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 تــمـــهـــيـــد
للمصاعد الفنية الالئحة قاييس والجودة السعودية للمواصفات والمالهيئة  مجلس إدارة اعتمد

اللوائح الفنية المستهدفة ضمن إحدى  حيث إنها المنشآتوالكهربائية المستخدمة في المباني 
حماية صحة وسالمة المستهلك الذي يهدف إلى ، سالمة المنتجاتالسعودي لبرنامج خطة ال

في األسواق  المعروضة مطابقة المنتجاتوالمحافظة على البيئة، وذلك بالتأكد من مدى 
 قياسية.واصفات وائح الفنية وما تشمله من ملمتطلبات الل

المشمولة بمجال الالئحة بما يضمن  إجراءات تقويم المطابقة للمنتجاتتحدد اللوائح الفنية 
باإلضافة إلى دور  ةالمقبولة لمتطلبات الالئحة الفنية واإلداري تقويم المطابقةجهات استيفاء 

قبل عرض  الفنية بتطبيق هذه اللوائحبة بإلزام الموردين والمصنعين المحليين جهات الرقا
 .السعوديسوق ال منتجاتهم في

ترتبط فعالية اللوائح الفنية بمدى وضوح المتطلبات الفنية واإلدارية الواردة فيها للجهات 
بنود الالئحة  أصدرت الهيئة هذا الدليل االسترشادي لتوضيح وتفصيل لذلكالمعنية بتطبيقها، و

 التي ُتَعٌد المرجع الرئيس لهذا الدليل.
 

  الكهربائية للمصاعدالفنية  الزمني لالئحة الخط

 
 

 

حيز التنفيذ في المنافذ والمصانع بتاريخالفنيةدخلت الالئحة 
هـ1439/07/12 م2018/03/29

بتاريخ( جريدة أم القرى)في الجريدة الرسمية الفنيةُنشرت الالئحة 
هـ1439/01/09 م2017/09/29

بتاريخ166اعُتمدت الالئحة الفنية في مجلس اإلدارة رقم 
هـ1438/10/24 م18/07/2017
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 المصطلحات والتعاريف
وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة  الالئحة الفنية:

ارية المفعول المطبقة، التي يجب االلتزام بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك األحكام اإلدارية س
بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع 

 الشارات أو العالمات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج. 
كل ما يخضع للقياس أو  وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو المواصفة القياسية:

أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السالمة واألمان 
فيها، وتشمل كذلك المصطلحات والرموز وطرائق االختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات 

 البيانات والعالمات.
نظام إدارة  ذاتالمنشأة  أنل على هي عالمة اعتمدتها الهيئة تد عالمة الجودة السعودية:

فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة لالئحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة 
 بها.

 .المصاعد الكهربائية المستخدمة في المباني والمنشآت المنَتج:
ص لها بمزاولة نشاط صيانة المصاعد  شركة الصيانة: أي شركة أو مؤسسة فردية ُمرخَّ

 الكهربائية، ومؤهلة للقيام بذلك وفقًا لالشتراطات التي تصدرها الجهة المختصة بهذا الشأن.
له.المالك  : مالك المبنى أو المنشأة التي يوجد فيها المصعد الكهربائي، أو من ُيمثِّ

 بين تتحرك مركبة على ويشتمل محددة، رأسية طوابق يخدم جهاز (:Lift) المصعد الكهربائي
نقل األفراد أو البضائع ، تستخدم ل°15عن  تقل الرأسي على ميلها نقل بزاوية دالئل ية أورأس دالئل

 معًا في المباني والمنشآت متعددة الطوابق. أو كليهما
د في المواصفة القياسية  بطاقة البيانات: نة على المنَتج، وفقا لما هو ُمحدَّ المعلومات المبيَّ

 ذات العالقة.
عن األرضية، غير  على ارتفاع متر واحد : هي مساحة المركبة مقيسهحةمساحة المركبة المتا

 .المقابض المتاحة الستخدام الركاب أو الحموالت أثناء تشغيل المصعد محتسبين
عبارة عن أداة مرنة تثبت عند نهاية شوط الرحلة )في حفرة بئر المصعد( وتحتوي  (:Bufferالمصد )

