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  2016-67تعليمات الفنية اإللزامية ال
  اجهزة حرق الوقود الغازي

)7\6\2016(  
  

  الفصل االول
  المجال والتعريفات والطرح في السوق وحرية الحركة

  
  )1مادة (

المصّممة بشكل خاص لتستخدم في  األجهزة باستثناء والتجهيزات األجهزةتسري هذه التعليمات على   .1
   .المصانع العمليات الصناعية التي يتم تنفيذها في

  تسري التعريفات التالية ألغراض هذه التعليمات:  .2
 appliances burning): هي أجهزة حرق الوقود الغازي (appliances( األجهزة  (أ)

gaseous fuels أو إنتاج الماء الساخن أو التبريد أو  التدفئة) التي تستخدم في الطبخ أو
درجة مئوية.  105اإلضاءة أو الغسيل، وعند اللزوم لها درجة حرارة مياه عادية ال تتجاوز 

) وأجسام التسخين Forced draught burnersوتعتبر شعالت التهوية القسرية (
)heating bodies (.المزودة بهذه الشعالت أجهزة ضمن مجال هذه التعليمات   

والمجمعات الفرعية  أو التنظيم): هي أجهزة السالمة وأجهزة التحكم fittingsالتجهيزات (  (ب)
يتم تسويقها والتي  ،شعالت التهوية القسرية وأجسام التسخين المزودة بهذه الشعالت باستثناء

جهاز حرق الوقود الغازي أو يتم تصميمها لتدمج في  متيبشكل منفصل لالستخدام التجاري و 
   تجميعها لتشكل جهازًا.

): هو أي وقود يكون في حالته الغازية عند درجة حرارة gaseous fuelالوقود الغازي (  ت)(
  ) بار.1) درجة مئوية تحت ضغط (15(

أحكام هذه  الجهة المختصة: هي الجهة أو الجهات التي يحددها مجلس الوزراء لتنفيذ  (ث)
) من قانون المواصفات والمقاييس والقوانين السارية األخرى 23التعليمات بموجب المادة (

  .ذات الصلة
  .قبلهاالمؤسسة: هي مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية أو أي جهة معترف بها من   (ج)
مؤسسة  الرقم التعريفي: هو رقم صادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس يخصص ألي  (ح)

  (ج). السابقة تلبي التعريف الوارد في الفقرة
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او اي عالمة اخرى تعترف بها المؤسسة من خالل  (PTR) عالمة المطابقة: هي عالمة  (خ)
ُيظِهر الصانع من خاللها أن المنَتج يلبي المتطلبات ذات الصلة اتفاقيات اعتراف موقعة 

  .عليه والتي تشترط تثبيت العالمةالواردة في جميع التعليمات الفنية االلزامية السارية 
  طبيعي في الحاالت التالية: بشكلٍ  مستخدماً لجهاز ا ، يعتبرألغراض هذه التعليمات  .3

     بانتظام وفقًا إلرشادات الصانع. صيانتهوتمت تركيبه بشكل صحيح إذا تم   (أ)
د. مإذا ت  (ب)    استخدامه مع تغيُّر طبيعي في جودة الغاز وتذبذب طبيعي في ضغط المصدر المزوِّ
   استخدامه وفقًا للغرض المعّد له أو بطريقة متوقعة منطقيًا. إذا تم  (ت)

 
  )2مادة (

في السوق  هايمكن طرح األجهزةأن اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للتأكد من  يجب على الجهة المختصة
في الخدمة فقط اذا كانت ال تعّرض سالمة االشخاص والحيوانات المنزلية والممتلكات للخطر عند  ووضعها

  استخدامها بشكل طبيعي.
 
  )3مادة (

  ).1والتجهيزات أن تلبي المتطلبات األساسية السارية عليها الواردة في الملحق ( األجهزةيجب على 
 
  )4مادة (

في السوق ووضعها في الخدمة اذا  األجهزةال يحق للجهة المختصة أن تحظر أو تقيد أو تعيق طرح   .1
   .)8() الواردة في مادة PTRكانت تلبي متطلبات هذه التعليمات وتحمل عالمة المطابقة (

ذا كانت مرفقة إال يحق للجهة المختصة أن تحظر أو تقيد أو تعيق طرح التجهيزات في السوق   .2
   ).7( ) من مادة4الفقرة (المشار إليها في  بالمصّدقة

 
  )5مادة (

إذا كانت األجهزة والتجهيزات مطابقًة للمواصفات القياسية السارية عليها فيجب عندئٍذ على الجهة   .1
   ).1مطابقتها للمتطلبات األساسية الواردة في ملحق ( المختصة افتراض

  .يجب على لجنة التعليمات الفنية االلزامية اصدار قائمة بالمواصفات القياسية وتحديثها بشكل مستمر  .2
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  )6(مادة 
قد بشكل طبيعي ) PTRالتي تحمل عالمة المطابقة (األجهزة ستخدام اذا رأت الجهة المختصة أن ا  .1

عرض سالمة األشخاص أو الحيوانات المنزلية أو الممتلكات للخطر، فيجب عليها عندئذ أن تتخذ ي
  تقييد طرحها في السوق. وأوحظر  األجهزةالمالئمة لسحب هذه  التدابيرجميع 

 سباب عدم المطابقة التالية:أحد أيجب على الجهة المختصة االشارة في قرارها إلى 
)، اذا كان الجهاز ال ينسجم مع 1قصور في تلبية المتطلبات األساسية الواردة في الملحق (  (أ)

  . )5() من مادة 1الفقرة (المواصفات المشار إليها في 
  . )5() من مادة 1الفقرة (تطبيق خاطئ للمواصفات المشار إليها في   (ب)

يطابق التعليمات، فيجب عندئذ على الجهة ) ولكنه ال PTRإذا كان الجهاز يحمل عالمة المطابقة (  .2
  .المختصة اتخاذ اإلجراءات المالئمة تجاه من قاموا بتثبيت هذه العالمة

 
  الفصل الثاني

  إجراءات تقييم المطابقة
 
  )7(مادة 

   يجب أن تكون إجراءات تقييم المطابقة لألجهزة المصنعة بشكل متسلسل كما يلي:  .1
  ).2االول من ملحق ( الفصلتفحص النموذج المشار إليه في   (أ)

