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 دـــيـــهـــمــت

تاريخ و  100تمشيًا مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلبه األمر من التزام  ،ه12/1/2016

ى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة؛ خاصة اتفاقية العوائق الفنية المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العالقة بما يتماش
أمام انسياب السلع بين الدول األعضاء،  م وضع اشتراطات فنية غير ضرورية( التي تقضي بعدTBTللتجارة )

وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث االشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من 
 ل إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات األساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل. خال

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 2 -وبناًء على المادة الثالثة ) فقرة 
" إصدار  الهيئة وذلك بأن تتولى ،م 32/0/1424الموافق  ،هـ 21/6/2032بتاريخ  126مجلس الوزراء رقم 

مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية واألدلة الدولية، 
 ومتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ومحققة لمصالح المملكة". WTOوتحقق متطلبات 

للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار ( من تنظيم الهيئة السعودية 1 -لى المادة الرابعة ) فقرة استنادا إو 
إصدار " وذلك بأن تتولى الهيئة ،م 32/0/1424الموافق ، ه 21/6/2032بتاريخ  126مجلس الوزراء رقم 

 ."لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 20 -ة وبناًء على المادة الرابعة ) فقر 
"مراجعة  وذلك بأن تتولى الهيئة ،م 32/0/1424الموافق  ،هـ 21/6/2032بتاريخ  126مجلس الوزراء رقم 

األنظمة واللوائح الرقابية ذات العالقة بمجاالت عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديالت الالزمة عليها، لتواكب 
صدارها وفقًا للطرق النظامية" متطلبات الجودة والسالمة، حالتها إلى الجهات المختصة لدراستها وا   .وا 

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار  ( من تنظيم2-وبناًء على المادة السادسة ) فقرة 
"مع مراعاة وذلك بأن تتولى الهيئة  ،م 32/0/1424الموافق  ،هـ 21/6/2032بتاريخ  126مجلس الوزراء رقم 

عد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات ما ورد في المادة الرابعة من هذا التنظيم تُ 
جراءات تقويم المطابقة، ومنح عالمة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية الق ياسية، وا 

 والخاصة االلتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".

 ن المواصــــــــفات القياســــــــية للمنتجات المشــــــــمولة في إحدط اللوائح تعتبر أســــــــاســــــــا لمطابقة تلك المنتجاتإوحيث 
  .للمتطلبات األساسية للسالمة في الالئحة المحددة

 فقد قامت الهيئة بإعداد هذه الالئحة الفنية. 
 هذا التمهيد وجميع المالحق لهذه الالئحة جزء ال يتجزأ منها. مالحظة:
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 والتعاريفالمصطلحات     (2المادة )

لمبينة ا الدالالت والمعاني -الالَّئحة  هعند تطبيق بنود هذ -تكون للمسميات والعبارات أدناه  2/2
 : سياق النص خالف ذلك مالم يقتض   أمامها،

  : المملكة العربية السعوديةالمملكة

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. :الهيئة

 مجلس إدارة الهيئة. :المجلس

هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ  :الجهات الرقابية
 أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو األسواق أو المصانع.

: وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق الالئحة الفنية
ها، بما في ذلك األحكام اإلدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب االلتزام بها. وقد تشمل أو تبحث إنتاج

بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات على المنتجات 
 أو الخدمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج. 

 قواعد  ال -لالستخدام االعتيادي والمتكرر -تضع  ؛من مجلس اإلدارة وثيقة معتمدة: المواصفة القياسية
، ختياريا؛ التي يكون تطبيقها اق اإلنتاج ذات العالقةائوالتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطر 

وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات 
 .ق اإلنتاجائتنطبق على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طر  التي

 التيوالبيئة؛  والصحة السالمة على تؤثر قد التي بالمنتجات الخاصة المتطلبات: المتطلبات األساسية
 .يجب االلتزام بها

  .الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق/هي الجهة سلطات مسح السوق:

 تستوفي المنتجات أن من للتحقق السوق مسح سلطات تتخذها التي والتدابير األنشطة السوق: مسح
 والسالمة الصحة خطرًا على لتشكِّ  ال وأنها العالقة، ذات الفنية اللوائح في عليها المتطلبات المنصوص

  العامة. المصلحة بحماية يتعلق آخر أي جانب أو والبيئة،

 الخطر  حصوللمصدر محتمل ) Hazard(s): الخطر )أخطار

 الضرر. شدة بدرجة مرتبط للضرر؛ مسبب خطر ظهور احتمال: Risk(s) المخاطر
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 : وُيقصد به ما يلي:المورِّد

ذلك و أو كل شخص يقدم ُهويته على أنه صانع للمنت ج  المملكة،في حالة إقامته في  المنت ج،صانع  -
د شخص يقدم على تجدي وكذلك كل صلة،خالل تسميته المنت ج باسمه أو أي وصف تجاري ذي  من

 .المنت ج

أو المستورد في حالة عدم وجود  المملكة،وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج  -
 .المملكةوكيل للصانع في 

 .المنت جكل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص  -

: وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة توضح اإلجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير إجراءات تقويم المطابقة
 مباشرة لتقويم المطابقة.

 جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق الئحة قبول جهات تقويم المطابقة.هي  :الجهات المقبولة

ج أو ؛ التي تؤكد مطابقة المنتلديها عن الهيئة أو إحدط الجهات المقبولة: الشهادة الصادرة شهادة المطابقة
  أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العالقة.

ها، وذلك التشريعات المعمول ب لمتطلباتل مطابق بأن منتجه نفسه إقرار من المورد إقرار المورِّد بالمطابقة:
الخاصة بعملية  في مرحلة اإلنتاج وال مرحلة التصميم ال في - دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث

 .العالقة ذات وفقا للتشريعات على المنتج اختبارات  إجراء  و قد يعتمد اإلقرار على - التصنيع

 تخص كل وحدة من المركبات ،بعةتَّ شهادة تمنحها الهيئة وفقا إلجراءات التسجيل المُ  شهادة تسجيل:
في  لواردةا جراءات تقويم المطابقة المطلوبةإل شهادة المطابقة، وفقا الحصول على بعدوذلك  ،الكهربائية

 هذه الالئحة.

 .المسؤول عنه إما الصانع أو المستورديكون في سوق المملكة، و  هو وضع المنت ج الوضع في السوق:

أي إمداد بالمنت ج بهدف التوزيع أو االستهالك أو االستخدام في المملكة في إطار  العرض في السوق:
 .كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابلأسواء  ،نشاط تجاري

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

وفقا  ،أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي االستدعاء:
 .لالئحة لالستدعاء
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االحتراق  التي تعتمد على محركاتالتقليدية مركبة تعمل بمحرك دفع كهربائي بداًل من طرق الدفع ج: المنت  
 .الداخلي

 .هاغيار  قطعالمركبة و  تصنيع عن الفنية المسؤولية لها التي المنشأة: الصانع

 في ذلك بما للمستهلك، حتى وصوله تصنيعه بعد المنتج بها يمر التي المراحل جميع: اإلمداد سلسلة
 أخرط عملية وأية ،بالتجزئة أو بالجملة بيعه أو، توصيله أو تخزينه أو نقله أو أو توريده، وتغليفه تعبئته
 .صلة ذات

 النظام المسؤول عن تزويد المركبة بالطاقة الكهربائية. (:REESSللشحن )نظام تخزين الطاقة القابل 

 ،للجر )السحب(الدائرة الكهربائية التي تشمل محرك  : (Electric power train)نقل الطاقة الكهربائية 
المحوالت و ، ونظام تحويل الطاقة الكهربائية، (REESS)شمل نظام تخزين الطاقة القابل للشحن تويمكن أن 

ام تخزين الطاقة نظ الربط الخاص بشحن، ونظام المرتبطة بها والموصالت والضفائر الكهربائيةاإللكترونية، 
 .القابل للشحن

نظام من المكونات  :(Electric Vehicle Charging System) نظام شحن المركبات الكهربائية
 الكهربائية. المركباتلغرض إعادة شحن بطاريات (، D.C outputبالتيار المستمر ) تمد المركبةالتي 

أداة تعمل على إنشاء اتصال  (:Electric Vehicle Connector) الكهربائيةكابل التوصيل للمركبة 
الطاقة  في مدخل شحن السيارة الكهربائية، وذلك لغرض نقل تثبيتها كهربائي بالمركبة الكهربائية عن طريق

 .(Coupler) وتبادل المعلومات، ويعتبر هذه األداة جزًء من مجموعة رابط المركبة الكهربائية

مدخل شحن المركبة الكهربائية )وصل(  طرب (:Electric Vehicle Couplerلمركبة الكهربائية )ابط ار 
  .في المركبة الكهربائية كابل التوصيل الخاص بهب

ل فيه جهاز على المركبة الكهربائية، ُيدخ   (:Electric Vehicle Inlet) الكهربائيةمدخل شحن المركبة 
ل المركبة الكهربائية لنقل الطاقة وتبادل المعلومات من  ائية جزءً الكهرب المركبة شحن ويعتبر مدخل، موصِّ

 من معدات اإلمداد بالكهرباء. المركبة الكهربائية وليس جزءً 

بطارية تتكون من  (:Electric Vehicle Storage Batteryبطارية التخزين للمركبة الكهربائية )
 التي ال يوجد لديها طريقة للتخلص منخلية أو أكثر من الخاليا الكهروكيميائية القابلة إلعادة الشحن، 

خارجية للثقل للقياسات ال أو األلكتروليت، أوالماء  ةإلضاف وأ ،الضغط الزائد أثناء الشحن والتشغيل العاديين
 .لأللكتروليتالنوعي المحدد 
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تتكون ُمعدَّات  :(Electric Vehicle Supply Equipment) للمركبة الكهربائية الطاقة إمدادمعدات 
 وموصالت المركبة الكهربائية، والمقابس ،المؤرضةغير مؤرضة و ال، بما في ذلك الموصالت التمن الموصِّ 

رض نقل لغ المخصصة الطاقة، أو أجهزة المركبة منافذو  ،التجهيزات األخرطاألجهزة و ، وجميع معها المرفقة
  الكهربائية. الطاقة للمركبة

: (Electric Vehicle Supply Equipment System) المركبة الكهربائية بالطاقة إمدادنظام 
 للشاحن الموجود داخل المركبة. (ACعلى شكل تيار متناوب ) كهربائيةالطاقة الإمداد نات مكوِّ 

لحماية األفراد ضد  وسائلن من كوَّ ظام مُ ن: (Personnel Protection System) نظام حماية األفراد
 الكهربائية.الصعقات 

لتفريغ الشحنة وصالت متصلة بجسم المركبة : (grounded connectors) الوصالت المؤرضة
   .الكهربائية

قرارات الاللوائح واألخرط الواردة في هذه الالئحة المعاني الواردة في األنظمة و يكون للكلمات والعبارات 2/1
 الهيئة.المعمول بها في 

 المجال (1المادة  )

ســـــرعتها  وتزيد كغم، 3044وزنها اإلجمالي عن  ال يزيدالتي  المركبات الكهربائية جميع علىالالئحة هذه  قُتطبَّ 
 دةمســـتور  أو  المملكة داخل عةمصـــنَّ كانت أ ، ســـواءً عرض في أســـواق المملكةتوضـــع وتُ  التي ؛كم/ســـاعة 10عن 
  .(2وذلك وفقا للتعريفات والمصطلحات ذات العالقة الواردة في المادة ) ،الخارج من

 األهداف (4) المادة

جراءات ال ههذفي مجال  الكهربائية المشمولةللمركبات المتطلبات األساسية  تحديدإلى  تهدف هذه الالئحة الئحة، وا 
األساسية  لباتللمتط اتالمنتج ههذ استيفاءلضمان ، وذلك دين االلتزام بهاالتي يجب على المورِّ  ؛تقويم المطابقة

 .مسح األسواقوتسهيل إجراءات  ،المحافظة على البيئة وصحة وسالمة المستهلكالتي تهدف إلى 

 المورِّدلتزامات ا  ( 3المادة )

 التالية: المتطلباتبااللتزام  ،المورِّديجب على 
 الفنيةلمتطلبات ا   3/2

، وذلك على ائيةالكهربللمركبات  يجب على المورِّد اسـتيفاء الخصـائص األسـاسيةف، هذه الالئحةمتطلبات  لتحقيق
 النحو التالي:
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القياســـــــية  المواصـــــــفات في المحددة لمتطلبات الفنيةا - دهاالتي يورِّ  -المركبات الكهربائية  تســـــــتوفي أن 0/2/2
 الســــــــعودية أو القياســــــــية المواصــــــــفات توفر عدمحال  في، و الالئحة ( من هذه2الملحق ) ة فيالمبنيَّ 

   .الدولية القياسية لمواصفاتل مستوفية عندئذ تكون أن يجبف ، الخليجية

 دها إجراءات تقويم المطابقة المبينة في هذه الالئحة، وأن تكونالمركبـات الكهربائية التي يورِّ تجتـاز أن    0/2/1
 .الالئحة مطابقة المنت ج لمتطلبات هذه تُثب تُ مصحوبة بملف فني يتضمن كل الوثائق والمعلومات التي 

)ُيعتبر المصـــنع الحاصـــل  على شـــهادة نظام إدارة وفقا لـ نظام إدارة جودة فعال  لدط المصـــنع أن يتوفر   0/2/3
ISO/TS 16949 " خاصـة لتطبيقالمتطلبات ال ISO 9001 وقطع الغيار  نتاج السياراتفي مجال إ

 مستوفيًا لمتطلبات هذا البند(. -أو ما يكافئها  -ذات العالقة" 

د المركبــات الكهربــائيــة بعالمــة تعريفيــة لتمييز المركبــة  أن  0/2/3 )غير  كهربــائيــة عن المركبــات األخرطالُتزوَّ
 ألغراض الكهربــائيــة(، وذلــك في أكثر من جهــة من المركبــة، ليســــــــــــــهــل على الجهــات المعنيــة تمييزهــا

 .السالمة

 ( الخاصة بالبطارية.MSDSأن ُيرفق مع المركبة الكهربائية نشرة سالمة المواد الكيميائية )  0/2/0

 األساسية المتطلبات     3/1

المبينة في  ائيةلمركبات الكهربل المتطلبات األســـاســـيةلتحقيق متطلبات هذه الالئحة، فيجب على المورِّد اســـتيفاء  
 ( من هذه الالئحة.1الملحق )

  )القياسية( المترولوجية المتطلبات     3/4

أثناء التصــــــــميم أو التصــــــــنيع أو  ( أو مضــــــــاعفاتها أو أجزائهاSI Units) يجب اســـــــتخدام وحدات النظام الدولي
 .التداول

 المتطلبات اإلدارية     3/4

 المرور والئحته التنفيذية المطبق في المملكة. ما ورد في نظام إلى الكهربائية المركبات تخضع يجب أن

 إجراءات تقويم المطابقة  ( 5المادة )

ذا وردت متطلبات جب االلتزام ي    0/2 بمتطلبات إجراءات تقويم المطابقة الواردة في هذه الالئحة الفنية فقط، وا 
  .أخرط بهذا الخصوص في أي مواصفة قياسية فال يؤخذ به

طابقة على شهادة م الحصول -في السوق  –المركبات الكهربائية  المورِّد المسؤول عن وضع يجب على     0/1
 صادر   ،(3ح في الملحق )ُموضَّ ال (Type Approvalالطرازاعتماد ( )1aوفقا لنموذج تقويم المطابقة )

ي لنموذج الشهادة المبين ف امنح شهادة المطابقة وفقتُ حيث  ،إحدط جهات تقويم المطابقة المقبولةمن 
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ل د بشكجدَّ المفعول لمدة سنة من تاريخ صدورها، وتُ  تكون ساريةأن و  ،( من هذه الالئحة0الملحق )
 .الالئحة ذسنوي في حال استيفائها للشروط المذكورة في أحكام ه

جيل على شهادة تس الحصول -في السوق  –يجب على المورِّد المسؤول عن وضع المركبات الكهربائية     0/3
المركبات الكهربائية من الهيئة، وفقا إلجراءات التسجيل المتَّبعة، ولنموذج الشهادة المبين في الملحق 

(6.) 

