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ــدتــمـــهـ  ــيـ

 مع انضمام اململكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العاملية وفًقا لقرار مجلس الوزراء رقم 
ً
وبتاريخ  244تماشيا

املوافقة على وثائق انضمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية، وما يتطلب األمر من التزام اململكة بمواءمة ه بشأن 21/9/1426

( التي تقض ي بعدم TBTبما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات املنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة )أنظمتها ذات العالقة 

بين الدول األعضاء، وعدم التمييز بين املنتجات ذات املنشأ املختلف من  وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع

لك من خالل إصدار لوائح فنية تشمل املتطلبات األساسية املشروعة وتوحيد حيث االشتراطات الفنية وطرائق تقويم املطابقة، وذ

 إجراءات العمل.

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 1 -وبناًء على املادة الثالثة )فقرة 

إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة " ن تتولى الهيئةم، وذلك بأ 31/5/2010هـ، املوافق  17/6/1431بتاريخ  216

الجودة وتقديم املطابقة، تتوافق مع املواصفات القياسية واألدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العاملية في 

 ".هذا املجال، وتكون متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ومحققة ملصالح اململكة

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء 2 -لى املادة الرابعة )فقرة واستنادا إ

"إصدار لوائح إجراءات تقويم املطابقة للسلع  م، وذلك بأن تتولى الهيئة 31/5/2010ه، املوافق  17/6/1431بتاريخ  216رقم 

 .لقياسية التي تعتمدها"واملنتجات والخدمات طبقا للمواصفات ا

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 14 -وبناًء على املادة الرابعة )فقرة 

ة "مراجعة األنظمة واللوائح الرقابية ذات العالق م، وذلك بأن تتولى الهيئة 31/5/2010هـ، املوافق  17/6/1431بتاريخ  216

بمجاالت عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديالت الالزمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسالمة، وإحالتها إلى الجهات 

 للطرق النظامية"
ً
 .املختصة، لدراستها وإصدارها وفقا

الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة 1-وبناًء على املادة السادسة )فقرة 

مع مراعاة ما ورد في املادة )الرابعة( من هذا التنظيم، تعد  "م، التي تنص على  31/5/2010هـ، املوافق  17/6/1431بتاريخ  216

القياس الهيئة هي املرجع في اململكة في كل ما يتعلق باملواصفات القياسية، وإجراءات تقويم املطابقة، ومنح عالمة الجودة و 

 ".واملعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة االلتزام باملواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها

أساًسا ملطابقة تلك املنتجات للمتطلبات األساسية  تعتبروحيث إن املواصفات القياسية للمنتجات املشمولة في إحدى اللوائح 

 هذه الالئحة الفنية.  فقد قامت الهيئة بإعدادحددة، للسالمة في الالئحة امل

 هذا التمهيد وجميع املالحق لهذه الالئحة جزء ال يتجزأ منها. ملحوظة:
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 ( املصطلحات والتعاريف1املادة )

املبينة الدالالت واملعاني -عند تطبيق بنودها -تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات األخرى الواردة في هذه الالئحة  1/1

 أمامها، أو الواردة في األنظمة واللوائح والقرارات املعمول بها في الهيئة مالم يقتضِّ سياق النص خالف ذلك.

 : اململكة العربية السعودية.اململكة

 : مجلس إدارة الهيئة.املجلس

 : الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة.الهيئة

ت الحكومية ذات املهام الرقابية حسب اختصاصها، املسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ هي الجهة/الجها الجهات الرقابية:

 اللوائح الفنية سواًء في املنافذ الجمركية أو األسواق أو املصانع.

إنتاجها، بما في  وطرق : وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص املنتجات والعمليات املرتبطة بها الالئحة الفنية

ألحكام اإلدارية سارية املفعول املطبقة، التي يجب االلتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في املصطلحات ذلك ا

 والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات على املنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج. 

ادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو : وثيقة تحدد صفات السلعة أو املاملواصفة القياسية

االختبار  وطرق مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السالمة واألمان فيها، كما تشمل املصطلحات والرموز 

 وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعالمات.

 السالمة والصحة والبيئة، التي يجب االلتزام بها. علىباملنتجات، التي قد تؤثر : املتطلبات الخاصة املتطلبات األساسية

 مصدر محتمل للضرر. :(Hazardsالخطر )أخطار 

 بدرجة شدة الضرر، وُيحسب في العادة  :Risk(s)املخاطر
ً
ضرب  كحاصلاحتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا

 احتمال حدوث الخطر بدرجة شدة الضرر.

 وُيقصد به كل من: :املستورد

  صانع املنَتج، في حالة إقامته في اململكة، أو كل شخص يقدم ُهويته على أنه صانع للمنَتج وذلك من خالل تسميته

 املنَتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد املنَتج.

 و املستوردوكيل الصانع في اململكة في حالة إقامة الصانع خارج اململكة، أ. 

  خصائص املنَتج علىكل شخص في سلسلة التوريد، ممن قد يكون لنشاطه أثر. 

للمواصفة الدولية ذات العالقة، أو على  إجراءات تقوم بها جهة تفتيش مقبولة لدى الهيئة، وفقا :إجراءات التفتيش

جهة التفتيش املقبولة بطريقة  ي تتبعهاالنماذج التي تعتمدها الهيئة حسب املنَتج، وتوضح هذه اإلجراءات الخطوات الت

مباشرة، وذلك ملراجعة منتجات أو مرافق أو مصانع أو معدات أو عمليات أو خدمات، وذلك لتحديد مدى استيفاء 

 املتطلبات املحددة في اللوائح الفنية أو املواصفات القياسية، وُيعد التفتيش خطوة أساسية لضمان سالمة املستهلك.

 لالئحة قبول جهات تقويم املطابقة، للقيام بإجراءات : املقبولة التفتيش جهات
ً
جهة تقويم مطابقة مقبولة من الهيئة وفقا

 للمتطلبات املحددة في هذه الالئحة الفنية ات املستعملةركباملالتفتيش على 
ً
 .وإصدار شهادة تفتيش وفقا
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تؤكد استيفاء املنتج أو املرافق أو املصانع أو املعدات  الشهادة الصادرة عن جهة التفتيش املقبولة، التي: شهادة التفتيش

 أو العمليات أو الخدمات ملتطلبات الئحة فنية أو مواصفات قياسية محددة.

 الجهات املختصة نظاميا باململكة بإصدار التراخيص الخاصة باملنتج، وتطبيق أحكام هذه الالئحة.: الجهة املختصة

باملنتج بهدف التوزيع أو االستهالك أو االستخدام في اململكة في إطار نشاط تجاري سواء تعني أي إمداد  :العرض في السوق 

 كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

 .هو أي إجراء يهدف إلى منع املنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد :السحب

 .للمستخدم النهائي قد تم توفيرهاضة التي هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع املنتجات املعرو  :االستدعاء

محرك ومزودة بأربع عجالت وال تسير على قضبان/سكك حديدية أو كابالت أو ما شابه  بواسطةهي مركبة تعمل : ةركبامل

ات الركوب متعددة األغراض والحافالت مركبات الركوب و مركبو  املركبات ذات الخدمة الخفيفة والشاقة، ذلك، وتشمل

 ت املستخدمة لنقل البضائع أو لجر املقطورات ونصف املقطورات، ويستثنى منها الدراجات النارية واملقطورات.والشاحنا

كجم واستخدامها األساس ي لنقل الركاب أو  3500: هي مركبات ال يتجاوز وزنها اإلجمالي املركبات ذات الخدمة الخفيفة

 البضائع.

كجم واستخدامها األساس ي لنقل  3500جاوز وزنها اإلجمالي : هي مركبات يتاملركبات ذات الخدمة الشاقة

 البضائع/املعدات.

 أشخاص أو أقل )بما فيهم السائق( باإلضافة إلى أمتعتهم. 10هي مركبة تعمل بمحرك ومصممة لنقل ة الركوب: مركب

يعادلها في الوزن من أشخاص أو أقل أو ما  10هي مركبة تعمل بمحرك ومصممة لنقل متعددة األغراض:  ات الركوبمركب

 نقل البضائع، وتكون مشيدة إما على هيكل شاحنة أو لها بعض الخواص التي تمكنها من السير على الطرق الوعرة.

 أشخاص باإلضافة إلى أمتعتهم. 10هي مركبة تعمل بمحرك ومصممة لنقل أكثر من الحافلة: 

متلكات أو املعدات ذات األغراض الخاصة أو لجر هي مركبة تعمل بمحرك ومصممة بشكل أساس ي لنقل املالشاحنة: 

 مقطورة.

وغير مهيأة لحمل أوزان  هي مركبة تعمل بمحرك )رأس شاحنة مزودة بصينية جر( مصممة لجر نصف مقطورةالقاطرة: 

 عدا الجزء الواقع عليها من نصف املقطورة.

كالغرق أو الحريق أو تعرضت لحادث أو انقالب  ات التي تعرضت ألضرار خطيرة،ركبهي امل :((SALVAGEات السالفج ركبامل

 يجعلها غير مؤهلة لالستخدام ويكون إصالحها مكلف
ً
 .ا

 ة.ركبتشغيل محرك امل املواد املحمولة في الغالف الجوي، الصادرة من احتراق الوقود عند: االنبعاثات

مع التعريفات الواردة في نظام املرور يتوائم بما ية واملواصفات القياسلتعريفات الواردة في هذه الالئحة الفنية بمعاني اُيعتد  1/2

 الساري والئحته التنفيذية.

القرارات املعمول بها في اللوائح و يكون للكلمات والعبارات األخرى الواردة في هذه الالئحة الفنية املعاني الواردة في األنظمة و  1/3

 اململكة.
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 ( املجال2املادة )

ق هذه الالئحة الفنية على ا طبَّ
ُ
د هذه الالئحة الفنية املتطلبات ركبملت ِّ

ات املستوردة املستعملة املبينة في التعريفات أعاله، وتحد 

 االلتزام بها قبل توريدها أو عرضها بأسواق اململكة. املستورديناألساسية وإجراءات تقويم املطابقة التي يجب على 

صة لألغرا اتركباملن تطبيق هذه الالئحة وُيستثَنى م   العسكرية واألمنية.ض املخصَّ

 التالي: املنصوص عليها في القرارات والتعاميم الصادرة من الجهات املعنية وتشمل ات املستعملةركبُيحظر استيراد امل 2/1

تصادم أو انقالب أو خالفة وكل ما يختم على استمارتها   املركبات التالفة التي تعرضت لحوادث غرق أو حريق أو (1

 Scrap – Junk – Unrebuildable – Frame" أو ما يرادفها من عبارات )SALVAGE" لفجات الساركباملعبارة 

Damage – Structural Damage – Unibody Damage – Crash Test) 

 ات للشرطة.مركبات لألجرة أو مركبات التي كانت تستعمل ركبامل (2

 .تتعلق بالنقل املدرس ي أو ما شابهات التي تحمل شعارات ركبامل (3

ل مقودها من اليمين إلى اليسار.ذات املقود األيمن أو ات بركامل (4  املعدَّ

 .التزييفالطمس/للتغيير/ رقم هيكلها تعرَّضات التي ركبامل (5

حةركبامل (6  عدا املركبات املخصصة لألغراض العسكرية واألمنية. ات املصفَّ

ل النظام  اتركبامل (7  من الغاز إلى جازولين/ديزل.ذات املحرك معدَّ

 األهداف (3) املادة

ات املستعملة املستوردة إلى اململكة املشمولة في ركبتهدف هذه الالئحة إلى تحديد املتطلبات األساسية التي يجب أن تستوفيها امل

مجال هذه الالئحة الفنية، وذلك لضمان مطابقتها ملتطلبات األنظمة واملواصفات القياسية السعودية املعتمدة في اململكة، 

 مة للحفاظ على البيئة وصحة وسالمة املستهلك ومستخدمي الطرق.وضمان شروط السال 

ِّد 4املادة )
 ( التزامات املور 

 ات املستعملة استيفاء املتطلبات التالية:ركبيجب على مستوردي امل  4/1

 .(1واملواصفات القياسية الواردة في امللحق ) االلتزام باملتطلبات العامة الواردة في هذه الالئحة الفنية (1

 ات املستعملة.ركبفي كل ما يتعلق باستيراد املاملختصة الجهات  أنظمة ولوائح االلتزام بمتطلبات (2

 للنموذج الوارد في امللحق ) (3
ً
 ( في هذه الالئحة الفنية.2االلتزام بمتطلبات وإجراءات التفتيش الفني وفقا

 ائق التالية:اململكة أن ُيرِّفق الوث ات املستعملة إلى أسواقركبيجب على مستوردي امل (4

 شهادة التسجيل )رخصة السير(. (أ

 إثبات الهوية للمستورِّد، وإثبات امللكية. (ب

 بيانات بلد التصدير. (ج
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 ات املستوَردة املستعملةمركباملتطلبات الفنية لل 4/2

 للنموذج ركباستيفاء هذه امل (1
ً
ات املستعملة جميع متطلبات هذه الالئحة الفنية، وإجراءات التفتيش الفني وفقا

 (.2ارد في امللحق )الو 

 استيفاء متطلبات كفاءة الطاقة واقتصاد الوقود. (2

 املطلوب تضمينها في شهادة التفتيشات املستوردة املستعملة مركب( بيانات لل5املادة )

كتب البيانات باللغة العربية أو بال
ُ
َبتة. وأن ت

ْ
لغة يجب أن تكون جميع املعلومات املستخدمة في وثائق البيانات صحيحة وُمث

 البيانات التالية: -التي يجب تضمينها في شهادة التفتيش  –اإلنجليزية، على أن تشمل هذه البيانات 

 .الطرازة وسنة ركبطراز امل (1

 عدد الكيلومترات املقطوعة. (2

جريت التعديالت التي  (3
ُ
 لالئحة الفنية الخاصة باملركبات املعدلة والطرازات ذات ا -إن ُوجدت  -ة ركبعلى املأ

ً
إلنتاج وفقا

 املحدود.

