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تــمـــهـــيـــد
تمشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم  100وتاريخ

2016/1/12ه ،بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ،وما يتطلبه األمر من التزام
المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العالقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة؛ خاصة اتفاقية العوائق الفنية

للتجارة ( )TBTالتي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول األعضاء،
وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث االشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة ،وذلك من

خالل إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات األساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.

وبناء على المادة الثالثة ( فقرة  )2 -من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار
ً
مجلس الوزراء رقم  126بتاريخ  2032/6/21هـ ،الموافق  1424/0/32م ،وذلك بأن تتولى الهيئة " إصدار
مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة ،تتوافق مع المواصفات القياسية واألدلة الدولية،

وتحقق متطلبات  WTOومتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ومحققة لمصالح المملكة".
واستنادا إلى المادة الرابعة ( فقرة  )1 -من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار

مجلس الوزراء رقم  126بتاريخ  2032/6/21ه ،الموافق  1424/0/32م ،وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار
لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".

وبناء على المادة الرابعة ( فقرة  )20 -من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار
ً
مجلس الوزراء رقم  126بتاريخ  2032/6/21هـ ،الموافق  1424/0/32م ،وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة
األنظمة واللوائح الرقابية ذات العالقة بمجاالت عمل الهيئة ،وتطويرها ،واقتراح التعديالت الالزمة عليها ،لتواكب

متطلبات الجودة والسالمة ،واحالتها إلى الجهات المختصة لدراستها واصدارها وفقاً للطرق النظامية".
وبناء على المادة السادسة ( فقرة  )2-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار
ً
مجلس الوزراء رقم  126بتاريخ  2032/6/21هـ ،الموافق  1424/0/32م ،وذلك بأن تتولى الهيئة "مع مراعاة

ما ورد في المادة الرابعة من هذا التنظيم تُعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات
القياسية ،واجراءات تقويم المطابقة ،ومنح عالمة الجودة والقياس والمعايرة .وعلى جميع القطاعات الحكومية
والخاصة االلتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".
وحيث إن المواصـ ـ ـ ــفات القياسـ ـ ـ ــية للمنتجات المشـ ـ ـ ــمولة في إحدط اللوائح تعتبر أسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــا لمطابقة تلك المنتجات
للمتطلبات األساسية للسالمة في الالئحة المحددة.
فقد قامت الهيئة بإعداد هذه الالئحة الفنية.

مالحظة :هذا التمهيد وجميع المالحق لهذه الالئحة جزء ال يتج أز منها.
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المادة ()2

المصطلحات والتعاريف

 2 / 2تكون للمسميات والعبا رات أدناه  -عند تطبيق بنود هذ ه الالَّ ئحة  -الدالالت والمعاني ا لمبينة
أمامها ،مالم يقتض سياق النص خالف ذلك :

المملكة :المملكة العربية السعودية
الهيئة :الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المجلس :مجلس إدارة الهيئة.
الجهات الرقابية :هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ
أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو األسواق أو المصانع.
الالئحة الفنية :وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق
إنتاجها ،بما في ذلك األحكام اإلدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب االلتزام بها .وقد تشمل أو تبحث
بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة ،ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات على المنتجات

أو الخدمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج.

المواصفة القياسية :وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة؛ تضع  -لالستخدام االعتيادي والمتكرر -القواعد
والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرائق اإلنتاج ذات العالقة؛ التي يكون تطبيقها اختياريا،

وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات ،والتعاريف والتعبئة ،ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات

التي تنطبق على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج.

المتطلبات األساسية :المتطلبات الخاصة بالمنتجات التي قد تؤثر على السالمة والصحة والبيئة؛ التي
يجب االلتزام بها.
سلطات مسح السوق :هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.
مسح السوق :األنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي
المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العالقة ،وأنها ال ِّ
تشكل خط اًر على الصحة والسالمة
والبيئة ،أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

الخطر (أخطار( ) :Hazard(sمصدر محتمل لحصول الخطر
المخاطر ) :Risk(sاحتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبط بدرجة شدة الضرر.
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ويقصد به ما يلي:
ِّ
الموردُ :
-

صانع المنتج ،في حالة إقامته في المملكة ،أو كل شخص يقدم ُهويته على أنه صانع للمنتج وذلك
من خالل تسميته المنتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة ،وكذلك كل شخص يقدم على تجديد
المنتج.

-

وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة ،أو المستورد في حالة عدم وجود

-

كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج.

وكيل للصانع في المملكة.

إجراءات تقويم المطابقة :وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة توضح اإلجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة لتقويم المطابقة.
الجهات المقبولة :هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق الئحة قبول جهات تقويم المطابقة.
شهادة المطابقة :الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدط الجهات المقبولة لديها؛ التي تؤكد مطابقة المنتج أو
أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العالقة.

المورد بالمطابقة :إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق للمتطلبات التشريعات المعمول بها ،وذلك
إقرار
ِّ

دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث  -ال في مرحلة التصميم وال في مرحلة اإلنتاج الخاصة بعملية

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

المتَّبعة ،تخص كل وحدة من المركبات
شهادة تسجيل :شهادة تمنحها الهيئة وفقا إلجراءات التسجيل ُ

الكهربائية ،وذلك بعد الحصول على شهادة المطابقة ،وفقا إلجراءات تقويم المطابقة المطلوبة الواردة في
هذه الالئحة.

الوضع في السوق :هو وضع المنتج في سوق المملكة ،ويكون المسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.
العرض في السوق :أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو االستهالك أو االستخدام في المملكة في إطار
نشاط تجاري ،سواء أكان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب :أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.
االستدعاء :أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي ،وفقا
لالئحة لالستدعاء.
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المنتج :مركبة تعمل بمحرك دفع كهربائي بدالً من طرق الدفع التقليدية التي تعتمد على محركات االحتراق

الداخلي.