المواصفات بمتطلبات هذه الالئحة و ضمن الوفاء بما يذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة نفَّ يجب أن تُ       0/0
 (.1) ساسية المبينة في الملحقاألوالمتطلبات ، (2المبّينة في الملحق )القياسية ذات العالقة؛ 

  :ما يلي فني يتضمن يجب أن ُيرفق مع المنت ج ملف       0/0

 ( 0)الصانع/المستورد( بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق ) إقرار المورِّد (أ

 .وثيقة تقييم المخاطر (ب

 .ج لمتطلبات هذه الالئحةمطابقة المنت  التصاميم والرسومات التي تثبت  (ج

 .بشكل آمن وسليم واستخدام المنتجوأدلة تشغيل  والتنبيهات الضروريةالتحذيرات  (د

 ةطابقم شهادة المطابقة الخليجية،على  ةالحاصلالخاضعة لهذه الالئحة؛ كبات الكهربائية ر المعتبر تُ      0/6
 .ه الالئحةفي هذ المنصوص عليهاللمتطلبات 

 )المنافذ والمصانع( ات الرقابيةمسؤوليات الجه  ( 6المادة )

 تقوم الجهات الرقابية كجزء من مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:

تقويم جراءات إلالخاضــــعة لهذه الالئحة ؛ المركبات الكهربائية بالتحقق من اســــتيفاء ات الرقابيةالجه تقوم    6/2
  اإلرساليات. رفقة معالمُ  الوثائق الفنيةر توف  مدط دة و المطابقة المحدَّ 

 ،الخاضـــــــعة لهذه الالئحة المركبات الكهربائيةســـــــحب عينات من  -عشـــــــوائيا  – ات الرقابيةلجهل يحق    6/1
حالتها إلىو  لواردة ا للمتطلباتللتأكد من مدط مطابقتها  )داخل المملكة أو خارجها( المختصة المختبرات ا 

 .في هذه الالئحة

 بذلك. تعلقوما يإجراء االختبارات  تكاليف( ومستوردين)صانعين  دينالمورِّ الرقابية تحميل  للجهات يحق    6/3

 ســحب المنتجات المعنية من المســتودعاتب تقوم ة الرقابيةالجهفإن  للمنت ج،عدم مطابقة  ةحال ضــبط عند   6/0
 .في حقها النظامية واتخاذ اإلجراءات

ير خص الســــــــــــوالتحقق من رُ  ،لمركبات الكهربائيةاوثائق تســــــــــــجيل  من المرور من التحقق إداراتتقوم     6/0
 بها. المعمول المرورية واإلجراءات األنظمةالعامة، وذلك حسب  في الطرقالخاصة بها أثناء سيرها 
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متطلبات التــــــأكد من مطابقتها ل دالترخيص بمنح رخص السير للمركبات الكهربائية، وذلك بع جهاتتقوم    6/ 6
وذلك وفقا  ،ريالدو  )التفتيش( د التراخيص بعد الـتأكد من سالمتها أثناء عملية الفحصجدَّ هذه الالئحة، وتُ 

 في المملكة. المعمول بهاواإلجراءات  لألنظمة

 سلطات مسح السوقمسؤوليات   ( 2المادة )

 وصالحياتها بما يلي:تقوم سلطات مسح السوق كجزء من مجال اختصاصها 

ي نة فإجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في األسواق، وكذلك المنتجات المخزَّ تطبيق     1/2
ة نتحقق من سالمة المنتجات ومدط استيفائها للمتطلبات األساسية المبيَّ للمستودعات التجار والمصنعين 

 في هذه الالئحة والمواصفات القياسية ذات العالقة. 

 )صانعين ومستوردين(، وذلك إلجراء سحب عّينات من المنت ج، سواًء من السوق أو مستودعات المورِّدين      1/1
 .االختبارات الالزمة والتأكد من مدط مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه الالئحة

سح مسلطات لمتطلبات هذه الالئحة، فإن  -مخزَّن  وأ معروض - جمنت  ل حالة عدم مطابقة ضبط عند     1/3
ا لمشار إليها العقوباتو  اإلجراءاتق طبِّ تُ للمنتج المعني، و  المتبعة اإلجراءات اإلدارية جميع السوق تتخذ
 . الالزمة اتجراءاإل اتخاذ بعدوذلك  ،(1في المادة )

 المخالفات والعقوبات(   8المادة )

 أو حتى اإلعالن الالئحة،المطابقة لبنود هذه المنتجات غير  واســــــتيراد ووضــــــع وعرضر صــــــناعة ُيحظ     1/2
 .عنها

للحكم الرقابية  هاتالجمتطلبات هذه الالئحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق و لالمنت ج  استيفاءعتبر عدم يُ      1/1
وذلك  ئة،البيعلى و على صحة وسالمة المستهلك  يشكل خطراحيث إنه قد مطابق، غير  منت جهذا ال بأن

  :في الحاالت التالية

 صحيحة. بطريقة غير هماأو إصدار  بالمطابقة، المورِّد أو إقرار مطابقةال ةعدم إصدار شهاد (أ

احتوائهما  ، أو)الملف الفني للمنّتج، إقرار المطابقة ...( الفنيةعدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق  (ب
 .على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة

 .)إذا كان ذلك ممكنًا( االستخدام إرشاداتأو  البيانات اإليضاحيةعدم توفر أو عدم اكتمال  (ج

 يعجمتخاذ اب -الحالة حسب  - سـلطات مسـح السوق تقوم، هذه الالئحةمخالفة ألحكام  ضـبط أي عند     1/3
 :اتخاذ ما يلي ولها في سبيل ذلك، اإلجراءات الالزمة إلزالة المخالفة وآثارها من السوق
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 بســــــــــــحبه من  - المنتج المخالف عرضوضــــــــــــع و المســــــــــــؤولة عن  - تكليف الجهة المخالفة (أ
الل خ وذلك ،تصديرهأو  إن كان ذلك ممكنا، ،تصـحيح المخالفةالسـوق بهدف  المسـتودعات أو

 .السوق سلطات مسحتحددها التي زمنية المدة ال

 ولسلطات ،من األسواق الستدعائهاخر آأي إجراء اتخاذ أو  حجزها،سحب المنتجات أو القيام ب (ب
ل الجهة يمع تحم، األسواقج من المنت   استدعاءاإلعالن عن   -الحالة حسـب  - مسـح السـوق

 المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

التعامل مع المنتجات المخالفة المشمولة في هذه الالئحة وفقا لما ُتحدده األنظمة واللوائح المطبَّقة  (ج
 السوق.لسلطات مسح لدط الجهات الرقابية 

 المخالفةات المنتجهذه  بحق الالزمةاإلجراءات  تتخذلهيئة ، فإن اللمركبات الكهربائيةعند ضبط مخالفة      1/0
اذ واتخ ،وشــــــــــهادة التســــــــــجيل ذات العالقةإلغاء شــــــــــهادة المطابقة بما في ذلك  ،الالئحةه هذمتطلبات ل

رة الشهادة   .جهات تقويم المطابقةالئحة قبول وفقا لالتدابير الالزمة مع الجهة المقبولة ُمصد 

 ههذكل من يخالف أحكام  عاقبيُ فإنه ، الســــــــارية األنظمةدون اإلخالل بأي عقوبة أشــــــــد تنص عليها      1/0
أو أي  ،ساري المفعول الغش التجاريمكافحة نظام المنصـوص عليها في والغرامات بالعقوبات  الالئحة
 .، أو التشريعات الخاصة بحماية المستهلكآخر يحل محله نظام

 عامةأحكام (   1المادة )

قوبات التي عليه العطبَّق تُ و يتحمل المورِّد كامل المســـــــــــــئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه الالئحة،    1/2 
إذا ثبت مخالفتها وذلك ، ةذات عالقـ أخرط ةأي أنظمـأو  الغش التجـاري و/مكـافحـة ينص عليهـا نظـام 

 ألي مادة من مواد هذه الالئحة.

 ملكة؛المعمول بها في الماألخرط األنظمة/اللوائح  جميعبتطبيق  المورِّددون التزام  هذه الالئحة حولتال     1/1
واألمن ة كذلك األنظمة/اللوائح ذات العالقة بالبيئو  ،اوتخزينه اونقله المركبات الكهربائيةالمتعلقة بتداول 

 .والسالمةوالصحة 

شــــــي لمفت يقدمواأن  - ه الالئحةألحكام هذ الخاضــــــعة - المركبات الكهربائيةمورِّدي يجب على جميع      1/3
لمهام لتنفيذ اوالمعلومات التي يطلبونها  التســـــــــهيالتالرقابية وســـــــــلطات مســـــــــح الســـــــــوق جميع الجهات 

 الموكلة لهم.

 في تطبيقها، ، أو نشــــــأ أي خالف  ه الالئحةال يمكن معالجتها بمقتضــــــى أحكام هذحالة أية إذا نشــــــأت      1/0
صــدار إلى لجنة مختصــة في الهيئةفُيرفع األمر  أن الخالف بشــ مناســبالالقرار  للنظر في هذه الحالة وا 

 .وبما يحقق المصلحة العامة ،حولها
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طلب الحصـــــــول على إجراءات تقويم المطابقة لمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أســـــــباب رفض ليجوز      1/0
 ، ودفع أي تكاليف إضــــــــافيةالرفض، وبعد إجراء التصــــــــحيحات الالزمة لألســــــــباب التي أدت إلى األول

 الهيئة.تستدعي ذلك ُتحدد من 

والتحقق من  ،شهادة المطابقةتقوم الهيئة بدراسـة الشـكاوط التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على      1/6
 اإلجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.  اتخاذصحة هذه الشكاوط، و 

 ذاتخاهذه الالئحة، و  بنودلمورِّد اإذا خالف شـــــــــــهادة التســـــــــــجيل  شـــــــــــهادة المطابقة أو يحق للهيئة إلغاء    1/1
 إلجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.ا

أو شـــــــهادة  المطابقة صـــــــالحية شـــــــهادةخالل فترة  المركبة الكهربائيةعند حصـــــــول أي تعديالت على      1/1
البد من لهذا المنتج، و  ىلغيصـــبح مُ  أو إقرار المورِّدالشـــهادة عدا التعديالت الشـــكلية( فإن ما )التســـجيل 

رة وأن يقوم المورِّد بإشــعار الهيئة  ،التقدم بطلب جديد ند إدخال ع التســجيل، وذلك شــهادةبصــفتها ُمصــد 
  .المركبة ىأي تعديالت عل

بما  اللتزاماوعلى جميع المســـــــتفيدين من تطبيق هذه الالئحة  ،للهيئة فقط حق تفســـــــير مواد هذه الالئحة    1/1
 يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

  انتقاليةأحكام (   22المادة )

( من رستة أشه، خالل مدة ال تزيد على )ذه الالئحةأوضاعه وفقًا ألحكام ه تصحيح المورِّديجب على     24/2
 .نشرها في الجريدة الرسميةتاريخ 

المنتجات غير المستوفية للمتطلبات الواردة  ُيسـمح بتداولف( من هذه المادة، 2مع مراعاة أحكام الفقرة )    24/1
 .نشرها في الجريدة الرسميةمن تاريخ  سنةلمدة ال تزيد على  ،ه الالئحةفي هذ

هربائية المركبات الك كل اللوائح السابقة في مجال مطابقة منتجات - اعتمادهابعد  - تلغي هذه الالئحة    24/3
 .في األسواق وضعها وبعد عرضهالمتطلبات السالمة قبل 

 النشر(   22المادة )

 .الجريدة الرسميةفي ه الالئحة نشر هذتُ 
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 (2الملحق )
  للمركبات الكهربائيةالمواصفات القياسية ب قائمة

 

 

رقم المواصفة  م
 السعودية

 أسم المواصفة باللغة اإلنجليزية أسم المواصفة باللغة العربية
 

2 SASO 
263  

الجزء األول :  –طرق اختبـار تحمل الصــــــــــــــدمات  –السيارات 
 الصدمة األمامية

motor vehicles – methods of test for 
impact strength -  Part  1 : frontal 
impact 

1 SASO 
264  

الجزء الثاني:           –طرق تحمل الصـــــدمات  –الســـــيارات 
 الصدمة الخلفية بالصادم المتحرك

Motor vehicles –methods of test for 
impact strength - Part  2 : moving 
barrier rear impact 

4 SASO 
265  

 :الجزء الثالث أ -ر تحمل الصـــــدمات طرق اختبا -الســـــيارات 
 الصدمة الجانبية

Motor vehicles -methods of test for 
impact strength -  Part  3 a : side 
impact 

3 SASO 
266  

الجزء الرابع  -طرق اختبار تحمل الصـــــــــــــدمات  -الســـــــــــــيارات 
 :متانة السقف

Motor vehicles -methods of test for 
impact strength -  Part  4 :roof 
strength 

5 SASO 
267  

 Motor vehicles -impact strength السيارات ـ تحمل الصدمات

6 SASO 
273  

الوقاية الخارجية األمامية والخلفية لســــــــيارات  أداة -الســــــــيارات 
 الركوب )الصدامات وغيرها( وطرق اختبارها.

