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 ٨شوال عام  ١٤٤٢هـ
 ٢٠مايو سنة  ٢٠٢١م

قرارات ،مقّررات ،آراء

وزارة التجارة

قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ٢٤ربيع اﻷول عام ١٤٤٢

– وﲟقتضى اﳌ ـ ـرس ـ ـوم الرئاسـ ـي رقـ ـم  163-2٠اﳌؤرخ ﰲ
أول ذي الـ ـق ـ ـع ـ ـدة ع ـ ـ ـام  1٤٤1اﳌـ ـ ـواف ـ ـ ـق  23يـ ـ ـون ـ ـيـ ـو سنة 2٠2٠
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل واﳌتمم،

اﳌوافـ ـق  ١٠نوفمبر سنة  ،٢٠٢٠يتضمن اﳌصادقة

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  39-9٠اﳌؤرخ ﰲ 3

عﲆ الن ـ ـظـ ـام الت ـ ـق ـ ـن ـ ـي الذي يح ـ ـدد متـ ـطل ـ ـبـات أمن

رج ـ ـب عـ ـ ـام  1٤1٠اﳌـ ـوافـ ـق  3٠ي ـ ـنـ ـاي ـر س ـنـ ـة  199٠واﳌـ ـت ـع ـلق

اﻷجهزة الكهربائية ذات اﻻستخدام اﳌنزﱄ للكشف

برقابة اﳉودة وقمع الغش ،اﳌعدل واﳌتمم،

عن أحادي أكسيد الكربون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير التجارة،
إ ّ
ووزير الدفاع الوطني،
ووزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية،
ووزير الصناعة،
ووزير الطاقة،
ووزير الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،
– ﲟقتضى اﳌرسـ ـوم الرئاسـ ـي رق ـم  9٥-2٠اﳌؤرخ ﰲ 1٤
شعبان عام  1٤٤1اﳌ ـ ـواف ـ ـق  8أبـ ـريـ ـل س ـنة  2٠2٠الذي يحدد

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  6٥-92اﳌ ـؤرخ ﰲ 8
شعبان عام  1٤12اﳌوافق  12فبراير سـنة  1992واﳌتعلق ﲟراقبة
مطابقة اﳌواد اﳌنتجة محلًيا أو اﳌستوردة ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٥3-٠2اﳌؤرخ ﰲ
 17شـ ـوال ع ـ ـام  1٤23اﳌـ ـواف ـ ـق  21ديـ ـسـ ـمـ ـبر سنة  2٠٠2الذي
يحدد صﻼحيات وزير التجارة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤6٤-٠٥اﳌؤرخ ﰲ ٤
ذي القعدة عام  1٤26اﳌوافق  6ديسمبر سنة  2٠٠٥واﳌتعلق
بتنظيم التقييس وسيره ،اﳌعدل واﳌتمم ،ﻻ سيما اﳌادة
 28منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤67-٠٥اﳌؤرخ ﰲ 8
ذي الق ـع ـدة ع ـام  1٤26اﳌ ـواف ـق  1٠دي ـسـ ـم ـبـ ـر سـ ـنـة  2٠٠٥الذي

مهام اﻷمﲔ العام لوزارة الدفاع الوطني وصﻼحياته ،اﳌعدل

يحدد شروط مراقبة مطابقة اﳌنتوجات اﳌستوردة عبر

واﳌتمم،

اﳊدود وكيفيات ذلك،

 ٨شوال عام  ١٤٤٢هـ
 ٢٠مايو سنة  ٢٠٢١م
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– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقـ ـ ـم  379-11اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ

تستـ ـثنى من مجال تطبيق هذا القرار ،اﻷجهزة اﳌوجهة :

جة عام  1٤32اﳌوافق  21نوفم ـب ـر س ـن ـة  2٠11الذي
 2٥ذي اﳊـ ّ

– للكشف عن الغازات القابلة لﻼحتراق غير أحادي أكسيد

يحدد صﻼحيات وزير الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنف ـ ـيذي رقـ ـم  2٠3-12اﳌـ ـ ـؤرخ ﰲ
 1٤ج ـم ـادى الث ـانيـ ـة عـ ـام  1٤33اﳌـ ـواف ـق  6م ـاي ـو سـ ـن ـ ـة 2٠12
واﳌتعلق بالقواعد اﳌطبقة ﰲ مجال أمن اﳌنتوجات،
– وﲟقتضى اﳌرسـ ـوم التنفـ ـيذي رق ـ ـم  327-13اﳌـ ـؤرخ ﰲ
 2٠ذي الق ـعدة ع ـام  1٤3٤اﳌوافق  26سبتمبر سنة 2٠13
ال ـذي يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع واﳋدمات حّيز
التنفيذ،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنف ـ ـيذي رقم  378-13اﳌؤرخ ﰲ ٥
م ـحّرم عـ ـام  1٤3٥اﳌـ ـوافق  9نوفم ـب ـر س ـن ـة  2٠13الذي يـحدد