الصانع :المنشأة التي لها المسؤولية الفنية عن تصنيع المركبة وقطع غيارها.
سلسلة اإلمداد :جميع المراحل التي يمر بها المنتج بعد تصنيعه حتى وصوله للمستهلك ،بما في ذلك
تعبئته وتغليفه ،أو توريده أو نقله أو تخزينه أو توصيله ،أو بيعه بالجملة أو بالتجزئة ،وأية عملية أخرط
ذات صلة.
نظام تخزين الطاقة القابل للشحن ( :)REESSالنظام المسؤول عن تزويد المركبة بالطاقة الكهربائية.
نقل الطاقة الكهربائية ) :(Electric power trainالدائرة الكهربائية التي تشمل محرك للجر (السحب)،
ويمكن أن تشمل نظام تخزين الطاقة القابل للشحن ( ،)REESSونظام تحويل الطاقة الكهربائية ،والمحوالت

اإللكترونية ،والضفائر الكهربائية والموصالت المرتبطة بها ،ونظام الربط الخاص بشحن نظام تخزين الطاقة
القابل للشحن.
نظام شحن المركبات الكهربائية ( :)Electric Vehicle Charging Systemنظام من المكونات
التي تمد المركبة بالتيار المستمر ( ،)D.C outputلغرض إعادة شحن بطاريات المركبات الكهربائية.
كابل التوصيل للمركبة الكهربائية ( :)Electric Vehicle Connectorأداة تعمل على إنشاء اتصال
كهربائي بالمركبة الكهربائية عن طريق تثبيتها في مدخل شحن السيارة الكهربائية ،وذلك لغرض نقل الطاقة
وتبادل المعلومات ،ويعتبر هذه األداة جزًء من مجموعة رابط المركبة الكهربائية (.)Coupler

اربط المركبة الكهربائية ( :)Electric Vehicle Couplerربط (وصل) مدخل شحن المركبة الكهربائية
بكابل التوصيل الخاص به في المركبة الكهربائية.
مدخل شحن المركبة الكهربائية ( :)Electric Vehicle Inletجهاز على المركبة الكهربائيةُ ،يدخل فيه
موصل المركبة الكهربائية لنقل الطاقة وتبادل المعلومات ،ويعتبر مدخل شحن المركبة الكهربائية جزًء من
ِّ

المركبة الكهربائية وليس جزًء من معدات اإلمداد بالكهرباء.

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

الضغط الزائد أثناء الشحن والتشغيل العاديين ،أو إلضافة الماء أو األلكتروليت ،أو للقياسات الخارجية للثقل
النوعي المحدد لأللكتروليت.
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معدات إمداد الطاقة للمركبة الكهربائية (ُ :)Electric Vehicle Supply Equipmentم َّ
عدات تتكون

الموصالت ،بما في ذلك الموصالت المؤرضة وغير المؤرضة ،وموصالت المركبة الكهربائية ،والمقابس
من
ِّ
المرفقة معها ،وجميع األجهزة والتجهيزات األخرط ،ومنافذ الطاقة ،أو أجهزة المركبة المخصصة لغرض نقل

الطاقة للمركبة الكهربائية.
نظام إمداد المركبة الكهربائية بالطاقة (:)Electric Vehicle Supply Equipment System
مكونات إمداد الطاقة الكهربائية على شكل تيار متناوب ( )ACللشاحن الموجود داخل المركبة.
ِّ
كون من وسائل لحماية األفراد ضد
نظام حماية األفراد ( :)Personnel Protection Systemنظام ُم َّ

الصعقات الكهربائية.

الوصالت المؤرضة ) :(grounded connectorsوصالت متصلة بجسم المركبة لتفريغ الشحنة

الكهربائية.

 1/2يكون للكلمات والعبارات األخرط الواردة في هذه الالئحة المعاني الواردة في األنظمة و اللوائح والق اررات
المعمول بها في الهيئة.

المادة ( )1المجال
تُ َّ
طبق هذه الالئحة على جميع المركبات الكهربائية التي ال يزيد وزنها اإلجمالي عن  3044كغم ،وتزيد س ـ ــرعتها
اء أكانت مص ـ َّـنعة داخل المملكة أو مس ــتوردة
عن  10كم/ســاعة؛ التي توضــع وتُعرض في أسـ ـواق المملكة ،س ـو ً

من الخارج ،وذلك وفقا للتعريفات والمصطلحات ذات العالقة الواردة في المادة (.)2

المادة ( )4األهداف
تهدف هذه الالئحة إلى تحديد المتطلبات األساسية للمركبات الكهربائية المشمولة في مجال هذه الالئحة ،واجراءات
الموردين االلتزام بها ،وذلك لضمان استيفاء هذه المنتجات للمتطلبات األساسية
تقويم المطابقة؛ التي يجب على
ِّ

التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسالمة المستهلك ،وتسهيل إجراءات مسح األسواق.

