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  2017-73التعليمات الفنية االلزامية 
  المعدات واألنظمة الوقائية المعّدة لإلستخدام في أجواء قابلة لإلنفجار

)5\6\2017(  
  
  األولالفصل 

  إشتراطات عامة
  
 )1(مادة 

  المجال
 تسري هذه التعليمات على ما يلي، والتي سوف يشار إليها فيما بعد "المنتجات":   -1

 لوقائية المعّدة لإلستخدام في أجواء قابلة لإلنفجار.المعدات واألنظمة ا  -أ
خارج األجواء القابلة لإلنفجار، لكنها  المعّدة لإلستخدامأجهزة السالمة وأجهزة التحكم والتنظيم   -ب

 مطلوبة أو تساهم في األداء اآلمن للمعدات واألنظمة الوقائية فيما يتعلق بمخاطر اإلنفجار. 
أ) من 1م دمجها في المعدات واألنظمة الوقائية المشار إليها في الفقرة (المعّدة ليتمكونات ال  -ت

 .هذه المادة
 يستثنى من مجال هذه التعليمات ما يلي:   -2

 .ةستخدام في بيئة طبيّ ة لإلالمعدّ  الطبّية األجهزة  - أ
د مواتشكل مصدر خطر حصريًا بسبب وجود مواد متفجرة أو التي المعدات واألنظمة الوقائية   -ب

 ة.كيميائية غير مستقر 
التي يمكن أن تتشكل فيها تجارية الوغير  المنزليةفي البيئات المعّدة لإلستخدام عدات الم  -ت

 من التسريب العرضي للوقود الغازي. والتي تنتج فقط ، بشكل نادراألجواء القابلة لإلنفجار 
الخاصة  2009- 23ة معدات الحماية الشخصية المغطاة في التعليمات الفنية اإللزامي  -ث

 . بمعدات الحماية الشخصية
 مع المعدات المرّكبة على متنها.البحرية والوحدات البحرية المتنقلة  السفن  -ج
وسائل النقل مثل المركبات ومقطوراتها المعّدة لتستخدم حصريًا في نقل الرّكاب جوًا أو برًا،   -ح

ل المصممة لنقل البضائع جوًا أو وشبكات السكك الحديدية أو المياه، وكذلك وسائل النق
لإلستخدام بالطرق البرية أو شبكات السكك الحديدية أو عن طريق المياه. المركبات المعّدة 

  في أجواء قابلة لإلنفجار يجب أن ال تستثنى من مجال هذه التعليمات. 
 المستخدمة في األغراض العسكرية. المعدات  -خ
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 )2(مادة 

  تعريفات
 لتالية ألغراض هذه التعليمات:تسري التعريفات ا

ومن التحكم  ومكونات، المتنقلةثابتة أو الجهزة واأل دوات،األالت و اآلعني ت ):equipment( المعدات  -1
هذه المعدات تكون  .متصلة معًا أو منفصلة سواءً  الوقايةالكشف أو وأنظمة  أجهزة القياس،ضمنها 

أو معّدًة لمعالجة \حكم بها وتحويلها من شكل آلخر ومعّدًة لتوليد ونقل وتخزين وقياس الطاقة والت
 قدرة على التسبب بانفجار من خالل مصادرها الخاصة المحتملة لإلشعال.  ، ويكون لهاالمواد

تعني أجهزة أخرى غير مكونات المعّدات، تكون معّدة  ):protective systemsاألنظمة الوقائية (  -2
أو الحد من المدى الفّعال لإلنفجار، والتي يتم \) وincipient explosions( الوشيكلوقف اإلنفجار 

 في السوق بشكل منفصل لتستخدم كأنظمة مستقلة.  توفيرها
لألداء اآلمن لألجهزة واألنظمة الوقائية ولكن  ضروريٌ عني أي عنصر ت ):components( ناتالمكوِّ   -3

 ليس له وظيفة مستقلة.
في  مع الهواءخليط من المواد القابلة لإلشتعال  هو ):explosive atmosphereإلنفجاري (ا الجو  -4

على شكل غازات أو أبخرة أو ضباب أو غبار، وعند حصول إشعال ينتشر االحتراق  الظروف الجوية
 إلى جميع الخليط غير المحترق.

صبح يي يمكن أن ذجو الال ): هوpotentially explosive atmosphereالقابل لإلنفجار(الجو   -5
 والتشغيلية.بسبب الظروف المحلية  انفجارياً 

وتلك ، المعدات المعّدة لإلستخدام في األجزاء تحت االرض من المناجم : هي 1معدات المجموعة   -6
أو \بسبب غازات المناجم وللخطر  ةعرضوالتي تكون ، المناجمالسطحية لهذه  التركيباتاألجزاء من 

  ).1كما هو وارد في ملحق ( M2و  M1فئتين التألف من تحتراق، و الغبار القابل لإل
 ةعرض : هي المعدات المعّدة لإلستخدام في أماكن أخرى غير المناجم وتكون 2معدات المجموعة   -7

 ).1كما هو وارد في ملحق ( 3و  2و  1وتتألف من الفئات ، إلنفجاريةاألجواء ابسبب للخطر 
)، بحيث يتم تحديد 1محددة في ملحق ( ضمن كل مجموعة المعداتفئة المعدات: هو تصنيف   -8

  المستوى المطلوب من الحماية الواجب ضمانه.
إلى مجموعة وفئة عن طريق إسناد المعدة الصانع  كما حددهمنتج الاستخدام اإلستخدام المعّد له: هو   -9

 .نمكوّ لجهاز أو المطلوبة لألداء اآلمن لنظام وقائي أو لأو توفير جميع المعلومات  ،معينة
المحلي في توزيع أو االستهالك أو االستخدام في السوق ال بهدف منتجتوريد  هو :في السوق التوفير  - 10

 ي.مجانبشكل أو  مقابل ثمننشاط تجاري سواء سياق 
   للمرة االولى في السوق المحلي. متوفراً  المنتجهو جعل  الطرح في السوق:  - 11
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تم تصميمه أو  منتجٌ لديه أو  ما، منتجٍ صناعة بقوم ت اعتباريةأو  ةعادي يةأي شخص هو الصانع:  - 12
 تصنيعه، وتقوم بطرحه في السوق تحت اسمها أو عالمتها التجارية.

مكتوب من  تفويض امحليًا ولديه اتم تعيينه اعتباريةأو  ةعادي يةأي شخص هو الممثل الرسمي:  - 13
 .تصرف نيابة عنه فيما يتعلق بمهام محددةيأن  الصانع

 منفي السوق المحلي  المنتج تقوم بطرحمحليًا  اتم تعيينه اعتباريةأو  ةعادي يةأي شخص هو :توردلمسا  - 14
 بلد خارجي.

 المنتجيجعل _ عدا الصانع والمستورد _  في سلسلة التوريد اعتباريةأو  ةعادي يةأي شخص هو :موزعال  - 15
 .في السوق متوفراً 

 الصانع والممثل الرسمي والمستورد والموزع. هم :(المشتغلين) االقتصاديين المشتغلين  - 16
 منتٍج ما أن يلبيها. علىالتي يجب  الفنيةالمتطلبات تصف وثيقة  هي الفنية: المواصفة  - 17
المواصفات التي تحددها لجنة التعليمات الفنية االلزامية والتي تحقق هي  :المواصفات القياسية  - 18

 .لتعليماتاشتراطاتها المتطلبات االساسية في هذه ا
ذات التي تثبت أنه قد تم تحقيق المتطلبات االساسية للصحة والسالمة العملية : هي تقييم المطابقة  - 19

 بمنتٍج ما في هذه التعليمات. الصلة
هي الهيئة التي تقوم بأنشطة تقييم المطابقة التي تشمل المعايرة واالختبار واصدار  :هيئة تقييم المطابقة  - 20

 تيش.المصدقات والتف
للمستخدم  متوفراً بالفعل  أصبحالذي  المنتجيعني أي تدبير يهدف إلى تحقيق عودة  :االسترجاع  - 21

 .النهائي
 في السوق. متوفراً من أن يصبح في سلسلة التوريد  منتج مايعني أي تدبير يهدف إلى منع  السحب:  - 22
لمؤسسة يشير من خاللها الُمركِّب او ) او اي عالمة أخرى تعترف بها اPTRعالمة (عالمة المطابقة:   - 23

الصانع أن المصعد او جهاز االمان يلبي المتطلبات السارية عليه في هذه التعليمات واي تعليمات فنية 
 .الزامية اخرى

) من قانون 23الجهة المختصة: هي الجهة أو الجهات التي يحددها مجلس الوزراء بموجب المادة (  - 24
  قوانين السارية األخرى ذات الصلة.المواصفات والمقاييس وال

مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية او اي جهة معترف بها من قبلها لمنح شهادات المؤسسة:   - 25
  .المطابقة

التعريف  تلبي مؤسسة ألي يخصص والمقاييس المواصفات مؤسسة عن صادر رقم هو: التعريفي الرقم  - 26
  ).25الفقرة ( في الوارد
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  )3(مادة 
  في السوق والوضع في الخدمة التوفير

يجب على الجهة المختصة اتخاذ جميع التدابير المالئمة للتأكد من أن المنتجات يمكن طرحها في   -1
السوق ووضعها في الخدمة فقط إذا لبت متطلبات هذه التعليمات عند تركيبها وصيانتها بشكل صحيح 

 واستخدامها وفق االستخدام المعّدة له.
المختصة في وضع متطلبات تراها ضرورية للتأكد من  الجهةأن ال تؤثر هذه التعليمات على حق يجب   -2

محميون عند استخدامهم المنتجات ذات الصلة، بشرط أن ال يعني  خاصة العاملين _ _ أن األشخاص
 .ذلك تعديل المنتجات بطريقة غير محددة في هذه التعليمات

هذه التعليمات في المعارض  تلبي متطلباتالتي ال  المنتجاتعرض المختصة حظر  ال يحق للجهة  -3
بشرط وجود اشارة ظاهرة تشير بوضوح إلى أنها ال تلبي متطلبات هذه التعليمات  ،التجاريةوالعروض 

 للتأكد منسالمة كافية  تدابيريجب اتخاذ  ولن تصبح جاهزة للبيع قبل جعلها كذلك من قبل الصانع.
 .ضهاخالل عر  األشخاصحماية 

  
 )4(مادة 

  لسالمة الصحة و لمتطلبات األساسية ال
) مع 2يجب على المنتجات أن تلبي المتطلبات االساسية للصحة والسالمة السارية عليها الواردة في ملحق (

 األخذ باالعتبار االستخدام المعّدة له. 

  
 الثانيالفصل 

  المشتغلينلتزامات إ
  
 )5مادة (

  ت الصانعيناإلتزام
التي يطرحونها في السوق أو يستخدمونها ألغراضهم  همالصانعين التأكد من أن منتجات يجب على  -1

 ).2وفق المتطلبات األساسية للصحة والسالمة الواردة في ملحق (وتصنيعها الخاصة قد تم تصميمها 
تقييم  ) وتنفيذ إجراء9) إلى (3يجب على الصانعين إعداد الوثائق الفنية المشار إليها في المالحق (  -2

 ، أو تم تنفيذه لهم.)12مادة (المطابقة ذات الصلة المشار إليه في ال
للمتطلبات السارية عليه، فيجب على الصانعين  عدا المكّونات _ _ اذا أثبت ذلك اإلجراء تلبية منتج ما

مكّون  إذا أثبت إجراء تقييم المطابقة ذات الصلة تلبية .بيت عالمة المطابقةتثإعداد تصريح المطابقة و 
خطية المشار إليها في المطابقة الما للمتطلبات السارية عليه، فيجب على الصانعين إعداد مصّدقة 
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. يجب على الصانعين التأكد من أن كل منتج مرفق بنسخة من تصريح )12مادة () من ال3الفقرة (
ت لمستخدم واحد، فيمكن كمية كبيرة من المنتجا تم تسليم. اذا عند اللزومالمطابقة أو مصّدقة المطابقة 

 لجميع الوجبة أو الشحنة ذات الصلة.  ةارفاق نسخة واحد
_  عند اللزوم_ يجب على الصانعين االحتفاظ بالوثائق الفنية وتصريح المطابقة أو مصّدقة المطابقة   -3

 .سنوات بعد طرح المنتج في السوق 10لمدة 
لمطابقة مطّبقة على سلسلة اإلنتاج لتبقى مطابقة يجب على الصانعين التأكد من أن إجراءات تقييم ا  -4

يجب األخذ باالعتبار بشكل كاٍف التغيرات على تصميم منتج ما أو خصائصه  .لهذه التعليمات
 التي تم تصريح المطابقة بالرجوع إليها. األخرى الفنية  المواصفاتوالتغيرات في المواصفات القياسية أو 

تنفيذ إختبار ب _ لمستخدمين النهائييناحماية صحة وسالمة  أن يقوم الصانعون _ من أجل يجب
لمنتجات غير ولاإلحتفاظ بسجل للشكاوى و  ،في السوق وٕاجراء فحوصات المتوفرةعينات من المنتجات 

وذلك فيما يتعلق بالمخاطر الناتجة عن منتج ما ، عند الضرورة استرجاعهالمنتجات التي تم لالمطابقة و 
 يهم إعالم الموزعين بأي عملية مراقبة كهذه.ويجب علعند اللزوم، 

يجب على الصانعين التأكد من المنتجات التي قاموا بطرحها في السوق تحمل رقم النوع أو الوجبة أو   -5
الرقم التسلسلي أو أي عنصر آخر يسمح بتعريفها، أما إذا كان حجم أو طبيعة المنتج ال يسمحان 

 .وثيقة مصاحبة لهموجودة على تغليف هذه المنتجات أو في ت بذلك، فيجب أن تكون هذه المعلوما
التي قاموا بطرحها في السوق تحمل  _ عدا المكّونات _ يجب على الصانعين التأكد من أن المنتجات  -6

لحماية من اإلنفجار، وحيثما أمكن الوسومات األخرى والمعلومات المشار إليها في با الخاصالوسم 
 ).2( ) من ملحق5-0-1الفقرة (

يجب على الصانعين االشارة لما يلي على المنتج، إسم الصانع أو اإلسم التجاري المسجل أو العالمة   -7
التجارية المسجلة، والعنوان الذي يمكن التواصل معهم عليه، وٕاذا تعذر ذلك، تكون االشارة على 

ة يمكن التواصل مع يجب أن يشير العنوان الى نقطة وحيد .التغليف أو في وثيقة مصاحبة للمنتج
الصانع عندها. يجب ان تكون تفاصيل التواصل باللغة العربية باإلضافة إلى أي لغة يسهل فهمها من 

 المختصة. ةِقبل المستخدمين النهائيين والجه
العربية باإلضافة  السالمة باللغة ومعلومات باالرشادات مرفق المنتج أن من التأكد الصانعين على يجب  -8

 أن يجب .النهائيين المستخدمين ِقبل من فهمها يسهلالصلة  ذات المختصة تحددها الجهةة إلى أي لغ
 .ومعقولة ومفهومة واضحة أخرى بيان بطاقة أي وكذلك ومعلومات السالمة االرشادات هذه تكون

 قالسو  في بطرحه قاموا منتجاً  أو يكون لديهم سبب لإلعتقاد بأن يعتبرون الذين الصانعين على يجب  -9
 مطابقاً  المنتج ذلك لجعل ضرورية تصحيحية تدابير فوري بشكل يتخذوا أن التعليمات هذه يطابق ال

 يشكل المنتج كان اذا ذلك، على عالوة. اللزوم عند السوق من استرجاعهأو  سحبهأو  للتعليمات
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 حالة عن تفاصيل تقديم مع الخطورة بتلك المختصةالجهة  إعالم الصانعين على فوراً  فيجب خطورة،
 .اتخاذها تم تصحيحية تدابير أي وعن خاص بشكل المطابقة عدم

أن يوفروا مع المنتج جميع  _ المختصةالجهة بناًء على طلب مفّسر من  _ يجب على الصانعين  - 10
باللغة العربية  اً إلكتروني المعلومات والوثائق الضرورية إلظهار مطابقته لهذه التعليمات ورقيًا أو

لى أي لغة يسهل فهمها من قبل الجهة المختصة. يجب أن يتعاون الصانعون مع الجهة باإلضافة إ
المختصة بناًء على طلبها في أي تصرف يتم اتخاذه إلزالة المخاطر التي تشكلها المنتجات التي قاموا 

 .بطرحها في السوق
  
 )6مادة (

  الممثلين الرسميين
فويض خطي. يجب أن ال تشكل االلتزامات الواردة في الفقرة يمكن لصانٍع ما أن يعّين ممثًال رسميًا بت  -1

مادة ) من ال2وااللتزامات المتعلقة بإعداد الوثائق الفنية المشار اليها في في الفقرة ( )5مادة () من ال1(
 جزءًا من هذا التفويض. )5(

يجب أن يسمح  ع.التفويض الوارد من الصانيقوم بالمهام المحددة في الرسمي أن ممثل يجب على ال  -2
 :كحد أدنىلقيام بما يلي التفويض للممثل الرسمي ا

االحتفاظ بتصريح المطابقة، ومصّدقة المطابقة عند اللزوم، والوثائق الفنية تحت تصرف   - أ
 سنوات بعد طرح المنتج في السوق. 10المختصة لمدة الجهة 

مفّسر من على طلب  بناءً تج ما توفير جميع المعلومات والوثائق الضرورية إلثبات مطابقة من  -ب
 الجهة المختصة.