الشروط والكيفيات اﳌتعلقة بإعﻼم اﳌستهلك،

– وﲟقتضى اﳌ ـ ـرسـ ـوم الت ـنفيذي رقم  2٤1-1٤اﳌؤرخ ﰲ
أول ذي الق ـع ـدة ع ـام  1٤3٥اﳌ ـواف ـق  27غ ـش ـت س ـنـة  2٠1٤الذي
يحدد صﻼحيات وزير الصناعة واﳌناجم،
– وﲟقتضى اﳌرسـوم الت ـن ـف ـي ـذي رقـم  122-1٥اﳌـؤرخ ﰲ
 2٥رجب عـام  1٤36اﳌ ـواف ـ ـق  1٤م ـاي ـو س ـنـة  2٠1٥واﳌت ـض ـمن
إن ـش ـاء اﳌخبر الـوط ـني للتجارب ومهامه وتنظيمه وسيره،
– وﲟقتضى اﳌ ـ ـرسـ ـوم التـ ـنف ـيذي رقم  3٠2-1٥اﳌؤرخ ﰲ
 2٠ص ـف ـر عـام  1٤37اﳌوافق  2دي ـسمبر سنة  2٠1٥الذي يحدد
صﻼحيات وزير الطاقة ،اﳌعدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  331-18اﳌؤرخ ﰲ
 1٤رب ـي ـع الث ـان ـي ع ـام  1٤٤٠اﳌ ـواف ـق  22دي ـس ـم ـبر سنة 2٠18
الذي يح ـ ـدد صـ ـﻼحـ ـي ـ ـات وزي ـ ـر الداخلـ ـ ـي ـة واﳉـ ـمـ ـاعـ ـات اﶈ ـ ـلية
والتهيئة العمرانية،
– وﲟقتضى اﳌ ـ ـرسـ ـوم الرئاسـ ـي اﳌؤرخ ﰲ  6محرم عام
 1٤٤٠اﳌ ـوافـ ـ ـق  16س ـب ـ ـت ـم ـب ـر س ـن ـة  2٠18واﳌ ـت ـض ـمـن تعيﲔ
اﻷمﲔ العام لوزارة الدفاع الوطني،
– وﲟقت ـ ـضى القـ ـ ـ ـرار ال ـ ـوزاري اﳌ ـش ـ ـ ـتـرك اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ 21
ربيع الثاني عام  1٤37اﳌوافق  31يناير سنة  2٠16واﳌتـضـمـن
اﳌصـ ـ ـادقة عـﲆ ال ـنـ ـ ـظـام التقن ـ ـي الذي ي ـحـ ـدد متطلبات اﻷمن
ﻷجهزة الغاز اﶈترق،
يقررون ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطـ ـبي ـ ـق ـا ﻷح ـك ـام اﳌـادة  28م ـ ـن اﳌـ ـرس ـ ـوم
الت ـن ـفـ ـ ـي ـذي رق ـم  ٤6٤-٠٥اﳌـ ـ ـؤرخ ﰲ  ٤ذي ال ـق ـع ـدة عـ ـام 1٤26
اﳌـ ـواف ـق  6دي ـس ـم ـب ـر س ـن ـة  ،2٠٠٥اﳌ ـع ـّدل واﳌتّمم واﳌذكور
أعـ ـﻼه ،ي ـه ـدف ه ـذا الق ـرار إﱃ ﲢ ـدي ـد م ـت ـط ـل ـب ـات أمـن اﻷجهزة

الكهربائية ذات اﻻستخدام اﳌنزﱄ للكشف عن أحادي أكسيد
الكربون ،وتدعى ﰲ صلب النص “كواشف . ”CO
اﳌادة  : ٢تطبق أحكام هذا القرار عﲆ اﻷجهزة الكهربائية
اﳌعدة لﻼست ـ ـخدام بصفة مس ـ ـتمرة ﰲ اﳌنـ ـازل للكشف عن
أح ـ ـادي أكسـ ـيد الكرب ـ ـون الن ـاﰋ عن احتراق الوقود اﻷحفوري
أو الوقود الصلب.