المورد
المادة ( )3التزامات
ِّ
المورد ،االلتزام بالمتطلبات التالية:
يجب على ِّ
 2/3المتطلبات الفنية
المورد اسـتيفاء الخصـائص األسـاسية للمركبات الكهربائية ،وذلك على
لتحقيق متطلبات هذه الالئحة ،فيجب على ِّ

النحو التالي:
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يوردها  -المتطلبات الفنية المحددة في المواصـ ـ ــفات القياسـ ـ ــية
 2/2/0أن تسـ ـ ــتوفي المركبات الكهربائية  -التي ِّ
َّ
المبنية في الملحق ( )2من هذه الالئحة ،وفي حال عدم توفر المواصـ ـ ـ ــفات القياسـ ـ ـ ــية السـ ـ ـ ــعودية أو
الخليجية  ،فيجب أن تكون عندئذ مستوفية للمواصفات القياسية الدولية.
يوردها إجراءات تقويم المطابقة المبينة في هذه الالئحة ،وأن تكون
 1/2/0أن تجتـاز المركبـات الكهربائية التي ِّ
ت مطابقة المنتج لمتطلبات هذه الالئحة.
مصحوبة بملف فني يتضمن كل الوثائق والمعلومات التي تُثب ُ

(يعتبر المصــنع الحاصــل على شــهادة نظام إدارة وفقا لـ
 3/2/0أن يتوفر لدط المصــنع نظام إدارة جودة فعال ُ
 " ISO/TS 16949المتطلبات الخاصـة لتطبيق  ISO 9001في مجال إنتاج السيارات وقطع الغيار
ذات العالقة"  -أو ما يكافئها  -مستوفياً لمتطلبات هذا البند).
زود المركبــات الكهربــائيــة بعالمــة تعريفيــة لتمييز المركبــة الكهربــائيــة عن المركبــات األخرط (غير
 3/2/0أن تُ َّ

الكهربــائيــة) ،وذلــك في أكثر من جهــة من المركبــة ،ليس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهــل على الجهــات المعنيــة تمييزهــا ألغراض

السالمة.
 0/2/0أن ُيرفق مع المركبة الكهربائية نشرة سالمة المواد الكيميائية ( )MSDSالخاصة بالبطارية.
1/3

المتطلبات األساسية

المورد اســتيفاء المتطلبات األس ــاســية للمركبات الكهربائية المبينة في
لتحقيق متطلبات هذه الالئحة ،فيجب على ِّ

الملحق ( )1من هذه الالئحة.
4/3

المتطلبات المترولوجية (القياسية)

يجب اس ـ ـ ــتخدام وحدات النظام الدولي ( )SI Unitsأو مض ـ ـ ــاعفاتها أو أجزائها أثناء التص ـ ـ ــميم أو التص ـ ـ ــنيع أو
التداول.
4/3

المتطلبات اإلدارية

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

المادة ( )5إجراءات تقويم المطابقة
2/0

يجب االلتزام بمتطلبات إجراءات تقويم المطابقة الواردة في هذه الالئحة الفنية فقط ،واذا وردت متطلبات

1/0

المورد المسؤول عن وضع المركبات الكهربائية – في السوق  -الحصول على شهادة مطابقة
يجب على ِّ

أخرط بهذا الخصوص في أي مواصفة قياسية فال يؤخذ به.

وفقا لنموذج تقويم المطابقة (( )1aاعتماد الطراز )Type Approvalال ُم َّ
وضح في الملحق ( ،)3صادر

من إحدط جهات تقويم المطابقة المقبولة ،حيث تُمنح شهادة المطابقة وفقا لنموذج الشهادة المبين في
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الملحق ( )0من هذه الالئحة ،وأن تكون سارية المفعول لمدة سنة من تاريخ صدورها ،وتُ َّ
جدد بشكل
سنوي في حال استيفائها للشروط المذكورة في أحكام هذ الالئحة.
3/0

المورد المسؤول عن وضع المركبات الكهربائية – في السوق  -الحصول على شهادة تسجيل
يجب على ِّ
المركبات الكهربائية من الهيئة ،وفقا إلجراءات التسجيل المتَّبعة ،ولنموذج الشهادة المبين في الملحق

0/0

يجب أن تُنفَّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه الالئحة والمواصفات

0/0

يجب أن ُيرفق مع المنتج ملف فني يتضمن ما يلي:

(.)6

6/0

المبينة في الملحق ( ،)2والمتطلبات األساسية المبينة في الملحق (.)1
القياسية ذات العالقة؛ ّ

أ)

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

ب)

وثيقة تقييم المخاطر.

ج)

التصاميم والرسومات التي تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات هذه الالئحة.

د)

التحذيرات والتنبيهات الضرورية وأدلة تشغيل واستخدام المنتج بشكل آمن وسليم.

تُعتبر المركبات الكهربائية الخاضعة لهذه الالئحة؛ الحاصلة على شهادة المطابقة الخليجية ،مطابقة
للمتطلبات المنصوص عليها في هذه الالئحة.

المادة ( )6مسؤوليات الجهات الرقابية (المنافذ والمصانع)
تقوم الجهات الرقابية كجزء من مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:
2/6

تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من اس ــتيفاء المركبات الكهربائية؛ الخاض ــعة لهذه الالئحة إلجراءات تقويم

1/6

يحق للجهات الرقابية – عشـ ـ ـ ـوائيا  -س ـ ـ ــحب عينات من المركبات الكهربائية الخاض ـ ـ ــعة لهذه الالئحة،

َّ
المرفقة مع اإلرساليات.
المطابقة
المحددة ومدط توفر الوثائق الفنية ُ

واحالتها إلى المختبرات المختصة (داخل المملكة أو خارجها) للتأكد من مدط مطابقتها للمتطلبات الواردة

في هذه الالئحة.
3/6

الموردين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء االختبارات وما يتعلق بذلك.
يحق للجهات الرقابية تحميل ِّ

 0/6عند ضــبط حالة عدم مطابقة للمنتج ،فإن الجهة الرقابية تقوم بســحب المنتجات المعنية من المســتودعات
0/6

واتخاذ اإلجراءات النظامية في حقها.