Motor Vehicles: front and rear 
exterior protection devices for 
passenger's cars (Bum Pers etc.) 
and its methods of test. 

2 SASO 
GSO 42  

 Motor vehicles - General المتطلبات العامة -السيارات 
requirements 

8 SASO 
400  

 Motor vehicles conformity certificates شهادات المطابقة -السيارات 

1 SASO 
445  

الجزء األول: المســـــــميات والتمييز  -إطارات ســـــــيارات الركوب 
 والبيانات اإليضاحية واألبعاد واألحمال وضغوط النفخ.

Passenger car tyres - Part 1: 
Nomenclature, designation, marking, 
dimensions, load capacities and 
inflation pressure 

22 SASO 
447  

 Passenger car tyre - part 2: general الجزء الثاني : المتطلبات العامة -إطارات سيارات الركوب 
requirement 

22 SASO 
448  

 :Passenger car tyres - part 3 الثالث : طرق االختبارالجزء   -إطارات سيارات الركوب 
methods of  test 

21 SASO 
525  

 Motor vehicles - Methods of testing طرق اختبار أحزمة األمان -السيارات 
safety belts. 
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24 SASO 
526  

 Motor vehicles - safety belts أحزمة األمان -السيارات 

23 SASO 
449  

 Motor vehicles-flammability of .رهاوطرق اختبا لالشتعالقابلية األجزاء الداخلية  -السيارات 
interior materials and testing 
methods 

25 SASO 
442  

 Road vehicles - Sound signaling المواصفات الفنية -المنبهات الصوتية  -مركبات الطرق 
devices - Technical specification   

26 SASO 
469  

 Motor Vehicles – Dimensions األبعاد واألوزان  –السيارات 
and weights  

22 SASO  
GSO 279 

 Car Upholstery – Testing Methods of قماش تنجيد مقاعد السيارة –طرق اختبار فرش السيارات 
Fabric for Car Seats 

28 SASO  
GSO 280  

 Car Upholstery – Fabric for Car قماش تنجيد مقاعد السيارة –فرش السيارات 
Seats 

21 SASO 
572  

لوحات األرقام ذات الخلفية العاكســــــــة وطرق  –مركبات الطرق 
 اختبارها 

Road vehicles retro - reflective 
number plates and its methods of test 

12 SASO 
573  

 Instruction Manual for Appliances كتيب إرشادات األجهزة والمعدات
and Equipment 

12 SASO 
768  

 Motor vehicles - methods of test for طرق اختبار أقفال األبواب ومفصالتها -السيارات 
door locks and door hinges 

11 SASO 
769  

 Motor vehicles - door locks and door أقفال األبواب ومفصالتها -السيارات 
hinges 

14 SASO 
770  

 Motor vehicles - Methods of testing اختبار مرايا الرؤية الخلفية طرق -السيارات 
of rear view mirrors. 

13 SASO 
771  

 Motor Vehicles: Rearview mirrors مرايا الرؤية الخلفية. -السيارات 

15 SASO 
1066  

 Requirements for storage of motor اشتراطات تخزين إطارات السيارات
vehicle tyres 

16 SASO 
1134  

إطارات الســـــــــــــيارات متعددة األغراض والشـــــــــــــاحنات والحافالت 
ـــانـــات  -والمقطورات  ـــات والتمييز والبي الجزء األول: المســــــــــــــمي

 اإليضاحية واألبعاد واألحمال وضغوط النفخ.

Multi-Purpose Vehicles, Trucks, 
Buses and Trailers Tyres - Truck 
and Bus - Part 1:  Nomenclature, 
Designation Marking, Dimensions, 
Load Capacities and Inflation 
Pressures 

12 SASO 
1135  

إطارات الســــــــــيارات المتعددة األغراض والشــــــــــاحنات والحافالت 
 الجزء الثاني : طرق االختبار. -والمقطورات 

Multi-Purpose Vehicles, Trucks, 
Buses and Trailers Tyres - Part 2:  
Methods of Test 

18 SASO 
1136  

إطارات الســـــــــــــيارات متعددة األغراض والشـــــــــــــاحنات والحافالت 
 الجزء الثالث: المتطلبات العامة  -والمقطورات 

Multi-Purpose Vehicles, Trucks, 
Buses and Trailers Tyres - Part 3:  
General Requirements 

http://www.gso.org.sa/standards/public/standardsList.seam?stdId=472712&actionMethod=public%2FstandardsList.xhtml%3ApublicPurchase.loadStandardDetails%28%29&cid=9526
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11 SASO 
1276  

 Motor vehicles -General المتطلبات العامة لسيارات اإلسعاف -السيارات 
requirements for ambulance. 

42 SASO 
1771  

العجالت واإلطارات االحتياطية المؤقتة  -إطارات الســــــــــــــيارات 
 وطرق اختبارها.

Motor vehicles tyers - temporary use 
spare wheels /tyers and there 
methods test 

42 SASO 
1437  

 Motor Vehicles - Protection against السيارات ـ الحماية من السرقة
theft 

41 SASO 
1490  

 Motor Vehicle - Head Lamps Safety متطلبات األمان. -أنوار المصابيح األمامية للسيارات 
Requirements. 

44 SASO 
1315  

 Motor Vehicles - Head restraints and مساند الرأس وطرق اختبارها. - السيارات
method of testing . 

43 SASO 
1815  

 – Motor vehicles – Speed limiters الجزء الثاني: المتطلبات الفنية -محددات السرعة  -السيارات 
Part 2 : Technical requirements. 

45 SASO 
1816  

 Motor vehicles – speed limiters – Part اراالختب طرق :  الثالث الجزء - السرعة محددات - السيارات
3: Methods of test. 

46 
 

SASO 
GSO 
1677  

 Motor vehicles – laminated safety زجاج األمان متعدد الطبقات -السيارات 
glass 

42 SASO 
2307  

ب  :الجزء الثالث– طرق اختبار تحمل الصــدمات – الســيارات 
 :الصدمة الجانبية بالصادم المتحرك

motor vehicles – methods of test for 
impact strength – Part 3b -moving 
barrier side impact 

48 SASO 
2308  

ج  :الجزء الثالث –طرق اختبار تحمل الصدمات   –السيارات 
 : الصدمة الجانبية بالصادم المتحرك

motor vehicles – methods of test for 
impact strength – part 3c : moving 
barrier side impact 

41 SASO 
2209  

 Motor vehicles وسائل تثبيت الطفل– السيارات 
– child restraint  system 

32 SASO 
2210  

 Motor vehicles methods of testing of اختبار وسائل الطفل طرق -السيارات 
child restraint system 

32 SASO 
1444  

: المتطلبات العامة ، األولالجزء  -السـيارات محددات السرعة 
 . المطابقة، اعتماد الطراز فحص الجهاز ، شهادات

Motor vehicles – Speed limits – Part 
1 : General requirements , 
Equipment inspection , Certification 
and type approval 

31 SASO 
2249  

 Motor Vehicle – Identification المتطلبات – الرقم المميز للمركبة   –السيارات
Number (Vin) Requirements 

34 SASO 
2250  

 Motor Vehicles – World manufacturer الرمز العالمي لصانع المركبة– السيارات 
identifier code 

33 SASO 
2251  

 Motor Vehicles – VIN-Location and وضعة وتثبيته –الرقم المميز للمركبة  –السيارات 
attachment 
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35 SASO 
2252  

والســـــــحب  الموطئإطارات ســـــــيارات الركوب درجة مقامة ت كل 
 والحرارة.

Motor Vehicles Tyres – Treadwear, 
Traction and Temperature 
Resistance Grading 

36 SASO 
2253  

طرق اختبار درجة مقاومة اإلطار   –إطارات ســيارات الركوب 
 للحرارة.

Motor Vehicles Tyres – Method of 
Testing of Tire Temperature 
Resistance Grading. 

32 SASO 
ISO 3537 

 Road vehicles - Safety glazing طرق االختبارات الميكانيكية -زجاج األمان  مواد -السيارات 
materials - Mechanical tests Road 
vehicles -  

38 SASO 
ISO 3538 

 - Road Vehicles - Safety Glasses طرق اختبار الخصائص البصرية -زجاج األمان  -السيارات 
Test Methods for Optical Properties 

31 SASO 
GSO ISO 

6311 

 :الجزء األول –طرق اختبــار بطــانــات المكــابح  –الســــــــــــــيــارات 
 إجهاد القص الداخلي لمادة البطانة

Motor vehicles – methods of terting 
for broke lining – part 1 : internal 
shear strength of lining material. 

52 SASO 
GSO ECE            

13H  

نظام مكابح ســـــــيارات الركوب والســـــــيارات متعددة  -الســـــــيارات 
 األغراض

Motor Vehicles  - Braking system of 
Passenger Car and Multi Purpose 
Vehicles 

52 SASO 
GSO ECE            

13H-1 
 

الجزء األول: أداء  -االختبار لنظام  المكابح  طرق -الســـــــيارات
 المكابح

Motor Vehicles: Methods of Test for 
Braking System -- Part 1: Braking 
Performance 

51 SASO 
GSO ECE            

13H-2 

الجزء الثــاني:  -طرق االختبــار لنظــام  المكــابح  -الســــــــــــــيــارات
 الطاقة تعيين سعة أجهزة خزن  

 

Motor Vehicles: Methods of Test for 
Braking System -- Part 2: 
Determination of Capacity of Energy 
Storage Devices 

54 SASO 
GSO ECE            

13H-3 

الجزء الثــالــث:  -طرق االختبــار لنظــام  المكــابح  -الســــــــــــــيــارات
 بين محاور المركبات تعيين توزيع المكابح

 

Motor Vehicles: Methods of Test for 
Braking System -- Part 3: 
Determination of Distribution of 
Braking among the Axles of Vehicles 

53 SASO 
GSO ECE            

13H-4 

يين الجزء الرابع: تع -طرق االختبار لنظام  المكابح  -السيارات
 القفل   وظيفة األنظمة ضد

Motor Vehicles: Methods of Test for 
Braking System -- Part 4: 
Determination of Function of Anti-
Lock Systems 

55 SASO 
GSO ECE            

13H-5 

الجزء الخــامس:  -الســــــــــــــيـارات: طرق االختبــار لنظــام  المكــابح 
 الكبح  باستخدام دينامومتر القصور الذاتي تعيين أداء  بطانة  

Motor Vehicles: Methods of Test for 
Braking System --   Part 5: 
Determination of  Performance of 
Brake Lining Using Inertia 
Dynamometer 
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56 SASO 
GSO ECE            

13H-6 

: الجزء الســـــــــــادس -الســــــــــيارات: طرق االختبار لمكابح النظام 
 االلتصاق تعيين معامل

Motor Vehicles: Methods of Test for 
Braking System -- Part 6: 
Determination of Coefficient of 
Adhesion 

52 SASO 
ISO 3917 

 

 مقاومة طرق اختبار –األمان  زجاج مواد –مركبـات الطرق 
 محــاكــاةالحريق و و  والرطوبــة ارتفــاع درجــة الحرارةو  اإلشــــــــــــــعــاع

 العوامل الجوية

Road vehicles -- Safety glazing 
materials -- Test methods for 
resistance to radiation, high 
temperature, humidity, fire and 
simulated weathering 

58 SASO 
ISO 6310 

عال طريقة اختبار انف –المكابح )الفرامل(  بطانات  –السيارات 
 االنضغاط

road vehicle - brake linings - 
compressive strain test method 

51 SASO 
ISO 6312 

 

 اختبــار إجراء –بطــانــات المكــابح )الفرامــل(  –مركبــات الطرق 
 األسطوانيةالقص للمكابح القرصية و 

Road vehicles -- Brake linings -- 
Shear test procedure for disc brake 
pad and drum brake shoe assemblies 

62 SASO 
ISO 6313 

تأثير الحرارة على  –بطـانات المكابح )الفرامل(  –الســــــــــــــيـارات 
 طريقة االختبار –أبعاد وشكل لقم المكابح القرصية 

Road vehicles - brake linings - 
effects of heat on dimensions and 
form of disc brake pads - test 
procedure 

62 SASO 
GSO ISO             
4000-2 

 Passenger car tyres and rims - Part الجنوط  الثاني الجزء –إطارات وجنوط سيارات الركوب 
2: rims 

61 SASO 
GSO ISO              
4209-2 

 –والحافالت )التســـــــلســـــــل المتري( إطارات وأطواق الشـــــــاحنات 
 الجزء الثاني: األطواق

Truck and bus tyres and rims 
(metric series) -- Part 2: Rims 

64 SASO 
ISO 7141 

ختبار ا –العجالت المصنوعة من السبائك الخفيفة  –السيارات 
 الصدم

Road vehicles -- Light alloy wheels 
-- Impact test 

63 SASO 
ISO 3894  طرق  –عجالت وأطواق المركبــــات التجــــاريــــة  –الســــــــــــــيــــارات

 االختبار 

Road vehicles -- Wheels/rims for 
commercial vehicles -- Test 
methods 

65 SASO 
GSO ISO 

 3006 

عجالت ســـيارات الركوب المســـتخدمة على الطرق  –الســـيارات 
   طرق االختبار –

Road vehicles -- Passenger car 
wheels for road use -- Test methods 

66 UNECE 
Regulation 

100* 
 

 the approval of vehicles with regard 
to specific requirements for the 
electric power train 

62 UNECE 
Regulation 

12* 

 the approval of vehicles with regard 
to the protection of the driver against 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=46271
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=46271
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=46271
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 م SASO standards اسم المواصفة باللغة العربية   اإلنجليزيةاسم المواصفة باللغة 

 Electrical installations and protection against التركيبات الكهربائية والحماية ضد الصدمة الكهربية
electric shock 

 

Protection against electric shock 
- Common aspects for 
installation and equipment 

 -الحماية من الصدمة الكهربائية 
 مظاهر مشتركة للتركيبات والمعدات.