الكربون )،(CO
– لقياس أحادي أكسيد الكربون للكشف عن الدخان واﳊرائق.
اﳌادة  : ٣يقصد ،ﰲ مفهوم هذا القرار ،ﲟا يأتي :
كاشف  : COجـ ـ ـه ـ ـاز الكـ ـش ـ ـف عـ ـن أحـ ـادي أكـ ـسـ ـيد الكـ ـرب ـ ـون
يحـ ـت ـ ـوي عﲆ جـ ـهاز استـ ـشعار ع ـ ـن بعـ ـد إذا لزم اﻷمـر ،وجهاز
إنذار ومكونات كهربائية أخرى ،وتغذية كهربائية ،وبالنسبة
لكواش ـ ـف  COمن نـ ـ ـوع “أ” ﲢـ ـتوي إضـ ـافة إﱃ ذلك عﲆ أداة
تسمح بإصدار إشارة ﲢّكم خارجية،
جهاز استشعار  :هو عنصر من كاشف  COيتغير مخرجه
بوجود أحادي أكسيد الكربون،
نهـ ـاي ـة صـ ـﻼح ـي ـة اﳉ ـهـاز  :ال ـ ـوق ـ ـت اﶈـ ـ ـدد ال ـ ـ ـذي يـ ـجـ ـب
استبدال اﳉهاز فيه،
التشغيل اﳌستمر  :ميزة اﳉهاز الذي يتم تزويده بالطاقة
الكهربائية بشكل دائم بواس ـ ـطة جـ ـهاز كشـ ـف أوتـ ـومـ ـاتيكي
يعمل بشكل مستمر أو متقطع.
عتـبات اﻹنـ ـذار  :الضـ ـ ـوابـ ـط الث ـ ـابـ ـتـ ـة للج ـ ـهاز التـ ـي ﲢ ـ ـدد
اﻷحجام ومدة التعرض التي من خﻼلها يصدر اﳉهاز تلقائيا
إشارة إنذار وبالنسبة لكواشف  COمن النوع " أ " إشارة
ﲢكم خارجية،
إشارة التحكم اﳋارجي  :إشارة تتميز بحالة اﻻستعداد
والتنشيط التي يمكن من خﻼلها بدء العمل )عﲆ سبيل اﳌثال
تشغيل جهاز التهوية(،
إشارة اﳋلل  :إشارة مرئية ومسموعة تشير إﱃ وجود
عطب أو خلل ﰲ اﳉهاز.
اﳌادة  : ٤اﳌتطلبات اﳌطبقة عﲆ أنواع أجهزة كواشف
 COهي :
– كواشف  COمن النوع “أ”  :اﻷج ـ ـهزة التـ ـي يجـ ـب أن
تصـ ـ ـدر إنذارا مرئي ـ ـا ومسموعا ،باﻹض ـ ـافة إﱃ إشـ ـارة ﲢ ـ ـكم
خارجية يمكن استخدامها لتشغيل التهوية بشكل مباشر أو
غير مباشر أو أي أداة ملحقة،
– كواشف  COمن النوع “ب”  :اﻷج ـ ـهزة التي يجـ ـ ـب أن
تصدر إنذارا مرئيا ومسموعا فقط.
يمكن ربط كاشف  COمن النوع “أ” مع النوع “ب”.
اﳌادة  : ٥يج ـ ـب أن تسّوق أجهزة الكشف عن  ،COكجهاز

يصاحب أجهزة التدفئة وسخان اﳌاء ،ذات اﻻستعمال اﳌنزﱄ
والتي تشتغل بالغاز اﶈترق.
يمكن أن ت ـع ـ ـرض هـ ـذه الكـ ـواش ـف للب ـيـع منفردة كمنتوج
نهائي.
اﳌادة  : 6يجب أن يكون كاشف  COمصّمًما للتشغيل
اﳌستمر ،ويجب أن يكشف بدقة عن وجود أحادي أكسيد
الكربون ﰲ اﻷماكن اﳌنزلية ،ضمن شروط التطبيق اﶈددة،
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وي ـجب أن يصدر إنذارا ،وبالنسبة لكواشف  COمن الن ـ ـ ـوع
"أ" ،في ـ ـجب أن تك ـ ـون قـ ـ ـ ـادرة عﲆ تف ـ ـعيل العـ ـ ـملي ـ ـ ـات ﰲ كـ ـل
مـ ـرة تت ـجاوز فيـ ـها الش ـ ـروط )اﳊ ـ ـد واﳌـ ـدة( عتـ ـبات اﻹنذار
اﶈددة مسبًقا.
اﳌادة  : ٧يج ـ ـ ـ ـب أن ي ـ ـ ـزّود كـ ـ ـاشـ ـ ـف  COﲟـ ـؤشـ ـ ـ ـر م ـ ـرئي

يستجيب للمتطلبات اﻵتية :