 أخرى مشابهة. طرائقائل أو النوابض أو على وسائل لتخفيف الصدمة مثل السو
ن السالمة ) نات السالمة الواردة في الملحق رقم ) (:Safety componentمكوِّ ( 3أحد مكوِّ

 المرفق بالالئحة.
 .مًعا كليهما أو البضائع أو األفراد لحمل مخصص المصعد من جزء (:Lift carمركبة المصعد )
 ركب فيها ماكينة المصعد وملحقاتها.(: غرفة يMachine roomغرفة الماكينة )
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المصاعد التي تحتاج إلى حجرة منفصلة  (:Machine room liftمصاعد لها غرفة ماكينات )
 لتركيب ماكينة السحب وجهاز التحكم به.

المصاعد التي ال تحتاج إلى حجرة منفصلة لتركيب  (:Machine room less liftمصاعد بدون غرفة )
 ماكينة السحب.

مكينة السحب التي تنقل فيها  (:Geared traction machineة السحب ذات التروس )ماكين
ك إلى بكرة/دارة محززة ) ( من خالل تروس اختزال drive sheaveالطاقة )الحركة( من المحرِّ

 )تخفيض( السرعة.
وحدة تشتمل على محرك يعمل على تشغيل وإيقاف مركبة  (:Lift machineماكينة المصعد )

 .المصعد
نوع من ماكينات المصاعد تمر  (:Gearless traction machineمكينة السحب عديمة التروس )

ل جزءtraction drive sheaveفيها وسيلة السحب فوق بكرة/دارة السحب المحززة )  اً  (، وتشكِّ
 وتسمى بدون تروس لعدم وجود تروس تخفيض الحركة. –مكمال لهيكل المحرك 

الحفرة  تتحرك فيه المركبة وثقل الموازنة )إن ُوجد( والمحدود بقاع حيز (:Wellبئر المصعد )
 وجدران وسقف البئر.
 الجزء الذي يقع تحت مستوى أدنى عتبة يخدمها المصعد. (:Pitحفرة بئر المصعد )

 مساحة حرة أو ملجأ وراء المواضع القصوى لمسار حركة المركبة. (:Free space) الفضاء الحر
 أو التفريغ. التحميل عندها يحصل البناء أو األرضية تركيب من جزء (:Landingعتبة )

ثقل أو مجموعة أثقال تعمل على موازنة ثقل المركبة مع جزء  (:Counterweightثقل الموازنة )
 من الحمل المقنن لها.

مت مركبة المصعد لحمله أثناء التشغيل العادي.Rated loadالحمل المقنن )  (: الحمل الذي ُصمِّ
م عليها  سرعة(: Rated speedلسرعة المقننة )ا مركبة المصعد أثناء التشغيل العادي، التي ُصمِّ

 المصعد.
م السرعة ) أجهزة األمان التي ُتوقف  لتشغيلأداة تعمل تلقائًيا  (:Over-speed governorمنظِّ

 مركبة المصعد في حالة تجاوز المصعد السرعة المحددة.
المسافة العمودية بين عتبة مركبة المصعد وعتبة الطابق  (:Levelling Accuracyدقة التوقف )

 عند تحميل أو تفريغ المركبة.
عملية ضبط دقة محاذاة أرضية المركبة مع عتبة الدور  (:Levelling adjustmentضبط االستواء )

 عند وقوف المركبة.
بة الدور أو مدخل ( ذو سطح رأسي ناعم يمتد من عتapronحاجز ) (:Toe guardمصد القدم )

 المركبة إلى أسفل.
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أداة تحتوي على موصل كهربائي  (:Electro-mechanical interlockقفل كهروميكانيكي )
 للباب وقفل ميكانيكي في وحدة واحدة، بحيث يعتمد تشغيل كل منهما على اآلخر.

ازنة وثباتها على المركبة أو ثقل المو يعمل إليقافجهاز ميكانيكي  (:Safety gearجهاز األمان )
 سكك الحركة في حالة زيادة سرعة المصعد أثناء الهبوط أو في حالة انهيار وسائل التعليق.