 نوع الوقود. (4

 بلد التصدير )البلد املستوَرد منه(. (5

 بلد املنشأ. (6

 ( إجراءات تقويم املطابقة 6املادة )

ِّد  6/1
 ما يلي: -ات املستعملة ركباملسؤول عن استيراد امل -يجب على املور 

ملتطلبات هذه الالئحة  ةركبتثبت مطابقة املتفتيش مقبولة لدى الهيئة الحصول على شهادة تفتيش صادرة من جهة  (1

 .قبل استيرادها إلى اململكةالفنية وإجراءات التفتيش 

ُت  (2 ثبِّ
ُ
قة ت

 
التعاون مع الجهات الرقابية وجهات التفتيش، بتقديم الوثائق ذات العالقة وأي معلومات أخرى موث

ب منه ركباستيفاء امل لِّ
ُ
 ذلك.ة املستوردة املستعملة ملتطلبات هذه الالئحة الفنية، متى ما ط

ذ  6/2 ِّ
نف 
ُ
 للنموذج الوارد في امللحق ) التفتيش جهةأن ت

ً
بما يضمن استيفاء متطلبات هذه (، 2املقبولة إجراءات التفتيش وفقا

 الالئحة الفنية، واملواصفات القياسية ذات العالقة.

 ة املستوردة املستعملة الوثائق التالية: ركبيجب أن تتضمن وثائق امل 6/3

 ولة لدى الهيئة.شهادة التفتيش من جهة مقب (1

 وثيقة إثبات امللكية. (2

ـــــمح بتفتيشيُ  6/4 ــ ــ ــ  حدى إل الجمارك قبل إحالتها من بعد املســــــــــــــتوردة ة ركبامل ســـ
ً
إذا لم ، جهات التفتيش املقبولة لدى الهيئة محليا

ــــدير، يتوافر  ــ ــ ــ ــ ــ  ادةوتكـــاليف إعـــالتفتيش على أن يتحمـــل املســــــــــــــتورد جميع تكـــاليف جهـــات تفتيش مقبولـــة من الهيئـــة في بلـــد التصــ

ــــدير أو اإلتالف وما يتعلق بذلك  ــ ــ ــ ــ هذه الالئحة الفنية واألنظمة/اللوائح األخرى املعمول بها في ة متطلبات ركبإذا لم تطابق املالتصــ

 اململكة.



 02-09-21-179-م.إ

 27من  8الصفحة 
WWW.SASO.GOV.SA 

 ( مسؤوليات الجهات الرقابية 7املادة )

 ق ذات العالقة.ات املستوردة املستعملة لهذه الالئحة الفنية، بما في ذلك الوثائركبالتحقق من استيفاء امل 7/1

للتحقق من مدى صحة شهادة التفتيش، وذلك  -إذا استدعى األمر  - املقبولة لدى الهيئة تعيين إحدى جهات التفتيش 7/2

 ة املستوردة املستعملة للمتطلبات الواردة في هذه الالئحة الفنية واألنظمة ذات العالقة.ركبللتأكد من مدى مطابقة امل

ِّدين تكاليف إجراء التفتيش وما يتعلق بذلك من إجراءات.يحق للجهات الرقابية تحميل ا 7/3
 ملور 

 ( املخالفات والعقوبات8املادة )

 ات املستوردة املستعملة غير املطابقة لبنود هذه الالئحة الفنية.ركبُيحظر استيراد امل 8/1

لجهات الرقابية والتنفيذية لات املستوردة املستعملة ملتطلبات هذه الالئحة الفنية سبب كاٍف ركبالقصور في استيفاء امل 8/2

ل خطًرا على صحة وسالمة املستهلك ركبلعدم فسح هذه امل ِّ
 
شك

ُ
الطرق وعلى البيئة، وذلك في  ومستخدميات لكونها قد ت

 الحاالت التالية:

( أعاله عند الطلب، أو اإلرشادات املنصوص عليها في 6الوثائق املذكورة في املادة )إذا لم تتوافر أو لم تكتمل  (1

 جراءات والنماذج ذات العالقة.اإل 

 عدم إصدار شهادة التفتيش، أو إصدارها بطريقة غير صحيحة. (2

خذ اإلجراءات الالزمة  -فيما يتعلق بشهادة التفتيش  -ات املستوردة املستعملة ركبعند ضبط مخالفة على امل 8/3 فإن الهيئة تتَّ

في ذلك إلغاء شهادة التفتيش ذات العالقة، واتخاذ ات املخالفة ملتطلبات هذه الالئحة الفنية، بما ركببحق هذه امل

رة الشهادة، وفقا لالئحة قبول جهات تقويم املطابقة.   التدابير الالزمة مع جهة التفتيش املقبولة ُمصدِّ

دون اإلخالل بأي عقوبة أشد تنص عليها األنظمة السارية، فإنه ُيعاقب كل من يخالف أحكام هذه الالئحة الفنية  8/4

 املنصوص عليها في األنظمة والقوانين سارية املفعول.بالعقوبات 

 ( األحكام عامة9املادة )

بجميع  -بعد فسحها ودخولها أسواق اململكة  -ات املستعملة ركبال تحول هذه الالئحة الفنية دون التزام مستورِّدي امل 9/1

ونقلها وتخزينها، وكذلك األنظمة/اللوائح ذات ات ركباألنظمة/اللوائح األخرى املعمول بها في اململكة؛ املتعلقة باستخدام امل

 العالقة بالبيئة واألمن والسالمة.

ات املستعملة، أن يقدموا للجهات الرقابية والجهات التنفيذية وجهات التفتيش جميع ركبيجب على جميع مستورِّدي امل 9/2

 .املهام املوكلة لهم التسهيالت واملعلومات التي يطلبونها لتنفيذ

بتحديث نماذج التفتيش وجميع اإلجراءات الالزمة )إذا اقتض ى األمر  -بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة  -تقوم الهيئة  9/3

 ذلك( لتطبيق أحكام هذه الالئحة الفنية.

إذا نشأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه الالئحة الفنية، أو نشأ أي خالف في تطبيقها، فُيرفع األمر إلى  9/4

 في الهيئة إلصدار القرار املناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخالف، وبما يحقق املصلحة العامة.لجنة مختصة 
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رِّد إليها بشأن امل 9/5
َ
ات املستوردة املستعملة الحاصلة على شهادة التفتيش، والتحقق ركبتقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ت

 ثبوت أي مخالفات.من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ اإلجراءات النظامية في حالة 

ة املستوردة املستعملة بنود هذه الالئحة الفنية، ركبيحق للهيئة إلغاء شهادة التفتيش إذا خالف املستورِّد أو صاحب امل 9/6

 واتخاذ اإلجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

تطبيق هذه الالئحة الفنية االلتزام بما يصدر  للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه الالئحة الفنية، وعلى جميع املستفيدين من 9/7

 عن الهيئة من تفسيرات.

 ( األحكام انتقالية10املادة )

عن ات املستعملة االلتزام بأحكام هذه الالئحة الفنية عبر الحدود واملنافذ خالل مدة ال تزيد ركبيجب على مستوردي امل 10/1

180  
ً
 من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.يوما

لغي  10/2
ُ
 هذه الالئحة الفنية جميع اللوائح السابقة في مجال هذه الالئحة الفنية من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.ت

 ( النشر11املادة )

نشر هذه الالئحة
ُ
 الفنية في الجريدة الرسمية. ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 02-09-21-179-م.إ

 27من  10الصفحة 
WWW.SASO.GOV.SA 

 (1) امللحق

 قائمة املواصفات القياسية ذات العالقة (أ

 اسم املواصفة باللغة اإلنجليزية واصفة باللغة العربيةاسم امل رقم املواصفة السعودية م

1 SASO-IEC-60095-1 
–بطاريات الرصــــــــــاص الحمضــــــــــية لبدء التشــــــــــغيل

 : املتطلبات العامة وطرائق االختبار1الجزء 
Lead-acid starter batteries- Part 1: General requirements 

and methods of test 

2 SASO GSO 34 

اص الحمضــــــــــــيــــة لبــــدء الحركـــــة بطــــاريــــات الرصــــــــــــــــ

املستخدمة ملحركات السيارات وماكينات االحتراق 

 الداخلي

Lead-acid starter batteries used for motor vehicles and 

internal combustion engines 

3 SASO GSO 35 

بطاريات الرصـــــــــــاص الحمضـــــــــــية لبدء  اختبارطرق 

 الحركة املســــتخدمة ملحركات الســــيارات وماكينات

 الداخلي االحتراق

Methods of test for lead-acid starter batteries used for 

motor vehicles and internal combustion engines 

4 SASO GSO 41 

أداة الوقــــــايــــــة الخــــــارجيــــــة األمــــــاميــــــة  –ات ركبــــــامل

ات الركوب )الصــــــــــــــدامــات وغيرهــا( ركبــوالخلفيــة مل

 اختبارها.وطرائق 

Motor vehicles – Front and rear exterior protection 

devices for passengers' cars (Bumpers etc.) and its 

methods of test. 

5 SASO GSO 42/2016 املتطلبات العامة –ات ركبامل Motor vehicles – General requirements 

6 SASO 2864 

 )املعيـــار الســــــــــــعودي القتصـــــــــــــــاد الوقود              

SAUDI CAFÉ )  للمركبات الخفيفة املضــــــــــــافة إلى

 (2020-2016اململكة العربية السعودية )

Saudi Arabia corporate average fuel economy standard 

(SAUDI CAFE) for incoming light duty vehicles (2016 – 

2020)  

7 SASO 1284/2017 دليل الفحص الفني الدوري –ات ركبامل Motor vehicles – Periodic technical inspection manual 

8 SASO 469/2008 األبعاد واألوزان –ات ركبامل Motor vehicles – Dimensions and weights 

9 SASO GSO 2112 
للشـــــــــــاحنات  األمامية الحماية حواجز – اتركبامل

 اختبارهاوطرائق 

Motor vehicles – Front under run protective devices in 

trucks and its methods of test 

10 SASO GSO 2113 
 للشـــــــــــــــــاحنــــــات الجــــــانبيــــــة الحمــــــايــــــة – اتركبــــــامل

 اختبارهاوطرائق واملقطورات 

Motor vehicles – Lateral protection of truck and trailer and 

its methods of test 

11 SASO GSO 2114 
للشــــــــــاحنات  الخلفية الحماية حواجز – اتركبامل

 اختبارهاوطرائق ورات واملقط

Motor vehicles – Rear under run protective devices for 

truck and trailer and its methods of test 

12 SASO GSO 51 

الجزء األول: املســميات  –ات الركوب مركبإطارات 

والتمييز والبيانات اإليضــــــــــــاحية واألبعاد واألحمال 

 وضغوط النفخ.