– يج ـ ـ ـب تركيب اﳌـ ـؤشر اﳌرئي للتغذية الكهربائية وأن
ي ـ ـكـ ـ ـ ـون ذا لـ ـ ـون أخ ـ ـضـ ـ ـر .وﰲ ح ـ ـال ـ ـة ك ـ ـواشـ ـ ـ ـف  COاﳌوصولة
بالشبكة الكهربائية ،يج ـ ـب تش ـ ـغيل اﳌـ ـؤشر اﳌرئي بشكل
دائم ،وبالنـ ـ ـسبة لك ـ ـواشـ ـف  COالتي تعمل بالبطارية ،يجب
أن يوم ـ ـض اﳌؤشـر اﳌرئي مرة واحدة ،عﲆ اﻷقل ،ﰲ الدقيقة،
– يجب تركيب اﳌؤشر اﳌرئي لﻺنذار وأن يكون ذا لون
أحمر،
– يج ـ ـب تركـ ـيب اﳌـ ـؤشـر اﳌرئي للخلل وأن يكون ذا لون
أصفر،
– يج ـ ـب أن تت ـ ـضـ ـمن اﳌـ ـؤشـ ـرات اﳌـ ـرئي ـ ـة عـ ـﻼمـ ـة تسمح
بتحديد وظيفتها،
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يج ـ ـب أن يس ـ ـتخ ـ ـدم مؤش ـ ـر نهـ ـاية صﻼحية اﳉهاز إشارة
اﳋ ـ ـلل اﳌـ ـرئية اﳌـ ـذكورة ﰲ اﳌادة  7أعﻼه ،أو مؤشًرا مرئًيا
لنهاية صﻼحية اﳉهاز مغايًرا.

يجـ ـ ـ ـب عﲆ اﳌـ ـ ـصـ ـ ـِنع و/أو اﳌـ ـس ـ ـتورد أن ي ـقدم إﱃ مخ ـ ـبر
ّ
التج ـ ـارب اﳌ ـ ـنهج وجم ـيع اﳊسابات التابعة له التي تثبت
تش ـ ـغـ ـيل التـ ـجـ ـربـ ـة اﻷوت ـ ـوماتـ ـيكية ﻻق ـ ـتراب نهـ ـاية صﻼحية
اﳉهاز ،وأن يحتفظ بدليل عﲆ ذلك.
اﳌادة  : ١٠يجـ ـ ـب أن يصـ ـدر ج ـ ـهاز الكشـ ـ ـف ع ـ ـ ـن أح ـ ـادي
أكسيد الكربون إشارة صوتية ومرئية للخلل خﻼل  1٠دقائق
ﰲ حالة فقدان استمرار التيار الكهربائي أو ﲤاس كهربائي
ﻼ لﻼستبدال ،أو
ﳉهاز اﻻستشعار إذا كان هذا اﻷخير قاب ً
خﻼل يوم واحد إذا كان جهاز اﻻستشعار غير قابل لﻼستبدال.
ي ـج ـب ﲢ ـدي ـد اﻹشـ ـارة الصوتية للخلل وﲤييزها بوضوح
عن إشارة إنذار الغاز.
يجـ ـ ـب ﲢـ ـديـ ـد إش ـ ـارة اﻹن ـ ـذار الص ـ ـوتي لضـعف البطارية

– يجب أن تكون اﳌؤشرات اﳌرئية واضحة عند تركيب
اﳉـ ـ ـهـ ـ ـاز ﰲ الوض ـ ـعـ ـية الع ـ ـادي ـ ـة للت ـ ـشـ ـغـ ـيل وف ـ ـًقا لت ـ ـعليمات
اﳌصّنع.
اﳌادة  : 8يج ـ ـب تزوي ـ ـد جـ ـهاز الك ـشف عن أحادي أكسيد
الكربون بإنذار صوتي يستجيب للمتطلبات اﻵتية :
– يجب أن يع ـ ـمل مؤش ـ ـر اﻹنذار اﳌرئي واﻹنذار الصوتي
بالتزامن مع قيم ضبط اﻹنذار اﶈددة ﰲ اﳉدول أدناه :
جدول  -شروط اﻹنذار :

وﲤييزها بوضوح عن إشارة إنذار الغاز.
اﳌادة  : ١١يم ـ ـكن تـ ـزويـ ـد جهاز الكشف عن أحادي أكسيد
الك ـ ـربون ب ـ ـزر كتـ ـ ـم اﻹنذار ي ـ ـدوي .ويمـ ـكن دمجـ ـه مع زر ك ـتم
إشارة اﳋلل ،وكذلك مع زر التجربة.
اﳌادة  : ١٢يجب أن تتوافق وظيفة كتم إشارة اﳋلل مع
قواعد اﻷمن اﻵتية :
ﻻ يؤدي است ـخدام زر كتم صوت
– ﰲ حالة اﻹنذار ،يجـ ـ ـب أ ّ
ﻻ
ﻻ إﱃ كتـ ـم إشـ ـارة اﻹنذار اﳌس ـ ـموع فقط .ويج ـ ـب أ ّ
اﻹنـ ـ ـذار إ ّ