 على حركتهما لضبط الموازنة ثقل أو المركبة بهيكل تركب ملحقات (:Guide shoesالدليل ) لقم
 .الدالئل

 نة.قضبان تتحرك عليها المركبة أو ثقل المواز (:Guidesدالئل الحركة )
 هي بكرة ذات أخاديد على سطحها الخارجي للف حبال التعليق عليها.  (:Pulleyبكرة السحب )

أداة أو أدوات موضوعة إليقاف  (:Normal terminals stopping deviceأداة التوقف العادي )
دون التأثر بعمل أداة تشغيل  أو بالقرب منه المطلوب باب الطابقالمركبة تلقائيًا عند عتبة 

 المركبة.
أداة أو أدوات إليقاف المركبة تلقائًيا عند  (:Floor-stopping deviceأداة التوقف عند العتبة )

 عتبة الطابق المطلوب.
 فيالسرعة بتأثير الكابح  لتقليلجهاز يعمل  (:Progressive safety gearجهاز األمان المتدرج )

الجزء المعلق إلى قيمة مسموح  فية الدالئل ويشمل احتياطات خاصة للحد من القوى المؤثر
 بها.

هو جهاز األمان الذي يقبض المركبة على  (:Instantaneous safety gearجهاز األمان الفوري )
 الدالئل على األغلب فورًا.

مركبة  إليقاف(: مفتاح للطوارئ يعمل تلقائيًا Final limit switchمفتاح التوقف النهائي )
 كبة أعلى عتبة بمسافة محددة.المصعد في حالة تجاوز مر

ل بوسائل  :Car frame (Sling))هيكل )إطار(  هيكل معدني، يحمل المركبة أو ثقل الموازنة، ُموصَّ
 التعليق، وقد يكون هيكل المركبة وجدرانها جزًءا واحًدا.

 ُحزوز باالحتكاك في تعليقه حبال تدار مصعد (:Traction drive lift) بطريقة الجر يعمل مصعد
 .بكرة الماكينة

 Positive drive liftاإلدارة(  أسطوانة ذلك في الموجبة )بما اإلدارة بطريقة يعمل مصعد
(Includes drum drive): خالف االحتكاك. أخرى بوسائل ويدار الرفع حبال أو بالسالسلمعلق  مصعد 

 نسان.سالمة وصحة اإل في: منع الحوادث التي يمكن أن تؤدي إلى أي تأثير السالمة
 (: هي الحيز المحصور ما بين مستوى الطابق العلوي وبطن سقف البئر.Head roomرأسية البئر )

ب  (:Putting the lift in the serviceوضع المصعد في الخدمة ) يكون ذلك فور قيام الُمركِّ
 لالستخدام. إتاحةالمصعد  بتجهيز
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ب المصعد ) ته الطبيعية أو القانونية يتحمل مسؤولية هو شخص بصف (:Installer of the liftُمركِّ
تصميم وتصنيع وتركيب المصعد وطرحه في السوق ويثبت عليه عالمة المطابقة ويستوفي قرار 

 المطابقة الخاص بالمصعد.
نات السالمة: هو شخص بصفته الطبيعية أو القانونية يتحمل مسؤولية تصميم  صانع مكوِّ

 عالمة المطابقة ويستوفي إقرار المطابقة الخاصة بها.وتصنيع مكونات السالمة ويثبت عليها 
هي ناتج ضرب مساحة المقطع  (:Minimum breaking forceقوة القطع الصغرى للحبل )

العرضي لوسيلة التعليق مقيسًا بالملميتر المربع، مضروبًا بمقاومة الشد بالنيوتن لكل ملميتر 
 مربع ومعامل مناسب ُلبنَية وسيلة التعليق.