Passenger car tyres  – Part 1: Nomenclature, designation, 

marking, dimensions, load capacities and inflation 

pressure 

13 SASO GSO 99  
املواصـــــفات –املنبهات الصـــــوتية  –مركبات الطرق 

 الفنية

Road vehicles – Sound signaling devices –Technical 

specification   

14 SASO GSO 422 مرايا الرؤية الخلفية. –ات بركامل Motor Vehicles – Rearview mirrors 
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15 SASO GSO 645 

ات متعــددة األغراض والشـــــــــــــاحنــات ركبــإطــارات امل

الجزء األول: املســــــــــــميــات  -والحــافالت واملقطورات 

والتمييز والبيانات اإليضــــــــــــاحية واألبعاد واألحمال 

 وضغوط النفخ.

Multi-Purpose Vehicles, Trucks, Buses and Trailers Tyres – 

Part 1: Nomenclature, Designation, Marking, Dimensions, 

Load Capacities and Inflation Pressures 

16 SASO GSO 1052 
العجالت واإلطارات االحتياطية  –ات ركبإطارات امل

 املؤقتة وطرق اختبارها.

Motor vehicles tyers –  Temporary use spare wheels /tyers 

and there methods test 

17 SASO GSO 1677 زجاج األمان متعدد الطبقات –ات ركبامل Motor vehicles – Laminated safety glass 

18 SASO GSO 1780 
 – Motor vehicles – Vehicle Identification Number (VIN) املتطلبات–الرقم املميز للمركبة  –ات ركبامل

Requirements 

19 SASO GSO 1782 
 – Motor vehicles – Vehicle Identification Number (VIN) وضعه وتثبيته –الرقم املميز للمركبة  –ات ركبامل

Location and attachment 

20 SASO GSO 1783 
مــــة تــــ كــــل و درجــــة مقــــا –ات الركوب مركبــــإطــــارات 

 املوطئ والسحب والحرارة.

Passenger car tyres – Tread wear, traction and 

temperature resistance grading 

عدملحوظة: 
ُ
ِّدون مســــؤولية التأكد من موقع الهيئة بأنهم يســــتخدمو  ت

ن أحدث قائمة املواصــــفات القياســــية املذكورة في هذا امللحق خاضــــعة للمراجعة، ويتولى املور 

 املواصفات القياسية.

 

 قائمة املنتجات والترميز الجمركي (ب

 الترميز الجمركي املنتج مالرق

 8700 ات الخفيفة والثقيلة املستعملة الداخلة في البندركبامل 1

عتبرملحوظة: 
ُ
 املنتجات والتراميز الجمركية املوجودة في منصة سابر اإللكترونية هي النسخة املحدثة واملعتمدة. ت
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 (2امللحق )

 ات املستوردة املستعملةركبنموذج التفتيش على امل

USED IMPORTED VEHICLE INSPECTION CHECKLIST 

  Dateالتاريخ/

 الرقم املميز للمركبة 

(VIN)       

 /Odometerعداد املسافات  

 (km)بالكيلو متر/

 

 بيانات املركبة رقم

Vehicle Information  

 بيانات املركبة رقم

Vehicle Information  

 نوع املركبة  1

Vehicle Type 

 سنة املوديل 4 

Model Year 

 

 اسم الصانع  2

Name Manufacture  

 اللون  5 

 Color 

 

 نوع الوقود  3

Fuel Type 

 اقتصاد الوقود 6 

Fuel Economy 

 

 

  القبول والرفض

Acceptance & Reject 

 املتطلبات الفنية 

Technical Requirements 

 الرقم

No. 

  N/A Fail Pass 

  Inspection Exterior 1 الفحص الخارجي/ 

  Vehicle dimensions and weights  1.1 أبعاد و أوزان املركبة / 

  1.1.1 الطول الكلي )املحددة من الصانع( 

 )أ(  متر( 12.5)التأكد من أال يزيد الطول الكلي للشاحنة املنفردة أو الحافلة عن    

 )ب( متر( 23)التأكد من أال يزيد الطول الكلي للقاطرة ونصف املقطورة عن    

 )ج( متر( 20التأكد من أال يزيد الطول الكلي للشاحنة واملقطورة عن )   

  2.1.1 )املحددة من الصانع(  العرض الكلي 

 )أ( متر( 2.6)التأكد من أال يزيد العرض الكلي للمركبة عن    

  3.1.1 )املحددة من الصانع(  االرتفاع الكلي 

 )أ( (متر 4.5)التأكد من أال يزيد االرتفاع الكلي للمركبة عن    

  4.1.1 التحقق من خالل لوحة تعريف بيانات املركبة(يكون ة )مركبالوزن اإلجمالي لل 

)التأكد من أال يزيد الوزن اإلجمالي للشاحنة املنفردة أو الحافلة أو الشاحنة مع املقطورة أو القاطرة مع نصف املقطورة    

( 45أو أي تكوينه أخرى مسموح بها عن 
ً
 طنا

 )أ(

  5.1.1 التحقق من خالل لوحة تعريف بيانات املركبة(يكون )ى على املحاور األوزان القصو  

 10أطنــان ومزدوج العجالت عن  8)التــأكـد من أال يزيـد الوزن األقعــــــــــــــ ى على املحور املنفرد املوجـه أحـادي العجالت عن    

(  13أطنان واملحور املنفرد غير املوجه عن 
ً
 طنا

 )أ(

 4/2/2/2املوضــــــــــــــحة في البند رقم  عــــــــــــــ ى على أي محورين متجاورين )مترادفين( عن القيم)التأكد من أال يزيد الوزن األق   

 للمواصفة القياسية السعودية رقم 
ً
 (SASO 469/2008طبقا

 )ب(

املوضــــــــــــــحــة في البنــد رقم  )التــأكــد من أال يزيــد الوزن األقعــــــــــــــ ى املســــــــــــــموح بــه لثالثــة محــاور متجــاورة )مترادفــة( عن القيم   

 لل 4/2/2/3
ً
 (SASO 469/2008مواصفة القياسية السعودية رقم طبقا

 )ج(
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  Vehicle Color  2.1 لون املركبة / 

 املظهر العام للمركبةفي التأكد من أن اللون األساس ي للمركبة غير باهت بسبب العوامل الجوية مما يؤثر    

األبواب وغطاء املحرك وسقف لكل مساحة محددة مثل  % 50)يكون القياس بحيث تزيد مساحة التالش ي )البهتان( عن 

)
ً
 وجناح املركبة على الرغم من أن بقايا اللون األصلي اليزال واضحا

 )أ(

 )التأكد من عدم استخدام الدهان الذاتي غير املنهي للمركبة كالفرشاة أو علب الرش اليدوية أو مواد الصقة(   

 

 )ب(

  Vehicle Identification Number 3.1الرقم املميز للمركبة /  

 )أ( )التأكد من مطابقة الرقم املميز للمركبة املحفور على الهيكل مع بيانات هيكل املركبة(   

 للمواصفة القياسية السعودية رقم    
ً
 )التأكد من مكان وتثبيت الرقم املميز للمركبة طبقا

SASO GSO 1782) 

*)ب(  

 )ج( ركبة مرئي بوضوح وقابل للقراءة بسهولة()التأكد من أن الرقم املميز للمركبة املحفور على جسم امل   

  Information of Vehicle 4.1 لوحة بيانات املركبة /  معلومات 

*)أ( )اسم الصانع وبلد الصنع أو بلد التجميع(     

*)ب(  )تاريخ اإلنتاج بالشهر والسنة(     

 )ج( ات(( بالكيلو غرام بالنسبة للشاحنGVW)الوزن اإلجمالي األقع ى للمركبة )   

 )د( ( بالكيلو غرام بالنسبة للشاحنات(GAW)الوزن اإلجمالي األقع ى على كل محور )   

  5.1 سالمة الهيكل الخارجي )الشاسيه( والجسور والقواطع 

 )أ( ة من الخارج للتأكد من ثباتها وتوازنها على كال الجانبين وعدم وجود ميالن ألحد جوانبها(ركب)النظر إلى جسم امل   

 )ب( )التأكد من عدم فقدان أحد البراغي أو الصواميل أو عوارض التثبيت(   

 )ج( )التأكد من عدم وجود مناطق لحام ضعيفة حول مناطق تثبيت الجسور والقواطع(   

 )د( ة حول مناطق تثبيت الجسور والقواطع(مركب)التأكد من عدم وجود تشققات أو كسور في الهيكل الداخلي لل   

أي أو  القص أو التلحيم من الصــــــــــــدأ والت كل أو الصــــــــــــدمات أو التعديل أوخاٍل أكد من أن الهيكل الداخلي والخارجي )الت   

 لحركة املرور على الطريق(
ً
 أجزاء بارزة حادة أو دوارة يمكن أن تسبب خطرا

 )هـ(

تسرب غازات العادم إلى حيز الركاب  ثقوب نتيجة الصدأ وأن تمنع ة خالية من أي فتحات أوركب)التأكد من أن أرضية امل   

 أو البضائع(

 )و(

 بالصدامات(ركب)التأكد من وجود الصدام األمامي أو الخلفي أو كليهما عندما تكون امل   
ً
 )ز( ة مزودة أصال

 )ح( ة(ركب)التأكد من عدم فقدان أو إزالة أحد الرفارف بامل   

 ؤدي إلى عدم تماسكها وثباتها(ة مما يركب)التأكد من عدم تعديل في جسم امل   

ة رياضـــية ذات مركبأبواب إلى  4ة من ســـيدان ركبة لعمل فتحة ســـقف علوية أو تعديل جســـم املركبمثل: قص ســـقف امل

 بابين أو إضافة صدامات أو شبك غير موص ى به.

 )ط(

 ة(ركبعمل أجزاء معينة من جسم املفي التي تؤثر  السالمة من الصدمات)التأكد من    

ل: الصـــــــــــــــدمات التي تعيق فتح وقفل األبواب أو غطاء املاكينة أو غطاء الصــــــــــــــندوق أو الصـــــــــــــــدمات التي تجعل توجيه مث 

 ويفقد عمله في امتصاص الصدمات
ً
 األنوار باتجاه معاكس أو خاطئ أو الصدمات التي تترك الصدام مرتخيا

(ي)  

(ك) املشاة بغض النظر عن أبعادها( فية تؤثر ينشأ عنها بروز أجزاء معدنيالسالمة من الصدمات )التأكد من      

  Electrical System / 6.1مجموعة التوصيالت الكهربائية  

 )أ( )التأكد من سالمة عزل جميع األسالك الكهربائية وعدم وجود قطع في أجزائها وكذلك عدم وجود تماس في األسالك(   

 )ب( نة و محكمة(ة آمركب)التأكد من كون جميع نقاط توصيل بطارية امل   

 )ج( )التأكد من عدم استخدام بطارية كبيرة الحجم وغير مناسبة للقاعدة(   

   )
ً
 )د( )التأكد من أن أسالك التوصيل األرض ي معزولة تماما
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  Brake System /   7.1 مجموعة املكابح 

  1.7.1 االسطوانات الرئيسية لنظام املكابح 

 )أ( رئيسية وعدم وجود ارتخاء نتيجة فقدان إحدى صواميل التثبيت()التأكد من تثبيت اسطوانة املكابح ال   

 )ب( التأكد من استجابة األسطوانة الرئيسية للفرامل/املكابح لفعل الكبح بالضغط على دواسة الفرامل/املكابح.()   

  2.7.1 خزان سائل املكابح 

 )أ( رئيسية()التأكد من عدم وجود تسريب لزيت الفرامل/املكابح من االسطوانة ال   

 )ب( بغطاء غير مناسب(مستبدل )التأكد من عدم فقدان غطاء علبة سائل الفرامل/املكابح أو    

  3.7.1 خراطيم/ أنابيب / وصالت / وصالت فرملة اليد )الجلنط( 

 )أ( )التأكد من عدم استبدال األنابيب األصلية ألسطوانة الفرامل/املكابح بأنابيب نحاسية(   

 عدم عمل تعديل في التصميم األصلي لخطوط الفرامل أو وصالتها( )التأكد من   

ات غير مركبات املزودة بذلك( أو تفعيل عمل صــــــــــــــمام الحمولة للمركبمثل: إلغاء عمل صــــــــــــــمام الحمولة األتوماتيكي )لل

 املحملة لتحفيز حمولة الفرامل من أجل تمرير اختبار الفرامل.

 )ب(

 )ج( ي أنابيب الفرامل/املكابح مما يعيق حركة السائل بداخلها()التأكد من عدم وجود التواء ف   

 )د( )التأكد من أن تكون أنابيب أو وصالت الفرامل/املكابح خالية من الصدأ أو اللحام(   

 )التأكد من عدم فقدان أجزاء ميكانيكية(   

جزاء املتحركــة أو فقــدان نــابض )زنبرك( مثــل: فقــدان القفيز الــذي يثبــت خراطيم الفرامــل ويمنعهــا من االحتكــاك مع األ  

 إرجاع سلك فرملة اليد.