تركيز أحادي

بدون إنذار

مع إنذار

أكسيد الكربون

قبل :

قبل :

 3٠جزءا من اﳌليون ) (ppm

 12٠دقيقة

–

 ٥٠جزءا من اﳌليون

 6٠دقيقة

 9٠دقيقة

يبـ ـ ـقى ترك ـ ـيـ ـ ـز أح ـادي أكسيد الكربون اﶈاط بالكاشف ﰲ

 1٠٠جزء من اﳌليون

 1٠دقائق

 ٤٠دقيقة

 ٥٠جـ ـ ـ ـزًءا من اﳌليون من أح ـ ـادي أكسيد الكربون ،عﲆ اﻷقل،

 3٠٠جزء من اﳌليون

–

 3دقائق

– يج ـ ـب أن يَتب ـ ـع اﻹنـ ـ ـذار الص ـ ـوتي وتيـ ـرة مس ـتمرة دون
فترة كتم الصوت أكثر من  6ثوانٍ،
– يجب أن تومض اﳌؤشرات اﳌرئية اﳊمراء باستمرار
أو بالتزامن مع الوقت اﳌضبوط،
– عند تفعيل اﻹنذار ،يجب أن يستمر حتى ينخفض تركيز
أحادي أكسـ ـ ـيد الكـ ـرب ـون إﱃ أقل من  ٥٠جزًءا من اﳌليون ،إﻻّ
إذا ﰎ كتمه يدويا من طرف اﳌستخدم.
اﳌادة  : ٩يجـ ـب تفعـيل مؤشر نهاية صﻼحية اﳉهاز عند
الوقت اﶈدد من طرف اﳌصنع .

تتوقف إشارة اﻹنذار اﳌرئية.
– يجـ ـ ـب أن تنـ ـشـ ـط إشـ ـارة اﻹنذار اﳌسموعة تلقائيا خﻼل
 1٥دق ـ ـيـ ـ ـقة التي تتـ ـبـ ـع تش ـ ـغيل زر ك ـ ـتم صـ ـ ـوت اﻹنذار عـندما

وينبغي أﻻ يؤدي التشغيل اﳌستمر لوظيفة كتم اﻹنذار إﱃ
كتم صوت كاشف  COﻷكثر من  1٥دقيقة دون إعادة تنشيط
اﻹنذار اﳌسموع.
ﻻ إذا كان اﳉهاز ﰲ
ﻻ ﲢدث فترة كتم الصوت إ ّ
– يجب أ ّ
حالة إنذار مسبقا.
ﻻ يوضـع اﻹنذار ﰲ حالة كتم الصوت عند تركيز
– يجـ ـ ـب أ ّ
أعﲆ من  3٠٠جزء من اﳌليون.
– يجب أن يشير دليل اﳌستخدم عﲆ أنه ﻻ ينبغي استخدام
ﻻ إذا لوحظ إنذار أحادي أكسيد
وظيفة كتم الصوت عن بعد إ ّ
الكربون.
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اﳌادة  : ١٣يجب أن تصدر كواشف  COمن النوع “أ” إشارة

عند توصيل البطاريات بلوحة الدارة اﳌطبوعة لكاشف

ﲢـ ـ ـّكم خ ـ ـارجـ ـ ـية لكل من ش ـ ـروط اﻹنـ ـ ـذار اﶈ ـ ـددة ﰲ اﳉ ـ ـدول

 COعن طريق أس ـﻼك مرنة ،فإّنه يجـ ـب ترك ـ ـيب أنظـ ـ ـمة ضد

اﳌبﲔ ﰲ اﳌادة  8من هذا القرار.

اﻻحتكاك بالقرب من أطراف توصيل البطارية ولوحة الدارة

ﻻ يمنع عطل الدارة الكهربائية اﳌفتوحة أو التماس
يجب أ ّ
الك ـ ـهـ ـرب ـ ـائي ﻹش ـ ـارة الت ـ ـح ـ ـكم اﳋ ـ ـارج ـ ـية ع ـ ـمل اﳉ ـ ـهاز بشكل
صحيح.
اﳌادة  : ١٤يجب أن يحمل كاشف  COﲢذيًرا يوضع عﲆ