  : حسب إختيار الصانع قبل طرحها في السوق واحدًا مما يلي  (ب)
  ). 2الثاني من ملحق (الفصل المشار إليه في  ،لنموذجلمطابقة التصريح   -1
الثالث من الفصل لنموذج (ضمان جودة االنتاج) المشار إليه في لمطابقة التصريح   -2

  ). 2ملحق (
الرابع من الفصل ) المشار إليه في المنتوجلنموذج (ضمان جودة لمطابقة التصريح   -3

  ). 2ملحق (
  ).2الخامس من ملحق (الفصل عملية التحقق المشار إليها في   -4

مشار إليها في اليمكن للصانع اختيار عملية التحقق ف ،أو بكميات قليلة وحيدنتاج جهاٍز إفي حال   .2
  ).2السادس من ملحق (الفصل 

، يجب تثبيت عالمة هذه المادةمن ) 2و (ب) 1( اتجراءات المشار إليها في الفقر بعد اكتمال اإل  .3
  . )8(وفقًا للمادة المطابقة  األجهزة) على PTRالمطابقة (

باستثناء  ،التجهيزات على هذه المادةمن ) 1الفقرة (المطابقة المشار إليها في  إجراءات تقييم تسري  .4
تصرح  مصّدقةصدار إعداد تصريح المطابقة. يجب إ و  ، وعند اللزوم)PTRتثبيت عالمة المطابقة (
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بمطابقة التجهيزات مع االشتراطات السارية عليها من هذه التعليمات، وتبّين خصائصها وكيفية دمجها 
النهائية الواردة في  األجهزةللمتطلبات األساسية السارية على لتصبح مطابقة أو تجميعها  ما بجهاز

  ويجب إرفاق هذه المصدقة مع التجهيزات. )1ملحق (
تثبيت عالمة  وتشترط مختلفةنواٍح أخرى تتعامل مع مغطاة من قبل تعليمات  األجهزةاذا كانت   .5

 الشتراطات تلك التعليمات األخرى األجهزةإلى مطابقة )، فيجب أن تشير العالمة PTRالمطابقة (
. لكن حينما تسمح واحدة أو أكثر من تلك التعليمات للصانع أن يختار الترتيبات التي سيقوم أيضاً 

إلى المطابقة فقط مع اشتراطات تلك التعليمات التي يطبقها ) PTR( بتطبيقها يجب أن تشير عالمة
مات المطبقة في الوثائق أو المالحظات أو تفاصيل التعلي تقديميجب  في هذه الحالة، الصانع.

  .األجهزةاالرشادات المطلوبة من ِقبل تلك التعليمات والمصاحبة لهذه 
 بإجراءات تقييم المطابقة باللغة العربية وأي لغة أخرىيجب اعداد السجالت والمراسالت ذات الصلة   .6

  . تنفيذهاعن تقبلها المؤسسة المسؤولة 

 
  الفصل الثالث

 )PTRالمطابقة (عالمة 
  
  )8(مادة 

ومقروء بسهولة  واضح) بشكل 3) والكتابات الواردة في ملحق (PTRيجب تثبيت عالمة المطابقة (  .1
وغير قابل للمحو على الجهاز أو لوحة البيانات المرتبطة به. يجب تصميم لوحة البيانات بحيث ال 

  يمكن اعادة استخدامها. 
تضلل أطرافًا أخرى بما يتعلق بمعنى أو شكل عالمة  تاذا كان األجهزةيمنع تثبيت عالمات على   .2

. يمكن تثبيت أي عالمات أخرى على الجهاز أو على لوحة البيانات بشرط عدم (PTR)المطابقة 
  . ووضوحها (PTR)التأثير على إمكانية قراءة عالمة المطابقة 

  
  )9(مادة 

  ، يجب على الجهة المختصة اتخاذ اإلجراءات التالية: )6(دون االخالل بالمادة 
) قد تم تثبيتها دون وجه حق، فيجب إجبار الصانع أو PTRعندما تتيقن الجهة المختصة أن عالمة ( (أ)

) PTRممثله الرسمي على جعل المنتج مطابقًا فيما يتعلق باإلشتراطات ذات الصلة بعالمة المطابقة (
  الجهة المختصة.تلك وانهاء حالة التجاوز وفق الشروط التي تفرضها 
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تقييد أو ل اذا استمرت حالة عدم المطابقة، فيجب على الجهة المختصة اتخاذ جميع التدابير المالئمة  (ب)
في المادة الوارد لإلجراء  حظر طرح الجهاز المعنّي في السوق، أو التأكد من سحبه من السوق وفقاً 

)6( .  

  
  الفصل الرابع

  اشتراطات نهائية
  
  )10(مادة 
أو وضعه في \تقييدًا لطرح الجهاز في السوق و ويتضمنيجب أن ينص أي قرار أتخذ بموجب هذه التعليمات 

  الدقيقة التي استند عليها.  بابالخدمة على األس
 
  )11(مادة 

  إصدارها. على تاريخسنة مرور تدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ بعد 
  
  )12(مادة 

  يجب تعديل كل ما يتعارض مع هذه التعليمات.
  
  )13(مادة 

الفنية  التعليمات لجنة عن الصادر التفسير يعتمد التعليمات، هذه نصوص أحد تفسير في خالف ظهور حال في
  اإللزامية.
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  )1ملحق (
  المتطلبات األساسية

  
 مالحظة أولية

عند وجود أيضًا تسري اإلشتراطات الناتجة عن المتطلبات األساسية لألجهزة في هذا الملحق على التجهيزات 
 خطورة مماثلة.