 )هـ(

 )و( )التأكد من عدم وجود خراطيم متشققة أو منتفخة أو مكشوطة أو مقطوعة(   

 )ز( اللحام في سلك الفرامل(ب)التأكد من عدم وجود قطع في شعيرات سلك الفرامل أو إصالح    

  4.7.1 دواسة املكابح 

 )أ( دم وجود ليونة في الدعسة )الدعسة اإلسفنجية( مما يدل على اهتراء في الجلب أو تهريب زيت من النظام()التأكد من ع   

 )ب( االرتفاع الكلي للدواسة(¼ )التأكد من أن تكون املسافة املتبقية عند الضغط على دواسة املكابح أقل من    

 )ج( ) ومكونات الدواسة ارتخاء بأجزاء ح مما يعيق حركتها أو وجود)التأكد من عدم وجود التواء أو ضربة بدواسة املكاب   

 خزان الهواء ومكونات نظام املكابح/الفرامل الهوائية 

 )جميع املركبات املزودة بنظام الفرامل الهوائية(

5.7.1  

 )التأكد من عدم وجود تعديل على نظام الفرامل الهوائية(   

 مثل: إزالة صمام التخفيف/التنفيس.

 )أ(

 )ب( اللحام على اسطوانات الفرامل أو أجزائها األخرى(ب)التأكد من عدم وجود أعمال إصالح    

 )ج( حجم الهواء بداخله(في )التأكد من عدم وجود ضربات على سطح الخزان تؤثر    

 )د( م()التأكد من عدم وجود تسريب للهواء من الخزان أو الوصالت أو الصمامات أو أي أجزاء أخرى للنظا   

 )هـ( السريع ُيغلق بإحكام(اإلعتاق )التأكد من أن صمام    

  6.7.1 أقراص املكابح والهوبات واللقم )الفحمات( 

 )التأكد من عدم وجود تعديل في التصميم األصلي ألقراص أو هوبات الفرامل(   

 على املثبتة أقراص الفرامل بين اختالف أو وجود أصــــغر عجلة مع التركيب في ليتوافق الفرامل لقرص خرط مثل: عمل

 .اليسرى  الجهة على مثبت هو مقارنة بما اليمنى الجهة

 )أ(

 )ب( .الفرامل( هوبات أو أقراص في شقوق  أو )التأكد من عدم وجود كسور    

 )ج( )التأكد من عدم وجود لحام في ذراع دفع أحذية الفرامل )القماشات((   

 )د( ملم(( 1مل بشكل ظاهر )السمك املتبقي أقل من )التأكد من عدم ت كل فحمات الفرا   

 )هـ( (.مم 2 يزيد على (أقراص الفرامل )الهوبات( في واضحة ثقوب أو تأكل )التأكد من عدم وجود   
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 )و( )التأكد من أن صمام االعتاق السريع يغلق بإحكام(   

  7.7.1 و الديناميكي()باستخدام جهاز الفحص االستاتيكي أ الفحص اآللي لكفاءة املكابح 

 الفحص االستاتيكي 

( املنصــــــــوص عليه في املواصــــــــفة القياســــــــية الســــــــعودية رقم 1نوع دائرة املكبح كما موضــــــــد في الجدول رقم ) يحدد)

(SASO 1284/2017 

1.7.7.1  

 )أ( )التأكد من نسبة قوة املكبح الرئيس ي للعجلتين على نفس املحور(   

 )ب( لتين على نفس املحور()التأكد من نسبة قوة مكبح التوقف للعج   

 )ج( )التأكد من نسبة الفرق في قوة املكبح الرئيس ي بين العجلتين على نفس املحور(   

 )د( )التأكد من نسبة قوة االحتكاك لكل عجلة(   

  2.7.7.1 الفحص الديناميكي  

 6.4ة عجلة تناقصية قدرها ركباملمتر أو تحقق  3.7ة ال تخرج عن مسار االختبار الذي يبلغ عرضه ركب)التأكد من أن امل   

 على األقل( 2م/ث

 للمواصفة القياسية السعودية رقم 
ً
 ( أو6/3/1/1/1البند رقم  SASO 1284/2017)طريقة الفحص تكون طبقا

 6.1ة ملســــــــــــافة ال تتجاوز ركبمتر أو تتوقف امل 3.7ة ال تخرج عن مســــــــــــار االختبار الذي يبلغ عرضــــــــــــه ركب)التأكد من أن امل

 متر(

 للمواصفة القياسية السعودية رقم )ط
ً
 ( 6/3/1/1/2البند رقم  SASO 1284/2017ريقة الفحص تكون طبقا

 )أ(

  Lamps  8.1/األنوار 

  Headlamps 1.8.1األنوار األمامية الرئيسية /  

 ة مزودة بأنوار أمامية رئيسية في املقدمة واحد أو اثنين في كل جانب(مركبالتأكد من أن كل (   

 كم/ ساعة وتكون مثبتة و موزونة بشكل جيد( 20متر وبسرعة قصوى تزيد عن  0.8ي يزيد عرضها عن ات التمركبلل

 )أ(

 )ب( )أن يكون لون إضاءة األنوار األمامية الرئيسية أبيض بخالف املوص ى بها من الشركة الصانعة(   

 نتيجة لحادث م   
ً
 )ج( ا أو للكسر()التأكد من عدم فقدان أحد أطراف األنوار األمامية كليا

 )التأكد من عدم وجود ضعف في األنوار األمامية املنبعثة(   

 بسبب وجود األتربة أو الغبار داخل األنوار أو  

 بسبب نتيجة التوصيل الخاطئ أو 

 بسبب دهان يدوي للزجاجة الخارجية أو 

 الخارجي باهت اللون نتيجة تعرضه للعوامل الجوية.األنوار يكون غطاء 

 )د(

 )هـ( )التأكد من أن األنوار األمامية الرئيسية تعمل على كال الجانبين بنفس اللون والشدة(   

ـــالمة من الكســــــــــر)التأكد من     مم أو كســــــــــر طولي أو  3في الزجاجة الخارجية للنور األمامي بما يزيد قطره عن  ثقبأو  الســـــــ

 % من الطول أو العرض القياس ي للنور( 50عرض ي يزيد عن 

 )و(

)التـأكـد من أن األنوار األمـاميـة الرئيســــــــــــــيـة مجهزة بحيـث يمكن خفض شـــــــــــــــدة إضـــــــــــــــاءتهـا )األنوار األمـاميـة ذات الشــــــــــــــعاع    

 املنخفض( أو تغيير اتجاه الشعاع لعدم إبهار أعين القادمين في االتجاه املعاكس(

 )ز(

 عن أي عائق في الطريق على طول )التأكد من أن شـــــــــدة إضـــــــــاءة األنوار األمامية ذات الشـــــــــعاع العالي كافية للكشـــــــــ   
ً
ف ليال

 متر( 100مسافة 

 )ح(

 )ط( ة مزودة بمنبه ضوئي للسائق عند تفعيل األنوار ذات الشعاع العالي(ركب)التأكد من أن امل   

 )ي( )التأكد من أن األنوار األمامية ذات الشعاع العالي واملنخفض تعمل على كال الجانبين بنفس اللون والشدة(   

  Rear Position Lamps 2.8.1أنوار السير الخلفية /  

 )أ( بأنوار سير خلفية واحد على األقل في كل جانب ومثبتة بشكل جيد(التأكد من أن كل مركبة مزودة )   

 )ب( )أن يكون لون إضاءة أنوار السير الخلفية أحمر(   
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 على كل جانب مع أنوار االنتظار  )التأكد من أن تكون أســالك أنوار الســير الخلفية موصــلة بشــكل جيد   
ً
بحيث تضــ يء معا

 األمامية(

 )ج(

 نتيجة لحادث ما أو للكسر(   
ً
 )د( )التأكد من عدم فقدان أحد أطراف أنوار السير الخلفية كليا

 )التأكد من عدم وجود ضعف في أنوار السير الخلفية املنبعثة(   

 بسبب وجود األتربة أو الغبار داخل األنوار أو 

 بسبب استخدام شمعات إضاءة ذات جهد أقل أو 

 بسبب دهان يدوي للزجاجة الخارجية أو 

 يكون غطاء االنوار الخارجي باهت اللون نتيجة تعرضه للعوامل الجوية.

 )هـ(

 )و( تعمل على كال الجانبين( )التأكد من أن أنوار السير الخلفية   

 )ز( (2سم 10زجاجة الخارجية للنور الخلفي بما يزيد عن مساحة في ال ثقبأو  السالمة من الكسر)التأكد من    

  Rear-fog Lamps / 3.8.1أنوار الضباب الخلفية 

 )أ( بنور ضباب خلفي واحد على األقل(التأكد من أن كل مركبة مزودة )   

 )ب( )أن يكون لون إضاءة أنوار الضباب الخلفية أحمر(   

  on LampsFront Positi 4.8.1 أنوار السير األمامية / 

 )أ( ة مزودة بأنوار انتظار أمامية واحدة على كل جانب وكالهما تعمل بشكل جيد(مركب)التأكد من أن كل    

   )
ً
 )ب( )أن يكون لون إضاءة أنوار االنتظار األمامية أبيض أو قرمزيا

 )ج( ملحرك()التأكد من أن أنوار االنتظار األمامية يمكن إضاءتها في حالة تشغيل أو توقف ا   

 )التأكد من عدم فقدان أنوار االنتظار األمامية نتيجة الكسر أو وجود ارتخاء(   

 .واضح بشكل الداخلية اللمبة رؤية إلى يؤدي بما 2سم 6 عن تقل ال بمساحة االنتظار مكسورة نور  القياس: زجاجة

 )د(

  Turn Signal Lamps 5.8.1 /أنوار إشارات الدوران )االنعطاف( األمامية والجانبية والخلفية  

)التأكد من أن كل مركبة مزودة بأنوار إشــــــارات للدوران على طرفي مقدمتها ومؤخرتها ويعد نور اإلشــــــارة املثبت على جانب    

 ومثبتة بشكل جيد(
ً
 املركبة اختياريا

 )أ(

   )
ً
 )ب( )أن يكون لون إضاءة أنوار إشارات الدوران أحمر أو قرمزيا

 نتيجة لحادث ما(اإلشارات )التأكد من عدم فقدان أحد أطراف أنوار    
ً
 )ج( األمامية أو الجانبية أو الخلفية كليا

 )د( ومضة بالدقيقة(( 30)التأكد من أن معدل ومضة أنوار اإلشارة بطيء )أقل من    

 ح()التأكد من عدم وجود غطاء خارجي أو دعامات تعيق رؤية أنوار اإلشارات بوضو    

 % من مساحة اإلشارة مغطاة( 50القياس: )أكثر من 

 )هـ(

 )و( من مساحة اإلشارة( 2سم 6 نتيجة الكسر بما يزيد عناإلشارات )التأكد من عدم فقدان أنوار    

 )التأكد من عدم وجود ضعف في نور اإلشارة املنبعث(   

 بسبب وجود األتربة أو الغبار داخل أنوار اإلشارات أو 

 هان يدوي لزجاجة اإلشارة أو بسبب د

 يكون غطاء اإلشارات الخارجي باهت اللون نتيجة تعرضه للعوامل الجوية.

 )ز(

 )التأكد من أن أنوار اإلشارات تعمل على كال الجانبين(   

 

 )ح(

  Hazard Warning Flashing Lamps 6.8.1أنوار التحذير /  

 )أ( حذير من وجود خطر على طرفي مقدمتها ومؤخرتها وتكون مثبتة بشكل جيد()التأكد من أن كل مركبة مزودة بأنوار الت   

   )
ً
 )ب( )أن يكون لون إضاءة أنوار إشارات الدوران أحمر أو قرمزيا

 نتيجة لحادث ما    
ً
 )ج( للكسر(و أ)التأكد من عدم فقدان أحد أطراف أنوار التحذير من وجود خطر كليا

 )د( ومضة بالدقيقة(( 30ة أنوار التحذير من وجود خطر بطيء )أقل من )التأكد من أن معدل ومض   
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 )التأكد من عدم وجود غطاء خارجي أو دعامات تعيق رؤية أنوار التحذير من وجود خطر بوضوح(   

 % من مساحة اإلشارة مغطاة( 50القياس: )أكثر من 

 )هـ(

 خطر املنبعثة()التأكد من عدم وجود ضعف في أنوار التحذير من وجود    

 بسبب وجود األتربة أو الغبار داخل أنوار اإلشارات أو 

 بسبب دهان يدوي لزجاجة اإلشارة أو 

 يكون غطاء اإلشارات الخارجي باهت اللون نتيجة تعرضه للعوامل الجوية.

