
ا.            قة   السعودية امل

ص املسؤول:   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اسم الشركة: 

 -----/--/-- التارخ: -----------------------------------------------------------------------------التوقيع: 
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