  
  الفصل االول
 الشروط العامة

بحيث تعمل بشكل آمن وال تشكل خطورة على االشخاص والحيوانات  األجهزةيجب تصميم وبناء   1-1
) من هذه 1() من مادة 3الفقرة (كما هو محدد في  طبيعيالمنزلية أو الممتلكات عند استخدامها بشكل 

 التعليمات.
 عند طرحها في السوق أن تكون: األجهزةيجب على جميع   1-2

 مرفقة باإلرشادات الفنية المعّدة للمرّكب.  -
  المعّدة للمستخدم. والصيانةمرفقة بإرشادات االستخدام   -
  تحمل المالحظات التحذيرية المالئمة والتي يجب أن تظهر أيضًا على التغليف. -

  .العربية باإلضافة إلى أي لغة أخرىيجب أن تكون اإلرشادات والمالحظات التحذيرية باللغة 
لتركيب والضبط اإرشادات المعّدة للمرّكب على جميع اإلرشادات الفنية  تحتوييجب أن   1-2-1

الجهاز يمكن وأن  صحيحالمطلوبة للتأكد من أن هذه العمليات تتم بشكل  والصيانة
 ما يلي: بشكل خاص يجب أن تحدد اإلرشادات و  ،بشكل آمن استخدامه

 .نوع الغاز المستخدم -
  المستخدم.ضغط مصدر الغاز  -
 تدفق الهواء النقي المطلوب.  -
 مصدر الهواء الالزم لإلحتراق.  -
 ةمجهزة باألداالمخاليط خطيرة من الغاز غير المحترق لألجهزة غير منع تشكُّل   -

 ) من هذا الملحق. 3-2-3( القسمالمشار إليها في 
 الشروط الالزمة لتشتيت نواتج االحتراق.  -
القسرية وأجسام التسخين المعّدة ليتم تجهيزها مع هذه خصائص شعالت التهوية   -

 الشعالت.
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متطلبات األساسية النهائية مع ال األجهزةمتطلبات التجميع التي تسهم في مطابقة   -
 الموصى بها من الصانع عند اللزوم. بالتركيباتقائمة و  السارية عليها،

للمستخدم على جميع المعلومات  المعّدة والصيانةرشادات االستخدام إ تحتوييجب أن   1-2-2
أي قيود إلى ن تجذب انتباه المستخدم أالمطلوبة لالستخدام اآلمن، وبشكل خاص، يجب 

 على االستخدام.
يجب أن تشير المالحظات التحذيرية على الجهاز وعلى تغليفه بوضوح إلى نوع الغاز   1-2-3

بموجبه أن يتم  ُيلِزمتقييد  المستخدم وضغط مصدر الغاز وأي قيود على االستخدام، خاصةً 
 .فقط تهوية كافية ذاتفي مناطق تركيب الجهاز 

ناء التجهيزات المعّدة لتشكل جزءًا من الجهاز بحيث تلبي الغرض المعّدة له بشكل بيجب تصميم و   1-3
سليم عند دمجها وفقًا إلرشادات التركيب. يجب توفير إرشادات التركيب والضبط والتشغيل والصيانة 

 المعنّية. التجهيزاتمع 
  

  الفصل الثاني
 المواد

والكيميائية والحرارية التي  التقنيةيجب أن تكون المواد مالئمة للغرض المعّدة له وأن تتحمل الظروف   2-1
 من المتوقع أن تتعرض لها.

 لسالمة.ا الضرورية من أجليجب أن يضمن صانع الجهاز أو المورد خصائص المواد   2-2
  

  الفصل الثالث
 التصميم والبناء

 لمحة عامة   3-1
حدوث تشويه أو كسر أو بلى يحتمل أن  يضمن استقرارها وعدمبحيث  األجهزةيجب بناء   3-1-1

 .عند استخدامها بشكل طبيعي األمانيضعف 
 أمانأو خالل اإلستخدام على \و التشغيل بدءؤثر عملية التكثيف الناتجة عند يجب أن ال ت  3-1-2

 . األجهزة
في حال إلى الحد األدنى بحيث يتم تقليل خطورة حدوث انفجار  األجهزة يجب تصميم وبناء  3-1-3

 من مصدر خارجي.  حريقوجود 
 الغاز شبكةو الهواء غير المالئم في أبحيث ال يحصل اختراق للماء  األجهزةيجب بناء   3-1-4

)gas circuit(. 
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طبيعي في الطاقة  تذبذبفي حال وجود  بشكل آمنبالعمل  األجهزةيجب أن تستمر   3-1-5
 .)normal fluctuation of auxiliary energy( المساعدة

أو القصور في الطاقة المساعدة أو نظام  ،غير الطبيعي التذبذبيجب أن ال يؤدي   3-1-6
 إلى وضع غير آمن. استعادتها

أن تلبي المتطلبات و  يةيتم تجنب مصادر الخطر الكهربائ ثبحي األجهزةيجب تصميم وبناء   3-1-7
الخاصة بالمعدات الكهربائية  2012لسنة  35السارية عليها من التعليمات الفنية اإللزامية 

 المعّدة للعمل ضمن جهود كهربائية معّينة.
يجب أن تتحمل جميع األجزاء المضغوطة من الجهاز االجهادات الميكانيكية والحرارية   3-1-8

 .األمانالمعرضة لها دون حدوث أي تشويه يؤثر على 
التحكم أو جهاز ز السالمة االقصور في جه ال يؤديبحيث  األجهزةيجب تصميم وبناء   3-1-9

 لى وضع غير آمن.إوالتنظيم 
عمل أجهزة  إبطالفيجب أن ال يتم  ،ّهز بأجهزة سالمة وأجهزة تحكمإذا كان جهاز ما مج  3-1-10

 بسبب عمل أجهزة التحكم. السالمة
التي تم إعدادها أو ضبطها في مرحلة التصنيع والتي  األجهزةجميع أجزاء  أن تكونيجب   3-1-11

 بشكل مناسب.محمية ال يجب التالعب بها من قبل المستخدم أو المرّكب 
المقابض وأجهزة التحكم والضبط األخرى بشكل واضح واعطاء على  عالمة وضعيجب   3-1-12

يجب أن يكون تصميمها بطريقة و إرشادات مالئمة وذلك لمنع حدوث أي خطأ في التعامل. 
 . غير المقصودتمنع التالعب 

 انطالق الغاز غير المحترق  3-2
 بحيث ال يكون معدل تسريب الغاز خطيرًا. األجهزةيجب بناء   3-2-1
أثناء اإلشعال وٕاعادة اإلشعال وبعد محدودًا أنطالق الغاز  يكونبحيث  األجهزةيجب بناء   3-2-2

