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الالئحة الفنية
إلجراءات تسجيل البيانات وإصدار بطاقة كفاءة
اس الك الطاقة ي املركبات واإلطارات
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املادة األو ى) :التعريفات(
تدل املصطلحات التالية حيثما وردت ي هذﻩ الالئحة ع ى املعاني املبينة أمامها مالم يقتض
السياق خالف ذلك:
 الهيئة :الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة.

 املركز :املركز السعودي لكفاءة الطاقة.
 املنتجات :املركبات واإلطارات ال يقرر مجلس إدارة الهيئة تطبيق أحكام هذﻩ الالئحة عل ا.
 الطراز :فئة من املنتج لها نفس الخواص الف يائية )شكل ،سعة ،مقاس  (...وخواص فنية
محددة ،ولها رقم خاص ،والذي سيستخدم كمرجع لكل منتج يمنح له ال ﺮخيص باستعمال
البطاقة.

 املنشأة :أي كيان له صفة نظامية يقوم بإنتاج أو است ﺮاد أو بيع أو توزيع أي من املنتجات ال
تطبق عل ا أحكام هذﻩ الالئحة.

 الشركة الصانعة :ي املنشأة ال تقوم بإنتاج املركبات أو اإلطارات أو كل ما لتصديرها وبيعها ي
اململكة العربية السعودية

 البطاقة :بطاقة كفاءة اس الك الطاقة للمركبات واإلطارات ،و ي بطاقة توعوية للمس لك يتم
تثبي ا ع ى املنتج لتدل ع ى مستوى كفاءته ي اس الك الطاقة.

 املخت ﺮ املعتمد :أي مخت ﺮ معتمد من اللجنة السعودية لالعتماد ي اململكة العربية السعودية ،أو
من جهة اعتماد عضو ي االتحاد الدو ي العتماد املخت ﺮات من خارج اململكة ،أو من جهة معتمدة
من اللجنة االقتصادية األوروبية ) ،(UNECEأو جهاز االعتماد ي البلد املتواجد فيه املخت ﺮ.
 شهادة االعتماد :شهادة تفيد بأن املخت ﺮ معتمد ي مجال/مجاالت االختبارات ال يجر ا ع ى
املنتجات وفق متطلبات هذﻩ الالئحة.
ً
 تقرير االختبار :تقرير ف صادر عن املخت ﺮ املعتمد يفيد بنتيجة اختبار املنتج طبقا ملتطلبات هذﻩ
الالئحة.