تقوم إدارات المرور من التحقق من وثائق تســ ـ ـ ـ ــجيل المركبات الكهربائية ،والتحقق من ُرخص الس ـ ـ ـ ـ ـ ـير
الخاصة بها أثناء سيرها في الطرق العامة ،وذلك حسب األنظمة واإلجراءات المرورية المعمول بها.
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 6 /6تقوم جهات الترخيص بمنح رخص السير للمركبات الكهربائية ،وذلك بعد الت ـ ــأكد من مطابقتها لمتطلبات
هذه الالئحة ،وتُ َّ
جدد التراخيص بعد الـتأكد من سالمتها أثناء عملية الفحص (التفتيش) الدوري ،وذلك وفقا
لألنظمة واإلجراءات المعمول بها في المملكة.

المادة ( )2مسؤوليات سلطات مسح السوق
تقوم سلطات مسح السوق كجزء من مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:
2/1

َّ
المخزنة في
تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في األسواق ،وكذلك المنتجات

مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سالمة المنتجات ومدط استيفائها للمتطلبات األساسية المبيَّنة
في هذه الالئحة والمواصفات القياسية ذات العالقة.

1/1

الموردين (صانعين ومستوردين) ،وذلك إلجراء
اء من السوق أو مستودعات ِّ
سحب ّ
عينات من المنتج ،سو ً

3/1

عند ضبط حالة عدم مطابقة لمنتج  -معروض أو َّ
مخزن  -لمتطلبات هذه الالئحة ،فإن سلطات مسح

االختبارات الالزمة والتأكد من مدط مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه الالئحة.

السوق تتخذ جميع اإلجراءات اإلدارية المتبعة للمنتج المعني ،وتُ ِّ
طبق اإلجراءات والعقوبات المشار إليها
في المادة ( ،)1وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة.

المادة ( )8المخالفات والعقوبات
2/1

ُيحظر صــ ــناعة واســ ــتيراد ووضـ ـ ــع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه الالئحة ،أو حتى اإلعالن

1/1

ُيعتبر عدم استيفاء المنتج لمتطلبات هذه الالئحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم

عنها.

بأن هذا المنتج غير مطابق ،حيث إنه قد يشكل خط ار على صحة وسالمة المستهلك وعلى البيئة ،وذلك

في الحاالت التالية :
أ)

المورد بالمطابقة ،أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.
عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار ِّ

ب)

عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية (الملف الفني للمنتّج ،إقرار المطابقة  ،)...أو احتوائهما

ج)

عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات اإليضاحية أو إرشادات االستخدام (إذا كان ذلك ممكناً).

على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.

3/1

عند ضـبط أي مخالفة ألحكام هذه الالئحة ،تقوم سـلطات مسـح السوق  -حسب الحالة  -باتخاذ جميع
اإلجراءات الالزمة إلزالة المخالفة وآثارها من السوق ،ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي:
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أ)

تكليف الجهة المخالفة  -المسـ ـ ـ ـ ـ ــؤولة عن وضـ ـ ـ ـ ـ ــع وعرض المنتج المخالف  -بسـ ـ ـ ـ ـ ــحبه من

المسـتودعات أو السـوق بهدف تصـحيح المخالفة ،إن كان ذلك ممكنا ،أو تصديره ،وذلك خالل
المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.

ب)

القيام بسحب المنتجات أو حجزها ،أو اتخاذ أي إجراء آخر الستدعائها من األسواق ،ولسلطات
مسـح السـوق  -حسـب الحالة  -اإلعالن عن استدعاء المنتج من األسواق ،مع تحميل الجهة
المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

ج)

التعامل مع المنتجات المخالفة المشمولة في هذه الالئحة وفقا لما تُحدده األنظمة واللوائح المطبَّقة

لدط الجهات الرقابية لسلطات مسح السوق.
0/1

عند ضبط مخالفة للمركبات الكهربائية ،فإن الهيئة تتخذ اإلجراءات الالزمة بحق هذه المنتجات المخالفة
لمتطلبات هذه الالئحة ،بما في ذلك إلغاء شـ ـ ـ ـ ــهادة المطابقة ذات العالقة وشـ ـ ـ ـ ــهادة التسـ ـ ـ ـ ــجيل ،واتخاذ
التدابير الالزمة مع الجهة المقبولة ُمصدرة الشهادة وفقا لالئحة قبول جهات تقويم المطابقة.

0/1

دون اإلخالل بأي عقوبة أشــ ـ ــد تنص عليها األنظمة الس ـ ـ ــارية ،فإنه ُيعاقب كل من يخالف أحكام هذه
الالئحة بالعقوبات والغرامات المنصـوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري ساري المفعول ،أو أي
نظام آخر يحل محله ،أو التشريعات الخاصة بحماية المستهلك.

المادة ( )1أحكام عامة
2/1

المورد كامل المس ـ ـ ـ ـ ـ ــئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه الالئحة ،وتُطبَّق عليه العقوبات التي
يتحمل ِّ
ينص عليهـا نظـام مكـافحـة الغش التجـاري و /أو أي أنظمـة أخرط ذات عالقـة ،وذلك إذا ثبت مخالفتها

ألي مادة من مواد هذه الالئحة.
1/1

المورد بتطبيق جميع األنظمة/اللوائح األخرط المعمول بها في المملكة؛
ال تحول هذه الالئحة دون التزام ِّ
المتعلقة بتداول المركبات الكهربائية ونقلها وتخزينها ،وكذلك األنظمة/اللوائح ذات العالقة بالبيئة واألمن
والصحة والسالمة.

3/1

موردي المركبات الكهربائية  -الخاض ـ ــعة ألحكام هذه الالئحة  -أن يقدموا لمفتش ـ ــي
يجب على جميع ِّ

الجهات الرقابية وسـ ـ ـ ــلطات مسـ ـ ـ ــح السـ ـ ـ ــوق جميع التسـ ـ ـ ــهيالت والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام

الموكلة لهم.
0/1

إذا نش ـ ــأت أية حالة ال يمكن معالجتها بمقتض ـ ــى أحكام هذه الالئحة ،أو نش ـ ــأ أي خالف في تطبيقها،

فيرفع األمر إلى لجنة مختصــة في الهيئة للنظر في هذه الحالة واصــدار القرار المناســب بشـأن الخالف
ُ
حولها ،وبما يحقق المصلحة العامة.