المختصة بناًء على طلبها في أي تصرف يتم اتخاذه إلزالة المخاطر التي الجهة التعاون مع   -ت
 تشكلها المنتجات التي تقع ضمن التفويض.

  
  )7مادة (

  لمستورديناالتزامات 
  . ة مع هذه التعليمات فقطيجب على المستوردين أن يطرحوا في السوق المنتجات المتوافق  -1
 تقييم اجراء نّفذ قد الصانع أن من يتأكدوا أن السوق في منتٍج ما طرح قبل المستوردين على يجب  -2

 الوثائق بإعداد قام قد الصانع أن من يتأكدوا أن ويجب ،)12مادة (ال في إليه المشار المالئم المطابقة
 اللزوم مرفق به تصريح المطابقة أو مصّدقة المطابقة، المطابقة، وعند عالمة يحمل المنتج وأن الفنية

مادة ) من ال7) و (6) و (5الفقرات ( في الواردة المتطلبات لبى قد الصانع وأن ،المطلوبة والوثائق
)5( . 
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االساسية  المتطلبات يطابق منتجًا ما ال مستورٌد ما أو يكون لديه سبب لإلعتقاد بأن يعتبر عندما
 يتم حتى السوق في المنتج يطرح ال أن عندئذ عليه فيجب )،2( ملحق في لواردةا للصحة والسالمة

 الصانع يبلغ أن المستورد على فيجب خطورة، يشكل المنتج كان اذا ذلك، على عالوة. مطابقاً  جعله
 .بتلك الخطورة المختصة الجهةو 

اري المسجل أو العالمة يجب على المستوردين االشارة لما يلي على المنتج، إسمهم واالسم التج  -3
التجارية المسجلة، والعنوان الذي يمكن التواصل معهم عليه، وٕاذا تعذر ذلك، تكون االشارة على 

تفاصيل التواصل يجب أن تكون باللغة العربية باإلضافة إلى  .التغليف أو في وثيقة مصاحبة للمنتج
 .مختصةال والجهةالمستخدمين النهائيين  فهمها من ِقبلأي لغة يسهل 

السالمة باللغة العربية  ومعلومات باالرشادات مرفق المنتج أن من التأكد المستوردين على يجب  -4
 المستخدمين ِقبل من فهمها يسهلتحددها الجهة المختصة ذات الصلة و  باإلضافة إلى أي لغة

 .النهائيين
يقع تحت مسؤوليتهم ال تهدد  يجب على المستوردين التأكد من أن ظروف التخزين أو النقل لمنتٍج ما  -5

   ).2للمتطلبات األساسية للصحة والسالمة الواردة في ملحق (هذا المنتج  ةمطابق
_ من أجل حماية صحة وسالمة المستخدمين النهائيين _ بتنفيذ إختبار  المستوردونيجب أن يقوم   -6

للشكاوى وللمنتجات غير عينات من المنتجات المتوفرة في السوق وٕاجراء فحوصات، واإلحتفاظ بسجل 
عند الضرورة، وذلك فيما يتعلق بالمخاطر الناتجة عن منتج ما  استرجاعهالمطابقة وللمنتجات التي تم 

 عند اللزوم، ويجب عليهم إعالم الموزعين بأي عملية مراقبة كهذه.
 في بطرحه واما قام منتجاً  أو يكون لديهم سبب لإلعتقاد بأن يعتبرون الذين المستوردين على يجب  -7

 مطابقاً  لجعله ضرورية تصحيحية تدابير فوري بشكل يتخذوا أن التعليمات هذه يطابق ال السوق
 يشكل المنتج كان اذا ذلك، على عالوة. اللزوم عند السوق من استرجاعهأو  سحبهأو  للتعليمات
 حالة عن تفاصيل متقدي مع الخطورة بتلك المختصةالجهة  إعالم المستوردين على فوراً  فيجب خطورة،

 .اتخاذها تم تصحيحية تدابير أي وعن خاص بشكل المطابقة عدم
 _ أو مصّدقة المطابقة عند اللزوم _ يجب على المستوردين االحتفاظ بنسخة من تصريح المطابقة  -8

سنوات بعد طرح المنتج في السوق، والتأكد من توفير الوثائق  10المختصة لمدة الجهة تحت تصرف 
 .لها عند الطلبالفنية 

 جميع المنتج مع يوفروا أن _ المختصة الجهة من مفّسر طلب على بناءً  _ المستوردين على يجب  -9
باللغة العربية  اً إلكتروني أو ورقياً  التعليمات لهذه مطابقته إلظهار الضرورية والوثائق المعلومات

 الجهة مع المستوردون يتعاون أن يجب. المختصة الجهة قبل من فهمها باإلضافة إلى أي لغة يسهل
 قاموا التي المنتجات تشكلها التي المخاطر إلزالة اتخاذه يتم تصرف أي في طلبها على بناءً  المختصة
 .السوق في بطرحها
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 )8مادة (

  موزعينالالتزامات 
ذه في السوق التصرف بعناية فيما يتعلق بمتطلبات ه متوفراً يجب على الموزعين عند جعل منتٍج ما   -1

 . التعليمات
يحمل عالمة المطابقة  هيجب على الموزعين التحقق من أنفي السوق،  متوفراً قبل جعل منتٍج ما   -2

 الوثائق المطلوبة واإلرشادات ومعلوماته تصريح المطابقة أو مصّدقة المطابقة حيثما أمكن، و ومرفق ب
المستخدمين النهائيين، ويجب عليهم  بليسهل فهمها من قِ  باللغة العربية باإلضافة إلى أي لغة السالمة

) من 7) و (6) و (5الفقرات (التحقق من أن الصانعين والمستوردين قد لّبوا المتطلبات الواردة في 
 .)7مادة () من ال3والفقرة ( )5مادة (ال

صحة موزٌع ما أو يكون لديه سبب لإلعتقاد بأن منتجًا ما ال يطابق المتطلبات االساسية لل يعتبر عندما
في السوق حتى يتم جعله مطابقًا.  متوفراً )، فيجب عليه أن ال يجعله 2والسالمة الواردة في ملحق (

والجهة عالوة على ذلك، اذا كان المنتج يشكل خطورة، فيجب على الموزع أن يبلغ الصانع أو المستورد 
  المختصة بتلك الخطورة.

و النقل لمنتٍج ما يقع تحت مسؤوليتهم ال تهدد يجب على الموزعين التأكد من أن ظروف التخزين أ  -3
 .)2للمتطلبات األساسية للصحة والسالمة الواردة في ملحق ( ة هذا المنتجمطابق

في السوق  متوفراً يجب على الموزعين الذين يعتبرون أو يكون لديهم سبب لإلعتقاد بأن منتجًا ما جعلوه   -4
 المنتجهذا قد تم اتخاذ تدابير تصحيحية ضرورية لجعل ال يطابق هذه التعليمات أن يتأكدوا من أنه 

من السوق عند اللزوم. عالوة على ذلك، اذا كان المنتج يشكل  استرجاعهمطابقًا للتعليمات أو سحبه أو 
المختصة بتلك الخطورة مع تقديم تفاصيل عن حالة الجهة خطورة، فيجب فورًا على الموزعين إعالم 

 .ن أي تدابير تصحيحية تم اتخاذهاعدم المطابقة بشكل خاص وع
أن يوفروا مع المنتج جميع  _ بناًء على طلب مفّسر من الجهة المختصة _ يجب على الموزعين  -5

المعلومات والوثائق الضرورية إلظهار مطابقته لهذه التعليمات ورقيًا أو إلكترونيًا. يجب أن يتعاون 
أي تصرف يتم اتخاذه إلزالة المخاطر التي تشكلها  الموزعون مع الجهة المختصة بناًء على طلبها في

 في السوق. متوفرةالمنتجات التي أصبحت 
  
 )9مادة (

 لمستوردين والموزعينا الصانعين علىالتزامات  تسري فيهاالحاالت التي 

مادة ألغراض هذه التعليمات يجب اعتبار مستورٍد أو موزٍع ما صانعًا يخضع إللتزامات الصانعين الواردة في ال
، وذلك إذا طرح في السوق منتجًا ما تحت اسمه أو عالمته التجارية أو قام بتعديل منتٍج ما تم طرحه في )5(

 السوق مسبقًا بطريقة يمكن أن تؤثر على مطابقته لهذه التعليمات.
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  )10مادة (
  المشتغلين تحديد هوية

   من زودهم بالمنتج ولمن قاموا بتزويده به. _ بناًء على طلبها _ للجهة المختصة ايجب على المشتغلين أن يحددو 
سنوات بعد أن تم  10يجب أن يكون المشتغلون قادرين على تقديم المعلومات المشار إليها في هذه المادة لمدة 

  سنوات بعد أن يقوموا بتوريد المنتج.  10تزويدهم بالمنتج و 

  
 الثالثالفصل 

  مطابقة المنتج
  
  )11مادة (

  منتجات إفتراض مطابقة ال
متطلبات األساسية للأيضًا  مطابقةً جزٍء منها للمواصفات القياسية أو  ةطابقالمعة المصنّ  تعتبر المنتجات  -1

  جزٍء منها.مواصفات أو تلك ال ) والمغطاة من2للصحة والسالمة الواردة في ملحق (
  سية وتحديثها بشكل مستمر.يجب على لجنة التعليمات الفنية اإللزامية إصدار قائمة بالمواصفات القيا  -2

  
  )12مادة (

 إجراءات تقييم المطابقة

ب) من 1األجهزة المشار إليها في الفقرة (و  _ يجب أن تكون اإلجراءات المتبعة لتقييم مطابقة المعدات  -1
 كما يلي:  _عند الضرورة  )1المادة (

المطابقة هو تفحص  ، يكون تقييم1الفئة  2والمجموعة  M1الفئة  1للمعدات من المجموعة   - أ
 ) بالتزامن مع أحد اإلجراءات التالية:3النموذج الوارد في ملحق (

 ).4المطابقة للنموذج بناًء على ضمان جودة عملية اإلنتاج الواردة في ملحق (  -
 ).5المطابقة للنموذج بناًء على التحقق من المنتج الوارد في ملحق (  -

 :، يكون تقييم المطابقة كما يلي2الفئة  2لمجموعة وا M2الفئة  1للمعدات من المجموعة   -ب
) في حالة محركات اإلحتراق الداخلي والمعدات 3تفحص النموذج الوارد في ملحق (  )1(

 الكهربائية المشمولة في هذه المجموعات والفئات بالتزامن مع أحد اإلجراءات التالية: 
الذي تم إلختبار لباإلضافة  المطابقة للنموذج بناًء على الضبط الداخلي لإلنتاج  -

  ).6لمنتج كما هو وارد في ملحق (اإلشراف عليه ل
 ).7المطابقة للنموذج بناًء على ضمان جودة المنتج الوارد في ملحق (  -



 )50من ( )10(صفحة     

في حالة المعدات األخرى في هذه المجموعات والفئات، يكون إجراء تقييم المطابقة هو   )2(
)، وتسليم الوثائق الفنية للمؤسسة كما هو وارد 8( الضبط الداخلي لإلنتاج الوارد في ملحق

 ).8) من ملحق (2في الفقرة (
  ).8الوارد في ملحق ( 3الفئة  2الضبط الداخلي لإلنتاج للمعدات من المجموعة   -ت
باإلضافة لألجراءات الواردة في الفقرات (أ) و (ب) و (ت) من هذه المادة، يمكن أيضًا اتباع   -ث

) وذلك لمعدات 9اًء على التحقق من كل وحدة كما هو وارد في ملحق (إجراء المطابقة بن
  .2و  1المجموعة 

إجراء تقييم المطابقة المشار إليه في الفقرة (أ) أو (ث) من هذه المادة في تقييم مطابقة  اتباعيجب   -2
  األنظمة الوقائية.

ادة فيما يتعلق بالمكّونات باستثناء ) من هذه الم1تسري إجراءات تقييم المطابقة الواردة في الفقرة (  -3
يجب على الصانع اصدار مصّدقة مطابقة خطية  .تثبيت عالمة المطابقة واعداد تصريح المطابقة

هذه التعليمات وتشير إلى خصائصها في تصرح بمطابقة المكّونات مع اإلشتراطات السارية عليها 
ي توافقها مع المتطلبات األساسية للصحة وكيفية دمجها في المعدات أو األنظمة الوقائية لتسهم ف

  ) السارية على المعدات واألنظمة الوقائية النهائية.2والسالمة الواردة في ملحق (
) إضافة على إجراءات تقييم المطابقة الواردة في 8يمكن اتباع إجراء تقييم المطابقة الوارد في ملحق (  -4

) من ملحق 7-2-1بمظاهر السالمة الواردة في الفقرة (المادة فيما يتعلق هذه ) من 2) و (1الفقرات (
)2 .(  

بناء على طلب  _ المختصة للجهة) من هذه المادة، يمكن 4) و (2) و (1الفقرات (استثناء من ك  -5
فيما  طرح المنتجات في السوق ووضعها في الخدمة ما عدا مكّوناتهاتجيز أن  _ مفّسر حسب األصول

ليها إجراءات تقييم المطابقة الواردة في الفقرات السابقة والتي يكون يتعلق بتلك التي لم تطبق ع
  .استخدامها في صالح الحماية

يجب أن تكون الوثائق والمراسالت المتعلقة بإجراءات تقييم المطابقة المشار إليها في الفقرات السابقة   -6
  .المختصةالجهة مكتوبة باللغة العربية باإلضافة ألي لغة أخرى تحددها 

  
  )13مادة (

  تصريح المطابقة
يجب أن ينص تصريح المطابقة على إثبات تلبية المتطلبات االساسية للصحة والسالمة الواردة في  -1

  .)2ملحق (
)، ويجب أن يحتوي على 10يجب أن يكون تصريح المطابقة مرتبًا حسب الترتيب الوارد في ملحق (  -2

المالحق من الثالث وحتى التاسع في  الواردة ذات الصلة قةإجراءات تقييم المطابلعناصر المحددة في ا
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يجب أن يكون التصريح باللغة العربية باإلضافة إلى اللغات المطلوبة تحديثها بشكل مستمر.  ويجب
  . في سوقها متوفراً في الدول التي يطرح المنتج أو يصبح 

بقة، فيجب عندئذ إعداد تصريح عندما يكون المنتج خاضع لتعليمات أخرى تتطلب تصريحًا بالمطا  -3
مطابقة واحد فيما يتعلق بجميع التعليمات. يجب أن يحتوي هذا التصريح على تعريف بالتعليمات 

 المعنية مع الرقم المرجعي لها. 
للمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات  المنتجيجب على الصانع أن يتحمل مسؤولية مطابقة   -4

  . لمطابقةعن طريق إعداد تصريح ا
  
  )14مادة (

  المبادئ العامة لعالمة المطابقة 
  يجب تثبيت عالمة المطابقة من قبل الصانع أو ممثله الرسمي فقط.  -1
) فقط على المنتجات التي اشترطت هذه 11يجب تثبيت عالمة المطابقة كما وردت في ملحق (  -2

 التعليمات تثبيتها عليها وليس على اي منتجات اخرى.
تثبيت عالمة المطابقة من قبل الصانع تصريحًا من قبله بانه يتحمل مسؤولية مطابقة المنتج  يتضمن  -3

لجميع المتطلبات السارية عليه والواردة في جميع التعليمات الفنية االلزامية ذات الصلة بمنتجه التي 
 تشترط تثبيت العالمة.