 )و(

 10 وبما يزيد عن 2ســــــــــــــم 6 )التأكد من عدم فقدان أنوار التحذير من وجود خطر األمامية نتيجة الكســــــــــــــر بما يزيد عن   

 لإلشارة الخلفية م من مساحة اإلشارة( 2سم

 )ز(

 )ح( )التأكد من أن أنوار التحذير من وجود خطر تعمل على كال الجانبين(   

  Reversing Lamps 7.8.1أنوار السير إلى الخلف/  

 تكون مثبتة بشكل جيد()التأكد من أن كل مركبة مزودة بما ال يزيد على وحدتي إنارة السير للخلف و    

 وأعلى 2018يسمح بضوء واحد لطرازات 

 )أ(

 )ب( (أبيض)أن يكون لون إضاءة أنوار السير إلى الخلف    

 تزيد شدة إضاءة أنوار السير للخلف على قوة    
َّ
 )ج( شمعة( 5000)التأكد من أال

 نت   
ً
 )د( للكسر( أويجة لحادث ما )التأكد من عدم فقدان أحد أطراف أنوار السير إلى الخلف كليا

 )هـ( )التأكد من أن أنوار السير إلى الخلف تعمل على كال الجانبين(   

 )و( أنوار السير إلى الخلف مضاءة عند تحرك املركبة إلى األمام( بقاء)التأكد من عدم    

  Rear Plate Lamps/  8.8.1أنوار لوحة األرقام الخلفية 

 )أ( كبة مزودة بأنوار لوحة األرقام الخلفية وتكون مثبتة بشكل جيد()التأكد من أن كل مر    

 )ب( )أن يكون لون إضاءة أنوار لوحة األرقام الخلفية بيضاء(   

 للخلف( 20)أن تكون واضحة للرؤية من مسافة    
ً
 )ج( مترا

 )د( تظار األمامية وأنوار السير الخلفية()التأكد من أن ترتبط إضاءة أنوار لوحة األرقام الخلفية بإضاءة األنوار االن   

 نتيجة لحادث ما    
ً
 )هـ( للكسر( أو)التأكد من عدم فقدان أحد أطراف أنوار لوحة األرقام الخلفية كليا

  Brake/Stop Lamps /  9.8.1أنوار التوقف )املكابح( 

رة املركبـــة وتكون مثبتـــة بشــــــــــــــكـــل وأخرى في )التـــأكـــد من أن كـــل مركبـــة مزودة بـــأنوار توقف واحـــدة في كـــل جـــانـــب في مؤخ   

 ات الركوب متعددة األغراض(مركبات الركوب و ركبمنتصف مل

 )أ(

 )ب( )أن يكون لون إضاءة أنوار التوقف أحمر(   

 )ج( املكبح الرئيس ي(بة ركب)التأكد من أن تض يء أنوار التوقف الخلفية في حالة كبح امل   

 نتيجة لحادث ما )التأكد من عدم فقدان أحد أطر    
ً
 )د( للكسر( أواف أنوار التوقف )املكابح( كليا

 )التأكد من عدم وجود غطاء خارجي أو دعامات تعيق رؤية أنوار التوقف )املكابح( بوضوح.   

 % من مساحة اإلنارة مغطاة( 50القياس: )أكثر من 

 )هـ(

 عثة()التأكد من عدم وجود ضعف في أنوار التوقف )املكابح( املنب   

 بسبب وجود األتربة أو الغبار داخل األنوار أو 

 بسبب استخدام شمعات إضاءة ذات جهد أقل أو 

 بسبب دهان يدوي للزجاجة الخارجية أو 

 يكون غطاء االنوار الخارجي باهت اللون نتيجة تعرضه للعوامل الجوية

 )و(

 )ز( (2سم 10التوقف بما يزيد عن مساحة  في الزجاجة الخارجية ألنوار ثقب)التأكد من عدم وجود كسر أو    

 )ح( )التأكد من أن أنوار التوقف )املكابح( تعمل على كال الجانبين(   

افذ( /  -الزجاج الخلفي  -زجاج املركبة )الزجاج األمامي     Vehicle Glass 9.1زجاج النو
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كبة من نوع زجاج األمان املقســــــــــــــ ى أو الرقائقي وتكون )أن يكون الزجاج األمامي من النوع الرقائقي وزجاج النوافذ لكل مر     

 مثبتة بشكل جيد(.

 )أ(

 تقل شفافية الزجاج األمامي والنوافذ الجانبية األمامية والخلفية والزجاج الخلفي لجميع املركبات عن    
َّ
 )ب( (%70)أال

 )ج( )أن تزود النافذة الخلفية بوسيلة مناسبة إلزالة الضباب(   

 من العيوب مثل الفقاعات الحرارية والشـــــقوق والخدش وغيرها وأال يكون له أي لون/تظليل مما )أن يك   
ً
ون الزجاج خاليا

 وضوح الرؤية للسائق( يحجب

 )د(

)التأكد من عدم وجود كســور أو شــقوق أو ثقوب أو ضــربة حجر في الزجاج الخلفي )كســر أو شــرض ناتج عن ضــربة حجر    

 سم أمام الراكب(. 20سم أو يزيد عن  10ن أمام السائق يزيد قطره ع

 )هـ(

سم  30)التأكد من عدم وجود كسور أو شقوق أو ثقوب أو ضربة حجر في الزجاج األمامي )كسر شعاعي يزيد طوله عن    

 سم(( 20أو ضربة حجر يزيد قطرها عن 

 )و(

 )ز( ة()التأكد من عدم فقدان أي جزء من زجاج املركبة نتيجة الكسر أو اإلزال   

  Steering System / 10.1 مجموعة التوجيه  

  Steering Wheel 1.10.1عجلة القيادة )املقود( وعمودها/  

 )التأكد من عدم وجود تعديل على التصميم األصلي لعجلة القيادة(   

ات بمركات الرياضــــــــية( أو باســــــــتبدالها بعجلة ليســــــــت مخصــــــــصــــــــة للمركبمثل: اســــــــتبدالها بعجلة صــــــــغيرة )مخصــــــــصــــــــة لل

 كالقوارب.

 )أ(

 )ب( )التأكد من عدم وجود كسور أو تشوه أو التواء بعجلة القيادة أو ت كل بغطاء عجلة القيادة(   

 )التأكد من عدم وجود حركة حرة )خلوص( نتيجة ت كل أو اهتراء بأجزاء عجلة القيادة ســـواء كان الخلوص رأســـي   
ً
بعمود  ا

 العجلة أو أفقي
ً
 بالعجلة نفسها( ا

 )ج(

   )
ً
 أو يسارا

ً
 )د( )التأكد من عودة عجلة ملكانها األصلي بعد التحريك يمينا

( سهولة)التأكد من    
ً
 ويمينا

ً
 )هـ( تحريك عجلة القيادة أو تدويرها يسارا

  2.10.1 الوصالت الكروية )ركب أذرع الدركسيون( 

ـــالح بغط )التأكد من عدم إصـــــالح وصـــــالت األذرع التالفة إما بالطرق أو الضـــــ    ـــالت األذرع ال يتم إجراء أي إصــ مكبس فوصــ

 عليها، فالتالف منها يستبدل(

 )أ(

 )ب( ))التأكد من ربط صامولة وصالت األذرع بشكل جيد بحيث تمنع احتمالية انفصال األذرع عن بعضها أثناء حركة املركبة   

مم عند تحريك مجموعة  1ونية( تزيد عن )التأكد من عدم وجود خلوص للوصــــــــــالت املحملة على زنبركات )ســــــــــســــــــــت حلز    

 األذرع(

 )ج(

مم عند تحريك  2.5)التأكد من عدم وجود خلوص للوصــــــــــــــالت غير املحملة على زنبركات )ســــــــــــــســـــــــــــــت حلزونية( تزيد عن    

 مجموعة األذرع(

 )د(

  3.10.1 مجموعة أذرع التوجيه 

 )أ( رع التوجيه أو إضافة جزء أو مكون ال صلة له()التأكد من عدم وجود تعديل على التصميم األصلي في أي من أذ   

 )ب( )التأكد من خلو أذرع التوجيه من اللحام(   

مين الصـــــــــــامولة التاجية مما يؤدى إلى انفصـــــــــــال أذرع التوجيه عن بعضـــــــــــها البعض مما أ)التأكد من عدم فقدان خابور ت   

 ة للتوجيه بالكلية(ركبيتسبب في فقدان امل

 )ج(

 4 4.10.1 ب صندوق تروس عجلة القيادة )املقود(قاعدة تركي 

 )أ( )التأكد من عدم فقدان مسمار واحد أو أكثر من مسامير تثبيت قاعدة صندوق التروس(   

 )ب( )التأكد من عدم فقدان صامولة عمود القطاع أو خابور التأمين لصامولة صندوق تروس التوجيه(   

يكل عند نقطة تثبيت صـــــــــــــندوق تروس التوجيه نتيجة لألكســـــــــــــدة الناجمة عن صـــــــــــــدأ )التأكد من عدم اهتراء أو ت كل اله   

 الحديد(

 )ج(
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 )د( )التأكد من عدم وجود خلوص بالجريدة املسننة عند تحريك عجلة القيادة(   

  5.10.1 دائرة التوجيه الهيدروليكية 

بـدون  يعـاديـدروليكي املســـــــــــــــاعـد إلى توجيـه )التـأكـد من عـدم تعـديـل دائرة التوجيـه من توجيـه يعمـل بضــــــــــــــغط الزيـت اله   

 ضغط الزيت(

 )أ(

 )التأكد من عدم وجود تهريب زيت مستمر من توصيالت دائرة التوجيه الهيدروليكية(   

 مثل: الخراطيم أو الوصالت أو اللباد

 )ب(

ـــط أو  ةركب)التأكد من عدم احتكاك خراطيم التوصـــــــــيالت الهيدروليكية ببعض األجزاء املتحركة بامل    مما يتســـــــــبب في كشــــــ

 تمزق مكوناتها(

 )ج(

)التأكد من أن املضخة الهيدروليكية لدائرة التوجيه تعمل بشكل جيد وال يوجد أي تلف أو عطل بأي مكون من مكونات    

 الدائرة(

 )د(

  6.10.1 عمود التوازن وجلبه 

 )أ( ات املجهزة بها(ركب)التأكد من عدم إزالة عمود التوازن من امل   

 )ب( )التأكد من عدم وجود لحام أو تسخين في أي جزء من عمود التوازن(   

 )ج( )التأكد من سالمة جلب عمود التوازن من االهتراء والت كل واإلزالة(   

 )التأكد من عدم فقدان دعامة أو مسامير تثبيت عمود التوازن(   

 

 

 )د(

  7.10.1 انأجزاء ناقل الحركة / عمود الكردان / عمود الدور  

 )أ( ات املزودة بها(مركب)التأكد من عدم ت كل أو كسر الجزء املطاطي لقرص القدرة لعمود الدوران لل   

 )ب( ات الدفع األمامي(مركب)التأكد من عدم اهتراء أو قطع الغطاء املطاطي ملفاصل عمود الدوران ب   

 )ج( ردان()التأكد من عدم وجود تشوه ظاهري أو التواء بعمود الك   

 )د( )التأكد من عدم اهتراء أو ت كل للوصلة املساندة لعمود الكردان(   

 )هـ( )التأكد من عدم فقدان عمود الكردان أو مثبتة بشكل غير جيد(   

  Suspension System / 11.1 مجموعة التعليق  

  1.11.1 نظام التعليق األمامي والخلفي )النوابض / السوست( 

 من عدم وجود تعديل في التصميم األصلي لنظام التعليق األمامي والخلفي( )التأكد   

 مثل: 

 .السوست أقل من أو أكبر عدد الستيعاب السوست تعليق قفيص على تعديل -

 .سطح االرض من املركبة مستوى  تنزيل أو لرفع وسادة أو كتلة تركيب -

 .توى املركبةمس تنزيل أو لتخفيض السوست( (الزنبرك لفات عدد تقليل -

 .اآلخر بالجانب الجوانب مقارنة أحد على السوست( (الزنبرك لفات من مختلف عدد وجود -

 مقاس اليايات اللولبية ما بين املحورين. أو حجم اختالف- 

 )أ(

)التــــــأكــــــد من عــــــدم تركيــــــب حلقــــــات تحــــــت النــــــابض الحلزوني )اليــــــاي( أو فوقــــــه لترفيع املركبــــــة أو تحــــــت لفــــــات الزنبرك    