 

SASO-IEC-61140 
 

2 

Low-voltage electrical 
installations - Part 7-722: 
Requirements for special 
installations or locations - 
Supplies for electric vehicles 

التركيبات الكهربائية ذات الجهد 
( : 111-1الجزء رقم ) -المنخفض 

متطلبات التركيبات أو المواقع 
التغذية للمركبات  أجهزة –الخاصة 

 الكهربائية.

SASO-IEC-60364-7-722 
 

1 

Road vehicles -- Circuit 
breakers -- Part 1: Definitions 
and general test requirements 

 -قواطع الدائرة  -مركبات الطرق 
الجزء األول : التعاريف و 
 المتطلبات العامة لالختبار

SASO-ISO-10924-1 3 

 the steering mechanism in the event 
of impact 

68 UNECE 
Regulation 

121* 
 

 the approval of vehicles with regard 
to the location and identification of 
hand controls, tell-tales and 
indicators 

61 UNECE 
Regulation 

94* 

 the approval of vehicles with regard 
to the protection of the occupants in 
the event of a frontal collision 

22 UNECE 
Regulation  

95* 
 

 the approval of vehicles with regard 
to the protection of the occupants in 
the event of a lateral collision 

22 UNECE 
Regulation 

32* 

 The Approval Of Vehicles With 
Regard To The Behavior Of The 
Structure Of The Impacted Vehicle In 
A Rear-End Collision 

21 FMVSS 
305* 

 

 
 

Electric-Powered Vehicles: 
Electrolyte Spillage and Electrical 
Shock Protection 
*Apply the standard until the Approved as the Saudi standard. 
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 م SASO standards اسم المواصفة باللغة العربية   اإلنجليزيةاسم المواصفة باللغة 
road vehicles -- circuit 
breakers -- part 4: medium 
circuit breakers with tabs 
(blade type), form cb15 

 -قواطع الدائرة  -مركبات الطرق 
الجزء الرابع : قواطع الدائرة 

المتوسطة مع عروة )نوع نصلي(، 
 20من سي بي 

 
SASO-ISO-10924-4 

 

0 

Electrical systems for electric road vehicles  الشحن أنظمة –الكهربائية  الكهربية لمركبات الطرق األنظمة.  
- Charging systems.      

Low-voltage switchgear and 
controlgear assemblies - Part 
7: Assemblies for specific 
applications such as marinas, 
camping sites, market squares, 
electric vehicles charging 
stations. 

معدات الوصل والفصل  تجميعات
زء الج -والتحكم ذات الجهد المنخفض

معينة مثل  ألغراض: تجميعات 1
المراسي ومواقع التخييم وساحات 
التسوق ومحطات شحن المركبات 

 الكهربائية 

SASO IEC TS 61439-7  
 

0 

Electric vehicle conductive 
charging system - Part 1: 
General requirements 

لشحن الكهربائي الموصل نظام ا
( : متطلبات 2الجزء رقم ) -للمركبة 

 .عامة
 

 

SASO-IEC-61851-1 
 

6 

Electric vehicle conductive 
charging system - Part 21: 
Electric vehicle requirements for 
conductive connection to an 
a.c./d.c. supply  

نظام الشحن الكهربائي الموصل 
( : 12الجزء رقم ) -للمركبة 

متطلبات المركبة الكهربائية لالتصال 
الموصل بمصدر تغذية ذو تيار 

 متردد/ مستمر

SASO-IEC-61851-21 
 

1 

Electric vehicle conductive 
charging system - Part 22: AC 
electric vehicle charging station 

نظام الشحن الكهربائي الموصل 
( : مركز 11رقم ) الجزء -للمركبة 

شحن مركبة كهربائية مغذط بتيار 
 متردد

SASO-IEC-61851-22 
 

1 

Electric vehicle wireless power 
transfer (WPT) systems - Part 
1: General requirements  

الالسلكية لنقل الطاقة  األنظمة
 –الخاصة بالمركبات الكهربائية 

 الجزء رقم
 : متطلبات عامة(2) 

 
SASO-IEC-61980-1 

 

1 

Electric vehicle conductive 
charging system - Part 23: DC 
electric vehicle charging station 

نظام الشحن الكهربائي الموصل 
: محطة شحن 13الجزء - للمركبة

 تيار مستمر بمركبة كهربائية 

SASO IEC 61851-23 
 

24 
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 م SASO standards اسم المواصفة باللغة العربية   اإلنجليزيةاسم المواصفة باللغة 
Electric vehicle conductive 
charging system - Part 24: 
Digital communication between 
a d.c. EV charging station and 
an electric vehicle for control of 
d.c. charging 

نظام الشحن الكهربائي الموصل 
: التوصيل 10 الجزء - للمركبة

الرقمي بين محطة شحن المركبة 
ئية بتيار مستمر ونظام التحكم الكهربا

في شحن المركبة الكهربائية يتار 
 مستمر 

SASO IEC 61851-24 
 

22 

شحن السيارات بو  ،.D.C الخاصة بـ المقابسالقابسات و لألغراض المنزلية وما شابهها، و  حاويات األجهزةصناديق و الالمفاتيح و 
 االت الخاصة بهبما في ذلك الموصِّ  ،الكهربائية

Switches, boxes and enclosures for household and similar purposes, plugs and socket 
outlets for D.C. and for the charging of electrical vehicles including their connectors 

Plugs, socket-outlets, vehicle 
connectors and vehicle inlets - 
Conductive charging of electric 
vehicles - Part 1: General 
requirements 

القوابس، منافذ المقابس، موصالت 
 –المركبات ومداخل المركبات 

 –موصل الشحن للمركبات الكهربائية 
 : المتطلبات العامة2الجزء

 
 

SASO GSO IEC 62196-1 
 

21 

Plugs, socket-outlets, vehicle 
connectors and vehicle inlets - 
Conductive charging of electric 
vehicles - Part 2: Dimensional 
compatibility and 
interchangeability requirements 
for a.c. pin and contact-tube 
accessories 

القابسات والمقابس ووصالت المركبة 
الشحن التوصيلي  -ل المركبة ومداخ

: 1الجزء  -للمركبات الكهربائية 
توافق األبعاد ومتطلبات قابلية التبادل 

لمسمار التيار المتردد وملحقات 
 صمام التالمس

 

SASO GSO IEC 62196-2 
 

23 

Plugs, socket-outlets, vehicle 
connectors and vehicle inlets - 
Conductive charging of electric 
vehicles - Part 3: Dimensional 
compatibility and 
interchangeability requirements 
for d.c. and a.c./d.c. pin and 
contact-tube vehicle couplers 

 وصالت المركبةالقابسات والمقابس و 
الشحن التوصيلي  -ومداخل المركبة 

: 1الجزء  -للمركبات الكهربائية 
توافق األبعاد ومتطلبات قابلية التبادل 

لمسمار التيار المستمر ومستمر/ 
متردد و صمام التالمس للمقرنات 

 المركبة

SASO IEC 62196-3  
 

20 
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 م SASO standards اسم المواصفة باللغة العربية   اإلنجليزيةاسم المواصفة باللغة 
Road vehicles -- Fuse-links -
- Part 1: Definitions and 
general test requirements 

أسالك  -مركبات الطرق الوعرة 
: تعاريف 2الجزء  -المصاهر 

 ومتطلبات اختبار عامة

SASO-ISO-8820-1 
 

20 

Road vehicles -- Fuse-links -
- Part 6: Single-bolt fuse-links 

أسالك  -مركبات الطرق الوعرة 
: أسالك 6الجزء  -المصاهر 

 مفردمصاهر بمسمار 

SASO-ISO-8820-6 26 

Low-voltage fuses - Part 1: 
General requirements 

مصاهر الجهد المنخفض الجزء 
 األول: المتطلبات العامة.

SASO-IEC-60269-1 
 

21 

Circuit breakers - Switched 
protective earth portable 
residual current devices for 
class I and battery powered 
vehicle applications  

أدوات الوقاية  -قواطع الدائرة 
األرضية المحمولة القابلة للوصل 

والفصل والتي تعمل بالتيار المتبقي 
والمغذاة ( Iلتطبيقات المركبات فئة )

 ببطارية

SASO-IEC-62335 21 

 Electromagnetic compatibility  EMC  التوافق الكهرومغناطيسي 
Electric vehicle conductive 
charging system - Part 21-1 
Electric vehicle on-board 
charger EMC requirements for 
conductive connection to AC/DC 
supply 

نظام الشحن الكهربائي الموصل 
: متطلبات  2-12الجزء -للمركبة

التوافق الكهرومغناطيسي للشاحن 
المركب علي المركبات الكهربية 
التصال الموصل لمصدر تيار 

 متردد/ مستمر

SASO IEC 61851-21-1  
 

21 

Electric vehicle conductive 
charging system - Part 21-2: 
Electric vehicle requirements for 
conductive connection to an 
AC/DC supply - EMC 
requirements for off-board 
electric vehicle charging 
systems 

نظام الشحن الكهربائي الموصل 
متطلبات :  1-12 الجزء -للمركبة

التوافق الكهرومغناطيسي لشاحن 
المركبات الكهربية التصال الموصل 

 -دد/ مستمرلمصدر تيار متر 
متطلبات التوافق الكهرومغناطيسي 
ألنظمة شحن المركبات الكهربائية 

 الخارجية 

SASO IEC 61851-21-2  
 

14 

International Electrotechnical 
Vocabulary (IEV) – Chapter 
161: Electromagnetic 
compatibility 

 المفردات الدولية الكهروتقنية
(IEV)- التوافق  262 الفصل :

 الكهرومغناطيسي

 
 

SASO IEC 60050-161 
 

12 
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 م SASO standards اسم المواصفة باللغة العربية   اإلنجليزيةاسم المواصفة باللغة 
 Cables for electric road vehicles   الكابالت الكهربائية لمركبات الطرق الكهربائية 

Road vehicles -- 60 V and 
600 V single-core cables -- 
Part 1: Dimensions, test 
methods and requirements for 
copper conductor cables 

الكابالت األحادية  -مركبات الطرق 
 644فولت و  64القلب ذات جهد 

: األبعاد وطرق 2الجزء  -فولت 
االختبار والمتطلبات الخاصة 

 بكابالت النحاس الموصلة

SASO-GSO ISO 6722-1 

 

11 

Road vehicles -- 60 V and 
600 V single-core cables -- 
Part 2: Dimensions, test 
methods and requirements for 
aluminum conductor cables 

الكابالت األحادية  -مركبات الطرق 
 644فولت و  64القلب ذات جهد 

: أبعاد كابالت 1الجزء  -فولت 
األلومنيوم الموصلة وطرق اختبارها 

 ومتطلباتها

SASO-GSO ISO 6722-2 
 

13 

Wiring and connectors for 
electric road vehicles 

تمديدات ووصالت مركبات الطرق 
 الكهربائية

SASO-IEC-TR-60783 10 

Road vehicles -- Multi-core 
connecting cables -- Part 1: 
Test methods and 
requirements for basic 
performance sheathed cables 

 كابالت -مركبات الطرق الوعرة 
: 2الجزء  -التوصيل متعددة القلوب 

طرق اختبار ومتطلبات األداء 
 األساسي للكابالت المغلفة

 

 
SASO-ISO-4141-1 

 

10 

Road vehicles -- Multi-core 
connecting cables -- Part 2: 
Test methods and 
requirements for high 
performance sheathed cables 

كابالت  -مركبات الطرق الوعرة 
: 1الجزء  -التوصيل متعددة القلوب 

طرق اختبار ومتطلبات األداء 
 العالي للكابالت المغلفة

 

SASO-ISO-4141-2 
 

16 

Road vehicles -- Multi-core 
connecting cables -- Part 3: 
Construction, dimensions and 
marking of unscreened 
sheathed low-voltage cables 

كابالت  -الطرق الوعرة مركبات 
: 3الجزء  -التوصيل متعددة القلوب 

التركيب واألبعاد ووسم الكابالت 
للجهد المنخفض المغلفة وغير 

 محجبة

 
 

SASO-ISO-4141-3 
 

11 
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 م SASO standards اسم المواصفة باللغة العربية   اإلنجليزيةاسم المواصفة باللغة 
Road vehicles -- Multi-core 
connecting cables -- Part 4: 
Test methods and 
requirements for coiled cable 
assemblies 

كابالت  -مركبات الطرق الوعرة 
: 0الجزء  -التوصيل متعددة القلوب 

طريقة اختبار المفاصل ومتطلبات 
 تجميعات الكابالت ذات ملفات

SASO-ISO-4141-4 
 

11 

Road vehicles -- Round, 
sheathed, 60 V and 600 V 
screened and unscreened 
single- or multi-core cables -- 
Test methods and 
requirements for basic- and 
high-performance cables 

الكابالت  --مركبات الطرق الوعرة 
المستديرة متعددة األقطاب المغلفة 

فولت  64غير المحجبة لجهود 
طرق اختبار  --فولت  644و

ومتطلبات أداء الكابالت األساسي 
 والعالي

SASO-ISO-14572 
 

11 

Conductors of insulated cables 
- Data for AWG and KCMIL 
sizes 

 

موصالت الكابالت المعزولة ? 
بيانات أحجام النظام األمريكي 

( AWGلمحددات القياس لألسالك )
وألحجام ولمقاسات الموصالت 

 .KCMILبوحدات 

SASO-IEC-TR-62602 
 

11 

 Safety Requirements متطلبات السالمة
Effects of current on human 
beings and livestock - Part 1: 
General aspects 

 

تأثيرات التيار على الجنس البشرط 
الجزء األول : سمات  -والحيوانات 

 عامة
 

 
SASO-IEC-TS-60479-1 

 

34 

Effects of current on human 
beings and livestock - Part 2: 
Special aspects 

تأثيرات التيار المار خالل الجسم 
الجزء الثاني: سمات  -البشرط 
 خاصة

 

SASO-IEC-60479-2 32 

General requirements for 
residual current operated 
protective devices 

المتطلبات العامة ألجهزة الحماية 
 العاملة بالتيار المتبقي

 

SASO-IEC-TR-60755 
 

31 
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 م SASO standards اسم المواصفة باللغة العربية   اإلنجليزيةاسم المواصفة باللغة 
Electrically propelled road 
vehicles -- Connection to an 
external electric power supply 
-- Safety requirements 