 انطفاء اللهب وذلك لتجنب التراكم الخطير للغاز غير المحترق في الجهاز.
خاصة تعمل  اةالداخلية بأدالمساحات الغرف و المّعدة لتستخدم في  األجهزةيجب تجهيز   3-2-3

 األجهزةالغرف.  وأعلى تجنب التراكم الخطير للغازات غير المحترقة في هذه المساحات 
تهوية كافية لتجنب  ذاتغير المزودة بمثل هذه االدوات يجب أن تستخدم فقط في مناطق 

 الخطير للغازات غير المحترقة.التراكم 
مع مراعاة  األجهزةلتركيب هذه  الكافيةمكانية قد تحدد الجهة المختصة ظروف التهوية ال

الكبيرة السمات المميزة لها. يجب تركيب االدوات المذكورة سابقًا مع أجهزة المطابخ 
)large-scale kitchen appliances(  بغاٍز يحتوي على مكونات  المشّغلة األجهزةو

 سامة.
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 اإلشعال  3-3
 عند استخدامها بشكل طبيعي: كما يلي  بحيث تكون األجهزةيجب بناء 

 يتم اإلشعال وٕاعادة اإلشعال بشكل سلس.   -
 ).cross-lighting( يتم التأكد من الشعلة عبر اإلضاءة -

 اإلحتراق  3-4
نواتج اإلحتراق على تركيزات وأن ال تحتوي بحيث تضمن ثبات اللهب  األجهزةيجب بناء   3-4-1

 وذلك عند استخدامها بشكل طبيعي.من المواد الضارة بالصحة، غير مقبولة 
ضي لنواتج االحتراق عند استخدامها رَ طالق عَ إبحيث ال يكون هناك  األجهزةيجب بناء   3-4-2

 بشكل طبيعي.
طالق لنواتج إت نواتج االحتراق بحيث ال يحدث يلتشت المتصلة بمداخنٍ  األجهزةيجب بناء   3-4-3

 غير الطبيعية. سحب الهواءي ظروف حتراق بكميات خطيرة إلى الغرفة المعنية فاإل
يجب أن ال تسبب أجهزة التدفئة المنزلية المستقلة التي ليس لها مداخن وسخانات المياه   3-4-4

في الغرفة أو في المساحة لغاز أول أكسيد الكربون  اللحظية التي ليس لها مداخن تركيزاً 
ضين مع مراعاة المدة يحتمل أن يشكل خطرًا على صحة األشخاص المعر المعنّية بحيث 

 المتوقعة لتعرضهم له.
 لطاقةلاإلستخدام الرشيد   3-5

ويأخذ  التقنييعكس حالة التقدم  الذي بحيث تضمن األستخدام الرشيد للطاقة األجهزةيجب بناء 
 باإلعتبار مظاهر السالمة.

  درجات الحرارة  3-6
المعّدة لوضعها بالقرب من األرضية أو السطوح األخرى  األجهزةيجب أن ال تصل أجزاء   3-6-1

  إلى درجات حرارة تشكل خطورة على المنطقة المحيطة.
ومماسكها المعّدة لإلستخدام أي  األجهزةيجب أن ال تشكل درجة حرارة سطح مقابض  3-6-2

  خطورة على المستخدم.
جهزة المعّدة لإلستخدام المنزلي يجب أن ال تشكل درجات حرارة سطح األجزاء الخارجية لأل  3-6-3

أي خطورة على المستخدم وعلى االطفال بشكل خاص، باستثناء تحت ظروف التشغيل 
 السطوح أو االجزاء المرتبطة بنقل الحرارة، مع األخذ باالعتبار زمن استجابة مالئم لهم.

 المواد الغذائية والمياه المستخدمة لألغراض الصحية   3-7
المياه من جودة المواد الغذائية أو ما يجب أن ال تضعف المواد والمكونات المستخدمة في بناء جهاز 

 .المالمسة لهاة في األغراض الصحية المستخدم
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 )2ملحق (
  المطابقةإجراءات تقييم 

  
  الفصل األول
 تفحص النموذج

أن جهازًا وتصادق على تفحص النموذج هو ذلك الجزء من اإلجراء الذي تفحص المؤسسة بموجبه   1-1
 يلبي االشتراطات السارية عليه في هذه التعليمات.(النموذج) المتوقع  اإلنتاجيمثل 

 يجب تقديم طلب تفحص النموذج من الصانع أو ممثله الرسمي.   1-2
 يجب أن يشتمل الطلب على ما يلي:  1-2-1

 الممثل الرسمي إذا كان هو من قّدم الطلب.و  ،اسم وعنوان الصانع  -
 ). 4وثائق التصميم كما هو موضح في ملحق (  -

المتوقع (نموذج) تحت تصرف المؤسسة.  اإلنتاجيجب على الصانع أن يضع جهازًا يمثل   1-2-2
يمكن للمؤسسة أن تطلب عينات أخرى من النموذج اذا كان برنامج االختبار يتطلب ذلك. 

بشرط أن ال يكون لهذه التغّيرات  اإلنتاجاضافة لذلك يمكن أن يغطي النموذج التغّيرات على 
 لفة فيما يتعلق بأنواع الخطورة.خصائص مخت

  أن تقوم بما يلي: المؤسسةيجب على   1-3
من  فحص وثائق التصميم والتحقق من أنه قد تم تصنيع النموذج وفقًا لها، وتحديد أيٍ   1-3-1

العناصر قد تم تصميمها وفقًا لالشتراطات السارية عليها من المواصفات المشار إليها في 
  ) والمتطلبات االساسية في هذه التعليمات.5مادة (

أو اإلختبارات لتفقد ما اذا كانت الحلول المتبناة من قبل \التفحص المالئمة و تنفيذ عمليات  1-3-2
الصانع تلبي المتطلبات االساسية، وذلك في حال عدم تطبيق المواصفات المشار إليها في 

  ). 5مادة (
نفيذ عمليات التفحص عندما يختار الصانع تطبيق مواصفات ما، فيجب على المؤسسة ت  1-3-3

عليها قد تم تطبيقها بشكل  أو اإلختبارات لتفقد ما اذا كانت المواصفات السارية\والمالئمة 
  مطابقتها للمتطلبات االساسية. تضمنوبالتالي  فّعال