هو الحبل المتصل بين جهاز مراقبة السرعة وجهاز األمان على المركبة أو ثقل  األمان: حبل
 جهاز األمان في حالة انقطاع وسائل التعليق. لتشغيلالموازنة، ويعمل 

حركة المركبة الخارجة عن نطاق التحكم بعيدًا عن مجال الطابق  حركة المركبة غير المقصودة:
 ما عدا الحركة أثناء التحميل والتفريغ.عندما تكون األبواب مفتوحة 

 للمصاعد الكهربائيةئحة الفنية مجال الال

، ة لالستخدام العام في المباني والمنشآتالكهربائية الُمعدَّ  الالئحة الفنية للمصاعدأحكام تطبق 
 .الالئحة( من 5الملحق )مكونات السالمة للمصاعد الكهربائية المبّينة في وعلى 

 اسم فئة المنتج إرشادية صور
رقم 
 الصنف

 

  1 لألفرادالمصاعد الكهربائية 

http://www.saso.gov.sa/ar/Laws-And-Regulations/Technical_regulations/SiteAssets/Pages/regulation_new4/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%201%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%201.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/Laws-And-Regulations/Technical_regulations/SiteAssets/Pages/regulation_new4/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%201%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%201.pdf
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المصاعد الكهربائية 
 والهيدروليكية

2  

 

السالمة لصناعة  مكونات
 وتركيب المصاعد

 الكهربائية
3 

 الالئحة الفنية تطبيق فئات المستثناة منال
 لألغراض التالية:المستخدمة  المصاعدال تطبق هذه الالئحة على 

  المصاعد الكابلية )التلفريكات(، والسكك الحديدية شديدة االنحدار الخاصة
 .بالنقل العام أو الخاص

 .المصاعد الخاصة باألغراض العسكرية أو األمنية 

 المصاعد الخاصة بالمناجم.  

 معًا في مواقع  كليهماالرافعة الُمَعدة لرفع األفراد أو البضائع أو  اآلالت
 .ييد والبناءالتش

 نة التي تساوي أو تقل عن )مصاعد ال  . ( متر/ ثانية0.15ذات السرعة المقنَّ

 ايات( الكهربائيةساللم ال  .والسيور)المشَّ
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 اسم فئة المنتج إرشاديةصور 
رقم 
 الصنف

 

المصاعد الكابلية 
 )التلفريكات(

 
1  

 

المصاعد الخاصة باألغراض 
  2 العسكرية أو األمنية

 

 3 عد الخاصة بالمناجم المصا

 

 4 الرافعة اآلالت

 
ذات السرعة مصاعد ال

نة  المقنَّ
5 
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ايات( ساللم ال والسيور)المشَّ
 الكهربائية

6 

 
 رحلة المنتج

 

 متطلبات الالئحة

وملحقاتها للمصاعد الكهربائية المستخدمة في المباني والمنشآت يأتي تطبيق الالئحة الفنية 
لضمان سالمة  - هنا  اإلنجليزية وباللغة - هنا على محتوياتها باللغة العربيةويمكن االطالع  -

استيفاء المستهلك والبيئة أثناء تصنيعها أو استخدامها. لذلك، فإن  فيتجات التي قد تؤثر المن
المصاعد الكهربائية والمواصفات القياسية يعد شرطًا أساسيًا قبل عرض  متطلبات الالئحة

وملحقاتها في أسواق المملكة ومن أهم هذه المتطلبات المستخدمة في المباني والمنشآت 
 ما يلي:

 طلبات األساسية للصحة والسالمةالمت
 :المتطلبات العامةأهم  -1
  للمصعد أو أحد مكونات  لصحة والسالمةالمتعلقة باالمتطلبات األساسية بلتزام االيجب

 السالمة، وفقا لما حدده صانع المصعد وصانع المكونات، أو مركبها.

 من األهداف  يجب أن يصمم وينشأ المصعد أو مكونات السالمة بطريقة تحقق أقصى قدر
 المتعلقة بالصحة والسالمة.

  ب مكونات السالمة  مصنعييلتزم يجب أن األخطار التي تنطبق على  بتحليلالمصعد وُمركِّ
 عند التصميم واإلنشاء. في الحسبان منتجاتهم، ويجب أخذ ذلك