 لسوست( إلسناد السوست الضعيفة()ا

 )ب(

 )ج( )التأكد من عدم وجود وود خلل في اتزان زاوية انحراف العجالت نتيجة التركيب غيرالجيد للسست(   

 )د( )التأكد من عدم وجود كسور أو تشوه أو ضربات في أذرع التحكم العلوية أو السفلية )املقصات((   

اهتراء في جلود/جلـب النوابض متعـددة األشــــــــــــــرطـة املنحنيـة ممـا يؤدي إلى تالمس األجزاء  )التـأكـد من عـدم وجود تـ كـل أو   

 الحديدية مع بعضها(

 )هـ(
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 للبند رقم  التأكد من سالمة جميع املساعدات من العيوب)   
ً
املنصوص  6/7بعد إجراء الفحص اآللي لنظام التعليق طبقا

 (SASO 1284عليه في املواصفة القياسية السعودية رقم 

 )و(

  2.11.1 النوابض األمامية والخلفية 

 )أ( )التأكد من عدم تقليل ارتفاع النابض بالقطع إلحدى اللفات(   

 )ب( )التأكد من عدم وجود لحام أو تسخين النابض )الياي( أو عمود االلتواء(   

 )ج( )التأكد من عدم وجود نقص هواء أو ثقب في الوسادة الهوائية )البالون((   

 )د( )التأكد من عدم هبوط النابض )الياي( بفعل األحمال عليه(   

  3.11.1 ممتص الصدمات )املساعدات( 

 )أ( ات املزودة بها(مركب)التأكد من عدم إزالة ممتص الصدمات من مكانه لل   

 )ب( )التأكد من عدم اختالف نوع ممتص الصدمات على كل جانب مقارنة بالجانب اآلخر(   

 )ج( )التأكد من عدم تهريب السائل الهيدروليكي من ممتص الصدمات مما يفقده عمله(   

 )د( (هءأدا)التأكد من عدم وجود ضربات أو تشوه بسطح ممتص الصدمات مما يعيق    

  Exhaust System / 12.1 مجموعة العادم  

  1.12.1 مواسير العادم ) الشكمان( /صوات األ مخمد  

 عدم تعديل نظام العادم بحيث يعيق أجزاء الفحص األتوماتيكي لكثافة دخان العادم( )التأكد من   

 العادم.نبوبة أمثل: عمل فتحة عادم إضافية في نهاية 

 )أ(

 )ب( ة(مركب)التأكد من عدم إزالة كاتم الصوت أو تركيب كاتم صوت بديل غير مخصص لل   

ـــر أو صــــــــــــدأ بم    واســــــــــــير أو وصــــــــــــالت أو أســــــــــــطوانة العادم يؤدي إلى تهريب الغازات من )التأكد من عدم وجود قطع أو كســـــــــ

 النظام(

 )ج(

 )د( )التأكد من تثبيت دعائم كاتم الصوت أو اسطوانات العادم بشكل جيد(   

  Windshield Wipers And Washers 2.12.1مساحات ومغاسل الزجاج األمامي /  

 )أ( اسل للزجاج األمامي وتعمل بشكل جيد(ة مزودة بمساحات ومغمركب)التأكد من أن كل    

 )أن يكون ملساحات الزجاج األمامي سرعتان(   

 دورة في الدقيقة. 20دورة في الدقيقة والثانية ال تقل عن  45األولى ال تقل عن 

 )ب(

 )التأكد من عدم فقدان أو تلف أحد أجزاء املساحات(   

 املساحات.مثل: ذراع املساحة أو شفرة املساحة أو محرك 

 )ج(

 )د( )التأكد من عدم انحناء أو اعوجاج ذراع املساحة مما يؤدي إلى عدم تالمس الشفرات بشكل تام مع سطح الزجاج(   

 رؤية السائق( في)التأكد من عدم وجود عائق يؤدي إلى عدم اكتمال شوط املساحة عند التشغيل مما يؤثر    

 

 )هـ(

  Side View Mirrors 13.1رؤية الخلفية / املرايا الجانبية الخارجية لل 

طبق ابتداء من مركبة مزودة بمرآتين خارجيتين مثبتة على الجزء األمامي لألبواب الجانبية للمركب)التأكد من أن كل    
ُ
ة( ت

 م وما فوق 1982موديالت 

 )أ(

 تتجــاوز حــدود حواف املرايــا الجــانبيــة أو مثبتــاتهــا الحــدود القصــــــــــــــوى لعرض   
َّ
ة إال في الحــاالت التي يتطلــب معهــا ركبــامل )أال

 (املحددة من قبل صانع املركبة – وضوح للرؤية الضرورية

 )ب(

 )ج( ات(ركب)التأكد من عدم فقدان إحدى املرايا الجانبية أو كليهما ألي نوع من امل   

نبية أو كليهما مما يؤدي إلى ثنائية )التأكد من عدم وجود شــــــرض أو كســــــور أو تشــــــويه أو تعتيم في ســــــطح إحدى املرايا الجا   

 الصورة أو عدم وضوح الرؤية الجانبية(

 )د(

 )هـ( ة(ركب)التأكد من تثبيت املرايا الجانبية الخارجية بطريقة جيدة مما يؤدي إلى عدم اهتزازها أثناء حركة امل   

  Door Safety / 14.1 وغطاء املحرك وغطاء الصندوق الخلفي وفتحة السقف أقفال األبواب ومفصالتها 
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 )أ( : غلق تام وغلق غير تام )متوسط((التأكد من أن مزالج وسقاطة األبواب املفصلية تتوافران على وضعي الغلق)   

)في حالة تأمين غلق األبواب الخلفية الجانبية، التأكد من اســـــــــــتحالة فتحها من الداخل أو الخارج بدون إلغاء تأمين غلق    

 الباب(

 ات الركوب متعددة األغراض.مركبات الركوب و مركب على جميع

 )ب(

 )التأكد من أن لوحة القيادة مزودة بمؤشر ضوئي ينبه السائق عند عدم تمام غلق أي من األبواب(   

 ات الركوب متعددة األغراض.مركبات الركوب و مركبعلى جميع 

 )ج(

تماســــــــــــــكها( مثل: إزالة باب  فيملكونة لجســــــــــــــم املركبة التي تؤثر )التأكد من عدم فقدان أو إزالة أحد األجزاء الرئيســــــــــــــية ا   

 الصندوق الخلفي للشاحنات.

 )د(

ـــر أو تعديل على أحد مقابض األبواب بحيث يصـــــــــــعب إحكام غلقها أو ســـــــــــهولة فتحها أو     )التأكد من عدم فقدان أو كســــــــ

 فقدان قفل املفتاح(

 )هـ(

 )و( في حالة إغالق تام( بقائهو ء املحرك على إحكام غلق الغطاء )التأكد من مقدرة مزالج أو كفاءة عمل غطا   

ـــالت األبواب ممــا يؤدي إلى وجود حركــة حرة )خلوص( في البــاب عنــد كــل  تــ)التــأكــد من عــدم وجود تلف أو     إحــدى مفصـــــــــــ

 الغلق أو الفتح(

 )ز(

مما يؤدي إلى تســــــــــــــرب املاء إلى داخل ات املزودة بها( مركب)التأكد من عدم وجود كســــــــــــــر أو شــــــــــــــقوق في فتحة الســــــــــــــقف )لل   

 ة أو عدم إمكانية قفلها إن كانت مفتوحة(ركبامل

 )ح(

)التــــأكــــد من إمكــــانيــــة قفــــل أو فتح أحــــد األبواب أو غطــــاء املحرك أو غطــــاء الصــــــــــــــنــــدوق الخلفي ملركبــــات ذات الخــــدمــــة    

 الخفيفة(

 )ط(

 )ي( د )تفتح أو تقفل(.)التأكد من أن النوافذ األمامية الكهربائية تعمل بشكل جي   

 )ك( )للحافالت الكبيرة((. فيه)التأكد من أن قفل باب الطوارئ الخارجي ال يمكن فتحه فجأة بدون تأثير قوة    

  Tires 15.1اإلطارات /  

ات الركوب تكون مزودة مركبـــــات الركوب متعـــــددة األغراض املجهزة بـــــإطـــــارات مركبـــــات الركوب و مركبـــــ)التـــــأكـــــد من أن    

 ( S( وبرمز سرعة )B( أو )Aارات من فئات درجة الحرارة )بإط
 
 كم/ساعة( وأعلى( 180أدنى الذي يساوي           ) حدا

 )أ(

 ( Sات الركوب متعددة األغراض واملجهزة بإطارات شــــــــــاحنات خفيفة تكون مزودة برمز ســــــــــرعة )مركب)التأكد من أن    
 
 حدا

 كم/س( وأعلى( 180أدنى الذي يساوي )

 )ب(

 ( L)التأكد من أن إطارات الشاحنات الخفيفة تكون مزودة برمز سرعة )   
 
 )ج( كم/س( وأعلى( 120أدنى الذي يساوي ) حدا

 ( K)التأكد من أن إطارات الشاحنات الثقيلة تكون مزودة برمز سرعة )   
 
 )د( كم/س( وأعلى( 110أدنى الذي يساوي ) حدا

 )هـ( كم/س( وأعلى( 130( كحد أدنى الذي يساوي )Mكون مزودة برمز سرعة ))التأكد من أن إطارات الحافالت ت   

 ات مزودة بإطار احتياطي(ركب)التأكد من أن جميع امل   

طبق ابتداء من موديالت (run flat) ات املجهزة بإطارات من نوع ركبباستثناء امل
ُ
 م وما فوق(2018وت

 )و(

زودة باملركبة التي تشـــــــــــــمل املقاس والتركيب ودليل األحمال ورمز الســـــــــــــرعة بيانات )التأكد من مطابقة بيانات اإلطارات امل   

 املتاح في دليل املالك و لوحة بيانات املركبة املوص ى بها من قبل الشركة الصانعة للمركبة(طار اإل 

 )ز(

 )ح( جددة(ات الركوب متعددة األغراض غير مجهزة باإلطارات املمركبات الركوب و مركب)التأكد من أن    

 )التأكد من عدم وجود إصالح مقطعي )رقعة تيوبلس( في جدار اإلطار أو ت كل أو تلف اإلطارات(   

 مثل: املسح والقطع والتحبيل والتشقق

 )ط(

 )ي( ات املجهزة باإلطارات الرملية أو إطارات البالون املصنوعة من النايلون(ركب)التأكد من عدم قبول امل   

  Wheel 16.1العجالت /  

 )أ( (متهاءمال)التأكد من عدم فقدان مسامير وصواميل العجالت أو تلفها أو عدم    

)التأكد من عدم وجود اختالف في العجالت من ناحية التصــميم أو مادة التصــنيع على أي من املحاور باســتثناء العجالت    

 ذات التصميم املزدوج(

 )ب(
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 )ج( التواء أو كسر أو إعادة لحام ألي جزء من العجلة()التأكد من عدم وجود انبعاج أو    

تماســك العجلة وثباتها مع  في)التأكد من عدم وجود اســتطالة )توســع( ثقوب ألي من مســامير وصــواميل العجلة بما يؤثر    

 جسم املركبة(

 )د(

 )هـ( )املشاة في تؤثر العجلة مما مركز على بارزة )التأكد من عدم وجود ملحقات   

  Engine 17.1املحرك /  

 سواء البنزين أو الديزل(مة ءمال)التأكد من    
ً
 )أ( املحرك لنوع الوقود املستخدم محليا

)التأكد من عدم تعديل في نوعية املاكينة من بنزين إلى ديزل أو العكس أو من ماكينة ذات ســـــــعة صـــــــغيرة إلى ماكينة ذات    

 سعة أكبر وبالعكس(

 )ب(

 )ج( نتيجة اختبار غازات العادم( فيعدم إزالة فلتر الهواء بهدف التأثير )التأكد من    

 )د( نتيجة اختبار غازات العادم( في)التأكد من عدم إزالة الخراطيم وليات الهواء املوصولة مع نظام الحقن بهدف التأثير    

 )التأكد من عدم فقدان أو تلف أو تشقق في سيور املحرك(     

 وحة التبريد أو سيور املولد أو سيور مضخة الدركسيون أو بادئ الحركةمثل: سيور مر 

 )هـ(

 ات التي تعمل بالبنزين(ركب)التأكد من عدم خروج دخان كثيف من محرك امل    

 ( زرقأأو بيض أأو سود أ)سواء كان لون الدخان 

 للمواصفة القياسية السعودية رقم 
ً
 ((27) 6/1البند رقم  SASO 1284/2017)طريقة الفحص تكون طبقا