 البوابة االلك ﺮونية إلصدار بطاقة كفاءة الطاقة للمركبات واالطارات :برنامج إلك ﺮوني تقوم
الشركات الصانعة واملوردون باستخدامه إلدخال بيانات املركبات واالطارات لغرض استخراج
بطاقة كفاءة الطاقة.
 البوابة اإللك ﺮونية القتصاد الوقود :برنامج إلك ﺮوني يقوم بجمع بيانات املركبات من الشركات
الصانعة الستخدامها ي احتساب أداء كفاءة الطاقة للشركات.
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 األنظمة ذات العالقة :النصوص النظامية ال تنظم التبادل التجاري للسلع ،وال دف إ ى
محاربة الغش أو التدليس أو التضليل أو سوء استخدام العالمات أو ال ﺮخيص أو غ ﺮ ذلك.
املادة الثانية) :نطاق سريان الالئحة(
تطبق أحكام هذﻩ الالئحة ع ى املنشأة ال تتقدم للهيئة بطلب الحصول ع ى ترخيص إلصدار بطاقة
اقتصاد الوقود للمركبات أو بطاقة كفاءة الطاقة لإلطارات .كما تطبق هذﻩ الالئحة ع ى الشركات
الصانعة للمركبات الراغبة بالتسجيل ي البوابة اإللك ﺮونية القتصاد الوقود.
املادة الثالثة) :املسؤولية(
تتحمل املنشأة املستفيدة من هذﻩ الالئحة كامل املسؤولية النظامية املتعلقة باالل ام بأحكامها ،و ي
ً
حال وقوع أي مخالفة ألحكام هذﻩ الالئحة فإنه يطبق بحق املنشأة العقوبات املقررة نظاما.
املادة الرابعة) :خطوات تسجيل مخت ﺮ معتمد(
ً
ُيمنح املخت ﺮ املعتمد ترخيصا إلصدار تقارير االختبارات املتعلقة باقتصاد الوقود للمركبات واإلطارات،
وتكون مدة ال ﺮخيص سنت ن قابلة للتمديد ،وذلك من خالل اتباع الخطوات التالية:
 -١التقدم للهيئة بطلب لتسجيل املخت ﺮ املعتمد.
 -٢إرفاق شهادة اعتماد للمخت ﺮ تغطي مجال االختبارات الخاصة بطلب ال ﺮخيص.
كما يحق للهيئة ضمن إجراءات التسجيل اتخاذ أي من اإلجراءات التالية:
أ -تفتيش وتقييم املخت ﺮ ،بما ي ذلك االطالع ع ى إجراء بعض االختبارات.
ب -طلب إجراء اختبارات لعينات مرجعية من املنتج لغرض مقارنة نتائج االختبار.
ت -طلب تحديث بيانات التسجيل عند م سنت ن من تاريخ تسجيل املخت ﺮ ،أو عند حدوث
تغ ﺮات ي البيانات املقدمة ي طلب التسجيل.
املادة الخامسة) :شروط الحصول ع ى ال ﺮخيص باستعمال البطاقة وتسجيل البيانات(
تمنح الهيئة ال ﺮخيص باستعمال البطاقة واستخدام البوابة اإللك ﺮونية القتصاد الوقود للمنشأة
الراغبة بذلك عند استيفاء الشروط التالية:
ً
 -١أن تكون املنشأة املحلية الراغبة بإصدار البطاقة/است ﺮاد املنتج مسجلة رسميا لدى وزارة
ً
التجارة والصناعة ومصرحا لها بممارسة مثل هذﻩ األنشطة حسب أنظمة اململكة العربية
السعودية.
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 -٢أن تكون املنشأة الدولية الراغبة بإصدار البطاقة أو التسجيل ي البوابة اإللك ﺮونية إحدى
الشركات الصانعة للمركبات واإلطارات
ً
 -٣أن يكون املنتج مطابقا للوائح الفنية الخليجية والسعودية ذات العالقة
 -٤أن تقوم املنشأة ب ويد الهيئة بأية بيانات تطل ا تخص املنتج وأن تسهل مهمة الحصول ع ى
عينة ممثلة للطراز عند الحاجة للتحقق من مطابق ا للمواصفات القياسية ع ى نفق ا.
 -٥أن تقر املنشأة بصحة جميع البيانات ال تقدمها للهيئة وتتحمل مسئولية ذلك ،ويعد تقديم
ً
ً
ً
النموذج للهيئة بأي من الطرق املتاحة ) ً
سواء ورقيا أو إلك ﺮونيا( إقرارا من املنشأة بذلك.
ً
 -٦أن يقتصر استعمال البطاقة ع ى املنتجات والطرازات املوضحة تفصيليا ي ال ﺮخيص فقط.
املادة السادسة) :خطوات التقدم للحصول ع ى ترخيص باستعمال البطاقة والبوابة اإللك ﺮونية
القتصاد الوقود(
ع ى املنشأة ال ترغب ي الحصول ع ى ال ﺮخيص باستعمال البطاقة إتباع الخطوات التالية:
 -١التقدم للهيئة بطلب مستقل لكل طراز من املنتجات املراد ال ﺮخيص لها.
 -٢إرفاق شهادة املطابقة الخليجية سارية املفعول لكل طراز من املنتجات املطلوب ال ﺮخيص لها
وتسجيلها.
 -٣إرفاق تقارير االختبار ال تدل ع ى مطابقة اإلطارات للوائح الفنية السعودية واللوائح الفنية
الخاصة بالبطاقة من مخت ﺮ معتمد ،مع إرفاق نسخة سارية املفعول من شهادة االعتماد.
 -٤استكمال بيانات النماذج املوضحة ي البوابة اإللك ﺮونية القتصاد الوقود ،وتزويد الهيئة بأي
بيانات أو وثائق إضافية قد تطل ا.
املادة السابعة) :إجراءات منح ال ﺮخيص باستعمال البطاقة والتسجيل ي البوابة اإللك ﺮونية(
تقوم الهيئة باإلجراءات التالية ملنح ال ﺮخيص:
 -١دراسة الطلب املقدم ونتائج االختبارات.
ً
ً
 -٢إبالغ املنشأة كتابيا أو إلك ﺮونيا ي حال رفض منحها ال ﺮخيص باستعمال البطاقة أو التسجيل ي
البوابة اإللك ﺮونية مع إيضاح األسباب.
 -٣منح ال ﺮخيص باستعمال البطاقة والتسجيل ي البوابة اإللك ﺮونية ي حال استكمال كافة
اإلجراءات املطلوبة.
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 -٤تكون مدة ال ﺮخيص باستعمال البطاقة ملدة  ١٢شهر ميالدي ،عدا ي السنوات ال يتم ف ا
تحديث اللوائح وال تنتﻬ ا صالحية ال ﺮخيص ببداية العمل بالالئحة املحدثة.