اللوائح الفنية 
 واملواصفات

 التصنيع

 واالختبار 

التسجيل في منصة 

 سابر اإللكترونية

 تقويمإجراءات 
 املطابقة

شهادات 

 املطابقة 

شهادة 

 اإلرسالية

 التفتيش

  الدوري

http://www.saso.gov.sa/ar/Laws-And-Regulations/Technical_regulations/SiteAssets/Pages/regulation_new4/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%201%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%201.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/Laws-And-Regulations/Technical_regulations/SiteAssets/Pages/regulation_new4/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%201%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%201.pdf
http://www.saso.gov.sa/en/Laws-And-Regulations/Technical_regulations/Documents/TR%20-%20Electrical%20Lifts%20Used%20in%20Buildings%20and%20Facilities%20-%20Version%201%20%20Amendment%201.pdf
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 في الخدمة أو إدخالهافي السوق  ذات العالقة مكونات السالمةأو  المصاعد عرض عدم 
 .مستوفية لمتطلبات السالمةكانت إذا إالَّ 

 األساسية للمصاعد ومكونات السالمه:المتطلبات الفنية  -2
الفنية  تستوفي المتطلباتحيث ، بع المصاعد ومكونات السالمةصنَّ م وتُ صمَّ يجب أن تُ 

نات الموضحةلكل جزء من  األساسية للمصاعد ومكونات السالمة  (،3في الملحق ) المكوِّ
  الالئحةمن  (1الواردة في الملحق )يجب الرجوع إلى المواصفة القياسية و الالئحةمن 

 :متطلبات مكونات المصاعد التاليةستيفاء ال

 إرشادية صور  مكونات المصاعد
 المصعد غرفة

 

 بئر المصعد

 
 وسائل التعليق ووسائل الدعم

 

http://www.saso.gov.sa/ar/Laws-And-Regulations/Technical_regulations/SiteAssets/Pages/regulation_new4/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%201%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%201.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/Laws-And-Regulations/Technical_regulations/SiteAssets/Pages/regulation_new4/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%201%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%201.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/Laws-And-Regulations/Technical_regulations/SiteAssets/Pages/regulation_new4/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%201%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%201.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/Laws-And-Regulations/Technical_regulations/SiteAssets/Pages/regulation_new4/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%201%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%201.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/Laws-And-Regulations/Technical_regulations/SiteAssets/Pages/regulation_new4/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%201%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%201.pdf
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تحميل )بما في ذلك زيادة مراقبة ال
 السرعة(

 
 الماكينات

 

 المحركات

 

 غرفة الماكينات

 
 غرفة الماكينات داخل بئر المصعد
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 أجهزة التحكم

 
 أبواب المركبات واألبواب الطابقية

 

 فتح األبواب في حاالت الطوارئ

 

 حبال التعليق

 

 الكابالت
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 العالير الجهد اختبا

 
 لعزلمقاومة ا

 

 جهاز األمان للمركبة وثقل الموازنة

  

 ثقل الموازنة

 
مفاتيح التوقف العادي عند نهاية 
 المسار ومفاتيح التوقف النهائي
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 دالئل الحركة

 
 منع الحوادث أثناء الصيانة

 

 متطلبات األمان الكهربائي

 
 التشغيل االضطراري )عملية الطوارئ(

 

 جهاز اإلنذار

 

  م السرعةمنظِّ 
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  (.Safety gear)جهاز األمان 

 Landing doorأقفال األبواب الطابقية )
locking devices.) 

 

 Over speedمنظم السرعة )
governor.) 

 

 

دوائر السالمة التي تحتوي على 
 Safety circuitsالمكونات اإللكترونية )

containing electronic components.) 

 

اية من السرعة الزائدة وسائل الحم
 Ascending Carللمركبة أثناء الصعود )

Over speed Protection Means.) 

 

للمصاعد الكهربائية  المنصوص عليها في الالئحة الفنية المصاعدلمكونات  إرشادية ا  يوضح صور الدليلهذا مالحظة: 
 هنا. نيةالالئحة الف هواألساسي المرجع و المستخدمة في المباني والمنشآت

  

http://www.saso.gov.sa/ar/Laws-And-Regulations/Technical_regulations/SiteAssets/Pages/regulation_new4/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%201%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%201.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/Laws-And-Regulations/Technical_regulations/SiteAssets/Pages/regulation_new4/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%201%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%201.pdf
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 البيانات اإليضاحية

 :ما يلييشترط في البيانات اإليضاحية الخاصة بالمصاعد 
 .د وسجله التجاري  أن ُيكَتب في البيانات اإليضاحية اسم المورِّ