 )و(

 ات التي تعمل بالديزل(ركب)التأكد من عدم خروج دخان كثيف من محرك امل   

 (بيضأ)لون الدخان  

 للمواصفة القياسية السعودية رقم 
ً
 (( 27) 6/1البند رقم  SASO 1284/2017)طريقة الفحص تكون طبقا

 )ز(

 )ح( رك )كراس ي املاكينة(()التأكد من عدم فقدان مسامير تثبيت قاعدة املح   

 )ط( )التأكد من عدم تعديل أو لحام عوارض أو قاعدة املحرك )كراس ي املاكينة((   

 )ي( )التأكد من عدم تلف أو تشقق أحزمة املحرك )السيور((   

 )التأكد من سالمة أداء األجزاء امليكانيكية امللحقة باملحرك(   

 الزيت أو املاء و جهاز بدء التشغيل )السلف(. مثل: مروحة التبريد واملولد ومضخات

 )ك(

  18.1 التلوث الضوضائي 

ات الحدود القصـــــــــــوى املســـــــــــموح بها للضـــــــــــوضـــــــــــاء املنصـــــــــــوص عليها في املواصـــــــــــفة القياســـــــــــية ركب)التأكد من أال تتجاوز امل   

 ( SASO GSO 1624السعودية رقم 

 للمواصفة القياسية السعودية ر 
ً
 (SASO GSO ECE 51قم )طريقة الفحص تكون طبقا

 )أ(

  Fuel System  19.1مجموعة الوقود / 

 )أ( )التأكد من أن كل مركبة مزودة بخزان الوقود األساس ي و/أو االحتياطي املخصص لها وتكون مثبتة بشكل جيد(   

الخطوط التي توصل  )التأكد من عدم وجود أي تهريب أو تسرب للبخار أو السائل من خزان الوقود أو تهريب للوقود من   

 الوقود إلى مضخة الوقود نتيجة ت كل أحد األجزاء(

 )ب(

 )ج( )التأكد من أن تزود كل أنبوبة ملء خزان الوقود بغطاء يغلق بإحكام على فتحة األنبوبة(   

    
َّ
 تقع فتحة تعبئة خزان الوقود و أنبوبة تهويته في مسار تصريف أنبوبة العادم  وأال

َّ
 تقل املسافة بينها وبين )التأكد من أال

 مم( 300فتحة أنبوبة العادم عن 

 )د(

مم من أي توصــــــــــــيالت أو مفاتيح  200)التأكد من أن تبعد فتحة تعبئة خزان الوقود وأنبوبة تهويته بمســــــــــــافة ال تقل عن    

 كهربائية مكشوفة وأن يكون بينهما فاصل(

 )هـ(

 )و( اطيم نظام الوقود()التأكد من عدم وجود تشققات أو تلف في خر     

 )ز( (التأكد من سالمة بنية خزان الوقود من الصدأ واالهتراء واالنبعاج التي تضعف تلك البنية)    

  20.1 للشاحنات والخلفية والجانبية االمامية الحماية حواجز 
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والجـــانبيـــة مـــاميـــة األ حمـــايـــة طن مزودة بحواجز ال 3.5)التـــأكـــد من أن جميع الشـــــــــــــــــاحنـــات التي يزيـــد وزنهـــا اإلجمـــالي عن    

 والخلفية وتكون مثبتة بشكل جيد(

 )أ(

 SASO)أن تتوافق مواصـــــــــفات حواجز الحماية االمامية والجانبية والخلفية مع املواصـــــــــفات القياســـــــــية الســـــــــعودية رقم    

GSO 2112  وSASO GSO 2113   وSASO GSO 2114  غيرها( واملواد املستخدمة وطريقة التثبيت وبعاد األمن حيث 

 )ب(

 )ج( والجانبية والخلفية(مامية األ )التأكد من عدم وجود شروض أو حواف أو زوايا حادة بسطح الحواجز    

 للمواصــفة القياســية الســعودية رقم    
ً
 SASO)التأكد من وجود األشــرطة العاكســة على الحواجز الجانبية والخلفية طبقا

2913)) 

 )د(

  21.1 انحراف العجالت 

 (متر/كم للداخل أو للخارج 7لتأكد من أن املركبة ال تميل وال تنحرف عن ا)   

 للمواصفة القياسية السعودية رقم 
ً
 (6/2البند رقم  SASO 1284/2017)طريقة الفحص تكون طبقا

 )أ(

  22.1 العجلة الخامسة  

 )أ( عدة تثبيتها()التأكد من عدم وجود تعديل غير أصلي بوصلة املقطورة )العجلة الخامسة( أو قا   

)التأكد من عدم وجود خلوص في فتحات املســـــــــــــــامير التي تثبت وصــــــــــــــلة املقطورة )العجلة الخامســـــــــــــــة( مع هيكل القاطرة    

 بسبب الحركة والجهد(

 )ب(

 )ج( )التأكد من عدم وجود أي أعمال إصالح باللحام في وصلة املقطورة )العجلة الخامسة((   

 )د( ان للمسامير املثبتة لوصلة املقطورة )العجلة الخامسة( مع الهيكل()التأكد من عدم أي فقد   

 )هـ( )التأكد من عدم فقدان مسمار األمان املثبت لذراع التوصيل الخاص بوصلة املقطورة(   

 )و( ة(()التأكد من عدم وجود كسور أو تصدع في هيكل القاطرة اإلضافي املثبتة عليها وصلة املقطورة )العجلة الخامس   

 )ز( )التأكد من عدم وجود ضعف بارز في تثبيت وصلة املقطورة مع الهيكل األساس ي(   

 )ح( )التأكد من عدم وجود كسور في ذراع الوصل أو الفصل )ذراع التحرير أو اإلعتاق( للقاطرة مع املقطورة(.   

  Gaseous Pollutants 23.1 /امللوثات الغازية  

 ( HCوغاز الهيدروكربون  COأول اكسيد الكربون غازات العادم )غاز  

  ات التي تعمل بالبنزين ركبعلى جميع امل

1.23.1  

حين ال يكون املحرك في )التأكد من أال تزيد نســـــــــبة غاز أول أكســـــــــيد الكربون في غازات العادم عند ســـــــــرعة دوران املحرك    

 %( 3.5عن  وضع التعشيق

 للمواصفة 
ً
 (6/4/1البند رقم  SASO 1284/2017القياسية السعودية رقم )طريقة الفحص تكون طبقا

 )أ(

 تزيــد نســــــــــــــبــة غــاز الهيــدروكربون    
َّ
جزء من  1200)الهيــدروكربونــات( املنبعثــة من مجموعــة الوقود عن  HC)التــأكــد من أال

 املليون(

 للمواصفة القياسية السعودية رقم 
ً
 (6/4/1البند رقم  SASO 1284/2017)طريقة الفحص تكون طبقا

 )ب(

 (التأكد من سالمة قياس النسبة الصحيحة لغازات العادم من التحايل)   

 املاكينة أو إزالة فلتر الهواء أو تفريغ املحرك من الزيت( من خراطيم الهواء أو أنابيب أو مثل: إزالة ليات 

 )ج(

 يكون هناك أي انبعاث من علبة املرفق إلى الجو الخارج   
َّ
 )د( ي()التأكد من أال

 غازات العادم )قياس مقدار كثافة الدخان بالعادم(  

  ات التي تعمل بالديزل ركبعلى جميع امل

2.23.1  

)التأكد من أال تزيد قيمة متوســـــط قراءة العداد لثالث مرات من عمل تســـــارع في ســـــرعة املحرك بدون وجود حمل خارجي    

 (.40للسرعة القصوى عن 

 )أ(

    
َّ
 )ب( يكون هناك أي انبعاث من علبة املرفق إلى الجو الخارجي()التأكد من أال

 )ج( (التأكد من سالمة قياس النسبة الصحيحة لغازات العادم من التحايل)   

  Inspection / Interior 2الفحص الداخلي  
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  1.2 /أداة التنبيه الصوتي للمركبة 

 )أ( لبوق((ة مزودة بأداة تنبيه صوتية )امركب)التأكد من أن كل    

 وبنغمة ال تتغير أثناء التشغيل(   
ً
 ومنتظما

ً
 مستمرا

ً
صدر صوتا

ُ
 )ب( )التأكد من أن أداة التنبيه )البوق( ت

 أو ال تعمل بشكل جيد(   
ً
 )ج( )التأكد من عدم فقدان أداة التنبيه الصوتية )البوق( كليا

ى تشـــغيل أداة التنبيه الصـــوتية )البوق( باســـتخدام مفتاح ) التأكد من عدم عمل توصـــيالت أو تعديالت إضـــافية تؤدي إل   

 بديل وذلك بعد إلغاء املفتاح األصلي للبوق(

 )د(

  2.2 فرملة اليد )الجلنط( 

 )أ( )التأكد من عدم فقدان عتلة سحب أو تفعيل فرملة اليد(   

  )التأكد من عدم وجود خلل أو عيوب بعتلة فرملة اليد مثل كسر بيد السحب أو   
ً
ارتخاء بمكوناتها أو تكون مشدودة كليا

 وال يمكن تحريرها نتيجة الضبط الخاطئ(

 )ب(

  Safety Belts 3.2أحزمة األمان/ 

ات الركوب متعددة األغراض مزودة بأحزمة مركبات الركوب و مركب)التأكد من أن املقاعد األمامية والخلفية الطرفية في    

 األخرى فتكون مزودة بأحزمة أمان ثنائية أو ثالثية التثبيت( أمان ثالثية التثبيت، أما املقاعد

 )أ(

)التــأكــد من أن جميع أحزمــة األمــان ثالثيــة التثبيــت مزودة بســــــــــــــــاحــب إلرجــاع الحزام، أمــا األحزمــة ثنــائيــة التثبيــت فيكون    

)
ً
 اختياريا

 )ب(

ج() )التأكد من عدم وجود تنسيل أو ت كل أو تمزق في شريط حزام األمان(     

 )د( )التأكد من كفاءة أداء إبزيم الحزام من حيث قابلية السحب والرجوع إلى الوضع األصلي(   

  Seats/ 4.2املقاعد  

 )أ( ة بالجانب األيسر(ركب)أن يكون مقعد السائق بامل   

 في جميع املواضع    
ً
 )ب( (املمكنة)أن تكون املقاعد قابلة للقفل تلقائيا

 لإلقفال في جميع املواضع )أن تكون ظهور    
ً
 )ج( (املمكنةاملقاعد القابلة للتعديل قابال

 )د( ة بشكل جيد(ركب) التأكد من ربط مسامير ومثبتات املقاعد في أرضية امل   

 )هـ( )التأكد من عدم تمزق غطاء املقعد ووسائد املقعد )اإلسفنج االصطناعي(  يؤدي إلى بروز الهيكل املعدني للمقعد(   

)التأكد من عدم فقدان الحواجز الخلفية ملقعد السائق أو كسور في الحواجز أو صدأ مثبتاتها أو ظهور صدأ في مثبتاتها    

 أو ارتخائها )للحافالت فقط((

 )و(

)التــأكــد من عــدم فقــدان الحواجز الجــانبيــة بجــانــب أبواب الخروج أو كســــــــــــــور في الحواجز الجــانبيــة أو ظهور صــــــــــــــــدأ في    

 أو ارتخائها )للحافالت فقط(( مثبتاتها

 )ز(

 )ح( )التأكد من أن أرضية الحافلة مزودة بأرضيات مانعة لالنزالق )للحافالت فقط((   

  Rear View Mirror 5.2املرآة الداخلية للرؤية الخلفية /  

 ة(بمركة مزودة بمرآة داخلية مثبتة في أعلى منتصف الزجاج األمامي للمركبالتأكد من أن كل (   

طبق ابتداء من موديالت من موديل 
ُ
 م وما فوق.1982ت

 )أ(

 )ب( )التأكد من سهولة ضبط املرآة الداخلية في االتجاهين الرأس ي واألفقي من موضع جلوس السائق(    

 )ج( )أن تكون املرآة الداخلية خالية من الحواف أو النقاط البارزة الحادة(    

أو كســــور أو تشــــويه أو تعتيم في ســــطح املرآة الداخلية مما يؤدي إلى ثنائية الصــــورة أو عدم )التأكد من عدم وجود شــــرض     

 وضوح الرؤية الخلفية(

 )د(

 )هـ( متر( 60)التأكد من إمكانية تثبيت املرآة الداخلية للرؤية الخلفية وبمسافة ال تقل عن    

  Head Restraints / 6.2مساند الرأس  

 إلى أعلى )التأكد من أن امل   
ً
قاعد األمامية الجانبية مزودة بمســـــــــــــــاند للرأس قابلة للضــــــــــــــبط أو أن يكون ظهر املقعد ممتدا

 للعمل 
ً
 للرأس( ساندا

 )أ(
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 كجم 3500ات الركوب متعددة األغراض التي ال يتجاوز وزنها اإلجمالي مركبات الركوب و مركبلجميع 

قد تلحق أي اصــــــــــــــابة براك ي  الخشــــــــــــــونة والحواف الحادة التي  خاٍل من)التأكد من أن الســــــــــــــطح الخارجي ملســــــــــــــند الرأس    

 املركبة(

 )ب(

 )ج( )التأكد من أن مسند الرأس مثبت في املقعد بطريق تمنع بروز أي جزء صلب وخطر من غطاء مسند الرأس(.   