الصفحة  00من 74

م.إ43-40-21-261-
0/1

لمورد تقديم طلب جديد بعد زوال أس ـ ـ ــباب رفض طلب الحص ـ ـ ــول على إجراءات تقويم المطابقة
يجوز ل ِّ

األول ،وبعد إجراء التص ـ ـ ــحيحات الالزمة لألس ـ ـ ــباب التي أدت إلى الرفض ،ودفع أي تكاليف إض ـ ـ ــافية
تستدعي ذلك تُحدد من الهيئة.

6/1

تقوم الهيئة بد ارسـة الشـكاوط التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة ،والتحقق من

1/1

لمورد بنود هذه الالئحة ،واتخاذ
يحق للهيئة إلغاء ش ـ ـ ـ ـ ــهادة المطابقة أو ش ـ ـ ـ ـ ــهادة التس ـ ـ ـ ـ ــجيل إذا خالف ا ِّ

1/1

عند حص ـ ـ ــول أي تعديالت على المركبة الكهربائية خالل فترة ص ـ ـ ــالحية ش ـ ـ ــهادة المطابقة أو ش ـ ـ ــهادة

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

اإلجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

المورد يصــبح ُملغى لهذا المنتج ،والبد من
التســجيل (ما عدا التعديالت الشــكلية) فإن الشــهادة أو إقرار ِّ
المورد بإشــعار الهيئة بصــفتها ُمصــدرة شــهادة التســجيل ،وذلك عند إدخال
التقدم بطلب جديد ،وأن يقوم ِّ
أي تعديالت على المركبة.

1/1

للهيئة فقط حق تفسـ ـ ــير مواد هذه الالئحة ،وعلى جميع المسـ ـ ــتفيدين من تطبيق هذه الالئحة االلتزام بما
يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة ( )22أحكام انتقالية
2/24

المورد تصحيح أوضاعه وفقاً ألحكام هذه الالئحة ،خالل مدة ال تزيد على (ستة أشهر) من
يجب على ِّ

1/24

مع مراعاة أحكام الفقرة ( )2من هذه المادة ،فُيسـمح بتداول المنتجات غير المستوفية للمتطلبات الواردة
في هذه الالئحة ،لمدة ال تزيد على سنة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

3/24

تلغي هذه الالئحة  -بعد اعتمادها  -كل اللوائح السابقة في مجال مطابقة منتجات المركبات الكهربائية

تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

لمتطلبات السالمة قبل وضعها وبعد عرضها في األسواق.

المادة ( )22النشر
تُنشر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية.
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الملحق ()2
قائمة بالمواصفات القياسية للمركبات الكهربائية
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السيارات – طرق اختبـار تحمل الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمات – الجزء األول motor vehicles – methods of test for :
impact strength - Part 1 : frontal
الصدمة األمامية
impact
الجزء الثانيMotor vehicles –methods of test for :
impact strength - Part 2 : moving
barrier rear impact

السيارات ـ تحمل الصدمات

-

Motor
vehicles
requirements

السيارات  -المتطلبات العامة

General

السيارات  -شهادات المطابقة

Motor vehicles conformity certificates

إطارات س ـ ـ ــيارات الركوب  -الجزء األول :المس ـ ـ ــميات والتمييز Passenger car tyres - Part 1:
Nomenclature, designation, marking,
والبيانات اإليضاحية واألبعاد واألحمال وضغوط النفخ.
dimensions, load capacities and
inflation pressure
إطارات سيارات الركوب  -الجزء الثاني  :المتطلبات العامة
إطارات سيارات الركوب  -الجزء الثالث  :طرق االختبار
السيارات  -طرق اختبار أحزمة األمان

Passenger car tyre - part 2: general
requirement
Passenger car tyres - part 3:
methods of test
Motor vehicles - Methods of testing
safety belts.
الصفحة  03من 74
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Motor vehicles - safety belts

 أحزمة األمان- السيارات

Motor
vehicles-flammability
of
interior materials and testing
methods

. قابلية األجزاء الداخلية لالشتعال وطرق اختبارها- السيارات

Motor Vehicles – Dimensions
and weights

السيارات – األبعاد واألوزان

Road vehicles - Sound signaling
devices - Technical specification

 المواصفات الفنية-  المنبهات الصوتية- مركبات الطرق

Car Upholstery – Testing Methods of
Fabric for Car Seats

طرق اختبار فرش السيارات – قماش تنجيد مقاعد السيارة

Car Upholstery – Fabric for Car
Seats

فرش السيارات – قماش تنجيد مقاعد السيارة

Instruction Manual for Appliances
and Equipment

كتيب إرشادات األجهزة والمعدات

Road vehicles retro - reflective مركبات الطرق – لوحات األرقام ذات الخلفية العاكس ـ ـ ــة وطرق
number plates and its methods of test
اختبارها

Motor vehicles - methods of test for

 طرق اختبار أقفال األبواب ومفصالتها- السيارات

Motor vehicles - door locks and door
hinges

 أقفال األبواب ومفصالتها- السيارات

door locks and door hinges

Motor vehicles - Methods of testing
of rear view mirrors.