بطاقة مثّبتة عﲆ اﳉهاز )أو مطبوعة عﲆ اﳉهاز( ،يشير
إﱃ اﳌ ـ ـ ـعلومة اﻵت ـ ـي ـ ـة أو إش ـ ـارة مشـ ـابه ـة “ :تـح ـ ـذي ـر  :اقرأ
التعليمات بعناية قبل اﻻستخدام والتشغيل“.
اﳌادة  : ١٥يجب أن يصدر كاشف  COاﳌوصول ببطارية
مؤشًرا مرئًيا للخ ـ ـلل وفـ ـقا للمـ ـ ـادة  ،7وكذلك إش ـ ـارة صـ ـوت ـية

للخلل ﰲ وقت واحد قبل انخفاض فعالية البطارية ،الذي قد
ﻻ يمنع هذا
يعطل اﳉهاز عن العمل بشكل صحيح .ويجب أ ّ
عمل اﻹنذار.
ما،
يجب أن تكون مدة ﲢذير شدة التيار اﳌنخفض  3٠يو ً

عﲆ اﻷقل ،بالنسبة للجهاز اﳌوصول بالبطارية.

يج ـب الت ـم ـيي ـز بوضـ ـوح ب ـﲔ اﳌ ـؤشـ ـر الص ـوت ـي اﳋـ ـاص
بالتحـ ـ ـذير من انخ ـ ـفاض شـ ـدة ت ـيار البـ ـطارية ومؤشر إنذار
كشف الغاز.
إذا ك ـ ـان كـ ـاش ـف  COﰲ حـ ـال ـة إنـ ـذار ،فـ ـإّنـ ـه يـ ـجـ ـب إي ـق ـ ـاف
مؤش ـ ـرات انخـ ـفاض ش ـ ـدة تيار البط ـ ـاري ـة ،ويجب أن يعمل
اﻹنذار بالط ـ ـريقة اﶈ ـددة ﰲ اﳉـ ـدول اﳌبّين ﰲ اﳌادة  8من
هذا القرار.

إذا ﰎ تش ـ ـغيل كتـ ـم الصـ ـوت ﻹش ـ ـارة اﳋـ ـلل م ـن أجـ ـل كتم
ﻻ يعطل ذلك
إش ـ ـارة التـ ـيـ ـار اﳌنـ ـخـ ـفض للبـ ـط ـاري ـة ،فيجـب أ ّ
إشارة اﻹنذار الصوتي.
اﳌادة  : ١6يجـ ـ ـب أن تك ـ ـون للبـ ـطاريـ ـات القـ ـدرة الكافية
ﻹصدار إشارة إنذار كما هو م ـحدد ﰲ اﳌادة  ،8ﳌدة  ٤دقائق،
عﲆ اﻷقل ،ﰲ وج ـود  COأو ﰲ غـ ـ ـيابه ،وإص ـ ـ ـدار إشـ ـارة خ ـ ـلل
ما.
البطارية خﻼل مدة ﻻ تقل عن  3٠يو ً
يجب عﲆ مصّنع و/أو مستورد جهاز اﻹنذار أن يقدم إﱃ
مخبر التجارب منحنيات التفريغ اﳌوافقة لتيار استعداد
الكاشف ،باﻹضافة إﱃ تيارات التفريغ اﳌتسارعة اﳌوافقة
للبطاريات اﳌعنية.
يج ـب اس ـتخ ـدام اﳌعطي ـات اﳌـ ـذكورة أعـ ـﻼه ،لتقي ـيم سعة
البطارية ،وليس معطيات اﳌصّنع.
يج ـب ت ـط ـب ـي ـق اخت ـب ـار القطبي ـة العكسيـ ـة للب ـطاريـة عﲆ
اﳉهاز اﳌزود ببطاريات قابلة لﻼستبدال ،إذا كان من اﳌمكن
إخضاع كاشف  COلقطبية عكسية للتغذية الكهربائية أثناء
اﻻستبدال العادي للبطارية.

