
 
 

 
 

 ١من  ١الصفحة  

 الالئحةمشروع  اآلالت  لسالمة ا

مولة األول:زء ا ل  اآلالت ا ة و  مولة أو املوج ا باليداآلالت ا    وأجزا

ي: زء الثا شر  ا شر أو شق األخشاب أو آالت التقطيع وال شب واملواد األخرى)، وتطبق ع آالت تقطيع أو  (ا

ن أو العظم أو املطاط املق أو اللدائن الصلبة أو املواد املماثلة وأجزا ر أو كذلك ا و الفل شر أو قطع ا آالت 

رسانة واملواد املماثلة زف أو ا   ا

زء الثالث: ا،الرافعات  ا ابالت معلقة، جسور  وأجزا ا الروافع املتحركة ع  وتطبق ع اآلالت الرافعة بما ف

ل رفع وتنضيد متحركة "ع إطارات"، حامالت رافعة للتنضيد متحركة  يا ات رافعة متحركة و "ع إطارات" وعر

زة بمعدات رفع أو  رافعة،مزودة بأذرع  خر مج
ُ
ات أ ات بروافع شوكية؛ عر الساللم املتحركة والسيور  تنضيد،عر

ك  ذه اآلالت، ،“الناقلة والناقالت السلكية "تلفر   أجزاء ل

زء  ع:ا شاءات العامة للطرقات واملب املتنقلة املستخدمةاآلالت  الرا ي و  اإل األعمال الزراعية والصناعية، ا

رافات،وتطبق ع املنتجات مثل  ة، آالت كشط، ا سو يد و مجارف آلية وآالت  رصف،و آالت دك  آالت تم

ن  ال التوكذلك اآلاستخراج،  سات ث (ستعمل  الزراعة أو ال ار تا يد  وآالت تفت بة وآالت تقليب وتم كتل ال

بة، س آلية دوارة ل ال ا زة تلميع األرضيات  ،تنظيف الشوارع وامليادين مركبة ع صندوق للنفاياتم  الصناعية،أج

ا من    .تنقلةامل التاآلوغ

امس: زء ا فر  ا ا ، وتطبق ع منتجات آالت ا فر أو التنقيب وما يماثل خر ل
ُ
مثل آالت حفر األنفاق ، آالت أ

عة  جزاءأل وا الدفع أو غ ذاتية الدفع من آالت ذاتية  ذه اآلالت التا   .ل

 ال ا

8419 8420 8421 8422 8423 8424 8425 8426 

8427 8428 8429 8430 8431 8432 8433 8434 

8436 8437 8438 8439 8440 8441 8442 8443 

8444 8445 8446 8447 8448 8449 8451 8452 

8453 8454 8455 8456 8457 8458 8459 8460 

8461 8462 8463 8464 8465 8466 8467 8468 

8470 8472 8473 8474 8475 8476 8477 8478 

8479 8480 8481 8482 8483 8484 8486 8487 

8502 8503 8504 8505 8506 8509 8510 8511 

8512 8513 8514 8515 8516 8517 8518 8519 

8522 8523 8526 8527 8529 8530 8531 9022 

ٌعت املنتجات وظة:  دثة واملعتمدة م ة ا ونية  ال مركية املوجودة  منصة سابر االلك ام ا   وال

مركية البنود  ا

يئة حسب نموذج  ات املقبول  ال ادة مطابقة من احد ا صول ع ش يل املنتج  منصة سابر وا

 Type 1 aاملطابقة 
م املطابقة  اجراء تقو

 

  