بقة المنتج لجميع المتطلبات السارية عليه تعتبر عالمة المطابقة العالمة الوحيدة الشاهدة على مطا  -4
 والواردة في جميع التعليمات الفنية االلزامية ذات الصلة بمنتجه التي تشترط تثبيت العالمة.

يحظر تثبيت عالمات أو إشارات أو نقوش على المنتج من شأنها أن تضلل أطرافًا أخرى حول معنى   -5
ت أي عالمات أخرى على المنتج بشرط أن ال يؤثر ذلك وشكل عالمة المطابقة. ومع ذلك، يسمح بتثبي

 في وضوح ومعنى العالمة وقابلية قراءتها.
  
  )15مادة (

  والعالمات األخرى قواعد وشروط تثبيت عالمة المطابقة
أو لوحة بياناته. اذا  المنتجومقروء وغير قابل للمحو على  واضحيجب تثبيت عالمة المطابقة بشكل   -1

  ، فيجب تثبيتها على التغليف وعلى الوثائق المرفقة.المنتجيكن مضمونًا بسبب طبيعة  تعذر ذلك أو لم
  قبل طرحه في السوق.  المنتجيجب تثبيت عالمة المطابقة على   -2
يجب أن يتبع عالمة المطابقة الرقم التعريفي للمؤسسة التي شاركت في مرحلة ضبط اإلنتاج. يجب أن   -3

ت رقمها التعريفي، أو يمكن للصانع أو ممثله الرسمي أن يقوم بذلك حسب تقوم المؤسسة بنفسها بتثبي
  المؤسسة.  ارشادات
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، خاصة بالوقاية من اإلنفجار عالمةٌ  _ والرقم التعريفي عند اللزوم _ يجب أن تتبع عالمة المطابقة  -4
ار إليها في الفقرة العالمات والمعلومات األخرى المشو وبالرموز الخاصة بتصنيف مجموعة وفئة المعّدة، 

  حيثما أمكن. )2) من ملحق (1-0-5(
) من هذه 4يمكن أن تتبع عالمة المطابقة والعالمات والرموز والمعلومات المشار إليها في الفقرة (  -5

 .المادة، والرقم التعريفي للمؤسسة عند اللزوم، بأي عالمة أخرى تشير إلى خطورة أو استخدام خاص
  لمنتجات المصّممة ألجواء إنفجارية خاصة وفقًا لهذه األجواء.يجب وسم العالمة على ا

) من قانون المواصفات والمقاييس، يجب على الجهة المختصة التأكد 31مع مراعاة ما ورد في المادة (  -6
من التنفيذ الصحيح للقواعد الحاكمة لعالمة المطابقة واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حال استخدام 

 غير مالئم.العالمة بشكل 

  
  الفصل الرابع

  إليه واإلجراءات الوقائية  المنتجاتالسوق المحلي وضبط دخول  الرقابة على
  
  )16مادة (

  المستوى المحليعلى  ورةخط تشكلالتي  المنتجاتإجراء للتعامل مع 
ت المختصة لالعتقاد بأن منتجًا ما يندرج ضمن مجال هذه التعليماالجهة عند توفر سبب كاٍف لدى   -1

يشكل خطورة على صحة أو سالمة األشخاص أو الحيوانات المنزلية أو الممتلكات، فيجب عليها تنفيذ 
يجب على  .تقييم للمنتج المعنّي يشمل جميع المتطلبات ذات الصلة الواردة في هذه التعليمات

   المختصة لهذا الغرض.الجهة المشتغلين ذات الصلة عند الضرورة التعاون مع 
المختصة في سياق التقييم المشار إليه في هذه الفقرة أن المنتج ال يتوافق مع لجهة ااذا وجدت 

المتطلبات الواردة في هذه التعليمات، فيجب عليها فورًا أن تطلب من المشتغل ذات الصلة أن يتخذ 
 عهاسترجاالتصحيحية المالئمة لجعله مطابقًا لهذه المتطلبات أو سحبه من السوق أو  التدابيرجميع 

ضمن فترة زمنية معقولة تتناسب مع طبيعة الخطورة كما يتم وصفها، ويجب عليها إعالم المؤسسة 
  بذلك.

التصحيحية المالئمة قد تم اتخاذها فيما يتعلق بجميع  التدابيريجب على المشتغل التأكد من أن جميع   -2
  . في السوق المحلي متوفرةالمنتجات المعنّية التي أصبحت 

يكون المشتغل ذات الصلة قد اتخذ االجراء التصحيحي الكافي في الفترة الزمنية المشار إليها  عندما ال  -3
المختصة أن تتخذ جميع التدابير المؤقتة الجهة ) من هذه المادة، فيجب عندئذ على 1في الفقرة (

ويجب  من السوق، استرجاعهالمنتج في السوق المحلي أو سحبه أو  توفيرأو تقييد  لحظرالمالئمة 
   عليها فورًا إعالم المؤسسة بهذه التدابير.
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من هذه المادة على جميع التفاصيل المتوفرة،  )3(يجب أن تحتوي المعلومات المشار إليها في الفقرة   -4
خاصًة البيانات الضرورية للتعريف بالمنتج غير المطابق ومصدره وطبيعة عدم المطابقة المّدعاة 

، وكذلك طبيعة ومدة التدابير المحلية المتخذة والحجج الموضوعة من ِقبل والخطورة التي تنطوي عليها
المختصة أن تشير إذا ما كان سبب الجهة وعلى وجه الخصوص، يجب على  المشتغل ذات الصلة.

  عدم المطابقة هو أحد الحاالت التالية:
الحيوانات  قصور تلبية المنتج للمتطلبات المتعلقة بصحة أو سالمة األشخاص أو حماية  - أ

   المنزلية أو الممتلكات.
  . والتي تمنح افتراض المطابقة )11مادة (نقص في المواصفات القياسية المشار إليها في ال  -ب

يجب على الجهة المختصة أن تضمن اتخاذ التدابير المقيِّدة المالئمة فورًا كسحب المنتج المعنّي من   -5
   السوق.

  
  )17مادة (
  تي تشكل خطورةالمنتجات المطابقة ال

إذا رأت الجهة المختصة أن منتجًا ما يشكل خطورة على صحة وسالمة األشخاص أو الحيوانات   -1
المنزلية أو الممتلكات على الرغم من مطابقته لهذه التعليمات وذلك عند تنفيذها للتقييم الوارد في الفقرة 

ات الصلة أن يتخذ جميع التدابير ، فيجب عليها عندئذ أن تطلب من المشتغل ذ)16مادة () من ال1(
المالئمة للتأكد من أن المنتج المعنّي لم يعد يشكل خطورة عند طرحه في السوق، أو سحبه من السوق 

  ضمن فترة زمنية معقولة تتناسب مع طبيعة الخطورة كما يتم وصفها.  استرجاعهأو 
 قاملق بجميع المنتجات المعنية التي يجب على المشتغل التأكد من إتخاذ اإلجراء التصحيحي فيما يتع  -2

  .في السوق بتوفيرها
  
  )18مادة (

 الشكليعدم المطابقة 

يجب على الجهة المختصة أن تطلب من المشتغل ذات الصلة أن يضع حدًا  )16مادة (دون اإلخالل ب  -1
  : لحالة عدم المطابقة إذا وجدت إحدى النتائج التالية

  من هذه التعليمات.  )16و ( )15( تيندالملشكل مخالف قد تم تثبيت عالمة المطابقة ب  - أ
  .حيثما هو مطلوب عدم تثبيت عالمة المطابقة  -ب
، والرموز الخاصة بتصنيف مجموعة عدم تثبيت العالمة الخاصة بالوقاية من اإلنفجار  -ت

الف أو التي تم تثبيتها بشكل مخ _ عند اللزوم _ العالمات والمعلومات األخرىو وفئة المعّدة 
  ).2) من ملحق (5-0-1للفقرة (



 )50من ( )14(صفحة     

عدم تثبيت الرقم التعريفي للمؤسسة التي شاركت في مرحلة ضبط االنتاج، أو تم تثبيته بشكل   -ث
  من هذه التعليمات. )15مادة (مخالف ألحكام ال

  تصريح المطابقة أو مصّدقة المطابقة غير مرفقة بالمنتج.  -ج
  بشكل صحيح.حيثما يتطلب ذلك _ ة المطابقة أو مصّدق_ عدم اعداد تصريح المطابقة   -ح
  الوثائق الفنية غير متوفرة أو غير كاملة.   -خ
غير  )7مادة () من ال3أو الفقرة ( )5مادة () من ال7المعلومات المشار إليها في الفقرة (  - د

  موجودة أو خاطئة أو ناقصة.
  .)7مادة (الأو  )5مادة (عدم تلبية أي متطلب إداري آخر منصوص عليه في ال  - ذ

) من هذه المادة، فيجب على الجهة 1أذا استمرت حالة عدم المطابقة المشار إليها في الفقرة (  -2
في السوق،  متوفراً المنتج من أن يصبح  حظرالمختصة المعنّية اتخاذ جميع التدابير المالئمة لتقييد أو 

  .أو سحبه من السوق استرجاعهأو التأكد من 

  
  الفصل الخامس

   راطات النهائيةاإلشت
  
  )19مادة (

 تحديد الجهات المختصة

 الستصدار الوزراء مجلس الى التعليمات هذه تطبيق على بالرقابة المختصة الجهات بتنسيب المؤسسة رئيس يقوم
  بذلك. قرار

  
   )20(مادة 

  حيز التنفيذ لدخول ال
  .ااصداره تاريخ على عام واحدتدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ بعد مرور 

  
  )21المادة (

  ازالة التعارض
 كل ما يتعارض مع هذه التعليمات. ُيلغى
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  )22مادة (
 تفسير النصوص

خالف في تفسير أحد نصوص هذه التعليمات، يعتمد التفسير الصادر عن لجنة التعليمات الفنية  بروزفي حال 
  اإللزامية.
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  )1ملحق (
  تمجموعات المعدات إلى فئاتصنيف المحددة لمعايير ال

  
  1معدات المجموعة   )1(

خاصة تشمل المعدات المصّممة والمجّهزة _ عند الضرورة _ بوسائل  M1المعدات من الفئة   (أ)
إضافية للحماية لتكون قادرة على أداء وظيفتها وفقًا للمعايير التشغيلية التي حددها الصانع 

  .والتي تضمن مستوًى عاٍل جدًا من الحماية
وتلك ، ذه الفئة معّدة للعمل في األجزاء تحت األرض من المناجمالمعدات التي تنتمي له

بسبب غازات للخطر  ةعرضوالتي تكون ، المناجمالسطحية لهذه  التركيباتاألجزاء من 
  حتراق.أو الغبار القابل لإل\المناجم و

يجب أن تستمر معدات هذه الفئة بالقيام بوظائفها حتى في حالة الحوادث النادرة المتعلقة 
المعدات بوجود أجواء أنفجارية، وتتميز بوسائل للحماية بحيث تلبي أحد المتطلبات التالية ب

  على األقل:
في حال قصور إحدى وسائل الحماية، يجب على وسيلة مستقلة ثانية على األقل أن   -

  توفر المستوى الضروري من الحماية.
بشكل مستقل  معاً  أن تضمن المستوى الضروري من الحماية في حال حدوث عطلين  -

  .عن بعضهما
) من 1-0-2الفقرة (لمتطلبات التكميلية المشار إليها في امعدات هذه الفئة  تلبييجب أن 

  .)2ملحق (
تشمل المعدات المصًممة لتكون قادرة على أداء وظيفتها وفقًا للمعايير  M2المعدات من الفئة   (ب)

  .عاٍل من الحمايةالتشغيلية التي حددها الصانع والتي تضمن مستوًى 
وتلك ، المعدات التي تنتمي لهذه الفئة معّدة للعمل في األجزاء تحت األرض من المناجم

بسبب غازات للخطر  ةعرضوالتي تكون ، المناجماألجزاء من المنشآت السطحية لهذه 
  حتراق.أو الغبار القابل لإل\المناجم و

  جواء اإلنفجارية.هذه المعدات معّدة ليتم أيقاف تنشيطها في حالة األ
من الحماية أثناء  الضروريمستوى البمعدات هذه الفئة  المتعلقةوسائل الحماية تضمن 
عن  تجةتلك النا خاصة، األشد قسوة أيضاً  وفي حالة ظروف التشغيل الطبيعيالتشغيل 

  الظروف البيئية.التغير في و  التعامل بخشونة
) من 2-0-2الفقرة (يلية المشار إليها في لمتطلبات التكمامعدات هذه الفئة  تلبييجب أن 

  .)2ملحق (
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  2معدات المجموعة   )2(
تشمل المعدات المصّممة لتكون قادرة على أداء وظيفتها وفقًا للمعايير  1معدات الفئة   (أ)

  .التشغيلية التي حددها الصانع والتي تضمن مستوًى عاٍل جدًا من الحماية
في المناطق التي تكون أجوائها اإلنفجارية ناتجة عن  معدات هذه الفئة تكون مّعدة لتستخدم

مخاليط مكّونة من الهواء مع الغازات أو األبخرة أو الضباب، أو ناتجة عن وجود مخاليط من 
  الهواء والغبار بشكل مستمر لفترات طويلة أو بشكل متكرر.