الطلب اذا كان النموذج يلبي اشتراطات هذه   تفحص النموذج لمقدم مصّدقةتقوم المؤسسة بإصدار   1-4
نتائج الفحص وشروط بقائه صالحًا إن وجدت،  علىهذه المصّدقة التعليمات. يجب أن تحتوي 

 ويجب إرفاق وأوصاف عمله إذا كانت ذا صلةالنموذج المصادق عليه  لتحديدوالبيانات الضرورية 
  . بهذه المصّدقة العناصر الفنية ذات الصلة مثل المخططات والرسومات
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ذج بجميع التعديالت على تفحص النمو مصّدقة يجب على مقدم الطلب إعالم المؤسسة التي أصدرت   1-5
النموذج المصادق عليه التي يمكن أن تؤثر على مطابقته للمتطلبات األساسية. يجب أن تحصل 

 وذلك المصّدقةصدرت أتعديالت النموذج المصادق عليه على مصادقة إضافية من المؤسسة التي 
هذه التغيرات على مطابقته مع المتطلبات األساسية أو الشروط المحددة إلستخدام الجهاز. تؤثر  عندما

  تفحص النموذج األصلية. مصّدقةتعطى هذه المصادقة اإلضافية على شكل إضافة على 
  

  الفصل الثاني
  لنموذجلمطابقة التصريح 

المعنّية  األجهزةصانع بموجبه أن اإلجراء الذي يصرح ال نلنموذج هو ذلك الجزء ملمطابقة التصريح   2-1
تفحص النموذج وتلبي المتطلبات االساسية السارية عليها في مصّدقة تطابق النموذج الموصوف في 

) على كل جهاز PTRهذه التعليمات. يجب على الصانع أو ممثله الرسمي وضع عالمة المطابقة (
ويجب على  األجهزةوٕاعداد تصريح خطي بالمطابقة. يمكن للتصريح أن يغطي واحدًا أو أكثر من 

) رقم تعريفّي للمؤسسة المسؤولة عن PTRالصانع اإلحتفاظ به. يجب أن يتبع عالمة المطابقة (
 ) من هذا الملحق. 3-2( القسمعمليات التفقد العشوائية الواردة في 

التفتيش  التي تشمل ى الصانع اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتأكد من أن عملية التصنيعيجب عل  2-2
في  الموصوفلألجهزة مع النموذج  في التصنيع ومطابقةٍ  تؤدي إلى تجانسٍ واالختبار للمنتج النهائي، 

في هذه التعليمات. يجب على المؤسسة أن تنفذ  اتفحص النموذج ومع المتطلبات السارية عليه مصّدقة
  ) من هذا الملحق.3-2( القسمفي  الواردةعشوائية لألجهزة التفقد العمليات 

في الموقع على فترات من سنة  األجهزةيجب على المؤسسة أن تقوم بعمليات التفقد العشوائية على   2-3
وتنفيذ االختبارات المالئمة كما هو محدد في  األجهزةواحدة أو أقل. يجب فحص عدٍد كاٍف من 

للتأكد من  يجب تنفيذها) أو اختبارات مكافئة 5المواصفات السارية عليها المشار إليها في مادة (
مطابقتها للمتطلبات األساسية المقابلة لها من هذه التعليمات. يجب على المؤسسة أن تحدد الحاجة 

. اذا تم رفض جهاز او اكثر، فيجب على في كل حالة و جزئيألتنفيذ هذه االختبارات بشكل كامل 
  المؤسسة اتخاذ التدابير المالئمة لمنع تسويقها. 
  

  الفصل الثالث
  لنموذج ( ضمان جودة االنتاج) لمطابقة التصريح 

لنموذج (ضمان جودة االنتاج) هو االجراء الذي يصرح بموجبه الصانع الذي لبى لمطابقة التصريح   3-1
المعنّية تطابق النموذج الموصوف في  األجهزةأن  من هذا الملحق )2-3( القسمااللتزامات الواردة في 

تفحص النموذج وتلبي المتطلبات االساسية السارية عليها في هذه التعليمات. يجب على مصّدقة 
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) على كل جهاز وٕاعداد تصريح خطي PTRأو ممثله الرسمي وضع عالمة المطابقة (الصانع 
ويجب على الصانع اإلحتفاظ به.  األجهزةبالمطابقة. يمكن للتصريح أن يغطي واحدًا أو أكثر من 

  ) رقم تعريفّي للمؤسسة المسؤولة عن عمليات الرقابة.PTRيجب أن يتبع عالمة المطابقة (
مصّدقة للنموذج الموصوف في  األجهزةمطابقة  يضمنالذي جودة الأن يطبق نظام  يجب على الصانع  3-2

تفحص النموذج وتلبي المتطلبات االساسية السارية عليها في هذه التعليمات. يكون الصانع معرضًا 
  ) من هذا الملحق.4-3( القسملعمليات الرقابة كما هو محدد في 

  نظام الجودة  3-3
أن يقدم طلبًا للمؤسسة للمصادقة على نظام الجودة الخاص به لألجهزة يجب على الصانع   3-3-1

  المعنّية. يجب أن يحتوي الطلب على ما يلي:
  وثائق نظام الجودة.  -
  .بشكل فّعالتعهد بتنفيذ االلتزامات الناشئة عن نظام الجودة المصادق عليه   -
  تفحص النموذج.مصّدقة الوثائق ذات الصلة بالنموذج المصادق عليه ونسخة من   -

يجب توثيق جميع العناصر والمتطلبات واالشتراطات التي تبناها الصانع بشكل منهجي   3-3-2
يجب أن تسمح وثائق نظام الجودة  .ومنطقي على شكل تدابير وٕاجراءات وٕارشادات مكتوبة

ص لبرامج الجودة والخطط والكتيبات والسجالت. يجب أن تحتوي بشكل خا متسقٍ  بتفسيرٍ 
  على وصٍف كاٍف لما يلي:

أهداف الجودة والهيكل التنظيمي ومسؤوليات اإلدارة وصالحياتها فيما يتعلق بجودة   -
  الجهاز.