 - مركبات الطرق المدفوعة كهربائًيا
التوصيل لمصدر قدرة كهربية 

 متطلبات السالمة  –خارجي 

SASO ISO 17409 
 

33 

Electrically propelled road 
vehicles -- Safety 
specifications -- Part 1: On-
board rechargeable energy 
storage system (RESS) 

 -مركبات الطرق المدفوعة كهربائًيا 
: 2الجزء  -مواصفات السالمة 

نظام تخزين الطاقة الداخلي القابل 
 إلعادة الشحن

 

SASO GSO ISO 6469-1 
 

30 

Electrically propelled road 
vehicles -- Safety 
specifications -- Part 2: 
Vehicle operational safety 
means and protection against 
failures 

 -مركبات الطرق المدفوعة كهربائًيا 
: 1الجزء  -مواصفات السالمة 

وسائل سالمة تشغيل المركبات 
 والحماية من األعطال

 

SASO GSO ISO 6469-2 
 

30 

Electrically propelled road 
vehicles -- Safety 
specifications -- Part 3: 
Protection of persons against 
electric shock 

-مركبات الطرق المدفوعة كهربائًيا 
: 3الجزء  -مواصفات السالمة 

حماية األشخاص من الصدمة 
 الكهربائية

 

SASO GSO ISO 6469-3 
 

36 

Basic and safety principles for 
man-machine interface, 
marking and identification - 
Identification of equipment 
terminals, conductor 
terminations and conductors 

تمييز أطراف توصيل المعدات 
ونهايات الموصالت الخاصة، 

شاماًل األسس العامة لنظام رقمي 
 حرفي 

 

SASO GSO IEC 60445 
 

31 

Degrees of protection provided 
by enclosures (IP Code) 

درجات الحماية التي توفرها األغلفة 
 (IPالخارجية )النظام الرمزي 

 

SASO-GSO-IEC-60529 
 

31 

  Measurements of electrical vehicle performance    قياسات أداء المركبة الكهربائية 
Electric road vehicles -- Road 
operating characteristics 

 –مركبات الطرق الكهربائية 
 التشغيل على الطريق خصائص

SASO-ISO-8715 
 

31 

https://wasif.saso.gov.sa/Pages/User/StandardInfo.aspx?ref=xc354345XS53x4_23275x6yty34554sfswet
https://wasif.saso.gov.sa/Pages/User/StandardInfo.aspx?ref=xc354345XS53x4_23275x6yty34554sfswet
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 م SASO standards اسم المواصفة باللغة العربية   اإلنجليزيةاسم المواصفة باللغة 
Electric road vehicles -- 
Reference energy consumption 
and range -- Test procedures 
for passenger cars and light 
commercial vehicles 

 -مركبات الطرق الكهربائية 
 -استهالك ومدط الطاقة المسترجعة 
إجراءات االختبار لسيارات الركوب 

 والمركبات التجارية الخفيفة

SASO-ISO-8714 
 

04 

 Electric road vehicle – Vocabulary المفردات –سيارة الطرق الكهربائية     
Electrically propelled road 
vehicles -- Vocabulary 

 -مركبات الطرق المدفوعة كهربائيًا 
 المفردات

SASO-ISO-TR-8713 02 

International Electrotechnical 
Vocabulary - Part 482: 
Primary and secondary cells 
and batteries  

 -المفردات الدولية الكهرتقنية 
: الخاليا األولية 011الفصل 

 والثانوية والبطاريات )النضائد(
 

SASO-IEC-60050-482 01 

  Batteries      بطارياتال
Electrically propelled road 
vehicles -- Test specification 
for lithium-ion traction battery 
packs and systems -- Part 1: 
High-power applications 

محركات الطرق ذات الدفع 
مواصفة االختبار  -الكهربائي 

الخاصة بحزم ونظم بطارية سحب 
: التطبيقات 2الجزء  -أيون الليثيوم 
 العالية القدرة

SASO- GSO ISO 12405-1 
 

03 

Electric vehicle battery swap 
system - Part 1: General and 
guidance  

نظام مبادلة بطارية المركبة الكهربية 
 : عام واسترشادي 2الجزء  –

SASO IEC TS 62840-1 
 

00 

Electric vehicle battery swap 
system - Part 2: Safety 
requirements  

نظام مبادلة بطارية المركبة الكهربية 
 : متطلبات السالمة  1الجزء  –

SASO IEC 62840-2 
 

00 

Electrically propelled road 
vehicles -- Test specification 
for lithium-ion traction battery 
packs and systems -- Part 2: 
High-energy applications 

 -مركبات الطرق المدفوعة كهربائًيا 
مواصفة االختبار لحزم ونظم بطارية 

: 1الجزء  -سحب أيون الليثيوم 
 التطبيقات العالية الطاقة

 
 

 

SASO GSO ISO 12405-2 
 

06 

https://www.iso.org/standard/55745.html
https://www.iso.org/standard/55745.html
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 م SASO standards اسم المواصفة باللغة العربية   اإلنجليزيةاسم المواصفة باللغة 
Electrically propelled road 
vehicles -- Test specification 
for lithium-ion traction battery 
packs and systems -- Part 3: 
Safety performance 
requirements 

 -مركبات الطرق المدفوعة كهربائًيا 
مواصفة االختبار الخاصة بحزم 
 -ونظم بطارية سحب أيون الليثيوم 

 : متطلبات أداء السالمة3الجزء 

SASO GSO ISO 12405-3 
 

01 

Secondary batteries (except 
lithium) for the propulsion of 
electric road vehicles - Part 4: 
Safety requirements of nickel-
metal hydride cells and 
modules. 

البطاريات الثانوية )باستثناء 
بطاريات الليثيوم( لدفع مركبات 

 :0الجزء - الطرق الكهربائية
متطلبات السالمة لخاليا والموديالت 

 من النيكل والمعدن المهدرج 

SASO IEC 61982-4 
 

01 

secondary batteries (except 
lithium) for the propulsion of 
electric road vehicles - 
performance and endurance 
tests 

البطاريات الثانوية )باستثناء 
بطاريات الليثيوم( لدفع مركبات 

اختبارات  -الطرق الكهربائية 
 التحمل واألداء.

SASO-IEC-61982 
 

01 

Safety of primary and 
secondary lithium cells and 
batteries during transport 

سالمة بطاريات وخاليا الليثيوم 
 االبتدائية والثانوية أثناء النقل

SASO-IEC-62281 
 

04 

Secondary lithium-ion cells for 
the propulsion of electric road 
vehicles - Part 1: Performance 
testing  

 الليثيوم الثانوية لدفع - خاليا أيون
ء الجز  -مركبات الطرق الكهربائية 

 : اختبار األداء2

SASO-IEC-62660-1 02 

Secondary lithium-ion cells for 
the propulsion of electric road 
vehicles - Part 2: Reliability 
and abuse testing 

دفع الثنائية ل الليثيوم -خاليا أيون 
ء الجز  -مركبات الطرق الكهربائية 

: اختبار الموثوقية واالستعمال 1
 الخاطئ

SASO-IEC-62660-2 
 

01 

Safety requirements for 
secondary batteries and battery 
installations - Part 3: Traction 
batteries 

متطلبات السالمة للبطاريات الثانوية 
: 3الجزء  –وتركيبات البطاريات 

 بطاريات الجر 

SASO -IEC 62485-3 03 
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 م SASO standards اسم المواصفة باللغة العربية   اإلنجليزيةاسم المواصفة باللغة 
Secondary cells and batteries 
containing alkaline or other 
non-acid electrolytes - Sealed 
nickel-cadmium prismatic 
rechargeable single cells 

 

 خاليا الثانوية المحتويةالبطاريات وال
علي مواد قلوية أو اليكتروليتات 

الخاليا  -حمضية  أخرط  غير
المنشورية األحادية القابلة العادة 
الشحن المحكمة والمصنعة من 

 النيكل كادميوم

 
SASO-IEC-60622 

 

00 

Secondary cells and batteries 
containing alkaline or other 
non-acid electrolytes - Guide 
to designation of current in 
alkaline secondary cell and 
battery standards 

البطاريات والخاليا الثانوية المحتوية 
على مواد قلوية أو اليكتروليتات 

دليل تحديد  -غير حمضية أخرط 
التيار في مواصفات البطاريات 

 والخاليا الثانوية المحتوية على قلوي

 
SASO-IEC-61434 

 

00 

Secondary cells and batteries 
containing alkaline or other 
non-acid electrolytes - Safety 
requirements for portable 
sealed secondary cells, and for 
batteries made from them, for 
use in portable applications - 
Part 1: Nickel systems 

البطاريات والخاليا الثانوية المحتوية 
على مواد قلوية أو اليكتروليتات 

متطلبات  -غير حمضية أخرط 
األمان للبطاريات والخاليا الثانوية 
المحكمة والمحمولة والبطاريات 
المصنعة منهم ، لالستخدام في 

 أنظمة: 2التطبيقات المحمولة الجزء 
 النيكل 

SASO-IEC-62133-1 
 

06 

Secondary cells and batteries 
containing alkaline or other 
non-acid electrolytes - Safety 
requirements for portable 
sealed secondary lithium cells, 
and for batteries made from 
them, for use in portable 

Part 2: Lithium  -applications 
systems 

لبطاريات والخاليا الثانوية المحتوية 
على مواد قلوية أو اليكتروليتات 

متطلبات  -غير حمضية أخرط 
األمان للبطاريات والخاليا الثانوية 
المحكمة والمحمولة والبطاريات 
المصنعة منهم ، لالستخدام في 

 أنظمة: 2التطبيقات المحمولة الجزء 
 الليثيوم

 
 

SASO-IEC-62133-2 
 

01 
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 م SASO standards اسم المواصفة باللغة العربية   اإلنجليزيةاسم المواصفة باللغة 
Secondary cells and batteries 
containing alkaline or other 
non-acid electrolytes - Design 
and manufacturing 
recommendations for portable 
batteries made from sealed 
secondary cells  

البطاريات والخاليا الثانوية المحتوية 
على مواد قلوية أو اليكتروليتات 

توصيات  -ية أخرط غير حمض
التصميم والتصنيع للبطاريات 
المحمولة المصنعة من الخاليا 

 الثانوية المحكمة
 

 
SASO-IEC-TR-62188 

 

01 

Possible safety and health 
hazards in the use of alkaline 
secondary cells and batteries - 
Guide to equipment 
manufacturers and users 

السالمة والصحة المحتملة مخاطر 
عند استخدام البطاريات والخاليا 

دليل الصناع  - الثانوية القلوية
 والمستخدمين

SASO-IEC-TR-61438 
 

01 

Road vehicles      مواصفات عامة لمركبات الطرق 
Road vehicles -- Vehicle to 
grid communication interface -
- Part 1: General information 
and use-case definition 

واجهة االتصال  –مركبات الطرق 
: المعلومات العامة 2الجزء -الشبكي 

 وتعريف حالة االستخدام
 

SASO GSO ISO 15118-1 
 

62 

Road vehicles -- Vehicle-to-
Grid Communication Interface 
-- Part 2: Network and 
application protocol 
requirements 

واجهة االتصال  –الطرق  مركبات
: متطلبات 1 الجزء –الشبكي 

 برتوكول التطبيق والشبكة 

SASO ISO 15118-2 
 

61 

Road vehicles -- Vehicle to 
grid communication interface -
- Part 3: Physical and data link 
layer requirements 

واجهة االتصال  –مركبات الطرق 
متطلبات طبقة  : 3الجزء –الشبكي 

 ربط البيانات والربط المادي

SASO ISO 15118-3 
 

63 

Vehicles, boats and internal 
combustion engines - Radio 
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 م SASO standards اسم المواصفة باللغة العربية   اإلنجليزيةاسم المواصفة باللغة 
Vehicles, boats and internal 
combustion engines - Radio 
disturbance characteristics - 
Limits and methods of 
measurement for the protection 
of on-board receivers 

المركبات و الزوارق ومحركات 
خصائص  -االحتراق الداخلي 

الحدود   - الراديوياالضطراب 
وطرق القياس لحماية أجهزة االستقبال 

 الداخلية .
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 (1الملحق )
 المتطلبات األساسية للمركبات الكهربائية

 
 متطلبات السالمة  2

علـــــى تقليـــــل الحـــــوادث والوفيـــــات والصـــــدمات الكهربائيـــــة التـــــي متطلبـــــات الســـــالمة للمركبـــــات الكهربائيـــــة تعمـــــل 
 ،ج بســـــبب تســـــرب الكهربـــــاء مـــــن البطاريـــــات، وتســـــرب مكونـــــات البطاريـــــة فـــــي مقصـــــورة الركـــــابنـــــتُ ن ت  أيمكـــــن 

  الصدمات الكهربائية.من و 

 الكهربائية ضد الصعقاتالحماية  2/2

لتفكيك غير قابلة للفتح أو االصلب والحاجز وغيرها،  العازل ن تكون األجزاء الموصلة للكهرباء مثلأيجب  -
 مختص.مؤهل ال من قبل شخص إ أو اإلزالة

 يزالة باقإو مزودة ب لية إقفال مع أرضية المركبة مزودة ب لية إقفال، أسفل أ التي ن تكون الموصالتأيجب  -
 دوات خاصة لفصل الموصل. أنات باستخدام المكوِّ 

 (V/AC)فولت تيار مستمر 64من قلأو أللكهرباء يساوي  ةجزاء الموصلالكهربائي لألن يكون الجهد أيجب  -
 ل.خالل ثانية بعد فصل الموصِّ  (V/DC) فولت تيار متردد 34قل من أ وأ

 غير المباشر ضد التماس الكهربائيالحماية  2/1

نتج يً  مع الهيكل حتى الوسليم من آبشكل  مربوطة ،لة للكهرباء المكشوفةجزاء الموصِّ ن تكون األأيجب  -
 خطر محتمل.أي عنها 

قل من أهيكل السيارة الكهربائية و  ،معزولةالغير لة للكهرباء جزاء الموصِّ ن تكون المقاومة بين األأيجب  -
 مبير.أ 4.1هناك تدفق للتيار ال يقل عن يكون عندما  ، وذلكومأ 4.2

 مقاومة العزل 2/4

 .العمر التشغيلي للمركبةل الديها متانة كافية طو  ،اميكانيكيقوية يجب توفير حماية 
 (REESSنظام تخزين الطاقة القابل للشحن ) 2/3

دا بالنظام  يكون يجب أن -  circuit) قواطع الدوائر الكهربائية أو (Fusesالمصهرات )مثل  حمايةوسائل مزوَّ
breakers). 