الك ـه ـربائ ـية ب ـص ـفة ﻻ ت ـنـتـقـل فـيـه ـا أي قوة اح ـتكاك لﻸسﻼك
إﱃ أطراف البطارية أو إﱃ لوحة الدارة اﳌطبوعة.
يج ـ ـب أن يش ـ ـير سـ ـحـ ـب البـ ـط ـ ـارية القابلة لﻼستبدال من
ط ـ ـرف اﳌستخ ـ ـدم إﱃ ﲢ ـ ـذير مـ ـرئي يبّين سحب البطارية.
ﻻ يع ـ ـت ـ ـمد التح ـ ـذي ـ ـر اﳌـ ـ ـرئي عﲆ م ـصـ ـ ـدر الطـ ـ ـاقـ ـة
وي ـ ـج ـ ـب أ ّ
الكهربائية.
اﳌادة  : ١٧يجـ ـ ـب أن يس ـ ـتوﰲ ك ـ ـاشـف  COالقابل للربط
اﳌتطلبات اﻵتية :
– يجـ ـ ـب أن تص ـ ـدر جم ـ ـيع كواش ـف  COاﳌترابطة إشارة
اﻹنذار الصوتي عند تنشيط حالة اﻹنذار بواسطة جهاز واحد
أو أكثر،
– إذا كانت كواشف  COمزودة بكتم صوت اﻹنذار ،يجب
ﻻ ﲤـ ـ ـن ـ ـع تشـ ـغـ ـيل فت ـ ـرة كـ ـتم اﻹنـ ـذار ﻷح ـ ـد كواش ـ ـف  COمن
أ ّ
إص ـ ـدار إش ـ ـ ـارة إنـ ـذار صوتية لهذا الكاشف عند تنشيط حالة
اﻹنذار من طرف أحد أجهزة الكشف اﻷخرى،
ﻻ يؤثر ربط عدد أقصى من كواشف  COاﳌسموح
– يجب أ ّ
بها من قبل اﳌصّنع ،بشكل كبير عﲆ حس ـاسية كاشف CO
أو قدرته عﲆ تلبية متطلبات سعة البطارية،
ﻻ ﲤ ـ ـن ـ ـع الدارة الك ـ ـهربـائية اﳌفتوحة أو التماس
– يجـ ـ ـب أ ّ
الكهـ ـ ـربائي ﻷس ـ ـﻼك الربـ ـط ،اﻷجهزة الفردية من التشغيل ،أو
أن ت ـ ـوّلد حالة إنذار أو إشارة خلل .وﻻ تطبق هذه اﳌتطلبات
عﲆ التغ ـ ـذية بالش ـ ـبكة الكـ ـ ـهربائية أو كاشف  COاﳌوصول
بالشـ ـ ـبـ ـكـ ـة أو البـ ـط ـ ـاريـ ـ ـة ،والتي ﲢـ ـتـ ـاج إﱃ ت ـ ـركيب أسﻼك
التـ ـ ـغذيـ ـة الكـ ـهربـ ـائيـ ـة والرب ـط في ـما بينها وفًقا للتنظيمات
اﳌعمول بها.
اﳌادة  : 18بالن ـ ـس ـ ـبة لكـ ـواش ـف  COاﳌوجهة للتوصيل
ﲟص ـ ـدر خارج ـي للطاقة ،والتـ ـي من أجلها يتم توفير وظيفة
مـ ـدمـ ـج ـة للـ ـط ـاق ـة اﻻحـ ـت ـي ـاطي ـة أو ﻻس ـت ـعداد الك ـاشف ،يجب
تطبيق اﳌتطلبات اﻵتية :
– بالنسبة للتزويد بالطاقة اﻻحتياطية بواسطة البطارية،
يج ـ ـب أن يسـ ـتـ ـوﰲ مصـ ـ ـدر الطـ ـاقـ ـة اﳌت ـ ـطل ـبات اﶈددة ﰲ
اﳌادة  1٥من هذا القرار،
– ﰲ حـ ـ ـال ـ ـة وج ـ ـود مصـ ـ ـدر طـ ـاق ـ ـة احت ـ ـياط ـية قابلة ﻹعادة
الش ـ ـح ـ ـن ،يجب عﲆ اﳌصـّدر توفير اﻻستهﻼك ﰲ حالة راحة
اﳉهاز ﳌدة  72ساعة ،عﲆ اﻷقل ،ثم إشارة إنذار ﳌدة  ٤دقائق،
عﲆ اﻷق ـ ـل ،ﰲ حـ ـ ـالة تنشيط اﻹنذار أو ﰲ حالة غياب اﻹنذار،
إص ـ ـ ـدار إشـ ـارة اﳋ ـ ـلل ﳌدة  2٤س ـ ـاعـ ـ ـة ،عﲆ اﻷق ـ ـل .وبالنـ ـسبة
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لكواشف  COاﳌــوصــولة بالشــبكــة واﳌـزودة بطاقة احتياطية
قابلة ﻹعادة الشحن ،وعندما ﻻ يتم تطبيق مصدر طاقة الشبكة،
يجب أن تكون مدة التحذير من انخفاض شدة تيار البطارية
 2٤ساعة عﲆ اﻷقل.

اﳌادة  : ٢٣ي ـ ـن ـش ـر هـ ـ ـذا الـ ـقـ ـ ـرار ﰲ اﳉـ ـريـ ـدة الّرسـ ـمـ ـ ـّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبيّة.