عمليات التصنيع وتقنيات ضبط وضمان الجودة واإلجراءات الممنهجة التي سيتم   -
  استخدامها.

التصنيع ووتيرة عمليات التفحص واالختبارات التي سيتم تنفيذها قبل وأثناء وبعد   -
  تنفيذها.

  طريقة تحقيق مراقبة جودة الجهاز المطلوب والتطبيق الفّعال لنظام الجودة.   -
فيما اذا لّبى المتطلبات المشار  لتقّررأن تفحص وتقّيم نظام الجودة المؤسسة  على يجب  3-3-3

. سوف تفترض المؤسسة المطابقة مع هذه من هذا الملحق )2- 3-3( القسمإليها في 
 . يجبلها المواصفات القياسية المقابلةطبقت المتطلبات فيما يتعلق بأنظمة الجودة التي 

الصانع بالقرار بحيث يحتوي على نتائج الفحص وقرار التقييم المفّسر  إعالم على المؤسسة
  المعنّية. األجهزةفيما يتعلق ب

يجب على الصانع أن يبقي المؤسسة التي صادقت على نظام الجودة على علم بأي تحديث   3-3-4
حدثت، على سبيل المثال تقنيات جديدة أُ على نظام الجودة فيما يتعلق بالتغييرات التي 
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ومفاهيم الجودة. يجب على المؤسسة أن تفحص التعديالت المقترحة وتقرر فيما اذا كان 
 .التقييمهناك ضرورة إلعادة  أن وافق مع االشتراطات ذات الصلة أونظام الجودة المعّدل يت

يجب على المؤسسة إعالم الصانع بقرارها. يجب أن يحتوي القرار على نتائج عملية 
  التفتيش وقرار التقييم المفّسر. 

  عملية الرقابة  3-4
ناشئة عن نظام الغرض من عملية الرقابة هو التأكد من أن الصانع يلبي االلتزامات ال  3-4-1

  الجودة المصادق عليه على النحو الواجب.
الوصول إلى أماكن التصنيع بللمؤسسة  ألغراض التفتيش أن يسمحيجب على الصانع   3-4-2

والتفتيش واالختبار والتخزين ويجب عليه تزويدها بجميع المعلومات الضرورية، خاصًة ما 
  يلي: 

  وثائق نظام الجودة.  -
تقارير التفتيش وبيانات االختبار والمعايرة وتقارير عن مؤهالت  سجالت الجودة مثل  -

  الطاقم المعنّي.
يجب على المؤسسة تنفيذ عملية التفقد مرة واحدة على األقل كل سنتين للتأكد من أن   3-4-3

نظام الجودة المصادق عليه، ويجب عليها تزويد الصانع بتقرير ويحافظ على يطبق الصانع 
  عملية التفقد. 

عالوة على ذلك، يمكن للمؤسسة القيام بزيارات غير معلنة للصانع. يمكن للمؤسسة خالل   3-4-4
. يجب على المؤسسة تزويد الصانع بتقرير األجهزةهذه الزيارات تنفيذ االختبارات على 

  وتقرير االختبار عند اللزوم.  ،التفتيش
  تقرير المؤسسة عند الطلب.  توفيريمكن للصانع   3-4-5

  
  ل الرابعالفص

  )المنتوج(ضمان جودة  للنموذج تصريح المطابقة
ج) هو ذلك الجزء من اإلجراء الذي يصرح بموجبه و (ضمان جودة المنت للنموذج تصريح المطابقة  4-1

المعنّية تطابق  األجهزةأن  من هذا الملحق )2-4( القسمالصانع الذي لّبى االلتزامات الواردة في 
تفحص النموذج وتلبي المتطلبات االساسية السارية عليها في هذه  مصّدقةالنموذج الموصوف في 

) على كل جهاز وٕاعداد PTRالتعليمات. يجب على الصانع أو ممثله الرسمي وضع عالمة المطابقة (
ويجب على الصانع  األجهزةتصريح خطي بالمطابقة. يمكن للتصريح أن يغطي واحدًا أو أكثر من 

  الرقابة. سسة المسؤولة عن عملية) رقم تعريفّي للمؤ PTRالمة المطابقة (اإلحتفاظ به. يجب أن يتبع ع
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يجب على الصانع أن يطبق نظام جودة مصادق عليه في عملية التفتيش النهائي لألجهزة وفي   4-2
وأن يخضعه للرقابة كما هو محدد في من هذا الملحق ) 3-4( القسماالختبارات، كما هو محدد في 

  .من هذا الملحق )4- 4( القسم
    نظام الجودة  4-3

يجب على الصانع بموجب هذا اإلجراء أن يقدم طلبًا للمؤسسة للمصادقة على نظام الجودة   4-3-1
  المعنية. يجب أن يحتوي الطلب على ما يلي:  األجهزةعلى  الخاص به

  وثائق نظام الجودة.  -
  المصادق عليه.تعهد بتنفيذ االلتزامات الناشئة عن نظام الجودة   -
  اًال.نظام الجودة المصادق عليه للتأكد من بقائه مناسبًا وفعّ على تعهد بالمحافظة   -
  تفحص النموذج.مصّدقة الوثائق ذات الصلة بالنموذج المصادق عليه ونسخة من   -

يجب فحص كل جهاز واجراء االختبارات المالئمة عليه كجزء من نظام الجودة كما هو   4-3-2
و اختبارات مكافئة أ) 5لمشار إليها في مادة (امنصوص عليه في المواصفات السارية عليه 

يجب  .تم تنفيذها لتفقد مطابقته مع المتطلبات االساسية ذات الصلة في هذه التعليمات
لمتطلبات واالشتراطات التي تبناها الصانع بشكل منهجي ومنطقي توثيق جميع العناصر وا

يجب أن تسمح وثائق نظام الجودة بتفسير  .على شكل تدابير وٕاجراءات وٕارشادات مكتوبة
متسق لبرامج الجودة والخطط والكتيبات والسجالت. يجب أن تحتوي بشكل خاص على 

  وصٍف كاٍف لما يلي:
مي ومسؤوليات اإلدارة وصالحياتها فيما يتعلق بجودة أهداف الجودة والهيكل التنظي  -