 من ( 1متطلبات المواصفات القياسية السعودية الموضحة في الملحق ) استيفاء
 .يضاحيةفيما يخص البيانات اإل ةالالئح

  ــغيل تكونأن ــادات التش ــعارات وإرش ــقات واإلش العربية أو  ةمكتوبة باللغ الملص
ـــهلة الفهم أن تكون مقروءة و باللغتين العربية واإلنجليزية، إذا دعت الحاجة )وس

غير قابلة وأن تكون هذه العالمات مصنوعة من مواد دائمة  ،(إلى عالمات أو رموز
 لجميع.ا يراهتوضع في موقع أن ، ولإلزالة

  ـــاعد، مخالفة للنظام العام أاّل ـــتخدمة داخل المص ـــور والعبارات المس  تكون الص
 .المملكةواآلداب العامة والقيم اإلسالمية السائدة في 

 غة أ فة إلى الل غة أخرى إضــــا ها بل تابت ية ويجوز ك غة العرب بالل نات  يا ن تكون الب
 العربية، وتكون العبرة بما ُدّون باللغة العربية

 نقاذمصعد اإلطفاء واإل

ـــآت جميعد زوَّ أن تُ يجب  ـــاهقة المباني والمنش ( مترًا عن 23التي يزيد ارتفاعها عن ) الش
ــطح األرض من جهة مدخل ــوب س ــعد واحد على األقل لرجال اإلطفاء  هامنس الرئيس بمص

ية، أو وفقًا لما تحدده لوائح واإلنقاذ وكود  العامة للدفاع المدني في المملكة المدير
 .البناء السعودي

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saso.gov.sa/ar/Laws-And-Regulations/Technical_regulations/SiteAssets/Pages/regulation_new4/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%201%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%201.pdf
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 التراميز الجمركية للمنتجات المشمولة في مجال الالئحة

 المنتج إرشاديةصور  البند الجمركي
فئة 

 المنتجات

842810000001 
 

  1  كهربائية لألفرادمصاعد 

842810000002 

 

 2 كهربائية للبضائعمصاعد 

842810009999 

 

المصاعد الكهربائية 
 والهيدروليكية

3  

843131000001 

 

 4 المصعدمكونات 
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 لمصاعد الكهربائيةاالتي يجب إجراؤها على  أهم االختبارات

يجب إجراء االختبارات المحددة في الالئحة والمواصفات القياسية  الموضحة في ملحق الالئحة  
يمكن االطالع على تفاصيل هذه  المواصفات من خالل زيارة موقع الهيئة واصف  حيث،(1رقم )

 :ما يلي م االختباراتأه ومن هنا
 .اختبار تدابير األمان في التركيبات الكهربائية للمصاعد طرائق -1

 يجب أن تجرى االختبارات التالية قبل التصريح بتوصيل التيار الكهربائي إلى التركيبات
 :ة ذات العالقةوفقًا للمواصفات القياسي

 االختبار لرقما
 الفحص الظاهري 1
 اختبار الفقد في الجهد 2
 اختبار تحمل الجهد العالي 3
 اختبار مقاومة العزل 4
 اختبار مقاومة توصيل األرضي للتركيبات 5

 بصفة دورية أو أقل إذا لزم األمر:مالحظة: تجرى االختبارات التالية كل سنة 
 اختبار مقاومة العزل 
 اختبار مقاومة توصيل األرضي للتركيبات 

فحوصات واختبارات قبول المصاعد بعد تركيبها في المباني وفقا للمواصفات   -2
 ذات العالقة:

 اسم االختبار االختبار
 سعة المركبة وأبعادها 

 أرضية وجدران وسقف وأبواب الطوارئ للمركبة 
 الفحوصات داخل المركبة

اللوائح الفنية 

 واملواصفات

التصنيع 

 واالختبار
تقويم إجراءات 

 املطابقة

شهادات 

 املطابقة 

شهادة 

 اإلرسالية

تفتيش ال 

 الدوري

التسجيل في منصة 

 سابر اإللكترونية

https://wasif.saso.gov.sa/Pages/User/Default.aspx
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 تركيبات اإلضاءة وإضاءة المركبة 

 االتالمس الكهربائية له أبواب المركبة وأجزاء 

 للمصعد أدوات التشغيل والتحكم 

 أزرار التشغيل 

  التأكد من وجود مفاتيح أبواب الطوارئ وحفظها
في مكان محدد حيث تكون في متناول األفراد 

 المسئولين فقط
 

الفحوصات التي تجرى من 
 خارج البئر

. 