 طرق اختبار مرايا الرؤية الخلفية- السيارات

Requirements for storage of motor
vehicle tyres

اشتراطات تخزين إطارات السيارات

Motor Vehicles: Rearview mirrors

. مرايا الرؤية الخلفية- السيارات

Multi-Purpose Vehicles, Trucks, إطارات السـ ـ ـ ـ ـ ــيارات متعددة األغراض والشـ ـ ـ ـ ـ ــاحنات والحافالت
Buses and Trailers Tyres - Truck  المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمي ــات والتمييز والبي ــان ــات: الجزء األول- والمقطورات
and Bus - Part 1: Nomenclature,
.اإليضاحية واألبعاد واألحمال وضغوط النفخ
Designation Marking, Dimensions,
Load Capacities and Inflation
Pressures
Multi-Purpose Vehicles, Trucks, إطارات الس ـ ـ ـ ــيارات المتعددة األغراض والش ـ ـ ـ ــاحنات والحافالت
Buses and Trailers Tyres - Part 2:
. طرق االختبار:  الجزء الثاني- والمقطورات
Methods of Test
Multi-Purpose Vehicles, Trucks, إطارات السـ ـ ـ ـ ـ ــيارات متعددة األغراض والشـ ـ ـ ـ ـ ــاحنات والحافالت
Buses and Trailers Tyres - Part 3:
 المتطلبات العامة: الجزء الثالث- والمقطورات
General Requirements
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SASO
526

24

SASO
449

23

SASO
442

25

SASO
GSO 279

22

SASO
572

21

SASO

12

SASO
769

11

SASO
771

13

SASO
469

26

SASO
GSO 280

28

SASO
573

12

768

SASO
770

14

SASO
1066

15

SASO
1134

16

SASO
1135

12

SASO
1136

18

43-40-21-261-إ.م
Motor
vehicles
-General
requirements for ambulance.

 المتطلبات العامة لسيارات اإلسعاف- السيارات

Motor Vehicles - Protection against
theft

السيارات ـ الحماية من السرقة

Motor vehicles tyers - temporary use  العجالت واإلطارات االحتياطية المؤقتة- إطارات السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيارات
spare wheels /tyers and there
.وطرق اختبارها
methods test

Motor Vehicle - Head Lamps Safety
Requirements.

11

SASO
1771

42

SASO
1437

42

SASO
1315

44

SASO
1816

45

SASO
1490

41

SASO
1815

43

SASO
GSO
1677

46

SASO
2307

42

motor vehicles – methods of test for  ج:السيارات – طرق اختبار تحمل الصدمات – الجزء الثالث
impact strength – part 3c : moving
 الصدمة الجانبية بالصادم المتحرك:
barrier side impact

SASO
2308

48

vehicles

السيارات – وسائل تثبيت الطفل

41

Motor vehicles methods of testing of
child restraint system

 طرق اختبار وسائل الطفل- السيارات

SASO
2209
SASO
2210

32

SASO
1444

32

Motor Vehicle – Identification
Number (Vin) Requirements

السيارات – الرقم المميز للمركبة – المتطلبات

SASO
2249

31

Motor Vehicles – VIN-Location and
attachment

السيارات – الرقم المميز للمركبة – وضعة وتثبيته

SASO
2251

33

Motor Vehicles - Head restraints and
method of testing .

. متطلبات األمان- أنوار المصابيح األمامية للسيارات

SASO
1276

. مساند الرأس وطرق اختبارها- السيارات

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

Motor vehicles – speed limiters – Part  طرق االختبار:  الجزء الثالث-  محددات السرعة- السيارات
3: Methods of test.
Motor vehicles – laminated safety
glass

 زجاج األمان متعدد الطبقات- السيارات

motor vehicles – methods of test for  ب:الســيارات – طرق اختبار تحمل الصــدمات – الجزء الثالث
impact strength – Part 3b -moving
الصدمة الجانبية بالصادم المتحرك:
barrier side impact

Motor
– child restraint system

Motor vehicles – Speed limits – Part ،  المتطلبات العامة: الجزء األول- السـيارات محددات السرعة
1 : General requirements ,
. اعتماد الطراز، شهادات المطابقة، فحص الجهاز
Equipment inspection , Certification
and type approval

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

SASO
2250

34
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Motor Vehicles Tyres – Treadwear, إطارات س ـ ـ ــيارات الركوب درجة مقامة ت كل الموطئ والس ـ ـ ــحب
Traction
and
Temperature
.والح اررة
Resistance Grading

SASO
2252

35

SASO
2253

36

 طرق االختبارات الميكانيكية-  مواد زجاج األمان- السيارات

SASO
ISO 3537

32

 طرق اختبار الخصائص البصرية-  زجاج األمان- السيارات

SASO
ISO 3538

38

Motor Vehicles Tyres – Method of إطارات ســيارات الركوب – طرق اختبار درجة مقاومة اإلطار
Testing
of
Tire
Temperature
.للح اررة
Resistance Grading.
Road vehicles - Safety glazing
materials - Mechanical tests Road
vehicles Road Vehicles - Safety Glasses Test Methods for Optical Properties

Motor vehicles – methods of terting :الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــارات – طرق اختبــار بطــانــات المكــابح – الجزء األول
for broke lining – part 1 : internal
إجهاد القص الداخلي لمادة البطانة
shear strength of lining material.