املادة الثامنة) :تسجيل خطة التوريد للمركبات ال تقوم كل شركة بتصديرها للمملكة(
ً
 -١تقوم كل شركة صانعة بتسجيل خطة توريدها للمركبات للمملكة طبقا ملا هو موضح ي
الالئحة الفنية الخاصة بذلك.
 -٢تقوم الهيئة بدراسة تلك الخطط للموافقة عل ا.
ً
ً
 -٣يتم إبالغ الشركات إلك ﺮونيا أو كتابيا بأي مالحظات.
املادة التاسعة) :تكاليف ال ﺮخيص باستعمال البطاقة والبوابة اإللك ﺮونية(
 -١تتعهد املنشأة بدفع جميع التكاليف امل ﺮتبة ع ى إجراءات منح ال ﺮخيص و ي ع ى النحو اآلتي:
أ -دراﺳﺔ طﻠب ﺗﺳﺟﻳﻝ طراز إطﺎر وﻣراﺟﻌﺔ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣرﻓﻘﺔ ) ٢,٠٠٠﷼(
ب -دراﺳﺔ طﻠب ﺗﺳﺟﻳﻝ طراز ﻣرﻛﺑﺔ وﻣراﺟﻌﺔ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣرﻓﻘﺔ )٥,٠٠٠﷼(
ت -ﻣراﺟﻌﺔ إﺻدار ﺑطﺎﻗﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟطﺎﻗﺔ ﻟطراز إطﺎر ) ٥٠٠﷼(
ث -ﻣراﺟﻌﺔ إﺻدار ﺑطﺎﻗﺔ اﻗﺗﺻﺎد وﻗود ﻟطراز ﻣرﻛﺑﺔ ) ٥٠٠﷼(
ج -ﻣراﺟﻌﺔ ﺧطﺔ اﻟﺗورﻳد ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺻﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﻣرﻛﺑﺎت ) ١٥,٠٠٠﷼(  ،وﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻘدﻳم ﺧطﺔ اﻟﺗورﻳد
ﺑﻌد اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ رﻗم  ٢٠١٥/٢٨٦٤ﺗﻛون ﺗﻛﻠﻔﺔ دراﺳﺔ ﺧطﺔ اﻟﺗورﻳد
) ١٥٠,٠٠٠﷼(.