لحوادث يجب أن تضمن معدات هذه الفئة المستوى الضروري من الحماية حتى في حالة ا
النادرة المتعلقة بالمعدات، وتتميز بوسائل للحماية بحيث تلبي أحد المتطلبات التالية على 

  األقل:
في حال قصور إحدى وسائل الحماية، يجب على وسيلة مستقلة ثانية على األقل أن   -

  توفر المستوى الضروري من الحماية.
بشكل مستقل معًا طلين أن تضمن المستوى الضروري من الحماية في حال حدوث ع  -

  .عن بعضهما
) من ملحق 1-2لفقرة (المتطلبات التكميلية المشار إليها في امعدات هذه الفئة  تلبييجب أن 

)2(.  
مة لتكون قادرة على أداء وظيفتها وفقًا للمعايير تشمل المعدات المصمّ  2عدات الفئة م  (ب)

  .من الحماية التشغيلية التي حددها الصانع والتي تضمن مستوًى عالٍ 
فيها األجواء تحدث يحتمل أن التي معدات هذه الفئة تكون مّعدة لإلستخدام في المناطق 

  بسبب الغازات أو األبخرة أو الضباب أو مخاليط الهواء والغبار.من حين آلخر اإلنفجارية 
ية، تضمن وسائل الحماية المتعلقة بالمعدات التي تنتمي لهذه الفئة المستوى الضروري للحما

حتى في حال اإلضطرابات التي تحدث بشكل متكرر أو أعطال المعدات التي يجب أخذها 
  .بالوضع الطبيعيباإلعتبار 
) من ملحق 2-2الفقرة (لمتطلبات التكميلية المشار إليها في امعدات هذه الفئة  تلبييجب أن 

)2(.  
وظيفتها وفقًا للمعايير مة لتكون قادرة على أداء تشمل المعدات المصمّ  3معدات الفئة   )ت(

  .التشغيلية التي حددها الصانع والتي تضمن مستوى عادي من الحماية
معدات هذه الفئة تكون مّعدة لإلستخدام في المناطق التي ال يحتمل أن تنتج فيها األجواء 
اإلنفجارية التي تسببها الغازات أو األبخرة أو الضباب أو مخاليط الهواء والغبار، واذا حصلت 

  األجواء اإلنفجارية، تكون بشكل غير متكرر ولفترة قصيرة فقط.
 أثناء التشغيل العادي. الحماية الضروريضمن معدات هذه الفئة مستوى ت
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) من ملحق 3-2الفقرة (لمتطلبات التكميلية المشار إليها في امعدات هذه الفئة  تلبييجب أن 
)2(.  
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  )2ملحق (
 واألنظمة الوقائيةمعدات ال ة المتعلقة بتصميم وبناءلصحة والسالملمتطلبات األساسية ال

  المعدة لإلستخدام في أجواء قابلة لإلنفجار
 

  مالحظات أولية
يجب األخذ باإلعتبار المعرفة التقنية _ التي يمكن أن تتغير بسرعة _ إلى أقصى حٍد ممكن   (أ)

  .وٕاستخدامها فوراً 
) 1الفقرة (ى األجهزة المشار إليها في الفرع (ب) من المتطلبات األساسية للصحة والسالمة علتسري   )ب(

فقط بقدر ما هي ضرورية لألداء والتشغيل اآلمن والموثوقي لهذه األجهزة فيما يتعلق  )1من المادة (
  .بمخاطر حدوث إنفجار

 
  الفصل األول

  المتطلبات العامة للمعدات واألنظمة الوقائية
  
  المتطلبات العامة  1-0

  من اإلنفجار مة المتكاملةمبادئ السال  1-0-1
لالستخدام في أجواء قابلة لالنفجار من وجهة ة الوقائية المعّدة نظماأليجب تصميم المعدات و 
من  اتخاذ تدابيرعلى الصانع وفي هذا الصدد، يجب  االنفجار.من نظر السالمة المتكاملة 

  :أجل ما يلي
عن المعدات  تصدرنتج أو التي قد ت اإلنفجاريةقبل كل شيء، منع تشكل األجواء   -

  ة الوقائية نفسها إذا أمكن.نظماألو 
مع األخذ باالعتبار طبيعة كل مصدر كهربائي أو غير ، نفجاريةشعال األجواء اإلإمنع   -

  كهربائي لإلشعال.
بالرغم من ذلك، عند حدوث أنفجار يمكن أن يشكل تهديدًا مباشرًا أو غير مباشر على   -

ه فورًا وقف_ فيجب  الحالةتكون  حسبما_ أو الممتلكات  زليةالمنالحيوانات األشخاص و 
  من السالمة. كافٍ  إلى مستوىً  هأو الحد من نطاق لهب االنفجار وضغوط\و

يجب تصميم وتصنيع المعدات واألنظمة الوقائية بعد التحليل المناسب لألخطاء التشغيلية   1-0-2
يجب األخذ باإلعتبار أي  .ممكنالممكنة من أجل منع األوضاع الخطيرة إلى أقصى حد 

  إساءة استخدام يمكن توقعها منطقيًا.
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  الخدمة والتصليح الطارئ).(بشكل آمن الصيانة  
 .التركيب اآلمن  
 .الضبط اآلمن  

  .الضرورةأجهزة تخفيف الضغط عند مناطق الخطر أمام إشارة ل  -
  رورة.إرشادات التدريب عند الض  -
التفاصيل التي تسمح باتخاذ قراٍر دون أدنى شك عّما إذا كان عنصر ما من   -

بشكل آمن في المنطقة معّدة ضمن فئة معينة أو نظام وقائي يمكن استخدامه 
  المعّدة له تحت ظروف التشغيل المتوقعة.

المعايير الكهربائية ومعايير الضغط ودرجات الحرارة السطحية القصوى والقيم   -
   لحّدية األخرى.ا

شروط اإلستخدام الخاصة _ عند الضرورة _ بما فيها تفاصيل إساءة   -
  اإلستخدام الممكنة التي أظهرت التجربة إمكانية حدوثها.

الخصائص األساسية لألدوات التي يمكن تجهيز المعدة أو النظام الوقائي بها   -
  .عند الضرورة

البيانية الضرورية للوضع والرسومات المخططات يجب أن تحتوي اإلرشادات على   (ب)
نظام الأو  ةٕاصالح المعدو  فحص التشغيل الصحيحوالصيانة والتفتيش و  في الخدمة

اإلرشادات المفيدة خاصة ما يتعلق  باإلضافة لجميع الوقائي _ عند اللزوم _
  بالسالمة.

ئي مع الوقانظام الأو  ةعديجب أن ال تتناقض النشرات الترويجية التي تصف الم  )ت(
  السالمة.بمظاهر  اإلرشادات فيما يتعلق

  المواد إختيار  1-1
يجب أن ال تؤدي المواد المستخدمة في بناء المعدات واألنظمة الوقائية إلى بدء إنفجار مع   1-1-1

  األخذ باإلعتبار اإلجهادات التشغيلية المتوقعة.
مستخدمة ومكونات األجواء القابلة يجب أن ال يكون هناك إمكانية لحدوث تفاعل بين المواد ال  1-1-2

 يةالتشغيلالشروط لإلنفجار التي يمكن أن تضعف الحماية من اإلنفجار، وذلك ضمن حدود 
   الصانع. حددهاالتي 

يجب أن يتم إختيار المواد بحيث ال تؤدي التغيرات المتوقعة في خصائصها وفي توافقها عند   1-1-3
بشكل خاص، يحب األخذ باالعتبار  .حماية المتاحةدمجها مع مواد أخرى إلى التقليل من ال

ومتانتها  وموصليتها للكهرباء ،مقاومة المواد للتآكل والبلى _ على النحو الواجب_ 
   التغيرات في درجات الحرارة.الناتجة عن ثار اآلالميكانيكية ومقاومتها للِقدم، و 
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  التصميم والبناء  1-2
مة الوقائية مع المراعاة الواجبة للمعرفة التقنية للحماية من يجب تصميم وبناء المعدات واألنظ  1-2-1

  .اإلنفجار لكي تتمكن من أداء وظيفتها بأمان خالل العمر التشغيلي المتوقع
يجب تصميم وبناء المكّونات المعّدة لتدمج في المعّدات أو األنظمة الوقائية أو لتستخدم   1-2-2

من اإلنفجار المعّدة لها بشكل آمن عند تركيبها  كقطع لألستبدال بحيث تؤدي وظيفة الحماية
  .وفقًا إلرشادات الصانع

  اتبيسر التومنع المغلقة الهياكل   1-2-3
وذلك في المعّدات التي قد تطلق غازات  حيثما أمكن، يجب استخدام الهياكل المغلقة فقط

ة، فيجب المعّدات على فتحات أو مفاصل غير محكم إحتوتإذا  .قابلة لإلشتعال أو غبار
تصميمها قدر اإلمكان بحيث ال يؤدي إطالق الغازات أو الغبار إلى زيادة في األجواء 
اإلنفجارية خارج المعّدة. يجب تصميم وتجهيز النقاط التي يتم إدخال وٕاخراج المواد منها 

  .بحيث تحّد من إنطالق المواد القابلة لإلشتعال أثناء التعبئة أو التصريف قدر اإلمكان
  الغبار تراكم  1-2-4

يجب تصميم المعّدات واألنظمة الوقائية المعّدة لتستخدم في مناطق معّرضة للغبار بحيث ال 
الغبار بشكل عام حيثما تراكم على سطوحها. يجب الحد من  المتراكميحصل إشعال للغبار 

 تبقىيجب أن أمكن. يجب أن تكون المعّدات واألنظمة الوقائية قابلة للتنظيف بسهولة. 
يجب  .المتراكمالغبار وهج تمن درجة حرارة بكثير أجزاء المعدات أقل أسطح درجات حرارة 

واتخاذ وسائل للحد من درجة الحرارة وذلك من أجل منع  العتبارباالمتراكم الغبار  ةكاسمأخذ 
  الحرارة، عند اللزوم. ازدياد

   للحمايةوسائل إضافية   1-2-5
ئية التي يمكن أن تتعرض ألنواع معينة من اإلجهادات يجب تجهيز المعّدات واألنظمة الوقا

الخارجية _ عند الضرورة _ بوسائل إضافية للحماية. يجب على المعّدات أن تتحمل 
  اإلجهادات ذات الصلة بدون آثار عكسية على الحماية من اإلنفجار.

  الفتح اآلمن  1-2-6
وعاٍء مغلق يشكل جزءًا من الحماية إذا كانت المعّدة أو النظام الوقائي موجودة في غالٍف أو 

من من اإلنفجار، فيجب أن يكون فتح هذا الغالف أو الوعاء فقط باستخدام أداة خاصة أو 
  .الحماية المناسبة خالل تدابير

  من مصادر الخطر األخرىالحماية   1-2-7
  تحقق ما يلي:بحيث يجب تصميم وبناء المعّدات واألنظمة الوقائية 
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الجسدية أو أي ضرر آخر يمكن أن ينتج عن التالمس المباشر أو  تجنب اإلصابة  (أ)
  غير المباشر.

التأكد من عدم إنتاج درجات حرارة أسطح األجزاء التي يمكن الوصول إليها أو   (ب)
  إشعاعات يمكن أن تسبب خطورة.

   التخلص من األخطار غير الكهربائية التي كشفت التجربة إمكانية حدوثها.  )ت(
  .ظروف التحميل الزائد المتوقعة ال تؤدي إلى أوضاع خطيرةأن من  التأكد  )ث(

إذا كانت المخاطر الواردة في هذه الفقرة مغطاة بشكل كامل أو جزئي في تشريعات محلية 
أخرى فيما يتعلق بالمعّدات واألنظمة الوقائية، فيجب عندئذ عدم تطبيق هذه التعليمات عليها 

  أو إيقاف تطبيقها.
  يل الزائد للمعداتالتحم  1-2-8

يجب منع التحميل الزائد الخطير للمعدات في مرحلة التصميم عن طريق الوسائل التالية؛ 
)، وأجهزة التحكم والتنظيم مثل مفاتيح integrated measurementالقياسات المتكاملة (

ومفاتيح فرق ، )، ومحددات الحرارةover-current cut-off switchesالتيار ( زيادة قطع
)، flowmetersومقاييس التدفق ( ،)differential pressure switchesالضغط (

 overspeed)، وأجهزة مراقبة السرعة الزائدة (time-lag relaysومرحالت تأخير التوقيت (
monitorsأو أنواع مشابهة من أجهزة المراقبة.\)، و  

  أنظمة التغليف المقاومة للهب  1-2-9
أن تشعل بيئة إنفجارية موضوعة داخل تغليف، فيجب اتخاذ تدابير إذا كان هناك أجزاء يمكن 

للتأكد من أن التغليف يتحمل الضغط الناشئ أثناء اإلنفجار الداخلي لمزيج قابل لإلنفجار 
  ويمنع انتقال اإلنفجار إلى البيئة اإلنفجارية المحيطة بالتغليف.

  شعال المحتملةمصادر اإل  1-3
    عن مصادر اإلشعال المختلفة مصادر الخطر الناشئة  1-3-1

اللهب واألقواس الكهربائية و  اتر االمحتملة مثل الشر يجب أن ال تتشكل مصادر اإلشعال 
الموجات و اإلشعاع الضوئي و  الطاقة الصوتيةو  العالية سطحالدرجات حرارة و 

  .اإلشعال األخرىمصادر الكهرومغناطيسية و 
  كنةالكهرباء السامصادر الخطر الناشئة عن   1-3-2

يجب اتخاذ تدابير مالئمة لمنع الشحنات الساكنة القادرة على التشكل عند تفريغ الشحنات 
  بشكل خطير.

  مصادر الخطر الناشئة عن التيارات الكهربائية الشاردة والمتسربة  1-3-3
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 التيو  ،لمعداتباألجزاء الموصلة كهربائيًا ل يجب منع تشكل تيارات كهربائية شاردة ومتسربة
اإلحماء الزائد للسطوح أو شرارات حدوث تآكل خطير أو تنتج على سبيل المثال من  يمكن أن

  .قادرة على إثارة إشعال ما
  مصادر الخطر الناشئة عن اإلحماء الزائد  1-3-4

والتصادمات التي حتكاك اإليجب في مرحلة التصميم منع حدوث اإلحماء الزائد الناتج عن 
 سة لبعضها البعض أثناء الدوران أو من خالل إختراقاألجزاء المالمبين المواد و  تحصل

  أجسام غريبة على سبيل المثال إلى أقصى حد ممكن.
  الضغط عن عمليات تعويضمصادر الخطر الناشئة   1-3-5

يجب تصميم أو تجهيز المعّدات واألنظمة الوقائية بأجهزة متكاملة للقياس والتحكم والتنظيم 
ناشئة عنها ال تنتج موجات صدمة أو تضاغطات يمكن بحيث أن عمليات تعويض الضغط ال

  أن تسبب إشعاًال.
  مصادر الخطر الناشئة عن التأثيرات الخارجية  1-4

ّدات واألنظمة الوقائية بحيث تكون قادرة على القيام بوظيفتها المعّدة يجب تصميم وبناء المع  1-4-1
لها بأمان كامل حتى عند تغّير الظروف البيئية وفي ظل وجود جهود كهربائية دخيلة ورطوبة 

التشغيلية التي  الشروطوٕاهتزازات وتلوث وتأثيرات خارجية أخرى، مع األخذ باإلعتبار حدود 
  .حددها الصانع

ب أن تكون أجزاء المعدات المستخدمة مالئمة لإلجهادات الميكانيكية والحرارية المعّدة لها يج  1-4-2
  .وقادرة على تحمل الهجمات التي تنتج عن المواد الهجومية الموجودة أو المتوقعة

   متطلبات تتعلق باألجهزة ذات الصلة بالسالمة  1-5
أو تحكم مطلوبة من \أي أجهزة قياس و يجب على أجهزة السالمة أن تعمل بشكل مستقل عن  1-5-1

أجل التشغيل. يجب أن يتم الكشف عن قصور جهاز سالمة ما بالسرعة الكافية إلى أقصى 
حد ممكن عن طريق وسائل تقنية مالئمة للتأكد من أنه ال يوجد سوى إحتمال ضئيل جدًا 