حّرر باﳉـ ـ ـزائر ﰲ  2٤رب ـ ـيع اﻷول ع ـ ـام  1٤٤2اﳌـ ـ ـ ـواف ـ ـق 1٠

نوفمبر سنة .2٠2٠

اﳌادة  : ١٩يجب أن يراقب كاشف  COكل خلل محتمل

وزير التجارة

عن وزير الدفاع الوطني

ﰲ مصـ ـ ـدر الطاقة اﻻح ـ ـتياطية .ويجب أن يتضمن ذلك عطل

اﻷمﲔ العام

البطارية اﻻحتياطية اﳌنخفضة والدارة الكهربائية اﳌفتوحة
والتماس الكهربائي لوظيفة اﻻحتياط.

كمال رزيق

اللواء عبد اﳊميد غريس

اﳌادة  : 20يجـ ـ ـب أن تتـ ـوف ـ ـر ﰲ كـ ـ ـاشـ ـف  COاﳌتـطلبات
اﶈددة ﰲ اﳌواصفات اﳉزائرية أو تلك اﳌعترف بها دوليًا
ﰲ حالة غيابها.
اﳌادة  : ٢١باﻹضافة إﱃ البيانات اﻹلزامية اﳌنصوص
عليها ﰲ التنظيم الساري اﳌفعول واﳌتعلقة بإعﻼم اﳌستهلك،
يج ـ ـب أن يح ـ ـت ـ ـوي وسـ ـم كواش ـ ـف أحـ ـادي أك ـ ـس ـ ـيد الكربون،
موضوع هذا القرار ،عﲆ ما يأتي :

وزير الداخلية واﳉماعات
اﶈلية والتهيئة العمرانية
كمال بلجود

وزير الطاقة

فرحات آيت عﲇ براهم

وزير الصحة والسكان
وإصﻼح اﳌستشفيات

 (1نـ ـ ـوع الغـ ـاز اﳌـ ـراد الك ـ ـشـ ـف عـ ـ ـنه ورقـ ـم النـ ـم ـوذج ،ع ـنـ ـد
اﻻقتـضـاء،

وزير الصناعة

عبد اﳌجيد عطار

 (2نوع كاشف ” COأ” أو “ب”،
 (3ت ـ ـوتـ ـر وتـ ـردد الت ـ ـي ـ ـار الكه ـ ـرب ـ ـائي وأق ـ ـص ـى اس ـ ـت ـ ـهﻼك
للط ـاق ـة ،ب ـال ـنـ ـ ـ ـس ـب ـة ل ـكـ ـ ـواشـ ـ ـف  COاﳌ ـ ـوصـ ـولـ ـة ب ـال ـش ـب ـك ـة
الكهربائية،
 (٤نـ ـ ـوع وحـ ـجـ ـم بط ـ ـاريات الغـ ـ ـيار )إذا كـ ـانت البطاريات
ق ـاب ـل ـة ل ـﻼس ـت ـب ـدال( ،ب ـالـ ـن ـس ـب ـة ل ـك ـواش ـف  COاﳌ ـوصـ ـول ـ ـة
بالبطارية،
 ( ٥تبيان اﳊد اﻷقصى ﳌدة صﻼحية اﳉهاز اﳌوصى بها،
 (6طـ ـ ـريقة اﻻستعمال والتـ ـرك ـ ـيب التي يمكن وضعها عﲆ
بطاقة اﳌنتوج أو ﰲ وثيقة ترفق بتغليفه.
يج ـ ـب أن تكـ ـون البيانات اﳌذكورة ﰲ النقطتﲔ ) (1و)( ٥
مـ ـ ـ ـرئ ـي ـ ـ ـة بـ ـوض ـ ـ ـوح عـ ـن ـد تـ ـرك ـيـ ـب كـ ـاشـ ـف  COﰲ وضـ ـعـ ـيـ ـة
التشغيل.
يج ـ ـب أن تت ـ ـضـ ـمن أجـ ـهزة اﻻسـ ـتشـ ـعار القابلة لﻼستبدال
البيانات التي تسمح بتتبع معلومات التصنيع واﳌعايرة
)الرقم التسلسﲇ ،رقم اﳊصة  /تاريخ اﻹنتاج ،مدة صﻼحية
اﳉهاز اﳌتوّقعة... ،إلخ(.
اﳌادة  : ٢٢ي ـج ـب عـ ـﲆ اﳌـ ـص ـ ـّنع و/أو اﳌ ـس ـ ـت ـورد ت ـ ـق ـ ـدﱘ
شـ ـ ـهادة مطـ ـابـ ـقة كاش ـ ـف  COص ـ ـادرة عن اﳌخ ـ ـبر الوطـ ـن ـي
للتجارب أو هيئة معتمدة ﰲ هذا اﳌجال.
اﳌطبعة الرسميّة  -حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص .ب  - ٣٧٦ -اﳉزائر  -محطة

عبد الرحمان بن بوزيد