  الجهاز.
  عمليات التفقد واالختبارات التي يتم تنفيذها بعد التصنيع.  -
  عملية التحقق من التطبيق الفّعال لنظام الجودة.  -

يجب أن تفحص المؤسسة وتقّيم نظام الجودة لتحدد فيما اذا لّبى المتطلبات المشار إليها في   4-3-3
. سوف تفترض المؤسسة المطابقة مع هذه المتطلبات فيما من هذا الملحق )2-3-4( قسمال

 أن يحتوي إعالم. يجب لها يتعلق بأنظمة الجودة التي حققت المواصفات القياسية المقابلة
  جهزة المعنّية.لألنتائج الفحص وقرار التقييم المفّسر على لصانع المؤسسة ل

يجب على الصانع أن يبقي المؤسسة التي صادقت على نظام الجودة على علم بأي تعديل   4-3-4
على نظام الجودة، على سبيل المثال تقنيات جديدة ومفاهيم الجودة. يجب  اً ضروريأصبح 

على المؤسسة أن تفحص التغييرات المقترحة وتقرر فيما اذا كان نظام الجودة المعّدل يلبي 
هناك ضرورة إلعادة التقييم. يجب على المؤسسة إعالم أن لة أو االشتراطات ذات الص

  الصانع بقرارها. يجب أن يحتوي القرار على نتائج عمليات التفتيش وقرار التقييم المفّسر. 
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  عملية الرقابة  4-4
الغرض من عملية الرقابة هو التأكد من أن الصانع يلبي االلتزامات الناشئة عن نظام   4-4-1

  المصادق عليه على النحو الواجب.الجودة 
الوصول إلى أماكن التفتيش بللمؤسسة  ألغراض التفتيش أن يسمحيجب على الصانع   4-4-2

  واالختبار والتخزين ويجب عليه تزويدها بجميع المعلومات الضرورية، خاصًة ما يلي: 
  وثائق نظام الجودة.  -
ار والمعايرة وتقارير عن مؤهالت ملفات الجودة مثل تقارير التفتيش وبيانات االختب  -

  الطاقم المعنّي.
يجب على المؤسسة تنفيذ عملية التفقد مرة واحدة على األقل كل سنتين للتأكد من أن   4-4-3

نظام الجودة المصادق عليه، ويجب عليها تزويد الصانع بتقرير ويحافظ على الصانع يطبق 
  عملية التفقد. 

سة القيام بزيارات غير معلنة للصانع. يمكن للمؤسسة خالل عالوة على ذلك، يمكن للمؤس  4-4-4
. يجب على المؤسسة تزويد الصانع بتقرير األجهزةهذه الزيارات تنفيذ االختبارات على 

  وتقرير االختبار عند اللزوم.  ،التفتيش
  تقرير المؤسسة عند الطلب.  توفيريمكن للصانع   4-4-5

  
  الفصل الخامس
  عملية التحقق

 األجهزةعملية التحقق هي اإلجراء الذي يضمن بموجبه الصانع أو ممثله الرسمي ويصرح بأن   5-1
تفحص مصّدقة تطابق النموذج الموصوف في من هذا الملحق ) 3-5( القسمالخاضعة إلشتراطات 

  النموذج وتلبي المتطلبات السارية عليها في هذه التعليمات.
عملية التصنيع  تضمن لكييجب على الصانع أو ممثله الرسمي اتخاذ جميع التدابير الضرورية   5-2

تفحص النموذج والمتطلبات السارية عليها في هذه مصّدقة للنموذج الموصوف في  األجهزةمطابقة 
) على كل جهاز وٕاعداد PTRالتعليمات. يجب على الصانع أو ممثله الرسمي وضع عالمة المطابقة (
ويجب على الصانع أو  األجهزةتصريح خطي بالمطابقة. يمكن للتصريح أن يغطي واحدًا أو أكثر من 

  ممثله الرسمي اإلحتفاظ به.
من أجل تفقد مطابقة الجهاز المالئمة يجب على المؤسسة تنفيذ عمليات التفحص واالختبارات   5-3

من ) 4-5( القسمواختبار كل جهاز كما هو محدد في  لمتطلبات هذه التعليمات عن طريق تفحص
- 5( القسمعلى أسس إحصائية كما هو محدد في  األجهزةاو عن طريق تفحص واختبار هذا الملحق 

  ، وذلك حسب اختيار الصانع. من هذا الملحق )5
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  التحقق عن طريق تفقد واختبار كل جهاز  5-4
بشكل منفصل كما هو وٕاجراء االختبارات المالئمة عليها  األجهزةيجب أن يتم فحص جميع   5-4-1

و اختبارات أ) 5المشار إليها في المادة (ذات الصلة منصوص عليها في المواصفات 
تفحص النموذج مصّدقة تنفيذها للتحقق من مطابقتها للنموذج الموصوف في  يجبمكافئة 

   .وللمتطلبات السارية عليها في هذه التعليمات
للمطابقة  خطيةٍ  مصّدقةٍ عداد إ على المؤسسة تثبيت رقمها التعريفي على كل جهاز و يجب   5-4-2

  جهازًا أو أكثر. هذه المصّدقة تتعلق باالختبارات التي تم تنفيذها. يمكن أن تغطي 
 الواردةالمطابقة  مصّدقاتعلى توفير  أن يضمن قدرتهيجب على الصانع أو ممثله الرسمي   5-4-3

  عند الطلب.من هذا الملحق  )2-4-5( القسمفي 
  التحقق االحصائي  5-5

 uniformمنتظمة ( وجباتالمصّنعة على شكل  األجهزةتقديم  ينيجب على الصانع  5-5-1
batches عملية التصنيع انتظام  تضمن لكيجميع التدابير الضرورية  عليهم اتخاذ) ويجب

  منتجة.  وجبةكل 
  الضبط اإلحصائي كما يلي:  5-5-2

 محددة وجباتيجب تجميعها في و  مميزاتهامن خالل لضبط إحصائي  األجهزةتخضع 
في  الوجبةواحد تم تصنيعه تحت نفس الظروف. يتم فحص  نموذجتتألف من وحدات من 

ويتم إجراء اإلختبارات التي تشّكل عينة بشكل منفصل  األجهزةيتم فحص و  ،فترات عشوائية
) أو 5كما هو منصوص عليه في المواصفات الخاصة بها في مادة (عليها بشكل مالئم 

ظام يسري نسيتم قبولها أو رفضها.  الوجبةذا كانت ما إتم تنفيذها لتحديد ياختبارات مكافئة 
  أخذ العينات ذو الخصائص التالية: 

-%0.5% مع نسبة عدم مطابقة 95مستوى الجودة المقابل إلحتمالية قبول تساوي   -
1.5%.   