، يجب على لحدوث أوضاع خطيرة. بشكل عام، يجب تطبيق مبدأ القصور اآلمن. بشكل عام
المفاتيح المتعلقة بالسالمة مباشرة أن تشغل أجهزة التحكم ذات الصلة بدون أمر مبرمج 

   وسيط.
أو األنظمة الوقائية حيثما \في حال قصور جهاز سالمة ما، فيجب عندها تأمين المعدات و  1-5-2

  أمكن.
عادة التشغيل قدر اإلمكان. يجب تزويد أجزاء التحكم بالتوقف الطارئ ألجهزة السالمة بأقفال إ  1-5-3

يمكن أن يصبح أمر التشغيل ذا تأثير في التشغيل العادي فقط بعد إعادة ضبط قفل إعادة 
  التشغيل بشكل مقصود.
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  وحدات التحكم والعرض  1-5-4
عند استخدام وحدات التحكم والعرض، يجب تصميمها وفقًا لمبادئ تسهيل اإلستخدام من أجل 

  ن التشغيل اآلمن فيما يتعلق بخطورة اإلنفجار.تحقيق أعلى مستوى ممكن م
  متطلبات تتعلق باألجهزة ذات وظيفة قياس للحماية من اإلنفجار  1-5-5

يجب تصميم وبناء األجهزة ذات وظيفة قياس بحيث يمكنها التعامل مع متطلبات التشغيل 
في األجواء  المتوقعة والشروط الخاصة لإلستخدام بالقدر ذات الصلة بالمعّدات المستخدمة

  اإلنفجارية.
ألجهزة قابلية الخدمة لعند الضرورة، يجب أن يكون من الممكن تفحص دقة القراءات ومدى   1-5-6

   ذات وظيفة قياس.
يجب أن يتضمن تصميم األجهزة ذات وظيفة قياس معامل أمان يضمن أن عتبة التنبيه   1-5-7

(Alarm Threshold) أو اإلشعال لألجواء التي \فجار وتقع على بعد كاٍف خارج حدود اإلن
يجب تسجيلها، مع األخذ باالعتبار _ بشكل خاص _ ظروف التشغيل للتركيبات واالنحرافات 

  الممكنة لنظام القياس.
  الناتجة عن البرمجياتالمخاطر   1-5-8

عند تصميم معدات وأنظمة وقائية وأجهزة سالمة يتم التحكم بها بواسطة البرمجيات، يجب 
  تمام خاص بالمخاطر الناتجة عن أخطاء في البرمجة.إيالء إه

  تكامل متطلبات السالمة المتعلقة بالنظام  1-6
يجب أن يكون التجاوز اليدوي ممكنًا من أجل إيقاف المعّدات واألنظمة الوقائية المدمجة   1-6-1

يؤثر التشغيل المعّدة لها، بشرط أن ال  شروطضمن العمليات األوتوماتيكية التي تنحرف عن 
 ذلك على السالمة.

عند تفعيل نظام إيقاف التشغيل الطارئ، فيجب تبديد الطاقة المتراكمة بالسرعة واألمان  1-6-2
هذا المتطلب على  يالممكنين، أو عزلها بحيث ال تشكل مصدر خطٍر بعد ذلك. ال يسر 

  الطاقة الكهروكيميائية المخزنة.
  مصادر الخطر الناشئة عن قصور الطاقة  1-6-3

إذا كان من الممكن أن تزيد المعّدات واألنظمة الوقائية من انتشار مخاطر إضافية في حال 
قصور الطاقة، فيجب عندئٍذ أن يكون ممكنًا إبقاؤها في حالة التشغيل اآلمنة بشكل مستقل 

  .عن التركيبات األخرى
  التوصيالت المخاطر الناشئة عن   1-6-4
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وعندما تكون  .ية بالمداخل المناسبة للكوابل والمجارييجب تجهيز المعّدات واألنظمة الوقائ
المعّدات واألنظمة الوقائية معّدة لإلستخدام في تركيبة مع معّدات وأنظمة وقائية أخرى، فيجب 

  أن تكون الواجهة الوسيطة آمنة.
  معداتالكأجزاء من تحذير وضع أجهزة   1-6-5

أو إنذار لمراقبة حدوث أجواء إنفجارية،  المعّدات واألنظمة الوقائية بأجهزة كشف تزويدعند 
  .فيجب عندها توفير اإلرشادات الضرورية لتمكين توفير هذه األجهزة في األماكن المالئمة

  
  الفصل الثاني

  المتطلبات التكميلية فيما يتعلق بالمعّدات
  1المتطلبات السارية على معّدات المجموعة   2-0

  1من المجموعة  M1من الفئة المتطلبات السارية على المعدات   2-0-1
يجب تصميم وبناء المعدات بحيث ال تصبح مصادر اإلشعال نشطة   2-0-1-1

  حتى في حال وقوع حوادث نادرة تتعلق بالمعّدات.
يجب تجهيز المعّدات بوسائل للحماية بحيث تلبي أحد المتطلبات التالية 

  على األقل:
فر وسيلة مستقلة في حال قصور إحدى وسائل الحماية، فيجب أن تو   -

  ثانية على األقل المستوى الضروري من الحماية.
أن تضمن المستوى الضروري من الحماية في حال حدوث عطلين   -

  .معًا بشكل مستقل عن بعضهما
أن و عند الضرورة، يجب تجهيز المعّدة بوسائل إضافية خاصة للحماية 

  تبقى فّعالة في وجود أجواء إنفجارية.
  .ورة، يجب بناء المعدات بحيث ال يمكن للغبار إختراقهاعند الضر   2-0-1-2
يجب بشكل واضح إبقاء درجات حرارة سطح أجزاء المعدات أقل من   2-0-1-3

درجة حرارة إشعال مخاليط الهواء والغبار المتوقعة وذلك لمنع إشعال 
   الغبار المعّلق.

كن أن تكون التي يم _ يجب تصميم المعّدات بحيث يكون فتح أجزائها  2-0-1-4
 .ممكنًا فقط ضمن ظروف غير نشطة أو آمنة جوهرياً _ مصدرًا لإلشعال 

إذا كان من غير الممكن جعل المعّدة غير نشطة، فيجب عندئٍذ على 
عند الصانع أن يثبت بيانًا تحذيريًا على الجزء القابل للفتح من المعّدة. 

  ة مالئمة.المعّدة بأنظمة تقفيل متشابك إضافي تزويديجب الضرورة، 
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  1من المجموعة  M2المتطلبات السارية على المعدات من الفئة   2-0-2
يجب أن تكون المعّدات مجهزة بوسائل للحماية تضمن أن مصادر   2-0-2-1

اإلشعال ال تصبح نشطة أثناء التشغيل العادي، حتى تحت ظروف 
وتغيير  التعامل بخشونةالتشغيل األكثر شدة، خاصة تلك التي تنشأ من 

الظروف البيئية. تكون المعدات معّدة لتصبح غير نشطة في حالة أجواء 
   إنفجارية.

يجب تصميم المعّدات بحيث يكون فتح أجزائها التي يمكن أن تكون   2-0-2-2
مصدرًا لإلشعال ممكنًا فقط ضمن ظروف غير نشطة أو بواسطة أنظمة 

غير نشطة،  إذا كان من غير الممكن جعل المعّدة .تقفيل متشابك مالئمة
فيجب عندئٍذ على الصانع أن يثبت بيانًا تحذيريًا على الجزء القابل للفتح 

  من المعّدة.
تسري المتطلبات المتعلقة بمصادر خطر االنفجار الناشئة عن الغبار   2-0-2-3

  .M1السارية على الفئة 
  1الفئة  2المتطلبات السارية على معّدات المجموعة   2-1

  جارية التي تنتج عن الغازات أو األبخرة أو الضباباألجواء اإلنف  2-1-1
يجب تصميم وبناء المعدات بحيث ال تصبح مصادر اإلشعال نشطة   2-1-1-1

يجب تجهيزها بوسائل  حتى في حال وقوع حوادث نادرة تتعلق بالمعّدات.
  :للحماية بحيث تلبي أحد المتطلبات التالية على األقل

اية، فيجب أن توفر وسيلة مستقلة في حال قصور إحدى وسائل الحم  -
   ثانية على األقل المستوى الضروري من الحماية.

أن تضمن المستوى الضروري من الحماية في حال حدوث عطلين   -
  .معًا بشكل مستقل عن بعضهما

يجب إتخاذ تدابير للمعّدات ذات السطوح التي من الممكن أن تسخن  2-1-1-2
الحرارة القصوى المحددة للسطوح  وذلك للتأكد من عدم تجاوز درجات

حتى في الظروف األكثر سوءًا. يجب األخذ باالعتبار أيضًا إرتفاع 
  درجات الحرارة الناتج عن تراكمات الحرارة والتفاعالت الكيميائية.

يجب تصميم المعّدات بحيث يكون فتح أجزائها التي يمكن أن تكون   2-1-1-3
 .غير نشطة أو آمنة جوهرياً  مصدرًا لإلشعال ممكنًا فقط ضمن ظروف

إذا كان من غير الممكن جعل المعّدة غير نشطة، فيجب عندئٍذ على 
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عند الصانع أن يثبت بيانًا تحذيريًا على الجزء القابل للفتح من المعّدة. 
  المعّدة بأنظمة تقفيل متشابك إضافية مالئمة. الضرورة، يجب تزويد

  خاليط الهواء والغباراألجواء اإلنفجارية الناتجة عن م  2-1-2
يجب تصميم وبناء المعدات بحيث ال يحدث إشعاٌل لمخاليط الهواء   2-1-2-1

والغبار حتى في حال وقوع حوادث نادرة تتعلق بالمعّدات. يجب تجهيزها 
  بوسائل للحماية بحيث تلبي أحد المتطلبات التالية على األقل:

ر وسيلة مستقلة في حال قصور إحدى وسائل الحماية، فيجب أن توف  -
   ثانية على األقل المستوى الضروري من الحماية.

أن تضمن المستوى الضروري من الحماية في حال حدوث عطلين   -
  .معًا بشكل مستقل عن بعضهما

يجب تصميم المعّدات _ عند الضرورة _ بحيث يتم دخول أو خروج   2-1-2-2
هذا المتطلب  يجب تلبية .الغبار منها فقط من نقاط محددة بشكل خاص

  أيضًا عند مداخل الكوابل وقطع التوصيل.
يجب اإلبقاء على درجات حرارة سطح أجزاء المعدات أقل من درجة حرارة   2-1-2-3

إشعال مخاليط الهواء والغبار المتوقعة بشكٍل كاٍف وذلك لمنع إشعال 
  .الغبار المعّلق

يتعلق بالفتح اآلمن ) فيما 3-1-1- 2يسري المتطلب الوارد في الفقرة (  2-1-2-4
   ألجزاء المعدات.

  2الفئة  2المتطلبات السارية على معّدات المجموعة   2-2
  األجواء اإلنفجارية التي تنتج عن الغازات أو األبخرة أو الضباب  2-2-1

يجب تصميم وبناء المعدات بحيث يتم منع تشكل مصادر إشعال، حتى   2-2-1-1
بشكل متكرر لية للمعّدات في حال حدوث أضطرابات أو أخطاء تشغي

  والتي يجب أن تؤخذ باإلعتبار بالوضع الطبيعي.
يجب تصميم وبناء أجزاء المعّدات بحيث ال يتم تجاوز درجات الحرارة   2-2-1-2

المحددة لسطوحها، حتى في حالة المخاطر الناتجة عن أوضاٍع غير 
  طبيعية متوقعة من ِقبل الصانع.

حيث يكون فتح أجزائها التي يمكن أن تكون يجب تصميم المعّدات ب  2-2-1-3
مصدرًا لإلشعال ممكنًا فقط ضمن ظروف غير نشطة أو بواسطة أنظمة 

إذا كان من غير الممكن جعل المعّدة غير نشطة،  .تقفيل متشابك مالئمة
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فيجب عندئٍذ على الصانع أن يثبت بيانًا تحذيريًا على الجزء القابل للفتح 
  .من المعّدة

  واء اإلنفجارية الناتجة عن مخاليط الهواء والغباراألج  2-2-2
يجب تصميم وبناء المعدات بحيث يتم منع إشعال مخاليط الهواء والغبار،   2-2-2-1

بشكل حتى في حال حدوث أضطرابات أو أخطاء تشغيلية للمعّدات 
  .والتي يجب أن تؤخذ باإلعتبار بالوضع الطبيعيمتكرر 

) على هذه الفئة فيما يتعلق 3-2-1-2في الفقرة (يسري المتطلب الوارد   2-2-2-2
  بدرجات حرارة السطح.

) على هذه الفئة فيما يتعلق 2-2-1-2يسري المتطلب الوارد في الفقرة (  2-2-2-3
  بالحماية من الغبار.

) على هذه الفئة فيما يتعلق 3-1-2-2يسري المتطلب الوارد في الفقرة (  2-2-2-4
  ة.بالفتح اآلمن ألجزاء المعدّ 

  3الفئة  2المتطلبات السارية على معّدات المجموعة   2-3
  األجواء اإلنفجارية التي تنتج عن الغازات أو األبخرة أو الضباب  2-3-1

يجب تصميم وبناء المعدات بحيث يتم منع مصادر اإلشعال المتوقعة   2-3-1-1
  التي يمكن أن تحصل أثناء التشغيل العادي.

درجات حرارة السطح القيم القصوى المحددة لها ضمن يجب أن ال تتجاوز  2-3-1-2
ظروف التشغيل المعّدة لها. يمكن السماح بدرجات حرارة عالية في 

  ظروف إستثنائية فقط إذا تبنى الصانع تدابير وقائية إضافية خاصة.
  األجواء اإلنفجارية الناتجة عن مخاليط الهواء والغبار  2-3-2

ات بحيث ال يمكن حصول إشعال لمخاليط يجب تصميم وبناء المعد  2-3-2-1
الهواء والغبار بواسطة مصادر إشعال متوقعة يحتمل أن تتكون أثناء 

  التشغيل العادي.
) على هذه الفئة فيما يتعلق 3-2-1-2يسري المتطلب الوارد في الفقرة (  2-3-2-2

  بدرجات حرارة السطح. 
قطع التوصيل بحيث ال يجب بناء المعدات بما فيها مداخل الكوابل و   2-3-2-3

يكّون الغبار مخاليط إنفجارية مع الهواء وال يشكل تراكمات خطيرة داخل 
  المعّدة مع األخذ باإلعتبار حجم جزيئاته.

  
  الفصل الثالث
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  المتطلبات التكميلية فيما يتعلق باألنظمة الوقائية
  متطلبات عامة  3-0

يتم تقليل تأثيرات إنفجار ما إلى مستوى كاٍف يجب أن يتم وضع أبعاد األنظمة الوقائية بحيث   3-0-1
  من السالمة. 