أو معالجة بطريقة  )التأكد من أن جميع األجزاء املعدنية الخارجية ملســــــــــــــند الرأس مصــــــــــــــنوعة من مواد مقاومة للصــــــــــــــدأ   

 مناسبة تحميها من الت كل(.

 )د(

  7.2 الشمس حاجبات 

 )أ( ة مزودة بحاجبات الشمس وتكون مثبتة بشكل جيد(مركب)التأكد من أن كل    

 )ب( ة(ركب)التأكد من عدم تغير وضع حاجب الشمس نتيجة االهتزازات الناتجة عن تشغيل محرك امل   

  Speedometer (km/h) 8.2 عداد السرعة )كم/ساعة( / 

ة مزودة بعداد الســــــــــــــرعة مثبت في لوحة القيادة يمكن للســـــــــــــــائق رؤيته بســــــــــــــهولة وتكون تدرجاته مركب)التأكد من أن كل    

)
ً
 ونهارا

ً
 واضحة ليال

 )أ(

 )ب( )أن يدرج عداد السرعة إلى وحدات كيلو متر لكل ساعة(   

 )ج( كم/ساعة( 10أو  5و أ 2أو  1)أن يكون تدريج عداد السرعة إلى    

 )د( )التأكد من عدم فصل سلك عداد السرعة من صندوق التروس بحيث يتعطل عمله(   

  Odometer (km) 9.2عداد املسافات )كم( /  

ة مزودة بعداد املســـــــــــــافات مثبتة في لوحة القيادة يمكن للســـــــــــــائق رؤيته بســـــــــــــهولة وتكون تدرجاته مركب)التأكد من أن كل    

(واضحة ل
ً
 ونهارا

ً
 يال

 )أ(

 )ب( )أن يدرج عداد املسافات بوحدة كيلو متر(   

 يتكون من    
ً
 صحيحا

ً
 أرقام  6)أن يعرض عداد املسافات عددا

ً
 )أ( أدنى( حدا

  Speed Warning Device 10.2  جهاز إنذار تجاوز السرعة /  

 للســـائق عندما يتجاوز مؤشـــر عداد ة مزودة بجهاز إنذار ضـــوئي و / أو صـــوتي يعمركب)التأكد من أن كل    
ً
 تلقائيا

ً
طي تنبيها

  كم/ساعة( 5±  120السرعة )

**)أ(  

 )ب( كم/ساعة( 5± 120)أن يظل اإلنذار الضوئي مضاًء باستمرار عندما يتجاوز مؤشر عداد السرعة )   

**)ج(  كم/ساعة( 5± 120كل مرة ))أن يفعل اإلنذار الصوتي مرة واحدة على األقل عندما يتجاوز مؤشر عداد السرعة في      

  11.2 مؤشرات لوحة القيادة )أدوات التحكم و املؤشرات و التنبيه( 

 )التأكد من عدم وجود خلل في املؤشرات وأدوات التنبيه أو كسور تمنع تشغيل أدوات التحكم التالية(: 

.Speedometer Indicator (km/h) .2111 مؤشر عداد السرعة )كم/س( /      

.Odometer Indicator (km) .2112مؤشر عداد املسافات )كم( /      

.Horn Control .2113 أداة التحكم بالبوق /      

 Airbags Indicatorمؤشر الوسائد الهوائية /    

 م وما فوق(2018)يطبق على جميع املركبات ابتداء من موديالت 

.2114.  

.Fuel level Indicator and Telltale .2115قود / مؤشر وأداة التنبيه ملنسوب سائل الو      

.Engine oil pressure Indicator and Telltale .2116 مؤشر وأداة التنبيه لضغط زيت املحرك /      

.Engine malfunction Tell-tale .2117 أداة التنبيه لوجود عطل في املحرك /      

 في املحرك التنبيه لدرجة حرارة السائل وأداةمؤشر    

 Engine coolant temperature Indicator and Telltale 

.2118.  

.Brake system malfunction Tell-tale .2119أداة التنبيه لوجود عطل في نظام املكابح /      

.21110. أداة التنبيه لوجود عطل في نظام املكابح املانعة لالنغالق      
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Antilock-brake system (ABS) malfunction Tell-tale 

 م وما فوق(2018)يطبق على جميع املركبات ابتداء من موديالت 

.Parking Brake Tell-tale .21111أداة التنبيه ملكابح االنتظار /      

 أداة التحكم ملساحات ومغاسل الزجاج األمامي والخلفي   

Windscreen washing and wiping Control 

.21112.  

.Safety belt reminder Tell-tale .21113بيه للتذكير بحزام األمان ملدة أربع ثوان على األقل / أداة التن     

 Air Conditioning and Heating System Controlأداة التحكم لنظام تكييف الهواء والتسخين /    

 م وما فوق(2018)يطبق على جميع املركبات ابتداء من موديالت 

.21114.  

.Automatic transmission control position Indicator .21115 واقع ناقل الحركة األتوماتيكي/ مؤشر م     

.Engine start Control .21116أداة التحكم ملفتاح بدء تشغيل املحرك /      

 Low tyre pressure Tell-taleأداة التنبيه النخفاض ضغط الهواء باإلطار /    

 م وما فوق(2018ت الخدمة الخفيفة وحافالت النقل العام ابتداء من موديالت )ٌيطبق على املركبات ذا

.21117.  

 Electronic stability control system (ECS) Tell-tallأداة التنبيه لنظام االتزان اإللكتروني/    

 م وما فوق(2018)يطبق على جميع املركبات ابتداء من موديالت 

.21118.  

.Master lighting switch Control .21119فتاح اإلضاءة الرئيسية / أداة التحكم مل     

 أداة التحكم والتنبيه لألنوار األمامية ذات الشعاع املنخفض   

Low Beam headlamps Control and Telltale 

.21120.  

 أداة التحكم والتنبيه لألنوار األمامية ذات الشعاع العالي   

High Beam headlamps Control and Telltale 

.21121.  

.Headlamp cleaning Control .21122أداة التحكم ألنوار الخلوص األمامية /      

 أداة التحكم والتنبيه ألنوار إشارات الدوران )االنعطاف(   

Turn Signal Lamps Control and Telltale 

.21123.  

 أداة التحكم والتنبيه ألنوار التحذير من وجود خطر   

Hazard warning signal Lamps Control and Telltale 

.21124.  

 أداة التحكم والتنبيه ألنوار السير والتمييز الجانبية    

Position and side marker lamps Control and Telltale 

.21125.  

 Rear-fog Lamps Control and Telltaleأداة التحكم والتنبيه ألنوار الضباب الخلفية /    

 م وما فوق(2018)يطبق على جميع املركبات ابتداء من موديالت 

.21126.  

.Parking Lamps Control and Telltale .21127أداة التحكم والتنبيه ألنوار االنتظار/      

.Speed Warning Telltale/** .21128أداة التنبيه للتحذير من تجاوز السرعة      

.Door(s) ajar Telltale  .21129 ألبواب /أداة التنبيه لعدم غلق ا     

  Safety Requirements / 3متطلبات السالمة  

كجم وتكون بحــــالــــة جيــــدة وصــــــــــــــــــالحــــة  1ة مزودة بمطفــــأة حريق بودرة جــــافــــة معبــــأة ســــــــــــــعتهــــا مركبــــ)التــــأكــــد من أن كــــل    

 لالستخدام(

 )أ(

 )ب( ة جيدة وصالحة لالستخدام(ة مزودة بمثلث تحذيري عاكس ويكون بحالمركب)التأكد من أن كل    

 )ج( ة مزودة بحقيبة إسعافات أولية وتكون بحالة جيدة وصالحة لالستخدام(مركب)التأكد من أن كل    

 )د( ة مزودة بعدة اإلصالحات السريعة وفك العجالت(مركب)التأكد من أن كل    

( متر بعدد واحدة على األقل لكل جانب  2.1على )  )التأكد من وجود عاكسات للحافالت والشاحنات التي يزيد عرضها   

 متر( 20وعلى املؤخرة وتكون مرئية على مسافة 

 )هـ(
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  4 األنظمة الحديثة 

 ((OBDة )ركبة مزودة بنظام تشخيص األعطال على متن املمركب)التأكد من أن كل    

 م وما فوق.2018ُيطبق ابتداء من موديالت 

 )أ(

املعلومـــات وجميع البيـــانـــات والخرائط وأنظمـــة ة مزودة بنظـــام مالحـــة، التـــأكـــد أن تكون األنظمـــة و بـــركفي حـــال ـكــانـــت امل)   

  التوجيه الصوتي متاحة باللغة العربية أو باللغتين العربية واإلنجليزية(

**)ب(  

 ((          BOSة مزودة بنظام التوقف الذكي )مركب)التأكد من أن كل    

ات الركوب متعـــددة األغراض والحـــافالت والشـــــــــــــــــاحنـــات التي يقـــل وزنهـــا اإلجمـــالي عن مركبـــو  ات الركوبمركبـــُيطبق على  

 م وما فوق.2018كجم ابتداء من موديالت  3500

 )ج(

 ((ABS)التأكد من أن كل مركبة مزودة بنظام املكابح املانعة لالنغالق )   

 م وما فوق.2018ُيطبق على املركبات ابتداء من موديالت 

 )د(

 ((ESCة مزودة بنظام االتزان اإللكتروني )مركبالتأكد من أن كل )   

 3500ات الركوب متعددة األغراض والحافالت والشاحنات التي يقل وزنها اإلجمالي عن مركبات الركوب و مركبُيطبق على 

 م وما فوق.2018كجم ابتداء من موديالت 

 )هـ(

 وأقل مزودة بوســـــــــــــــائد هوائية أمامية للســـــــــــــــائق وراكب املقعد  (22ة أو حافلة ذات ســــــــــــــعة )مركب)التأكد من أن كل    
ً
راكبا

 األمامي(

 3500ات الركوب متعددة األغراض والحافالت والشاحنات التي يقل وزنها اإلجمالي عن مركبات الركوب و مركبُيطبق على 

 م وما فوق 2018كجم ابتداء من موديالت 

من قبل الصــــانع، يجب التأكد من تواجدها باإلضــــافة إلى  –ة أو أمامية جانبي –)إذا كانت املركبة مجهزة بوســــائد هوائية 

 عمل النظام الخاص بها(.

 )و(

 ((TPMSة مزودة بنظام مراقبة ضغط اإلطار )مركب)التأكد من أن كل    

 م وما فوق(2018على املركبات ذات الخدمة الخفيفة وحافالت النقل العام ابتداء من موديالت طبق ي)

 )ز(

 ملنع االستخدام غير املصرح به(مركبالتأكد من أن كل )   
ً
 ة مزودة بجهاز شل حركة مشفر إلكترونيا

 كجم. 3500ات الركوب متعددة األغراض التي يقل وزنها اإلجمالي عن         مركبات الركوب و مركبُيطبق على 

 )ح(

  5 للمركبات ذات الخدمة الخفيفةود قالو معيار اقتصاد  

 للبنــد رقم ركبــن أال تتجــاوز امل)التــأكــد م   
ً
 5/2ة الحــد األدنى املســــــــــــــموح بــه القتصــــــــــــــــاد الوقود حســــــــــــــــب فئــة املركبــة طبقــا

 (SASO 2864املنصوص عليه في املواصفة القياسية السعودية رقم 

 )أ(

 

 في حال عدم مطابقة املواصفة أعاله، يتم إرفاق ما يثبت دالالت الرقم املميز من الشركة الصانعة. *

 .طلب اختياري **مت