  )التيار إضاءة سطح المركبة ومقابس )مآخذ
 الكهربائي المناسبة

 أداة التشغيل الموجودة على سطح المركبة 

 الخلوص العلوي للمركبة وثقل الموازنة 

 الخلوص األفقي للمركبة وثقل الموازنة 

 بئر المصعد 

 أبواب العتب 

 تثبيت الحبال الصلب والبكرات 

 هيكل المركبة 

الفحوصات التي تجرى من 
 فوق سطح المركبة

 

 أداء المكبح 

 ار اجهزة األماناختب 

 مفاتيح التوقف النهائي 

 نات ومعدات البكرات العلويةيغرفة المك 

 

الفحوصات العلوية وغرف 
 الماكينات

 الخلوص السفلي للمصاعد 

 فحص واختبار المصدات 

 مفتاح اإليقاف الموجود في الحفرة 

الفحوصات التي تجرى من 
 الحفرة
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 إضاءة الحفرة ومفتاح اإلضاءة 

 حبال المعادلة والسالسل والبكرات 

 مدخل الحفرة 

 لمركبةا 

 الحواجز بين الحفر المتجاورة 
 

 

 

 التسجيل في منصة سابر اإللكترونية
 

 
 

اللوائح الفنية 

 واملواصفات

 التصنيع
 واالختبار 

التسجيل في منصة 
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الصفحة  " وتعبئة البيانات المطلوبة في" مستخدم جديد بصفةيجب التسجيل  -
   هنا لمنصة سابر اإللكترونيةالرئيسية 

 المستفيد من خالل البريد اإللكتروني يل حسابتفع -
و اسم المنتج للحصول على من خالل البحث بالرمز الجمركي اتسجيل المنتجات  -

 شهادة المطابقة.
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 إجراءات تقويم المطابقة
 

 
 
 
 

حدى جهات بعد إكمال تسجيل المنتجات في منصة سابر االلكترونية، ُيرسل الطلب إلى إ -
الجغرافي للحصول النطاق تقويم المطابقة المقبولة في الهيئة والتي تظهر وفق 

 إلجراءات تقويم المطابقة التالية: وفقاعلى شهادة المطابقة 
  النموذج(Type ) (اشهر 36)الخاصة  للبطاريات الكهربائية 

 :يجب أن ُيرفق مع المنَتج ملف فني يتضمن ما يلي -
د )  (أ  .الصانع/المستورد( بالمطابقةإقرار المورِّ

 وثيقة تقييم المخاطر. (ب
 شهادة المنشأ (ج

 نعم

 ال 

 إرسال الطلب إلحدى جهات تقويم املطابقة للدراسة

استيفاء املتطلبات 
 ملنح شهادة املطابقة 

 طلب شهادة اإلرسالية 

 التسجيل في سابر

 العرض في األسواق

 إصدار شهادة مطابقة

 التفتيش الدوري
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  الختبارات تقارير ا (د

  قائمة المواصفات المطبقة على المنتَج  (ه

 إثبات وجود نظام بيئي فعال. (و

ب البيانات اإليضاحية للمنتج في حالة عدم إمكان تثبيت البطاقة على  (ز كتيِّ
 .المنتج

 أمكن. إذا توضيحيةرفاق صور إ (ح
 :، على النحو التاليالملف الفنيجهات تقويم المطابقة  تدرس -

o لقائمة المنتجات  صحة الرموز الجمركية التحقق من 

o  للمواصفات ذات على المنتج وفًقا الموضوعة التحقق من العالمات والملصقات
 العالقة

o االختبار التحقق من صحة تقارير  

o  الالئحة التأكد من استيفاء جميع الوثائق األخرى المذكورة في 

o  وفقًا لنماذج تقييم المطابقة المطلوبة المصنع  زيارةتقييم الحاجة إلى 

ُيعد مطابقًا ما يكافئها  أو-إن ُوجدت  –المنَتج الحاصل على عالمة الجودة السعودية  -
 هناعالمة الجودة لمتطلبات الالئحة، ويمكن معرفة المتطلبات للحصول على 