بحيث تمنع االنفجارات من االنتشار قابلة التخاذ مواقع يجب تصميم األنظمة الوقائية وجعلها   3-0-2
خالل سلسلة من التفاعالت الخطيرة أو ومضة كهربائية، وبحيث تمنع المرحلة األولية من 

  ).detonation) من أن تصبح تفجيرًا (incipient explosionاإلنفجار (
يجب أن تحافظ األنظمة الوقائية على قدرتها على العمل لفترٍة كافيٍة لتجنب وضٍع خطير   3-0-3

  وذلك في حال قصور الطاقة.
  يجب أن ال تتعطل األنظمة الوقائية بسبب تداخل خارجي.  3-0-4

  التخطيط والتصميم  3-1
  خصائص المواد  3-1-1

بخصائص المواد، يجب األخذ باالعتبار درجة الحرارة القصوى والضغط األعظم فيما يتعلق 
في مرحلة التخطيط، وهما الضغط المتوقع أثناء حدوث اإلنفجار تحت أقسى ظروف تشغيلية 

  والتأثير الحراري المتوقع للهب.    
ن قادرة على تحمل يجب على األنظمة الوقائية المصّممة لتقاوم أو تحتوي اإلنفجارات أن تكو   3-1-2

  موجة الصدمة الناتجة بدون أن تفقد تكاملية النظام.
يجب على الملحقات المتصلة باألنظمة الوقائية أن تكون قادرة على تحمل الضغط اإلنفجاري   3-1-3

  األعظم المتوقع بدون أن تفقد قدرتها على العمل.
وأعمال األنابيب  الطرفيةالمعّدات يجب األخذ باالعتبار التفاعالت الناتجة عن الضغط في   3-1-4

  المتصلة في تخطيط وتصميم األنظمة الوقائية.
  )Pressure – relief systems( الضغط تنفيسأنظمة   3-1-5

إذا كان من المحتمل أن تتجاوز اإلجهادات على األنظمة الوقائية متانتها الهيكلية، فيجب 
الضغط المالئمة التي ال تشكل خطرًا يس تنفعندئٍذ في مرحلة التصميم أن يتم توفير أجهزة 

  على األشخاص المتواجدين بالقرب منها.
    اإلنفجار )suppression( أنظمة إخماد  3-1-6

 قربإلنفجار الوشيك في أل تستجيبيجب تخطيط وتصميم أنظمة إخماد اإلنفجار بحيث 
ع المراعاة لتحقيق أفضل النتائج، م ما وتتصدى لهحادٍث عند وقوع مرحلة ممكنة وذلك 

  الواجبة ألعلى معّدل زيادة للضغط والضغط اإلنفجاري األعظم.
  أنظمة فصل األنفجار  3-1-7
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يجب تخطيط وتصميم أنظمة الفصل الُمعّدة لفصل معّداٍت محددٍة في أسرع وقٍت ممكن في 
حالة اإلنفجارات الوشيكة عن طريق أجهزة مالئمة، وذلك لتبقى صامدة أمام إنتقال اإلشعال 

  لداخلي ولتحافظ على متانتها الميكانيكية تحت الظروف التشغيلية.ا
 يجب أن تكون األنظمة الوقائية قابلة للدمج ضمن دائرة مع عتبة تنبيه مالئمة، وذلك لكي يتم  3-1-8

وقف التغذية بالمنتج ووقف إخراجه ووقف تشغيل أجزاء المعّدات التي ال  _ عند الضرورة _ 
  بأمان.     يمكن أن تستمر بالعمل
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 )3ملحق (
  تفحص النموذج

 نمط (ب)
  
تفحص النموذج هو ذلك الجزء من إجراء تقييم المطابقة الذي تقوم به المؤسسة بتفحص التصميم الفني   )1(

 هذه التعليمات.في لمنتٍج ما وتتحقق وتشهد أن التصميم الفني له يلبي المتطلبات السارية عليه 
بتفحص عينة من كامل اإلنتاج تمثل اإلنتاج المتوقع تسمى (نموذج يجب تنفيذ تفحص النموذج   )2(

 اإلنتاج).
 يجب على الصانع تقديم طلب لتفحص النموذج للمؤسسة، على أن يشتمل الطلب على ما يلي:  )3(

   اسم وعنوان الصانع وممثله الرسمي عند اللزوم اذا كان هو من قدم الطلب.  (أ)
  .أخرى مؤسسة الى طلبال نفس تقديم بعدم خطي تعهد (ب)

هذه في لمتطلبات السارية عليه لالفنية التي يجب أن تتيح تقييم مطابقة المنتج الوثائق   )ت(
يجب أن تحدد الوثائق الفنية . التعليمات وأن تشتمل على تحليل كاٍف وتقييم للمخاطر

الصلة المتطلبات السارية على المنتج وأن تشمل تصميمه وتصنيعه وتشغيله بالقدر ذات 
  بعملية التقييم. يجب أن تشتمل الوثائق الفنية على العناصر التالية على األقل:

   للمنتج.وصف عام   -
التصميم النظري ورسومات التصنيع ومخططات المكّونات والمجمعات الفرعية والدوائر   -

  إلى ما غير ذلك.
  ل المنتج.األوصاف والشروحات الضرورية لفهم هذه الرسومات والمخططات وتشغي  -
قائمة بالمواصفات القياسية المطبقة بشكل كلي أو جزئي وأوصاف الحلول المتبناة لتلبية   -

المتطلبات االساسية للصحة والسالمة في هذه التعليمات، وتشمل هذه األوصاف قائمة 
الفنية األخرى السارية، وذلك عند عدم تطبيق هذه المواصفات القياسية.  بالمواصفات
مواصفات قياسية بشكل جزئي، فيجب على الوثائق الفنية أن تحدد االجزاء عند تطبيق 
  السارية منها.

  .إلى ما غير ذلكنتائج حسابات التصميم المقّدمة، والفحوصات المنّفذة   -
  . تقارير اإلختبار  -

 يمكن للمؤسسة أن تطلب عينات أخرى عند حاجتها لتنفيذ .العينات التي تمثل اإلنتاج المتوقع  (ث)
 برنامج اإلختبار.

 يجب على المؤسسة أن تقوم بما يلي:  )4(
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 وتحديد ،اله وفقاً  العينة أو العيناتتم تصنيع قد من أنه  الوثائق الفنية والتحقق فحص  4-1
وفقًا لالشتراطات السارية عليها من المواصفات القياسية ذات  هاتصميمالتي تم عناصر ال

 الفنية األخرى ذات الصلة. للمواصفاتقًا الصلة، والعناصر التي تم تصميمها وف
لحلول ذات الصلة للتأكد من التطبيق الصحيح لتنفيذ عمليات التفحص واإلختبارات المالئمة   4-2

 .بالمواصفات القياسية التي اختارها الصانع
  _ الحلول المتبناة من قبل الصانعللتأكد من أن تنفيذ عمليات التفحص واإلختبارات المالئمة   4-3

تلبي المتطلبات األساسية للصحة _ الفنية األخرى ذات الصلة  المواصفاتطبق ي الذي
 والسالمة في هذه التعليمات، وذلك عند عدم تطبيق الحلول ذات الصلة بالمواصفات القياسية.

 اإلتفاق مع الصانع على الموقع الذي سيتم فيه تنفيذ عمليات التفحص واإلختبارات.  4-4
مؤسسة إعداد تقرير تقييٍم يسجل بأن األنشطة قد تم إجراؤها وفقًا للفقرة الرابعة وما ينتج يجب على ال  )5(

 عنها.  
للصانع اذا كان النموذج يلبي المتطلبات السارية على  مصّدقة تفحص النموذجبإصدار  تقوم المؤسسة  )6(

عنوان الصانع ونتائج تشتمل هذه المصّدقة على اسم و . يجب أن المنتج المعنّي في هذه التعليمات
عملية التفحص وشروط بقائها صالحة إن وجدت، والمعلومات الضرورية للتعريف بالنموذج المصادق 

 يمكن أن تشتمل مصّدقة تفحص النموذج على ملحق واحٍد أو أكثر. .عليه
جميع المعلومات ذات الصلة وذلك لتسمح على مل مصّدقة تفحص النموذج وملحقاتها تيجب أن تش

ييم مطابقة المنتجات التي تم تصنيعها مع النموذج الذي تم تفحصه ولتسمح بضبط المطابقة أثناء بتق
هذه التعليمات، فيجب على المؤسسة أن في الخدمة. إذا كان النموذج ال يلبي المتطلبات السارية عليه 

ألسباب ترفض إصدار مصّدقة تفحص النموذج، ويجب عليها إعالم مقدم الطلب بذلك مع تقديم ا
 التفصيلية لرفضها.

يجب على المؤسسة أن تبقى على علم بأي تغييرات على حالة التقدم التقني المعترف بها عمومًا والتي   )7(
في تشير إلى أن النموذج المصادق عليه من الممكن أن يصبح غير مطابق للمتطلبات السارية عليه 

ييرات قد تحتاج مزيدًا من التحقق. في حال هذه التعليمات، ويجب أن تقرر ما إذا كانت هذه التغ
 الحاجة لمزيٍد من التحقق، يجب على المؤسسة إعالم الصانع وفقًا لذلك.

يجب على الصانع إعالم المؤسسة التي تحتفظ بالوثائق الفنية ذات الصلة بمصدقة تفحص النموذج 
مطابقة المنتج للمتطلبات بجميع التعديالت على النموذج المصادق عليه والتي يمكن أن تؤثر على 

هذه التعليمات، أو على شروط صالحية تلك المصدقة. تتطلب مثل هذه في االساسية للصحة والسالمة 
 التعديالت مصادقة إضافية على شكل إضافة على مصدقة تفحص النموذج األصلية. 

ها باإلضافة للوثائق يجب على الصانع اإلحتفاظ بنسخة من مصدقة تفحص النموذج وملحقاتها وٕاضافات  )8(
 .سنوات بعد طرح المنتج في السوق 10المختصة لمدة الجهة الفنية وجعلها تحت تصرف 
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يلبي اإللتزامات وأن ) من هذا الملحق 3للممثل الرسمي أن يقدم الطلب المشار إليه في الفقرة ( يسمح  )9(
 بشرط أن يتم تحديد ذلك في التفويض. )8() و 7الواردة في الفقرات (
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 )4ملحق (
  المطابقة للنموذج بناًء على تأكيد جودة عملية اإلنتاج

 نمط (ث)
  
المطابقة للنموذج بناًء على تأكيد جودة عملية اإلنتاج هو ذلك الجزء من إجراء تقييم المطابقة الذي   )1(

على  ) من هذا الملحق، ويضمن ويصرح5) إلى (2يلبي الصانع بموجبه اإللتزامات الواردة من الفقرة (
مسؤوليته الفردية بأن المنتجات المعنّية تطابق النموذج الموصوف في مصّدقة تفحص النموذج وتلبي 

 هذه التعليمات. فيالمتطلبات السارية عليها 
 عملية التصنيع  )2(

يجب على الصانع أن يدير نظام جودة مصادق عليه لعملية اإلنتاج وتفتيش المنتج النهائي وٕاختبار 
) من هذا الملحق، وأن يكون خاضعًا للرقابة كما هو 3عنّية كما هو محدد في الفقرة (المنتجات الم

 ) من هذا الملحق.4محدد في الفقرة (
 نظام الجودة  )3(

يجب على الصانع أن يقدم طلبًا للمؤسسة لتقييم نظام الجودة الخاص به للمنتجات المعنّية.   3-1
 :يجب أن يشتمل الطلب على ما يلي

 عنوان الصانع، والممثل الرسمي إذا كان هو من قدم الطلب.اسم و   (أ)
  .أخرى مؤسسة الى الطلب نفس تقديم بعدم خطي تعهد (ب)
 جميع المعلومات ذات الصلة بفئة المنتج المتوقع.  (ت)
 الوثائق المتعلقة بنظام الجودة.  (ث)

 .الوثائق الفنية للنموذج المصادق عليه ونسخة من مصدقة تفحص النموذج  )ج(
يجب أن يضمن نظام الجودة مطابقة المنتجات للنموذج الموصوف في مصدقة تفحص   3-2

العناصر يجب توثيق جميع  .هذه التعليماتفي النموذج وتلبيتها للمتطلبات السارية عليها 
 سياساتعلى شكل تبناها الصانع بطريقة منهجية ومنظمة التي  واالشتراطات المتطلباتو 

برامج الجودة متسٍق ل تفسيرٍ وثائق نظام الجودة ب يجب أن تسمح .يةخط ٕارشاداتوٕاجراءات و 
  :تشتمل بشكل خاص على وصٍف كاٍف لما يلي. يجب أن هاوسجالت وكتيباتها هاخططو 

بجودة يتعلق  فيماوصالحياتها لجودة والهيكل التنظيمي ومسؤوليات اإلدارة ا أهداف  (أ)
 .المنتج

ضبط وتأكيد الجودة، والعمليات واإلجراءات  تقنيات عمليات التصنيع، وتقنيات  (ب)
 .الممنهجة التي سيتم استخدامها
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ووتيرة  وبعد التصنيع وأثناءواالختبارات التي سيتم تنفيذها قبل  التفحصعمليات   )ت(
 تنفيذها.

سجالت الجودة، مثل تقارير التفتيش وبيانات اإلختبار والمعايرة، وتقارير عن   )ث(
 . ذلك إلى ما غيرمؤهالت الطاقم المعني 

 .وسائل مراقبة تحقيق جودة المنتج المطلوبة والتطبيق الفّعال لنظام الجودة  )ج(
يجب على المؤسسة أن تقّيم نظام الجودة لتحديد إذا ما كان يلبي المتطلبات المشار إليها في   3-3

ناصر يجب أن تفترض المؤسسة المطابقة مع هذه المتطلبات فيما يتعلق بع .)2-3الفقرة (
 .المقابلة لها من المواصفة القياسية ذات الصلة المواصفاتنظام الجودة التي تتوافق مع 

باإلضافة للخبرة في نظم إدارة الجودة، يجب أن يضم طاقم المدققين على األقل عضوًا واحدًا 
ذات خبرة في تقييم مجال المنتج ذات الصلة وتقنية المنتجات المعنّية وذات معرفة 

يجب أن يشتمل التدقيق على زيارة تقييٍم لمقر  هذه التعليمات. فيات السارية عليها بالمتطلب
الشركة الصانعة. يجب على طاقم المدققين مراجعة الملفات الفنية المشار اليها في الفرع (ج) 

هذه في ) للتحقق من قدرة الصانع على تحديد المتطلبات ذات الصلة 1- 3من الفقرة (
عمليات التفحص الضرورية بهدف التأكد من مطابقة المنتج لهذه المتطلبات. التعليمات وتنفيذ 

يجب إبالغ الصانع بالقرار. يجب أن يشتمل اإلبالغ على نتائج عملية التدقيق وعلى قرار 
 .التقييم المفّسر

يجب على الصانع أن يتعهد بتلبية اإللتزامات الناشئة عن نظام الجودة المصادق عليه وأن   3-4
 .  ظ على بقائه مالئمًا وفعاالً يحاف

يجب على الصانع أن يبقي المؤسسة التي صادقت على نظام الجودة على علم بأي تغيير   3-5
يجب على المؤسسة أن تقّيم أي تغييرات مقترحة وأن تقرر إذا ما كان  .منويٌّ إجراؤه عليه

) أو أن هناك 2-3لفقرة (نظام الجودة المعّدل مستمرًا بتلبية المتطلبات المشار إليها في ا
ضرورة إلعادة التقييم. يجب على المؤسسة أن تبلغ الصانع بقرارها. يجب أن يشتمل اإلبالغ 

 .  على نتائج عمليات التفحص وقرار التقييم المفّسر
 الرقابة تحت مسؤولية المؤسسة  )4(

اشئة عن نظام الجودة الغرض من عملية الرقابة هو التأكد من أن الصانع يلبي االلتزامات الن  4-1
 .المصادق عليه كما ينبغي

 والتفتيش التصنيع أماكنإلى  بالوصول السماح للمؤسسة التقييم ألغراض الصانع على يجب  4-2
 :الضرورية خاصة ما يلي المعلومات بجميع وتزويدها ،والتخزين واالختبار

 وثائق نظام الجودة.  )أ(
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يانات اإلختبار والمعايرة وتقارير المؤهالت مثل تقارير التفتيش وبسجالت الجودة   (ب)
 . ذلك إلى ما غيرلألشخاص المعنيين 