بمروحة تهوية أو قناة تهوية لمنع تراكم غاز  - ج غاز الهيدروجيننت  التي قد تُ  -يجب تزويد البطارية  -
 الهيدروجين.

  حرارة زائدة REESS نظام الـ ُيولِّدأالَّ يجب  -
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 الميكانيكية ل الصدماتتحم   2/5

 اختبار الصدم األمامي 2/5/2
ــــــات  ــــــود  حــــــد اإلزاحــــــةتحــــــدد هــــــذه المتطلب ــــــة للمق ــــــى)الخلفي ــــــداخل إل ــــــكبعــــــد الصــــــدم األمــــــامي (ال ــــــل  ، وذل لتقلي

مى مــــــع قــــــاس إصــــــابات الجســــــم باســــــتخدام الــــــد  تُ ، و فــــــي الصــــــدر أو الرقبــــــة أو الــــــرأس إصــــــاباتاحتمــــــال وقــــــوع 
ب المحلـــــــول ر  قـــــــاس كميـــــــة تســـــــباإلضـــــــافة إلـــــــى ذلـــــــك، تُ و  أخـــــــرط،وصـــــــالت نـــــــبض كهربائيـــــــة وأجهـــــــزة قيـــــــاس 

 .ومدط فعالية الحماية الكهربائية لكتروليت(إ) يالكهربائ
 الميكانيكية الحماية 2/5/2/2

 :يجب التحقق مما يليف، ماميبعد اختبار الصدم األ
من خطر أو شدة تضاعف  يمكن أن قود المواجه للسائقحواف حادة بسطح الم   أييكون هناك  الَّ أ -

 مم. 211قل من أزاحة المقود إن تكون أويجب  ،اإلصابات

 الركاب.على خطورة  يشكلقد مما نات صلبة في مقصورة الركاب مكوِّ  أييوجد  أالَّ  -

 .الصدم ثناء اختبارأبواب الجانبية للمركبة فتح األنال تأ -

 .دواتأأية بواب بسهولة بعد الصدم بدون استخدام فتح األنن تأ -

 الركاب لن يتعرضوا ألي إصابات خطيرة. أنبمية داء للد  معايير األ بيِّنتُ ن أ -
 الكهربائية الحماية 2/5/2/1

  الكهربائيةالصعقة ضد الحماية  2/5/2/1/2

 كهربائية: صعقةأي حدوث لتفادي يجب مراعاة الشرطين أدناه 

و  2Vو  1V(الجهود تكون قيمة  بحيث، منخفضة قدر اإلمكان (الفولتية) الجهود الكهربائية أن تكون -
b(V  متردد فولت تيار 34مساوية أو أقل من (AC/V،)  مستمر فولت تيار 64أو(DC/V). 

  (W.hوات. سا )جول ) 1.4ما يمكن، وأالَّ يتجاوز أقل المرتفعيكون مجموع الطاقة في الجهد  أن -

 الحماية المادية 2/5/2/1/1

وم أ 4.2لة المكشوفة وهيكل المركبة الكهربائية أقل من جزاء الموصَّ تكون المقاومة بين جميع األ أنيجب  -
 مبير أ 4.1 ال يقل عنعندما يكون تدفق التيار 

مع األجزاء ذات  -التماس المباشر  حماية ضددرجة لة مزودة بالموصَّ  تكون جميع األجزاء أنيجب  -
 .IPXXB ال تقل عن - الجهد المرتفع

 



 43-40-21-261-م.إ
 

 74من  32الصفحة 

 

 الفصلمقاومة  2/5/2/1/4

/فولت من أوم 244 يوهيكل السيارة الكهربائية ه جهود القضبانبين  الفاصلتكون القيمة الدنيا لمقاومة  أنيجب 
 .جهد التشغيل لقضبان التيار المتناوب/ فولت من أوم 044ال تقل عن و  التشغيل لقضبان التيار المستمر،جهد 

 ( األلكتروليتانسكاب المحلول الكهربائي ) 2/5/2/4

ب ، وذلك لتجن  ٪1 يزيد عن الَّ أللمحلول الكهربائي )األلكتروليت( و  بتسر  يحدث  الَّ أيجب عند وقوع اصطدام، ف
 . اهلل قدراإلصابات والوفيات ال  للحد منوذلك  ،كهربائيةصعقة و أحدوث حريق 

 الشحنتخزين  ب من نظامتزيد نسبة التسر   الَّ أو  ،داخل مقصورة القيادة لأللكتروليتيحدث تسرب  الَّ أ كذلك يجبو 
 .الجر المفتوحةبطاريات ستثنى من ذلك ويُ  ،مادطصدقيقة بعد اال 34م وحتى ادطصاال وقوعثناء أ ٪1عن 
 تقييد نظام تخزين الطاقة القابل للشحن 2/5/2/3

ــــــة  أييــــــدخل  الَّ أيجــــــب   Rechargeable (REESS) لشــــــحنلجــــــزء مــــــن نظــــــام تخــــــزين الطاقــــــة القابل
Energy Storage systems –  هبعد أو الحادث أثناءلى مقصورة الركاب إ -نتيجة لالصطدام. 

 الصدمة الخلفية 2/5/1

 والغــــرض مــــن ،وفيــــات أو إصــــاباتقــــود لتقليــــل احتمــــال وقــــوع ماميــــة للم  زاحــــة األهــــذه المتطلبــــات حــــد اإلد تحــــدِّ 
ــــك ــــق والتســــمم ذل ــــة الركــــاب مــــن خطــــر الحري ــــ ةالصــــعقو أ ،هــــو حماي ــــول عــــن تســــر   ةالناجمــــ ةالكهربائي ب المحل

  .هو بعداالصطدام أ أثناء ، وذلك( داخل مقصورة القيادةاأللكتروليتالكهربائي )
 رثر الميكانيكياأل   2/5/1/2

 دناه:أالموضحة  المتطلباتالمركبة  تستوفين أيجب عند حدوث الصدمة الميكانيكية، فإنه 
 مم.  10زاحة الخلفية عن تقل اإل الَّ أو  ،للركاب إصابات أي يزاحة الطولية للمقود فب اإلسب  ت  عدم  -

 .الصدمات ثناء اختبارأبواب الجانبية للمركبة األعدم انفتاح  -

 .دواتأ أيبدون استخدام  الصدمة بواب بسهولة بعداألانفتاح  -

 الصدمة الجانبية 2/5/4

لـــــــى و  ،الجـــــــانبياالصـــــــطدام عنـــــــد وقـــــــوع حمايـــــــة الركـــــــاب إلـــــــى هـــــــذه المتطلبـــــــات تهـــــــدف  الحـــــــد مـــــــن خطـــــــورة ا 
ـــــــــى و الشـــــــــديدة، أالبســـــــــيطة صـــــــــابة اإل ـــــــــ تتضـــــــــمن نهـــــــــاأباإلضـــــــــافة إل الصـــــــــعقة ب المتطلبـــــــــات الالزمـــــــــة لتجن 

 .الكهربائية
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  الجانبي االستاتيكي الصدم 2/5/4/2

 الصطداما وتقليل اإلصابات أو الوفيات الناجمة عن ،يجب تقوية األبواب الجانبية للحد من تأثير قوط الصدم -
 الجانبي.

وذلك  ة،والمواصفات القياسية ذات العالق متطلبات اللوائح الفنيةلبواب متانة الهيكل واأل تستوفين أيجب  -
 : بحيث ،المؤثرة عليها طالمركبة المتصاص القو  مقاومةمدط إلظهار 

 كغ. (2414)للصدم أكثر من  األوليةتكون المقاومة  (أ

 كغ. (2014)تكون المقاومة المتوسطة للصدم أكثر من  (ب

يهما أ ،كغ (3210) على منأ أو ،الوزن الفارغ للمركبة من ضعفتكون قيمة مقاومة الصدم أعلى  (ج
 قل.أ

 الجانبي  الديناميكي الصدم 2/5/4/1

حال  يفقد تقع  ةشديد أخطار ةأيلحماية الركاب من  بشكل كاف   قويةبواب الجانبية تكون األ أنيجب  -
لة مىالجسم باستخدام الد   إصاباتقاس وتُ انقالب المركبة،  أوالجانبي االصطدام  ت نبض صالو  ب الموصَّ
 .طخر أقياس وبأية أجهزة كهربائية 

بين  إصابة خطيرةيمكن أن تتسبَّب في حدوث في مقصورة الركاب  ةنات صلبمكوِّ  ةأييوجد  الَّ أيجب  -
 د.اختبار الصدم المحدَّ  إجراء بعد ، وذلكالركاب

 أثناءقوط للسض الركاب يتعرَّ  الكي  ، وذلكلم تتعرض للصدم يبواب الجانبية التفتح األنال تأيجب  -
 . االصطدام

بعد اختبار الصدمة  ( "الحماية الكهربائية" وذلك2/0/2/1البند ) يالموضحة فاستيفاء المتطلبات يجب  -
 .محتملة كهربائيةصعقات الجانبية لتجنب حدوث 

 متانة السقف 2/5/4/4

الوفيـــــــــات مخـــــــــاطر لتقليـــــــــل  ، وذلـــــــــكســـــــــقف مقصـــــــــورة الركـــــــــاب ةهـــــــــذه المتطلبـــــــــات اشـــــــــتراطات متانـــــــــُتحـــــــــدِّد 
قصـــــى أزيـــــد ي الَّ أيجـــــب و  ،كـــــغ (1111) عـــــن كتلتهـــــا قـــــلتمركبـــــة  أي انقـــــالبحـــــوادث عنـــــد وقـــــوع  واإلصـــــابات

لمواصـــــــفات القياســـــــية ذات ل وفقـــــــاعنـــــــد اختبارهـــــــا  ، وذلـــــــكمـــــــم (211)عـــــــن  الصـــــــطدامابعـــــــد للســـــــقف زاحـــــــة إ
 .(2الواردة في الملحق ) العالقة
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 متطلبات األداء للمركبات الكهربائية 1
 متطلبات األداء الكهربائي 1/2

 (.2رقم )الملحق  يق ودورات االختبار الموضحة فائلطر  وفقااستهالك الطاقة الكهربائية قاس يُ  -

 هو، و لمبيعاتلالتسويقية المواد  يفقط ف المبيَّنمتطلبات هذه الالئحة هو ل وفقاس يالمق المدط الكهربائي -
 . الذي يجب أن يستخدم في الحسابات

 ُيقرَّبوالمدط بالكيلومتر، و  ،(km/Wh، )(كمس/.واط) بوحدة استهالك الطاقة الكهربائية ر عنعبَّ يجب أن يُ  -
 .قرب عدد صحيحألى إ

فُيجرط  ،٪0القيمة المعلن عنها من الصانع بنسبة تزيد عن سة من الطاقة الكهربائية يالقيمة المق كانتذا إ -
 - لطرازا إلنتاجكقيمة معتمدة  - القيمة المعلن عنها من الصانع وُتعتم د ،خر على نفس المركبةآاختبار 
 .٪0 عن ح بهالقيمة المصرَّ ل اختبارينتجاوز متوسط نتائج  عدم ةحال يفوذلك 

زيد يإذا كان متوسط القيم وذلك  ،الطراز العتماد - كقيمة معتمدة -اختبارات  ةمتوسط نتائج ثالث ُيعتم د -
 االختبارات النهائية على نفس المركبة.  ُتجر طعلى أن ، ٪0القيمة المعلن عنها بنسبة  عن

 ،س المركبةخر على نفآاختبار  ، فُيجر طسةيالقيمة المقعن قيمة المدط الكهربائي المعلن عنها  تزيد عندما -
علن حال عدم تجاوز القيمة الم في ، وذلكالطراز العتمادد قيمة المدط المعلن عنها من الصانع كقيمة تم  ُتعو 

 ختبارين.االنتائج قيمة عنها من الصانع متوسط 

معلن عنها ال طإذا كانت قيمة المد وذلك - الطراز العتمادكقيمة  - قيمة متوسط ثالث نتائج اختبارد تم  ُتع -
 االختبار النهائي على نفس المركبة. ُيجر طعلى أن  ،سةيتتجاوز متوسط القيمة المق

 االختبارات شروط  1/1
 حالة المركبة  1/1/2

 ةطحرارة المحيالعند درجة  ، وذلكلى الضغط الموصى به من صانع المركبةإطارات بالهواء اإلملء يجب  -
(Ambient Temperature) 

أثناء  لمركبةتشغيل الباستثناء تلك المطلوبة لالختبار و  ،جهزة المساعدةشارات واألواإل األضواء إيقافيجب  -
 .النهار

 ية،الهيدروليكية، والهوائو  ،)الكهربائية الدفعغراض أل ةتخزين الطاقة المتاح أنظمةشحن كل تُ ن أيجب  -
 دة من الصانع. درجة محدَّ  ألقصى وذلك لخ(إ...
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ى درجة لحفاظ علل للمركبةعة اتباع اإلجراءات الموصى بها من الشركة المصنِّ المركبة ل شغِّ يجب على مُ  -
ة على من درجة الحرار أتشغيلها عند درجة حرارة  عند ، وذلكةالتشغيل العادي ظروفحرارة البطارية في 

 المحيطة.