ً
 -٢يحق للهيئة سحب عينات من إرساليات عشوائية من املنتجات املستوردة ،أو املصنعة محليا
واختبارها بمخت ﺮ معتمد ع ى أن تتحمل املنشأة تكاليف سحب العينة واالختبار.
املادة العاشرة) :املخالفات والعقوبات(
 -١يعد مخالفة ألحكام هذﻩ الالئحة القيام بأي من املمارسات التالية:
أ -استعمال البطاقة ع ى أي من املنتجات أو الطرازات دون الحصول ع ى ترخيص من
الهيئة بذلك.
ب -االستمرار ي استعمال البطاقة ع ى أي من املنتجات أو الطرازات بعد إلغاء ال ﺮخيص ،أو
ان اء مدة ال ﺮخيص.
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ت -االستمرار باإلدالء أو النشر أو اإلعالن ي أي من وسائل اإلعالم عن استعمال البطاقة
للمنتجات ال صدر قرار بإلغاء ال ﺮخيص لها.
ث -إزالة البطاقة امللصقة ع ى املنتجات أو العبث ا أو إخفا ا عن املس لك أثناء عرض
املنتج للبيع.
ج -إدراج بيانات خاطئة ي البوابة اإللك ﺮونية أو ي البطاقة.
 -٢ي حال مخالفة أي من أحكام هذﻩ الالئحة؛ فإنه يطبق بحق املنشأة العقوبات املقررة ي
األنظمة ذات العالقة الصادرة من وزارة التجارة والصناعة.
املادة الحادي عشر) :أحكام عامة(
يجوز للمنشأة تقديم طلب جديد للحصول ع ى أي من ال ﺮاخيص الواردة ي هذﻩ الالئحة بعد زوال
أسباب رفض الطلب السابق وبعد إجراء التصحيحات الالزمة لألسباب ال أدت إ ى ذلك ،ودفع أي
تكاليف إضافية م ﺮتبة ع ى ذلك.
 -١يحق للمنشأة استعمال البطاقة ي اإلعالن عن املنتجات املرخص لها بمختلف وسائل اإلعالم
خالل ف ﺮة سريان ال ﺮخيص فقط ،وبما يتوافق مع محتويات ال ﺮخيص.
 -٢تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى ال ترد إل ا بشأن املنتجات الحاصلة ع ى ترخيص باستعمال
البطاقة ،والتحقق من صحة هذﻩ الشكاوى ،واتخاذ اإلجراءات النظامية ي حال ثبوت أي من
تلك املخالفات.
 -٣يحق للهيئة إلغاء ال ﺮخيص باستعمال البطاقة واستخدام البوابة اإللك ﺮونية إذا خالفت
املنشأة املرخص لها أي من مواد هذﻩ الالئحة واتخاذ اإلجراءات النظامية ال تكفل الحفاظ
ع ى حقوق الهيئة.
 -٤تقوم وزارة التجارة والصناعة أو الهيئة بالرقابة ع ى املنتجات الحاصلة ع ى البطاقة ي
األسواق ،والتحقق من صحة تطبيق التعليمات الواردة ذﻩ الالئحة.
 -٥يحق للهيئة أو من تخوله فحص البيانات املقدمة ع ى البوابة اإللك ﺮونية دف التحقق من
صح ا ،ورفض الطلبات املقدمة ي حال وجود أي أخطاء أو مخالفات.
 -٦تكون مدة صالحية ال ﺮخيص باستعمال البطاقة ي سنة واحدة ،وعند حصول أي تعديالت
ً
ع ى املنتج خالل ف ﺮة ال ﺮخيص يصبح ذلك ال ﺮخيص الغيا وال يجوز استخدامه وإال تعرضت
املنشأة للعقوبات املقررة ي األنظمة ذات العالقة.
 -٧تختص الهيئة فقط بتفس ﺮ أحكام هذﻩ الالئحة ،وع ى جميع املستفيدين من هذﻩ الالئحة
االل ام بما يصدر عن الهيئة من تفس ﺮات ألحكامها.
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