 

 (COCشهادة المطابقة )
شهادة تصدر من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو إحدى جهات  -

لمتطلبات تقويم المطابقة المقبولة لديها تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه 
 .ذات العالقة الالئحة الفنية والمواصفات القياسية

نصة سابر وذلك بعد تأكد الجهة من مطابقة واستيفاء تصدر الشهادة وُتَسجل في م -
  :المنتج لجميع المتطلبات وفق النموذج الموضح أدناه

 

اللوائح الفنية 
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https://jeem1.saso.gov.sa/
https://jeem1.saso.gov.sa/
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                    تحتوي شهادة المطابقة على البيانات التالية:                                                             -
                                                                                                                  اسم المورد/ المصنع           -
 رقم الشهادة وتاريخ اإلصدار واالنتهاء-

                                                                                 اسم المنتج وأرقام الموديالت               -
              لد المنشأ                                                                                                                    ب-

 اسم الالئحة الفنية
 الرمز الجمركي للمنتج-

 (:شهادة مكافئة )عالمة الجودةإذا كان المنتج حاصاًل على 

 شهادة المكافئةالبيانات  إدخال -

 الكترونيًا ثم تحفظ وتصدر شهادة المطابقة مباشرًة. التحقق من البيانات المدخلة يجب -

 .هناوتسجيلها في سابر  حول الحصول على شهادة المطابقة  لمعرفة أكثر
 

https://saber.sa/UserGuids/UserGuideForCertificatesOfConformity-Ar.pdf
https://saber.sa/UserGuids/UserGuideForCertificatesOfConformity-Ar.pdf
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  (SCشهادة مطابقة لإلرسالية )
ل شهادة - بعد حصول المنتجات على شهادة المطابقة وتسجيلها في منصة سابر، ُتَسجَّ

اإلرسالية لكل شحنة قبل شحنها وعرضها في األسواق، وذلك باختيار المنتجات المراد 
 استيرادها وإكمال البيانات المطلوبة:

الفاتورة، العملة، اسم المورد  إجماليالفاتورة، رقم الفاتورة، قيمة تاريخ ) بيانات الفاتورة -
 (وعنوانه

 ودولة الشحن  اتبيانات المنتجات وتحديد الكمي  -

 يرسل الطلب لجهة تقويم المطابقة للتأكد من صحة البيانات  -
إكمال جميع وتصدر وفق النموذج الموضح أدناه، وهذا يعني تسجل شهادة اإلرسالية  -

 ت لدخول منتجات تحقق الصحة والسالمة للمستهلك وتحافظ على البيئةالمتطلبا
 هنا معرفة أكثر عن تسجيل شهادة اإلرساليةل
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https://saber.sa/UserGuids/UserGuideForShipmentRequest-Ar.pdf
https://saber.sa/UserGuids/UserGuideForShipmentRequest-Ar.pdf
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 عمليات التفتيش

  :يلي بماتلزم الالئحة بعد دخول المصعد الخدمة 
 سنة جهة التفتيش بإجراء عملية التفتيش واالختبارات مرة واحدة على األقل كل امقي -

 .الالئحة( من 1في الملحق )المبينة وفقًا للمواصفات القياسية 
تحت غطاء زجاجي في مكان واضح عند المصعد، وهذه الشهادة  شهادة التفتيشوضع  -

 .   هادةانتهاء تاريخ صالحية الشتجيز تشغيل هذا المصعد حتى 

 

  

اللوائح الفنية 

 واملواصفات
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التسجيل في منصة 

 سابر اإللكترونية

http://www.saso.gov.sa/ar/Laws-And-Regulations/Technical_regulations/SiteAssets/Pages/regulation_new4/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%201%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%201.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/Laws-And-Regulations/Technical_regulations/SiteAssets/Pages/regulation_new4/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%201%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%201.pdf
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