SASO
GSO ISO
6311

31

Motor Vehicles - Braking system of  نظام مكابح س ـ ـ ــيارات الركوب والس ـ ـ ــيارات متعددة- السـ ـ ــيارات
SASO
52
Passenger Car and Multi Purpose
 األغراضGSO ECE
Vehicles
13H
Motor Vehicles: Methods of Test for  أداء: الجزء األول-  طرق االختبار لنظام المكابح-السـ ـ ــيارات
SASO
52
Braking System -- Part 1: Braking
 المكابحGSO ECE
Performance
13H-1
Motor Vehicles: Methods of Test for : الجزء الثــاني-  طرق االختبــار لنظــام المكــابح-الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــارات
SASO
51
Braking System -- Part 2:
 تعيين سعة أجهزة خزن الطاقةGSO ECE
Determination of Capacity of Energy
13H-2
Storage Devices
Motor Vehicles: Methods of Test for : الجزء الثــالــث-  طرق االختبــار لنظــام المكــابح-الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــارات
SASO
54
Braking System -- Part 3:
 تعيين توزيع المكابح بين محاور المركباتGSO ECE
Determination of Distribution of
13H-3
Braking among the Axles of Vehicles
Motor Vehicles: Methods of Test for  تعيين: الجزء الرابع-  طرق االختبار لنظام المكابح-السيارات
SASO
53
Braking System -- Part 4:
 وظيفة األنظمة ضد القفلGSO ECE
Determination of Function of Anti13H-4
Lock Systems
Motor Vehicles: Methods of Test for : الجزء الخــامس-  طرق االختبــار لنظــام المكــابح:الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـارات
SASO
55
Braking System -Part 5:
 تعيين أداء بطانة الكبح باستخدام دينامومتر القصور الذاتيGSO ECE
Determination of Performance of
13H-5
Brake
Lining
Dynamometer
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Using

Inertia

43-40-21-261-إ.م
Motor Vehicles: Methods of Test for : الجزء السـ ـ ـ ـ ــادس-  طرق االختبار لمكابح النظام:السـ ـ ـ ـ ــيارات
SASO
56
Braking System -- Part 6:
 تعيين معامل االلتصاقGSO ECE
Determination of Coefficient of
13H-6
Adhesion
Road vehicles -- Safety glazing مركبـات الطرق – مواد زجاج األمان – طرق اختبار مقاومة
materials -- Test methods for اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعــاع وارتفــاع درجــة الح اررة والرطوبــة والحريق ومحــاكــاة
resistance
to
radiation,
high
العوامل الجوية
temperature, humidity, fire and
simulated weathering

SASO
ISO 3917

52

road vehicle - brake linings - السيارات – بطانات المكابح (الفرامل) – طريقة اختبار انفعال
compressive strain test method
االنضغاط

58

Road vehicles -- Brake linings -- مركبــات الطرق – بطــانــات المكــابح (الف ارمــل) – إجراء اختبــار
Shear test procedure for disc brake
القص للمكابح القرصية و األسطوانية
pad and drum brake shoe assemblies

SASO
ISO 6310
SASO
ISO 6312

51

Road vehicles - brake linings - الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـارات – بطـانات المكابح (الفرامل) – تأثير الح اررة على
effects of heat on dimensions and
أبعاد وشكل لقم المكابح القرصية – طريقة االختبار
form of disc brake pads - test
procedure

SASO
ISO 6313

62

62

Truck and bus tyres and rims – )إطارات وأطواق الش ـ ـ ــاحنات والحافالت (التس ـ ـ ــلس ـ ـ ــل المتري
(metric series) -- Part 2: Rims
 األطواق:الجزء الثاني

SASO
GSO ISO
4000-2

61

Road vehicles -- Light alloy wheels السيارات – العجالت المصنوعة من السبائك الخفيفة – اختبار
-- Impact test
الصدم

SASO
GSO ISO
4209-2

SASO
ISO 7141

64

SASO
ISO 3894

63

Road vehicles -- Passenger car الس ــيارات – عجالت س ــيارات الركوب المس ــتخدمة على الطرق
wheels for road use -- Test methods
– طرق االختبار

SASO
GSO ISO
3006

65

Passenger car tyres and rims - Part
2: rims

إطارات وجنوط سيارات الركوب – الجزء الثاني الجنوط

Road vehicles -- Wheels/rims for
الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ــارات – عجالت وأطواق المركب ــات التج ــاري ــة – طرق
commercial vehicles -- Test
االختبار
methods

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

UNECE
66
Regulation
100*

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

UNECE
62
Regulation
12*
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the steering mechanism in the event
of impact

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

UNECE
68
Regulation
121*

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

UNECE
22
Regulation
95*

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

UNECE
61
Regulation
94*

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

UNECE
22
Regulation
32*

Electric-Powered
Vehicles:
Electrolyte Spillage and Electrical
Shock Protection

FMVSS
305*

21

*Apply the standard until the Approved as the Saudi standard.
اسم المواصفة باللغة اإلنجليزية

اسم المواصفة باللغة العربية

SASO standards

م

Electrical installations and protection against التركيبات الكهربائية والحماية ضد الصدمة الكهربية
electric shock
Protection against electric shock
- Common aspects for

- الحماية من الصدمة الكهربائية

SASO-IEC-61140

2

SASO-IEC-60364-7-722

1

SASO-ISO-10924-1

3

.مظاهر مشتركة للتركيبات والمعدات

installation and equipment
Low-voltage electrical

التركيبات الكهربائية ذات الجهد

installations - Part 7-722:

: )111-1(  الجزء رقم- المنخفض

Requirements for special

متطلبات التركيبات أو المواقع

installations or locations -

الخاصة – أجهزة التغذية للمركبات

Supplies for electric vehicles
Road vehicles -- Circuit
breakers -- Part 1: Definitions
and general test requirements
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.الكهربائية
-  قواطع الدائرة- مركبات الطرق
 التعاريف و: الجزء األول
المتطلبات العامة لالختبار

43-40-21-261-إ.م
اسم المواصفة باللغة اإلنجليزية

اسم المواصفة باللغة العربية

road vehicles -- circuit

-  قواطع الدائرة- مركبات الطرق

breakers -- part 4: medium
circuit breakers with tabs
(blade type), form cb15

 قواطع الدائرة: الجزء الرابع

SASO standards

م
0

SASO-ISO-10924-4

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

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

- Charging systems.