 الجودة نظام يطبق الصانع أن من للتأكد دوري تدقيق عمليات تنفيذ المؤسسة على يجب  4-3
 .بتقرير التدقيق الصانع تزويد مع عليه ويحافظ

 خالل هذه الزيارات يمكن للصانع. عةغير متوق بزيارات القيام للمؤسسة يمكن باإلضافة لذلك،  4-4
. الجودة االداء السليم لنظام من على المنتج للتحقق اختبارات تنفيذ الضرورة عند للمؤسسة

 .اجرائها حال في االختبارات وتقرير الزيارة بتقرير الصانع تزويد المؤسسة على يجب
 عالمة المطابقة وتصريح المطابقة ومصدقة المطابقة  )5(

لى الصانع تثبيت عالمة المطابقة والرقم التعريفي للمؤسسة المشار إليها في الفقرة يجب ع  5-1
) تحت مسؤوليتها على المنتجات التي تطابق النموذج الموصوف في مصّدقة تفحص 3-1(

هذه  فيتلبي المتطلبات السارية عليها والتي  _ عدا المكّونات _كٌل على حدة النموذج 
 .التعليمات

 _ عدا المكّونات _الصانع إعداد تصريح مطابقة خطي لكل طراز من المنتج يجب على   5-2
يجب أن  .سنوات بعد طرحه في السوق 10المختصة لمدة الجهة واالحتفاظ به تحت تصرف 

يعّرف هذا التصريح الطراز الذي تم إعداده من أجله. يجب إرفاق نسخة من تصريح المطابقة 
 . ناتالمكوّ  عدامع كل منتج 

يجب على الصانع اعداد مصّدقة مطابقة خطية لكل طراز من المكّونات واإلحتفاظ بها تحت   5-3
يجب أن تعّرف هذه  .سنوات بعد طرح المكّون في السوق 10المختصة لمدة الجهة تصرف 

المصّدقة الطراز الذي تم إعدادها من أجله. يجب إرفاق نسخة من مصّدقة المطابقة مع كل 
 .مكّون

سنوات بعد طرح  10المختصة لمدة الجهة الصانع اإلحتفاظ بالوثائق التالية تحت تصرف يجب على   )6(
 :المنتج في السوق

 .) من هذا الملحق1-3الفقرة (الوثائق المشار إليها في   (أ)
) من هذا الملحق كما تم 5-3المعلومات ذات الصلة بالتغيير المشار إليه في الفقرة (  (ب)

 .المصادقة عليه
) من هذا 4-4) و (3-4) و (5-3ات وتقارير المؤسسة كما هو مشار إليه في الفقرات (قرار   (ت)

 .الملحق
 سميممثل الر ال  )7(

) 6) و (5) و (5-3) و (1-3إلتزامات الصانع الواردة في الفقرات ( أن يلبيللممثل الرسمي  يسمح
  .بالتفويضمن هذا الملحق، بالنيابة عنه وتحت مسؤوليته بشرط أن يكون ذلك محددًا 
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)5ملحق (  
  المطابقة للنموذج بناًء على التحقق من المنتج

  نمط (ح)
 
المطابقة للنموذج بناًء على التحقق من المنتج هو ذلك الجزء من إجراء تقييم المطابقة الذي يلبي   )1(

ح على ) من هذا الملحق، ويؤكد ويصر 5) وحتى الفقرة (2الصانع بموجبه اإللتزامات الواردة من الفقرة (
) تطابق النموذج 3أن المنتجات ذات الصلة والتي تخضع إلشتراطات الفقرة (بمسؤوليته الفردية 

 .الموصوف في مصدقة تفحص النموذج وتلبي المتطلبات السارية عليها في هذه التعليمات
 عملية التصنيع  )2(

ومراقبتها مطابقة يجب على الصانع أتخاذ جميع التدابير الضرورية بحيث تضمن عملية التصنيع 
المنتجات المصّنعة للنموذج المصادق عليه الموصوف في مصّدقة تفحص النموذج وللمتطلبات السارية 

 .عليها في هذه التعليمات
 التحققعملية   )3(

يجب على المؤسسة تنفيذ عمليات التفحص واإلختبارات المالئمة من أجل فحص مطابقة المنتجات 
تفحص النموذج وللمتطلبات المالئمة في هذه التعليمات. يجب تنفيذ  للنموذج الموصوف في مصّدقة

عمليات التفحص واإلختبارات من أجل فحص مطابقة المنتجات للمتطلبات المالئمة عن طريق إجراء 
 . )4تفحٍص وٕاختباٍر لكل منتج كما هو محدد في الفقرة (

 فحص واالختبار لكل منتجتمطابقة بالمن التحقق ال  )4(
ب تفحص جميع المنتجات بشكل فردي وٕاجراء اإلختبارات المالئمة المنصوص عليها في يج  4-1

الفنية  المواصفاتأو إختبارات مكافئة منصوص عليها في \المواصفات القياسية ذات الصلة و
األخرى ذات الصلة، من أجل التحقق من مطابقتها للنموذج المصادق عليه الموصوف في 

تطلبات المالئمة في هذه التعليمات. يجب على المؤسسة أن لملمصدقة تفحص النموذج و 
 تقرر اإلختبارات المالئمة التي يجب تنفيذها في حال عدم توفر مواصفة قياسية.

يجب على المؤسسة أن تصدر مصدقة المطابقة فيما يتعلق بعمليات التفحص واإلختبارات   4-2
تج مصادق عليه، أو تم تثبيته تحت التي نفذتها ويجب أن تثبت رقمها التعريفي على كل من

المختصة من أجل  للجهةمسؤوليتها. يجب على الصانع أن يبقي مصدقات المطابقة متاحة 
 سنوات بعد طرح المنتج في السوق.  10التفتيش لمدة 

 عالمة المطابقة وتصريح المطابقة ومصدقة المطابقة  )5(
لتعريفي للمؤسسة المشار إليها في الفقرة يجب على الصانع تثبيت عالمة المطابقة والرقم ا  5-1

) تحت مسؤوليتها على المنتجات التي تطابق النموذج الموصوف في مصّدقة تفحص 3(
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هذه  فيتلبي المتطلبات السارية عليها التي و  _ عدا المكّونات _كل على حدة النموذج 
 .التعليمات

  _ عدا المكّونات _المنتج يجب على الصانع إعداد تصريح مطابقة خطي لكل طراز من   5-2
يجب أن  .سنوات بعد طرحه في السوق 10المختصة لمدة الجهة واالحتفاظ به تحت تصرف 

تصريح الطراز الذي تم إعداده من أجله، ويجب إرفاق نسخة من هذا التصريح هذا اليعّرف 
للمؤسسة نات. يمكن أن يقوم الصانع أيضًا بتثبيت الرقم التعريفي المكوّ  عدامع كل منتج 

 .بموافقتها وتحت مسؤوليتها _ عدا المكّونات _) على المنتجات 3المشار إليها في الفقرة (
يجب على الصانع اعداد مصّدقة مطابقة خطية لكل طراز من المكّونات واالحتفاظ بها تحت   5-3

يجب أن تعّرف هذه  .سنوات بعد طرح المكّون في السوق 10المختصة لمدة الجهة تصرف 
ّدقة الطراز الذي تم إعدادها من أجله. يجب ارفاق نسخة من مصّدقة المطابقة مع كل المص
 .مكّون

بتثبيت الرقم التعريفي للمؤسسة على المنتجات أثناء عملية التصنيع بموافقتها وتحت للصانع  يسمح  )6(
 مسؤوليتها.

 الممثل الرسمي  )7(
بة عنه وتحت مسؤوليته بشرط أن يكون ذلك إلتزامات الصانع بالنيا أن يلبيللممثل الرسمي  يسمح

 .)2إلتزامات الصانع الواردة في الفقرة ( أن يلبييسمح للممثل الرسمي ال محددًا في التفويض. 
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 )6ملحق (
  المطابقة للنموذج بناًء على الضبط الداخلي لإلنتاج
  باإلضافة لإلختبار الذي تم اإلشراف عليه للمنتج

  )1نمط (ت
 
للمنتج  عليه اإلشراف تم الذي لإلختبار باإلضافة لإلنتاج الداخلي الضبط على بناءً  لنموذجل المطابقة  )1(

) 2هو ذلك الجزء من إجراء تقييم المطابقة الذي يلبي الصانع بموجبه اإلشتراطات الواردة في الفقرات (
عنّية تطابق أن المنتجات المب) من هذا الملحق، ويؤكد ويصرح على مسؤوليته الفردية 4) و (3و (

 .النموذج الموصوف في مصدقة تفحص النموذج وتلبي المتطلبات السارية عليها في هذه التعليمات
 عملية التصنيع  )2(

يجب على الصانع أتخاذ جميع التدابير الضرورية بحيث تضمن عملية التصنيع ومراقبتها مطابقة 
ة تفحص النموذج وللمتطلبات السارية المنتجات المصّنعة للنموذج المصادق عليه الموصوف في مصّدق

 .عليها في هذه التعليمات
 فحوصات المنتج  )3(

الذي تم يجب أن ينفذ الصانع أو من ينوب عنه إختبارًا واحدًا أو أكثر على جانب محدٍد للمنتج 
أو عدة جوانب، وذلك لكل منتج على حدة، من اجل التحقق من مطابقته للنموذج الموصوف  تصنيعه

ة تفحص النموذج وللمتطلبات المقابلة له في هذه التعليمات. يجب تنفيذ هذه اإلختبارات في مصدق
تحت مسؤولية المؤسسة التي يختارها الصانع. يجب على الصانع أن يقوم بتثبيت الرقم التعريفي 

 .للمؤسسة أثناء عملية التصنيع تحت مسؤوليتها
 ابقةوتصريح المطابقة ومصدقة المطعالمة المطابقة   )4(

يجب على الصانع تثبيت عالمة المطابقة على المنتجات التي تطابق النموذج الموصوف في   4-1
تلبي المتطلبات السارية والتي  _ عدا المكّونات _كٌل على حدة مصّدقة تفحص النموذج 

 .هذه التعليمات فيعليها 
  ا المكّونات __ عديجب على الصانع إعداد تصريح مطابقة خطي لكل طراز من المنتج   4-2

يجب أن  .سنوات بعد طرحه في السوق 10المختصة لمدة الجهة واالحتفاظ به تحت تصرف 
يعّرف هذا التصريح الطراز الذي تم إعداده من أجله. يجب إرفاق نسخة من تصريح المطابقة 

 . المكونات عدامع كل منتج 
لمكّونات واالحتفاظ بها تحت يجب على الصانع اعداد مصّدقة مطابقة خطية لكل طراز من ا  4-3

يجب أن تعّرف هذه  .سنوات بعد طرح المكّون في السوق 10المختصة لمدة الجهة تصرف 
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المصّدقة الطراز الذي تم إعدادها من أجله. يجب إرفاق نسخة من مصّدقة المطابقة مع كل 
 .مكّون

 الممثل الرسمي  )5(
) بالنيابة عنه وتحت مسؤوليته 4ردة في الفقرة (إلتزامات الصانع الوا أن يلبيللممثل الرسمي  يسمح

 .بشرط أن يكون ذلك محددًا في التفويض
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 )7ملحق (
  المنتج جودة تأكيد على بناءً  للنموذج المطابقة

  نمط (ج)
 
المطابقة للنموذج بناًء على تأكيد جودة المنتج هو ذلك الجزء من إجراء تقييم المطابقة الذي يلبي   )1(

) ويؤكد ويصرح على مسؤوليته الفردية أن 5) و (2اإللتزامات الواردة في الفقرات (الصانع بموجبه 
المنتجات المعنّية تطابق النموذج الموصوف في مصّدقة تفحص النموذج وتلبي المتطلبات السارية 

 .عليها في هذه التعليمات
 عملية التصنيع  )2(

المنتج النهائي وٕاختبار المنتجات المعنّية يجب على الصانع أن يدير نظام جودة مصادق عليه لتفتيش 
 .)4للرقابة كما هو محدد في الفقرة (نظام الجودة ) ويجب أن يخضع 3كما هو محدد في الفقرة (

 نظام الجودة  )3(
. للمنتجات المعنّيةلتقييم نظام الجودة الخاص به للمؤسسة يجب على الصانع تقديم طلب   3-1

 :الطلب على ما يلي يشتمليجب أن 
 .إذا كان هو من قّدم الطلبوممثله الرسمي  ،اسم وعنوان الصانع  (أ)

  .أخرى مؤسسة الى الطلب نفس تقديم بعدم خطي تعهد (ب)
 .الصلة بفئة المنتج المتوقع جميع المعلومات ذات  )ت(
 .بنظام الجودة ذات الصلةالوثائق   )ث(
 .تفحص النموذج الفنية للنموذج المصادق عليه ونسخة من مصّدقةوثائق ال  )ج(

يجب أن يضمن نظام الجودة مطابقة المنتجات للنموذج الموصوف في مصدقة تفحص   3-2
 .هذه التعليماتفي النموذج وتلبيتها للمتطلبات السارية عليها 

بطريقة منهجية يجب توثيق جميع العناصر والمتطلبات واالشتراطات التي تبناها الصانع 
يجب ان تسمح وثائق نظام الجودة  .خطيةت وٕارشادات وٕاجراءاسياسات على شكل  ومنظمة

. يجب أن تشتمل بشكل خاص هاوسجالت وكتيباتها هاخططو بتفسير متسق لبرامج الجودة 
 :على وصٍف كاٍف لما يلي

بجودة أهداف الجودة والهيكل التنظيمي ومسؤوليات وصالحيات اإلدارة فيما يتعلق   (أ)
 المنتج.

 ارات التي سيتم تنفيذها بعد التصنيع.عمليات التفحص واإلختب  (ب)
المعايرة وتقارير عن و سجالت الجودة، مثل تقارير التفتيش وبيانات االختبار   )ت(

 .إلى ما غير ذلك مؤهالت الطاقم المعنيّ 
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 .وسائل مراقبة التطبيق الفّعال لنظام الجودة  )ث(
المتطلبات المشار إليها في يجب على المؤسسة تقييم نظام الجودة لتقرر إذا ما كان يلبي   3-3

). يجب على المؤسسة افتراض المطابقة مع هذه المتطلبات فيما يتعلق بعناصر 2-3الفقرة (
  . المقابلة من المواصفة القياسية ذات الصلة المتطلباتنظام الجودة التي تتطابق مع 

ل عضوًا واحدًا باإلضافة للخبرة في نظم إدارة الجودة، يجب أن يضم طاقم المدققين على األق
وذات معرفة  وتقنية المنتجات المعنّيةذات خبرة في تقييم مجال المنتج ذات الصلة 

لمقر تقييٍم يجب أن يشتمل التدقيق على زيارة  هذه التعليمات. فيبالمتطلبات السارية عليها 
رع (ج) الشركة الصانعة. يجب على طاقم المدققين مراجعة الملفات الفنية المشار اليها في الف

هذه في ذات الصلة تحديد المتطلبات ) للتحقق من قدرة الصانع على 1- 3من الفقرة (
التعليمات وتنفيذ عمليات التفحص الضرورية بهدف التأكد من مطابقة المنتج لهذه المتطلبات. 
يجب إبالغ الصانع بالقرار. يجب أن يشتمل اإلبالغ على نتائج عملية التدقيق وعلى قرار 

 .   المفّسرالتقييم 
يجب على الصانع أن يتعهد بتلبية اإللتزامات الناشئة عن نظام الجودة المصادق عليه وأن   3-4

 .يحافظ على بقائه مالئمًا وفعاالً 
يجب على الصانع أن يبقي المؤسسة التي صادقت على نظام الجودة على علم بأي تغيير   3-5

أي تغييرات مقترحة وأن تقرر إذا ما كان يجب على المؤسسة أن تقّيم  .منويٌّ إجراؤه عليه
) أو أن هناك 2-3نظام الجودة المعّدل مستمرًا بتلبية المتطلبات المشار إليها في الفقرة (

ضرورة إلعادة التقييم. يجب على المؤسسة أن تبلغ الصانع بقرارها. يجب أن يشتمل اإلبالغ 
 على نتائج عمليات التفحص وقرار التقييم المفّسر.  