 ثر.أو يتأالحراري للبطارية لم يتعطل النظام ن أب المورِّدقر يجب أن يُ  -

قبل اختبارها مع البطاريات  ، وذلكيامأقل خالل سبعة كم على األ (344) مسافةالمركبة تقطع ن أيجب  -
 تم تركيبها. يالت

 ق االختبارائطر  1/4

االختبارات  تسلسل حسبذلك و ، SASO ISO 8714لمواصفة القياسية ل وفقاالمدط الكهربائي  ُيختب رن أيجب 
 (.2رقم ) الملحق في الواردةالمواصفات القياسية  يالموضحة ف

 (Cاستهالك الطاقة الكهربائية ) 1/3

د يجــــب  درجـــــات الحـــــرارة العاديـــــة وعنـــــد عنــــد داء األ كفـــــاءةد الكهربائيــــة بملصـــــق يحـــــدِّ جميـــــع المركبـــــات أن تُـــــزوَّ
 الصانع وتحت مسؤوليته.  قبل حسب نتائج االختبار المعلن عنها من س، وذلك °00درجة حرارة 

 وحــــــــاالت فــــــــي ظــــــــروف) "D"مســــــــافة معينــــــــة  لقطــــــــعالطاقــــــــة المطلوبــــــــة  هبأنــــــــ Cاســــــــتهالك الطاقــــــــة ُيعــــــــرَّف 
 باستخدام المعادلة التالية:حسب ، وتُ (موحدة

𝐶 =
E

D
 

 .قرب عدد صحيحألى إتُقرَّب ( و Wh/km) عة لكل كيلومترسا.وات ر عنهاعبَّ يُ و 
E وات.سا : الطاقة(Wh ) 
D بالكيلومتر كم : المسافة المقطوعة أثناء االختبارkm)). 

 .(Wh/km) كمواط.سا/ (344عن )تهالك الطاقة الكهربائية اس يزيد الَّ أيجب و 
 المدى اإلجمالي 1/5

وهـــــــي  ن تقطعهـــــــا المركبـــــــة الكهربائيـــــــة باســـــــتخدام البطاريـــــــةأيمكـــــــن  يالمســـــــافة القصـــــــوط التـــــــأالَّ تقـــــــل يجـــــــب 
 .كم (144)عن  هنهايتى لإبالكامل من بداية االختبار  مشحونة

 نعامسؤولية الص 4
 المخاطرميع لج شامالً بحيث يكون  ،كهربائيةللمركبة التشغيل ل واف   دليل إعداد يننعاصالعلى  يجب  4/2

 من.الالزمة لالستخدام اآل والتنبيهات التحذيراتو 
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مس الكابل عدم ل :بالشكل التاليللمركبة  الحوادث المحتملةتحذيرات لتفادي  الصانعون أن يكتب يجب   4/1
ب سبِّ تُ  ُتحدث حروقا، أو نها قدإ حيث ،تنامن المكوِّ  أيو أفولت  (044) الجهدذي  (البرتقالياللون )

 .ةئيكهربا اتصعق

في هذه الحالة ال بد من وضع و  ،حريقنشوب ل خطراحتمال قد يكون هناك ف، الجربطارية عند تلف   3/3
  .وذلك لمنع الحريق المركبة أو البطارية التالفة تحت المراقبة في منطقة تخزين مخصصة وآمنة

االت ح للتعامل مع إلدارات الدفاع المدنيتقديم دورات تدريبية مناسبة  الصانعين والمورِّدينيجب على   3/0
 ي:الحوادث وتزويدهم بالتال

  حن.الش أثناء اصطدام حال حدوث يعة فاإلجراءات المتبَّ  (أ

  :ليهذه اإلجراءات ما ي نن تتضمأ على ،المركبةفي حريق نشوب حاالت  يبعة فالمتَّ  اإلجراءات (ب

 .معدات الوقاية المستخدمة ضد المخاطر -

 .المستخدمة لمكافحة الحريقنوع الطفايات  -

 .الكهربائي العاليالجهد ب منطقة تعليمات لتجن   (ج

 ات ما يلي:التعليمهذه من ضن تتأ على ،الركاب من المركبةإخالء تعليمات  (د

 قطعها.المحظور  المناطق/األجزاء -

 .الجرلكتروليت( من بطارية إ) يلمحلول الكهربائلب حدوث تسر   عندبعة اإلجراءات المتَّ  -

صالح ةيانصلبين ومؤهلين دة بفنيين مدرَّ الوكيل بتوفير ورشة فنية مزوَّ  أو نعاالصن يقوم أ يحب 4/5  وا 
 . المركبات الكهربائية

ير قابل غ ، ويكونبسهولة رؤيته ، بحيث يكونداء المركبةأملصق  بةكل مركُيثبَّت على ن أيجب   4/6
 .زالةلإل

مدادأنظمة شحن  3  الكهربائية المركبات الكهربائية بالطاقة وا 

 تركيب المعدات 3/2

 (Couplerبط المركبة الكهربائية )ار    3/2/2
 التالية:لمتطلبات ا رابط المركبة الكهربائية يستوفي نأيجب 

ير رابط المؤرض غالأن يكون و  ،أي أنظمة كهربائية أخرط أسالكأن يكون رابط المركبة غير تبادلي مع  (أ
 . غير المؤرضقابل للتبديل مع الرابط 
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مع أي  قصودمغير الضد التالمس محميا ( ليكون Couplerت رابط المركبة الكهربائية )ثبَّ يُ و  ركَّبأن يُ  (ب
 البطارية.بالمركبة الكهربائية بالطاقة أو  إمدادلة من معدات أجزاء موصِّ 

د (ج  مقصود. الغير ئل مناسبة لمنع االنفصال والقطع ( بوساCouplerرابط المركبة الكهربائية ) أن ُيزوَّ

 .الشحن أثناءالسالمة من الحريق اتباع تدابير ومعايير  (د

 ةنالقدرة المقن    3/2/1

ــــة الكهربائيــــة بالطاقــــة  إمــــدادمعــــدات تكــــون ن أيجــــب  ــــة ذات قــــدرة المركب حمــــال الشــــحن الالزمــــة، أ إلمــــدادكافي
 وجوده.عند  -قصى قدرة مسموح بها من نظام إدارة األحمال التلقائي أ مع ةومتوافق

 العالمات 3/2/4

 معدات إمداد جميععلى  "لالستخدام مع المركبات الكهربائية"أو عبارة عالمة  نعةاالشركة الص ضعت (أ
 .الكهربائية بالطاقة مركباتال

ية الكهربائ مركباتمعدات إمداد العلى  "التهوية غير مطلوبة" أو عبارةعالمة نعة االشركة الصضع ت (ب
 .لتهويةلة جعدم الحاعند  -بالطاقة 

 ،طاقةالكهربائية بال مركباتعلى معدات إمداد ال "التهوية مطلوبة" أو عبارةعالمة نعة االشركة الصضع ت (ج
 .لتهويةلة جالحاعند وذلك 

  .واضحوموضوعة في مكان  ،مناسبةتة بطريقة العالمات أو العبارات مثبَّ كون تيجب أن  (د
 الوصالت والكابالت 3/2/3

 :لبات التاليةلمتطل - المرتبطة وظيفياجهزة األالمستخدمة لوصل  -والوصالت الكابالت تستوفي ن أيجب  (أ

جزء من  وهالذي بنظام إدارة الكابالت  امجهز  يكنما لم  ،م 1.0يزيد الطول المستخدم عن  يجب أالَّ  -
 .نظام شحن المركبة الكهربائية

ل المركبة وصِّ مُ  نقطة إلىالقابس  نقطةقاس طول الكابل المستخدم من يُ  أنيجب  -
و نظام الشحن أالمركبة بالطاقة الكهربائية  إمدادمعدات عندما تكون  ، وذلك (connector)ةالكهربائي

 .دمكان محدَّ  فيغير مثبت 

ل وصِّ مُ  نقطة إلىالمركبة الكهربائية بالطاقة  إمدادخرج معدات قاس طول الكابل من م  يُ  أنيجب  -
و نظام أالمركبة بالطاقة الكهربائية  إمدادمعدات عندما تكون ( وذلك connectorالمركبة الكهربائية )

في بما  ،أنواع الكابالت األخرط المناسبة لهذا الغرضباستخدام يسمح و  ،دمكان محدَّ  في اتالشحن مثبَّ 
 .واإلشاراتالضوئية واالتصاالت  األليافكابالت  ذلك
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 األقفالمعدات   3/2/5

ــــوفير ــــة بالطاقــــة المركبــــة إمــــدادمعــــدات  يجــــب ت ــــة عــــن لاقفــــاإلبمعــــدات  ،الكهربائي ــــ التــــي تفصــــل التغذي ل موصِّ
 ل.( والكابل الخاص بها عند فصل الموصِّ Connectorالمركبة الكهربائية )

ـــــــة بالطاقـــــــة  إمـــــــداديجـــــــب تزويـــــــد معـــــــدات   3/2/6 ـــــــو المركبـــــــات الكهربائي   ،ل مـــــــع المعـــــــداتكـــــــابالت الموصِّ
الــــذي يمكــــن الشــــديد  لإلجهــــادضــــها  عنــــد تعر   ، وذلــــكالكــــابالت بالكهربــــاء تلقائيــــا )إمــــداد( تغذيــــة قطــــعبوســــائل 

 ل الكهربائي.من الموصِّ  هانفصال وأه قطعأو  الكابل قتمز   أن يؤدي إلى
 نظام حماية األفراد 3/2/2

ـــــــة بالطاقـــــــة مـــــــزودة  إمـــــــدادن تكـــــــون معـــــــدات أيجـــــــب  ـــــــة الكهربائي  ضـــــــد المســـــــتخدمين حمايـــــــةل بأنظمـــــــةالمركب
 .الكهربائيةالصعقات 

 ات الكهربائيةالتركيب 5

 عالمات الدائرة الفرعية  5/2

لالســــــتخدام مــــــع معــــــدات إمــــــداد : "مكتــــــوُب فيــــــه بجــــــوار علبــــــة المقــــــابس ةدائمــــــ بصــــــفة يجــــــب وضــــــع ملصــــــق
، الـــــدائرة الفرعيــــــةعنــــــد تثبيـــــت  ، وذلـــــكبالكهربــــــاء أو نظـــــام شـــــحن المركبــــــات الكهربائيـــــة"المركبـــــات الكهربائيـــــة 

  .بيانات الجهد والتيار المناسبين لالستخدام توضيحباإلضافة إلى 
 الحماية من التيار الزائد  5/1

 إلمــــــدادوالــــــدوائر الفرعيــــــة  )مصــــــادر اإلمــــــداد( الحمايــــــة مــــــن التيــــــار الزائــــــد للمغــــــذياتتكــــــون  أنيجــــــب  (أ
 ٪210قــــــل مــــــن أ مقــــــداره يكــــــون الَّ أويجــــــب  ،للمهــــــام المســــــتمرةمناســــــبة  ئيــــــةالكهربا بالطاقــــــة لمعــــــداتا

 المركبات الكهربائية بالطاقة. إمدادمن الحمولة القصوط لمعدات 

 األحمــــــــالمــــــــن  ٪210قــــــــل مــــــــن بأيكــــــــون تصــــــــنيف جهــــــــاز الحمايــــــــة مــــــــن التيــــــــار الزائــــــــد  الَّ أيجــــــــب  (ب
 الدائرة الفرعية.من  أو مصدر اإلمدادغير مستمرة من  أحمالوجود  عند ، وذلكالمستمرة

 (EVSE)معدات المركبات الكهربائية بالطاقة  إمدادوصالت  6
ـــــأن تكـــــون يُ   6/2 ـــــة ب ـــــات الكهربائي ـــــى ســـــمح لمعـــــدات إمـــــداد المركب مـــــع  متصـــــلة ابســـــاتشـــــكل وصـــــالت وقعل

 التالية: لالشتراطاتوفقا وذلك  ،المبنى فينظام التوصيالت الكهربائية 
 
مالئمة و  ى،قصأفولت كحد  (104) ُمقننَّة على بالطاقة المركبات الكهربائية إمداد أجهزةن تكون أيجب  6/2/2

 لما يلي: 
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 . أمبير (04)ال يزيد عن بما  بالطاقة مدادإلقابس مقنَّن لمخرج بالتصال ا (أ
 أي من اإلجراءات التالية:التثبيت للقيام ب (ب

 صالح.اإلصيانة و عمليات التسهيل  -

 EVES (Electric Vehicle Supply تثبيت أوتحريكها  أووضع المعدات المحمولة  إعادة -
Equipment) إلى وضعها المركبات الكهربائية بالطاقة إمداد معدات . 

 .متر 2.1بطول  ادالطاقة محدَّ  إمدادن يكون طول كابل أ (ج

 . المرنةللوصالت  الماديب التلف لتجن   ، وذلكدةمحدَّ  أماكن في ةالمقابس موجودأن تكون  (د

في ائية الكهرب األسالك أنظمةمع  ةدائم بصفةالمركبات الكهربائية بالطاقة متصلة  إمدادن تكون معدات أ (ه
 .المبنى

 الكهربائية المركباتمحطات ورش و معدات السالمة ل 6/1
الية ع األنظمة فيقبل بدء العمل  األقفالاستخدام نظام لكيفية يكون هناك تعليمات واضحة  أنجب ي (أ

  .لحادث هاتعرض بعدالجهد وتحريك المركبات 

 ن.دات الحماية الشخصية لكل العامليتوفير معبصاحب العمل يجب أن يلتزم  (ب

)إزالة البطارية  ةالمنطقة البرتقالي فين بارتداء معدات الحماية الشخصية الفردية قبل العمل و زم الفنيتيل (ج
 . واألقفال(

في  CPE(Collective Protective Equipment)  المحطة معدات حماية جماعيةفي جب أن يتوفر ي (د
 :كل من

 .البطارية محمية إلصالحمنطقة  -

 .الكهربائيةلمركبة لمناطق محمية  -

 .مساحات معزولة -

تحذيرية تتضمن  ةمع وجود لوح ،عمل إلصالح نظام عالي الجهد منطقةالمحطة في يجب أن يتوفر  (ه
 ".، منطقة عمل جهد عاليمنطقة خطرة": ةيالتال العبارة

 التعامل مع المركبات التي تعرضت لحادث   6/4
أن  جراء وقوع الحادث، فيمكن عندئذ إذا لم يحصل تلف للهيكل أو البطارية أو أية تمديدات للجهد العالي (أ

 يقوم الشخص المسئول بوضعها في مكان آمن قبل إجراء أعمال اإلصالح.
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إذا حصل تلف للهيكل أو البطارية أو ألية تمديدات للجهد العالي، فعندئذ يقوم الشخص المسئول بوضعها  (ب
  : المركبة من حيث مؤهل بتقييم سالمة شخصيقوم  أن علىفي مكان آمن، 

 .لةنات المكشوفة والموصَّ المكوِّ  (2

 .ب السوائلتسر   (1

 .التمديدات وأسالكتلف البطارية  (3

 .الكهربائيةمين المركبة أت (0

 منطقة معزولة. يفيجب وضعه ف ،عالهأ المذكورة أو الحاالت من العناصروفي حال وجود أي  (0