  %.10-%5% مع نسبة عدم مطابقة 5حد الجودة المقابل إلحتمالية قبول تساوي   -
أن تثبت رقمها التعريفي على كل جهاز وأن تقوم  الوجباتيجب على المؤسسة عند قبول   5-5-3

 تتعلق باالختبارات التي تم تنفيذها. يمكن طرح جميع أجهزةخطيٍة للمطابقة  مصّدقةٍ بإعداد 
في السوق ما عدا تلك المنتجات من العينة الني ُوجد أنها غير مطابقة. يجب على الوجبة 

  .في السوق تم رفضهاالوجبة التي المؤسسة اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمنع طرح 
. يمكن للوجباتيمكن للمؤسسة أن تعّلق عملية التحقق اإلحصائي في حالة الرفض المتكرر 

  ة أن يثبت الرقم التعريفي لها أثناء عملية التصنيع. للصانع تحت مسؤولية المؤسس
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 الواردةالمطابقة  مصّدقاتعلى توفير  أن يضمن قدرتهيجب على الصانع أو ممثله الرسمي   5-5-4
  عند الطلب.من هذا الملحق  )3-5-5( القسمفي 

  
  الفصل السادس

  من كل وحدةالتحقق 
هو اإلجراء الذي يضمن بموجبه الصانع أو ممثله الرسمي ويصرح بأن الجهاز  من كل وحدةالتحقق   6-1

يطابق المتطلبات من هذا الملحق ) 2-6( القسمالمشار إليها في  المصّدقةالمعنّي الذي صدرت معه 
) PTRالسارية عليه في هذه التعليمات. يجب على الصانع أو ممثله الرسمي تثبيت عالمة المطابقة (

  طابقة خطي يجب عليه اإلحتفاظ به.الجهاز وٕاعداد تصريح معلى 
يجب على المؤسسة أن تفحص الجهاز وتنفذ اإلختبارات المالئمة، مع األخذ باالعتبار وثائق التصميم   6-2

للتأكد من مطابقتها مع المتطلبات األساسية في هذه التعليمات. يجب على المؤسسة تثبيت الرقم 
تعلق باالختبارات التي تم تمصّدقٍة خطيٍة للمطابقة عداد وإ لمصادق عليه التعريفي على الجهاز ا

  تنفيذها. 
تقييم من ن التمكهو ) 4المشار إليها في ملحق (المتعلقة بتصميم الجهاز الهدف من الوثائق الفنية   6-3

الوثائق الفنية  جعلالمطابقة مع متطلبات هذه التعليمات وفهم تصميم وتصنيع وتشغيل الجهاز. يجب 
  ) متاحة للمؤسسة.4المشار إليها في ملحق (

  . ذلك ضروريٌ أّن يمكن تنفيذ عمليات التفحص واإلختبارات بعد تركيب الجهاز أذا رأت المؤسسة   6-4
 القسمفي  الواردةالمطابقة  مصّدقاتعلى توفير أن يضمن قدرته يجب على الصانع أو ممثله الرسمي   6-5

  عند الطلب.من هذا الملحق  )6-2(
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  )3ملحق (
  والكتابات )PTRعالمة المطابقة (
  

  ) وفقًا للشكل التالي:PTRتتكون عالمة المطابقة من األحرف التالية (  )1(

  
  تبع عالمة المطابقة الرقم التعريفي للمؤسسة التي شاركت في مرحلة ضبط االنتاج.ييجب أن 

مع الكتابات  سوياً ) PTRعالمة المطابقة (الخاصة به يجب أن يحمل الجهاز أو لوحة البيانات   )2(
  التالية:

  إسم الصانع أو الرمز التعريفي.  -
  االسم التجاري للجهاز.  -
  نوع التغذية الكهربائية المستخدمة عند اللزوم.  -
  فئة الجهاز.  -
  ). PTRالسنة التي تم فيها تثبيت عالمة المطابقة (  -

  يمكن إضافة المعلومات المطلوبة من أجل التركيب وفقًا لطبيعة الجهاز.
إذا تم تصغير أو تكبير عالمة المطابقة، فيجب عندئذ االنتباه إلى بقاء النسب بين أبعاد العالمة ثابتة   )3(

لجميع . يجب أن يكون ) من هذا الملحق1( القسمالوارد في كما هي في العالمة المقسمة في الرسم 
  ) ملم.5الحروف المشكلة للعالمة نفس االرتفاع على أن ال يقل عن (
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  )4ملحق (
  وثائق التصميم

  
  يجب أن تحتوي وثائق التصميم على المعلومات التالية بالقدر الذي تطلبه المؤسسة لعملية التقييم:

  وصف عام للجهاز.  -
  والمجمعات الفرعية والدوائر..الخ.التصاميم النظرية ورسومات ومخططات التصنيع لألجزاء   -
  .األجهزةاالوصاف والتوضيحات الضرورية لفهم الرسومات والمخططات المذكورة بما فيها تشغيل   -
) المطبقة بشكل كامل أو جزئي، وأوصاف للحلول المتبناة 5قائمة بالمواصفات المشار إليها في مادة (  -

  لتلبية المتطلبات األساسية عند عدم تطبيق هذه المواصفات. 
  تقارير اإلختبار.  -
  كتيبات التركيب واالستخدام.  -

  توي وثائق التصميم على العناصر التالية:حوعند اللزوم، يجب أن ت
  .األجهزةتتعلق بالمعدات التي تم دمجها مع  مصّدقات  -
  .األجهزةأو مراقبة \أو تفتيش و\المتعلقة بطرق تصنيع و المصّدقات  -
  .عملية التقييمأخرى تمّكن المؤسسة من تحسين  وثيقةأي   -