 الرقابة تحت مسؤولية المؤسسة  )4(
الغرض من عملية الرقابة هو التأكد من أن الصانع يلبي االلتزامات الناشئة عن نظام الجودة   4-1

 .كما ينبغي المصادق عليه
 والتفتيش التصنيع أماكنإلى  بالوصول السماح للمؤسسة التقييم ألغراض الصانع على يجب  4-2

 الضرورية خاصة ما يلي: المعلومات بجميع وتزويدها والتخزين واالختبار
 وثائق نظام الجودة.  )أ(

مثل تقارير التفتيش وبيانات اإلختبار والمعايرة وتقارير المؤهالت سجالت الجودة   (ب)
 . إلى ما غير ذلكلألشخاص المعنيين 

 الجودة نظام يطبق الصانع أن من للتأكد تدقيق دوري عمليات تنفيذ المؤسسة على يجب  4-3
 .بتقرير التدقيق الصانع تزويد مع عليه ويحافظ
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 خالل هذه الزيارات يمكن للصانع. غير متوقعة بزيارات القيام للمؤسسة يمكن باإلضافة لذلك،  4-4
 االداء السليم لنظام من على المنتج للتحقق اختبارات _ تنفيذ الضرورة _ عند للمؤسسة
 .اجرائها حال في االختبارات وتقرير الزيارة بتقرير الصانع تزويد المؤسسة على يجب. الجودة

 وتصريح المطابقة ومصدقة المطابقةعالمة المطابقة   )5(
يجب على الصانع تثبيت عالمة المطابقة والرقم التعريفي للمؤسسة المشار إليها في الفقرة   5-1

التي تطابق  _ عدا المكّونات _) تحت مسؤوليتها على المنتجات كٌل على حدة 3-1(
هذه في لنموذج الموصوف في مصّدقة تفحص النموذج وتلبي المتطلبات السارية عليها ا

 .التعليمات
المكونات _   عدايجب على الصانع إعداد تصريح مطابقة خطي لكل طراز من المنتج _   5-2

يجب أن  .سنوات بعد طرحه في السوق 10المختصة لمدة الجهة واالحتفاظ به تحت تصرف 
يح الطراز الذي تم إعداده من أجله. يجب إرفاق نسخة من تصريح المطابقة يعّرف هذا التصر 

 . المكونات عدامع كل منتج 
يجب على الصانع اعداد مصّدقة مطابقة خطية لكل طراز من المكّونات واالحتفاظ بها تحت   5-3

يجب أن تعّرف هذه  .سنوات بعد طرح المكّون في السوق 10المختصة لمدة الجهة تصرف 
صّدقة الطراز الذي تم إعدادها من أجله. يجب إرفاق نسخة من مصّدقة المطابقة مع كل الم

 .مكّون
سنوات بعد طرح  10المختصة لمدة الجهة يجب على الصانع اإلحتفاظ بالوثائق التالية تحت تصرف   )6(

 المنتج في السوق:
 ).1-3الفقرة (الوثائق المشار إليها في   (أ)

 .) كما تم المصادقة عليه5-3فقرة (ة بالتغيير المشار إليه في الالمعلومات ذات الصل  (ب)
 ).4-4) و (3- 4) و (5- 3قرارات وتقارير المؤسسة كما هو مشار إليه في الفقرات (  (ت)

 سميممثل الر ال  )7(
) و 5) و (5-3) و (1-3إلتزامات الصانع المشار إليها في الفقرات ( أن يلبيللممثل الرسمي  يسمح

 . ابة عنه وتحت مسؤوليته بشرط أن يكون ذلك محددًا بالتفويض)، بالني6(
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 )8ملحق (
  نتاج الداخلي لإل ضبط ال

  نمط (أ)
  
إلنتاج هو إجراء تقييم المطابقة الذي يلبي الصانع بموجبه اإللتزامات الواردة في الداخلي لضبط ال  )1(

يته الفردية بأن المنتجات ) من هذا الملحق، ويؤكد ويصرح على مسؤول4) و (3) و (2الفقرات (
 . المعنّية تلبي المتطلبات السارية عليها في هذه التعليمات

 يةفنالوثائق ال  )2(
لمتطلبات ليجب على الصانع إعداد الوثائق الفنية. يجب أن تتيح الوثائق الفنية تقييم مطابقة المنتج 

ب أن تحدد الوثائق الفنية ذات الصلة، كما يجب أن تشتمل على تحليل كاٍف وتقييم للمخاطر. يج
المتطلبات السارية على المنتج ويجب أن تشمل تصميمه وتصنيعه وتشغيله بالقدر ذات الصلة بعملية 

  :التقييم. يجب أن تشتمل الوثائق الفنية على العناصر التالية على األقل
  منتج.وصف عام لل  (أ)

إلى ما المجمعات الفرعية والدوائر التصميم النظري ورسومات التصنيع ومخططات المكّونات و   (ب)
 .غير ذلك

  األوصاف والشروحات الضرورية لفهم هذه الرسومات والمخططات وتشغيل المنتج.  )ت(
قائمة بالمواصفات القياسية المطبقة بشكل كلي أو جزئي، وأوصاف الحلول المتبناة لتلبية   )ث(

الفنية  بالمواصفاتمل قائمة المتطلبات االساسية للصحة والسالمة في هذه التعليمات وتش
األخرى السارية، وذلك عند عدم تطبيق هذه المواصفات القياسية. عند تطبيق مواصفات 

   .قياسية بشكل جزئي، فيجب على الوثائق الفنية أن تحدد االجزاء السارية منها
  .ذلك إلى ما غيرنتائج حسابات التصميم والفحوصات المنّفذة   )ج(
  . اإلختبار تقارير  )ح(

 عملية التصنيع  )3(
يجب على الصانع أتخاذ جميع التدابير الضرورية بحيث تضمن عملية التصنيع ومراقبتها مطابقة 

) وللمتطلبات السارية عليها في هذه 2المنتجات المصّنعة للوثائق الفنية المشار إليها في الفقرة (
  .التعليمات

 بقةوتصريح المطابقة ومصدقة المطاعالمة المطابقة   )4(
 _ عدا المكّونات _يجب على الصانع تثبيت عالمة المطابقة على المنتجات كٌل على حدة   4-1

 .هذه التعليماتفي التي تلبي المتطلبات السارية عليها 
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 _ عدا المكّونات _يجب على الصانع إعداد تصريح مطابقة خطي لكل طراز من المنتج   4-2
سنوات بعد طرحه في  10المختصة لمدة الجهة ف واالحتفاظ به مع الوثائق الفنية تحت تصر 

يجب أن يعّرف هذا التصريح الطراز الذي تم إعداده من أجله. يجب إرفاق نسخة من  .السوق
 . ناتالمكوّ  عداتصريح المطابقة مع كل منتج 

يجب على الصانع اعداد مصّدقة مطابقة خطية لكل طراز من المكّونات واالحتفاظ بها مع   4-3
 .سنوات بعد طرح المكّون في السوق 10المختصة لمدة الجهة الفنية تحت تصرف الوثائق 

يجب أن تعّرف هذه المصّدقة الطراز الذي تم إعدادها من أجله. يجب إرفاق نسخة من  
 .مصّدقة المطابقة مع كل مكّون

 الممثل الرسمي  )5(
) بالنيابة عنه وتحت مسؤوليته 4إلتزامات الصانع الواردة في الفقرة ( أن يلبيللممثل الرسمي  يسمح

 .بشرط أن يكون ذلك محددًا في التفويض
   



 )50من ( )47(صفحة     

 )9ملحق (
  المطابقة بناًء على التحقق من كل وحدة

  نمط (خ)
 
المطابقة بناًء على التحقق من كل وحدة هو إجراء تقييم المطابقة الذي يلبي الصانع بموجبه اإللتزامات   )1(

) من هذا الملحق، ويؤكد ويصرح على مسؤوليته الفردية بأن 5) و (3) و (2الواردة في الفقرات (
 .) يلبي المتطلبات السارية عليه في هذه التعليمات4المنتج المعنّي الخاضع ألحكام الفقرة (

 يةفنالوثائق ال  )2(
). 4يجب على الصانع إعداد الوثائق الفنية وجعلها متاحة للمؤسسة المشار إليها في الفقرة (  2-1

لمتطلبات ذات الصلة، كما يجب أن تشتمل لتيح الوثائق الفنية تقييم مطابقة المنتج يجب أن ت
على تحليل كاٍف وتقييم للمخاطر. يجب أن تحدد الوثائق الفنية المتطلبات السارية على 
المنتج ويجب أن تشمل تصميمه وتصنيعه وتشغيله بالقدر ذات الصلة بعملية التقييم. يجب 

  :فنية على العناصر التالية على األقلأن تشتمل الوثائق ال
  منتج.وصف عام لل  (أ)

التصميم النظري ورسومات التصنيع ومخططات المكّونات والمجمعات الفرعية   (ب)
 .إلى ما غير ذلكوالدوائر 

  األوصاف والشروحات الضرورية لفهم هذه الرسومات والمخططات وتشغيل المنتج.  )ت(
المطبقة بشكل كلي أو جزئي وأوصاف الحلول المتبناة قائمة بالمواصفات القياسية   )ث(

لتلبية المتطلبات االساسية للصحة والسالمة في هذه التعليمات وتشمل قائمة 
الفنية األخرى السارية، وذلك عند عدم تطبيق هذه المواصفات  بالمواصفات

ن القياسية. عند تطبيق مواصفات قياسية بشكل جزئي، فيجب على الوثائق الفنية أ
   .تحدد االجزاء السارية منها

  .ذلك إلى ما غيرنتائج حسابات التصميم والفحوصات المنّفذة   )ج(
  . اإلختبار تقارير  )ح(

المختصة ذات الصلة لمدة الجهة االحتفاظ بالوثائق الفنية تحت تصرف يجب على الصانع   2-2
 .في السوق المنتجسنوات بعد طرح  10

 عملية التصنيع  )3(
صانع أتخاذ جميع التدابير الضرورية بحيث تضمن عملية التصنيع ومراقبتها مطابقة يجب على ال

  .المنتجات المصّنعة للمتطلبات السارية عليها في هذه التعليمات
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 التحققعملية   )4(
يجب على المؤسسة تنفيذ عمليات التفحص واإلختبارات المالئمة الواردة في المواصفات القياسية ذات 

الفنية األخرى ذات الصلة، وذلك من أجل فحص  المواصفاتتبارات مكافئة تحددها أو إخ\الصلة و
لمتطلبات السارية عليه في هذه التعليمات. يجب أن تقرر المؤسسة اإلختبارات المالئمة لمطابقة المنتج 

 التي يجب تنفيذها في حال عدم توفر مواصفة قياسية.
يتعلق بعمليات التفحص واإلختبارات التي تم تنفيذها، يجب على المؤسسة إصدار مصّدقة مطابقة فيما 

ويجب عليها تثبيت رقمها التعريفي على المنتج المصادق عليه، أو أن يتم تثبيته تحت مسؤوليتها. 
سنوات بعد  10المختصة لمدة الجهة يجب على الصانع اإلحتفاظ بمصّدقات المطابقة تحت تصرف 

 طرح المنتج في السوق.
 وتصريح المطابقة ومصدقة المطابقةطابقة عالمة الم  )5(

يجب على الصانع تثبيت عالمة المطابقة والرقم التعريفي للمؤسسة المشار إليها في الفقرة   5-1
التي تلبي المتطلبات  _ عدا المكّونات _) تحت مسؤوليتها على المنتجات كٌل على حدة 4(

 .السارية عليها في هذه التعليمات
المختصة الجهة إعداد تصريح مطابقة خطي واالحتفاظ به تحت تصرف  يجب على الصانع  5-2

يجب أن يعّرف هذا التصريح  .ناتالمكوّ  عداسنوات بعد طرح المنتج في السوق  10لمدة 
 عداالمنتج الذي تم إعداده من أجله. يجب إرفاق نسخة من تصريح المطابقة مع كل منتج 

 . المكونات
الجهة واإلحتفاظ بها تحت تصرف للمكّونات قة مطابقة خطية يجب على الصانع اعداد مصدّ   5-3

يجب أن تعّرف هذه المصّدقة  .سنوات بعد طرح المكّون في السوق 10المختصة لمدة 
 .الطراز الذي تم إعدادها من أجله. يجب إرفاق نسخة من مصّدقة المطابقة مع كل مكّون

 سميممثل الر ال  )6(
) بالنيابة عنه وتحت 5) و (2-2زامات الصانع الواردة في الفقرات (إلت أن يلبيللممثل الرسمي  يسمح

 .مسؤوليته بشرط أن يكون ذلك محددًا في التفويض
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 )10ملحق (
  تصريح المطابقة

  
  :يجب أن يشتمل تصريح المطابقة على المعلومات التالية مع المحافظة على هذا الترتيب

  .لمنتجلسلي أو رقم الوجبة رقم المنتج أو رقم النوع أو الرقم التسل  )1(
   ممثله الرسمي.اسم وعنوان الصانع أو   )2(
  . تم إصدار تصريح المطابقة هذا تحت المسؤولية الكاملة على الصانعجملة تفيد بأنه قد   )3(
 تعريف للجهاز الوارد في التصريح بما يسمح بالتتبعية بحيث يمكن أن يحتوي على صورة ملونة واضحة  )4(

  .ند اللزومبشكلٍ كاف ع
  .عليه السارية االلزامية الفنية التعليمات لجميع مطابق المعني الجهاز ان تؤكد جملة  )5(
فيما يتعلق  الفنية األخرى للمواصفاتذات الصلة أو إشارة المستخدمة إشارة ألرقام المواصفات القياسية   )6(

  .بالمطابقة التي تم تصريحها
   ثما أمكن.حيورقمها التعريفي اسم المؤسسة   )7(
  .علومات إضافيةم  )8(
  .الموّقعمن ينوب عنه إسم   )9(
   .مكان وتاريخ اإلصدار  )10(
  ه.توقيعو  تهوظيفو الموقع اسم   )11(

    



 )50من ( )50(صفحة     

  )11ملحق (
  عالمة المطابقة والكتابات

  

  :) وفقا للشكل التاليPTRاذا كانت عالمة المطابقة فلسطينية، فيجب أن تتكون من الحروف (  )1(

  
  .بع عالمة المطابقة الرقم التعريفي للمؤسسة التي شاركت في مرحلة ضبط االنتاجيجب أن يت

  :لكتابات التاليةل باإلضافةالخاصة به عالمة المطابقة أو لوحة البيانات  المنتجيجب أن يحمل   )2(
  إسم الصانع أو الرمز التعريفي.  -
  .للمنتجاالسم التجاري   -
  عند اللزوم. نوع التغذية الكهربائية المستخدمة  -
  .المنتجفئة   -
  السنة التي تم فيها تثبيت عالمة المطابقة.   -

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

) من هذا الملحق. يجب أن يكون لجميع 1( فقرةالالمقسمة في الرسم الوارد في كما هي في العالمة 
  ) ملم.5الحروف المشكلة للعالمة نفس االرتفاع على أن ال يقل عن (

  