 متطلبات موقع تخزين المركبة الكهربائية 6/3
 :التاليةلمتطلبات ل وفقاالكهربائية  اتن المركبخزَّ تُ  أنيجب 

 ص للمركبة.موقف مكشوف مخصَّ  (أ

 .  أمتار (0)بأبعاد ال تقل عن  حول المركبة الكهربائية خالية منطقةوجود  (ب

  . متر 21 ال تقل عن مسافةب مبني أقربن بعيدة ع تكونأن  (ج
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 (4لملحق )ا

 ISO/IEC 17067وفقا للمواصفة ( Type 1aنموذج تقويم المطابقة )
 (Type Approvalاعتماد الطراز )

 الطراز  اعتماد   2

صـــــــــميم بمقتضـــــــــاه بمراجعة الت مقبولةالجهة التقوم المطابقة، حيث تقويم  اتإجراء بأنه أحدالطراز  اعتمادُيعرَّف 
 ئح الفنية الســـعوديةمتطلبات اللوايســـتوفي بأن التصـــميم الفني للمنت ج  اإلقرارثم  والتأكد من صـــحتهالفني للمنت ج، 
 .ذات العالقة

 :التاليتين تينقيالطر بإحدط الطراز  ويمكن إجراء اعتماد

 لإلنتاج المرتقب، )نموذج اإلنتاج( المثِّ مُ  كامال، بحيث يكونلمنت ج ا ية مننموذجعينة فحص  (أ

مع  (،ميمنموذج التصــواألدلة )التصـميم الفني للمنت ج من خالل مراجعة الوثائق الفنية مدط مطابقة يم و تق (ب
للمنت ج )جمع بين نموذج  ذات المخـاطرأو أكثر من األجزاء لواحـدة  الُمزمع،لـة لإلنتـاج مثِّ مُ  ةفحص عينـ

 (ونموذج التصميماإلنتاج 

 إجراءات اعتماد الطراز     1

 مقبولة ال اتجهإحدى الالطراز عند  العتمادم طلب يقدت  1/2

 :ا يليم أن يحتوي الطلب علىيختارها؛ على الطراز عند جهة مقبولة  العتماديجب على الصانع أن يقدم طلبا 

  الصانعاسم وعنوان  (أ

 .إلى أي جهة مقبولة أخرط هإقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفس (ب

على تحليل  تويوأن تح السعودية،الفنية  متطلبات اللوائحليم مدط مطابقة المنتج و من تق ُتمكِّن وثائق فنية (ج
 للمخاطر.  وتقييم مناسبين

 ا يقتضـــــيهمحســــب  - أن تشــــملالتي تنطبق على المنت ج؛ على د الوثائق الفنية المتطلبات يجب أن تحدِّ  (د
 المنت ج.  )استخدام( تشغيل التصنيع و التصميم و - يمو التق

 :التالية العناصر  - على األقل -الوثائق الفنية  تشمليجب أن  (ه

 وصف عام للمنت ج (2
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 التقسيماتالوحدات و و  والتصنيع والمساقط األفقية )الرسوم البيانية( العناصر التصـميم اترسـوم (1
 الجزئية، إلخ...

المشـــار  المنت ج ات والرســـوم البيانية وتشـــغيل)اســـتخدام(لفهم الرســـوم والشـــروح الالزمة التوصـــيف (3
 .  إليها

سواًء  ئة،الهيتعتمدها  مالئمةفنية أخرط  مواصفاتلمواصفات القياسية السعودية أو أي با قائمة (0
 ائح الفنيةالمتطلبات األســاســية للو  الســتيفاء المتبنَّاة ووصــفا للحلولمطبقة كليا أو جزئيا، كانت 

ستعمال اال وفي حالة ،تطبيق المواصـفات القياسـية المشار إليهاوذلك في حالة عدم  السـعودية،
ح فييجب أن السعودية، فالجزئي للمواصفات القياسية   ود المطبقة.البنالوثائق الفنية  ُيوضَّ

 جراة،وعمليات المراقبة واالختبارات المُ  ية( الخاصـــة بالتصـــميم،الحســـابات البيان)التقارير نتائج  (0
 إلخ... 

 االختبارات.تقارير  (6

ذا دعت إ لجهة المقبولة المزيد من العيناتويمكن أن تطلب ا الُمزمع،لة عن اإلنتاج مثِّ عينات مُ  (1
 لذلك. الحاجة

تشـــــير  يجب أن م، حيثالتصـــــميالفنية المتخذة في التي تدعم مالئمة الحلول  )البراهين( األدلة (1
 عوديةستطبيق المواصفات القياسية الالُمتب عة، خاصة في حالة عدم  هذه األدلة إلى كل الوثائق

متى ما  - يجب أن تشــــــــمل األدلة الداعمة، و المشــــــــار إليهاالمالئمة الفنية  المواصــــــــفاتو/أو 
في المختبر المناســــــب لدط الصــــــانع، أو في  الُمجراةنتائج االختبارات   -األمر ذلك اقتضــــــى 

 مختبر آخر تحت مسؤوليته.

  ةالجهة المقبول مهام     1/1

  بالنسبة للمنت ج   1/1/2

 .التصميم الفني للمنت جمالئمة يم و تقبغرض الداعمة  )البراهين( واألدلة الوثائق الفنيةدراسة 

 بالنسبة للعينات   1/1/1

 قاوف الُمصــــــــــــــمَّمةالتـأكد من أن تصــــــــــــــنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصــــــــــــــر  (2
 وفقا للمواصفات األخرط. الُمصمَّمة، والعناصر سعوديةلمواصفات القياسية الل
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الحلول  من أن االختبارات المناســــبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكدالفحوصـــات و  إجراء (1
المحددة في  ( التي تبناها الصــــــــــــــانع تفي بالمتطلبات الرئيســــــــــــــةtechnical solutionالفنية )

 ، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات ذات العالقة.المواصفات القياسية

ق في حالة عدم تطبي - االختبـارات المنـاســــــــــــــبـة، أو توكيـل من يقوم بهـا بـالنيـابة، للتأكد إجراء (3
لتي ابأن الحلول الفنية  -المالئمة  األخرط المواصـــــفاتو/أو الســـــعودية المواصـــــفات القياســـــية 

 سعودية.المتطلبات األساسية للوائح الفنية ال تستوفيالصانع  تبناها

 االتفاق مع الصانع على مكان إجراء االختبارات. (0

 بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة      1/1/4

 ،التي قــامــت بهــا ومخرجــاتهــايم عن اإلجراءات و يجــب على الجهــة المقبولــة إصـــــــــــــــدار تقرير تق (2
 .الصانع موافقةكليا وال جزئيا إال بعد  ال تنشر هذا التقرير على الجهة المقبولة أالَّ و 

فإن  ،طبقة على المنت ج المعنينالمالســــــــــــــعودية متطلبات اللوائح الفنية ل اإذا كان الطراز مطابق (1
ن وي الشهادة على اسم وعنوايجب أن تحتو  ،للصانع طراز اعتمادر شهادة صد  الجهة المقبولة تُ 
دت، و إن وُ  -، وشــروط سـريانها االختباراتالصـانع، ونتائج  از الالزمة لتحديد الطر  المعلوماتج 

  على مرفقات. كذلك ويمكن أن تحتوي الشهادة ،ق عليهالمصاد  

ة مطابق مدط يمو تقلالمعلومات المناســــــــــــــبة  جميعيجب أن تحتوي الشــــــــــــــهادة مع مرفقاتها على  (3
 لمراقبة أثناء التشغيل.لو  الُمختب رلطراز ل وفقالمنتجات المصنَّعة ا

ي، طبقة على المنت ج المعننالم ســــــــــــــعوديةمتطلبات اللوائح الفنية اللإذا كان الطراز غير مطابق  (0
ر يجب على الجهة المقبولة أف  ،رارهاصــاحب الطلب بق تُبلِّغوأن ، الطراز اعتمادشــهادة الَّ ُتصــد 

 .زالطرا اعتمادشهادة عدم إصدارها  حياللة مفصَّ  اتمسوغ إعطائهمع 

ذه هــ متى مــا أشـــــــــــــــارتالمعروفــة، و  التقنيــة بع كــل التطوراتيجــب على الجهــة المقبولــة أن تتَّ  (0
متطلبــات اللوائح الفنيــة لق عليــه التطورات إلى إمكــانيــة ظهور عــدم مطــابقــة الطراز المصـــــــــــــــاد  

إضــــــــــــافية،  إجراء اختباراتالحاجة إلى مدط د الجهة المقبولة أن تحدِّ على ، فيجب ســــــــــــعوديةال
 الصانع بذلك. وعليها في هذه الحالة إبالغ

 عتماداالتي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصـة بشهادة  -الجهة المقبولة  إبالغيجب على الصـانع  (6
 لىأن تؤثِّر عالتي من شــــــأنها  ؛الطراز المصــــــادق عليه الُمدخلة علىبكل التغييرات  - الطراز
، طرازال اعتمادشــــــروط ســــــريان شــــــهادة لة، أو ســــــعوديمتطلبات اللوائح الفنية الل المنت ج مطابقة

 الطراز األولية. اعتمادمصادقة إضافية على شهادة  تتطلب مثل هذه التغييراتحيث أن 
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أو  تر صد  أُ الطراز وأي إضـافة  اعتمادعن شـهادات الهيئة  تُبلَّغيجب على كل جهة مقبولة أن  (1
لطراز ا اعتمادشهادات بقائمة  بتقديم - أو عند الطلب - تقوم بشـكل دوري أن وعليها، تبح  سُـ 

 بأي شكل. دتيِّ أو قُ  قد ُعلِّقتض إصدارها أو تلك التي ف  رُ  قد وأي إضافات

أي الطراز و  اعتمادالجهات المقبولة األخرط عن شــــــهادات  تُبلَّغيجب على كل جهة مقبولة أن  (1
عند  -لك أن تُبلَّغ كذ بأي شكل، و دتيِّ أو قُ  قد ُعلِّقتض إصدارها أو تلك التي ف  رُ  قد إضافات
 .قد ُأصد رتالطراز وأي إضافة  اعتمادعن شهادات  - الطلب

أن تحصــــل على نســــخ من شــــهادات  -عند الطلب  –للجهات المقبولة األخرط  هيئة وليمكن ل (1
أن تحصل على  -عند الطلب  – لهيئةل ويمكن ت المدخلة عليها،ضافااإلالطراز و/أو  اعتماد

على  يجبو  ،التي قامت بها الجهة المقبولة االختباراتومن نتـائج ، نســــــــــــــخ من الوثـائق الفنيـة
، ليهات المدخلة عضافااإلالطراز ومرفقاتها و  اعتمادالجهة المقبولة االحتفاظ بنسخة من شهادة 

خ انتهاء حتى تاريوذلك ة من الصانع، بما في ذلك المستندات المرفق، الوثائق الفنية فضال عن
 سريان الشهادة.

لة ت المدخضــــافاواإلالطراز ومرفقاتها  اعتماديجب على الصــــانع االحتفاظ بنســــخة من شــــهادة  (24
تاحتها لل عليها وات لمدة عشــــر ســــنجهات الرقابية وســــلطات مســــح الســــوق مع الوثائق الفنية، وا 

 بعد وضع المنت ج في السوق.

 والقيام بالواجبات المشار إليهاأعاله،  (1/2/2) البندتقديم الطلب المشار إليه في للمورِّد يمكن  (22
 بموافقة الصانع.شرط أن يكون ذلك بباسم الصانع، سلفا 
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 ( 3الملحق )

 (Supplier Declaration of Conformity) بالمطابقة المورِّدنموذج إقرار 

 يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة
د (1  بيانات المورِّ

 ------------------------------------------------------- م:ــــــــاالس
-------------------------------------------------------العنوان: 

-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------- 

 الشخص الذي يمكن االتصال به:
 ------------------------------------------------- البريد اإللكتروني:

 -----------------------------------------------------رقم الهاتف: 
 ------------------------------------------------------الفاكس: 

 تفاصيل المنتج(     1

 -----------------------------------------------: اسم الصانع -
 ----------------------------------------------- :بلد التصنيع -
 ------------------------------------------- :شهر وسنة التصنيع -
 ------------------------------------------ طراز السيارة: /نوع -
 ---------------------------------------------- :السيارةموديل  -
 -------------- :بيانات المواصفات القياسية السعودية/الخليجية أو المواصفات األخرط -
 ------------------/المنتج المذكور في هذا اإلقرار هو منت ج مطابق لالئحة الفنية السعوديةُنقر  بأن 

 الملحقة بها.            -----------------/)                           ( والمواصفات القياسية السعودية

 ------------------------------------------------- الشخص المسؤول:
 ----------------------------------------------------- الشركة: اسم

 الختم الرسمي:   ----------------------- التوقيع:
 ----/--/-- التاريخ:
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 (5الملحق )

 نموذج شهادة مطابقة للمركبات الكهربائية
CERTIFICATE OF CONFORMITY FORM FOR ELICTRICAL VEHICLES 

Certificate Number: رقم الشهادة: 
Valid Until:    /    /   حتى:    /   /صالحة 
Issued To: أصدرت إلى: 

 
Section: قطاعال:  
Product Category: تصنيف المنتج: 

 
This product conforms to the Saudi 
Electric Vehicles Technical Regulation. 

ات السعودية للمركبهذا المنتج مطابق لالئحة الفنية 
 الكهربائية

 

Signature & Stamp الختم والتوقيع 
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 (6الملحق )                          

 نموذج شهادة تسجيل المركبات الكهربائية             

REGISTRATION FORM FOR ELECTRIC VEHICLES    

 ..………………………………………………… :Company Nam ............................................................... اسم الشركة: 
 ………………………………………………………… :Category Product ................................................... تصنيف المنتج:

 .…………………………………………………………… :.Certificate No ..................................................... رقم التسجيل:

 /     /    :Registration Date /    /    تاريخ التسجيل:

 /    /    :Valid Until /      /    :حتىصالحة 
 

 بلد المنشأ
County of 

Origin 
 المواصفات المطبقة

Applicable Standards 
 التقارير

Reports 
 المنتجعن تفاصيل 

Product Details 
 رقم الطراز

Model Number 
 االسم التجاري

Brand Name 
 رقم شهادة المطابقة

Conformity Certificate 
Number 

              

              

              

 

 