Low-voltage switchgear and

controlgear assemblies - Part
7: Assemblies for specific

تجميعات معدات الوصل والفصل

 الجزء-والتحكم ذات الجهد المنخفض

0

SASO-IEC-61851-1

6

SASO-IEC-61851-21

1

 تجميعات ألغراض معينة مثل:1

applications such as marinas,

المراسي ومواقع التخييم وساحات

camping sites, market squares,

التسوق ومحطات شحن المركبات

electric vehicles charging

SASO IEC TS 61439-7

الكهربائية

stations.
Electric vehicle conductive

نظام الشحن الكهربائي الموصل

charging system - Part 1:

 متطلبات: )2(  الجزء رقم- للمركبة

General requirements

Electric vehicle conductive
charging system - Part 21:

Electric vehicle requirements for
conductive connection to an
a.c./d.c. supply
Electric vehicle conductive
charging system - Part 22: AC

electric vehicle charging station

.عامة

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

متطلبات المركبة الكهربائية لالتصال
الموصل بمصدر تغذية ذو تيار
 مستمر/متردد
نظام الشحن الكهربائي الموصل

SASO-IEC-61851-22

1

 مركز: )11(  الجزء رقم- للمركبة
شحن مركبة كهربائية مغذط بتيار

متردد
Electric vehicle wireless power

األنظمة الالسلكية لنقل الطاقة

transfer (WPT) systems - Part

– الخاصة بالمركبات الكهربائية

1: General requirements
Electric vehicle conductive

SASO-IEC-61980-1

الجزء رقم

 متطلبات عامة:)2(

نظام الشحن الكهربائي الموصل

charging system - Part 23: DC

 محطة شحن:13 الجزء- للمركبة

electric vehicle charging station

مركبة كهربائية بتيار مستمر
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1

SASO IEC 61851-23

24
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اسم المواصفة باللغة اإلنجليزية

اسم المواصفة باللغة العربية

Electric vehicle conductive

نظام الشحن الكهربائي الموصل

charging system - Part 24:

 التوصيل:10  الجزء- للمركبة

Digital communication between

الرقمي بين محطة شحن المركبة

a d.c. EV charging station and

الكهربائية بتيار مستمر ونظام التحكم

an electric vehicle for control of

في شحن المركبة الكهربائية يتار

d.c. charging

SASO standards

م

SASO IEC 61851-24

22

مستمر

 وبشحن السيارات،D.C.  والقابسات والمقابس الخاصة بـ،المفاتيح والصناديق وحاويات األجهزة لألغراض المنزلية وما شابهها
الموصالت الخاصة بها
 بما في ذلك،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

 موصالت، منافذ المقابس،القوابس

connectors and vehicle inlets -

– المركبات ومداخل المركبات

Conductive charging of electric

– موصل الشحن للمركبات الكهربائية

vehicles - Part 1: General

SASO GSO IEC 62196-1

21

SASO GSO IEC 62196-2

23

SASO IEC 62196-3

20

 المتطلبات العامة:2الجزء

requirements
Plugs, socket-outlets, vehicle

القابسات والمقابس ووصالت المركبة

connectors and vehicle inlets -

 الشحن التوصيلي- ومداخل المركبة

vehicles - Part 2: Dimensional

توافق األبعاد ومتطلبات قابلية التبادل

Conductive charging of electric
compatibility and

interchangeability requirements
for a.c. pin and contact-tube

:1  الجزء- للمركبات الكهربائية

لمسمار التيار المتردد وملحقات
صمام التالمس

accessories
Plugs, socket-outlets, vehicle

القابسات والمقابس ووصالت المركبة

connectors and vehicle inlets -

 الشحن التوصيلي- ومداخل المركبة

Conductive charging of electric

:1  الجزء- للمركبات الكهربائية

vehicles - Part 3: Dimensional

توافق األبعاد ومتطلبات قابلية التبادل

interchangeability requirements

متردد و صمام التالمس للمقرنات

compatibility and

for d.c. and a.c./d.c. pin and
contact-tube vehicle couplers
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/لمسمار التيار المستمر ومستمر

المركبة

43-40-21-261-إ.م
اسم المواصفة باللغة اإلنجليزية
Road vehicles -- Fuse-links - Part 1: Definitions and
general test requirements
Road vehicles -- Fuse-links -

- Part 6: Single-bolt fuse-links

اسم المواصفة باللغة العربية
 أسالك- مركبات الطرق الوعرة

SASO standards

م

SASO-ISO-8820-1

20

SASO-ISO-8820-6

26

SASO-IEC-60269-1

21

SASO-IEC-62335

21

 تعاريف:2  الجزء- المصاهر
ومتطلبات اختبار عامة
 أسالك- مركبات الطرق الوعرة
 أسالك:6  الجزء- المصاهر

مصاهر بمسمار مفرد
Low-voltage fuses - Part 1:
General requirements
Circuit breakers - Switched
protective earth portable

مصاهر الجهد المنخفض الجزء
. المتطلبات العامة:األول
 أدوات الوقاية- قواطع الدائرة
األرضية المحمولة القابلة للوصل

residual current devices for

والفصل والتي تعمل بالتيار المتبقي

class I and battery powered

) والمغذاةI( لتطبيقات المركبات فئة

vehicle applications

ببطارية

Electromagnetic compatibility EMC التوافق الكهرومغناطيسي
Electric vehicle conductive
charging system - Part 21-1
Electric vehicle on-board

نظام الشحن الكهربائي الموصل

conductive connection to AC/DC

التصال الموصل لمصدر تيار

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
International Electrotechnical
Vocabulary (IEV) – Chapter
161: Electromagnetic
compatibility
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SASO IEC 61851-21-2

14

SASO IEC 60050-161

12

التوافق الكهرومغناطيسي للشاحن
المركب علي المركبات الكهربية

Electric vehicle conductive

21

 متطلبات: 2-12 الجزء-للمركبة

charger EMC requirements for
supply

SASO IEC 61851-21-1

 مستمر/متردد
نظام الشحن الكهربائي الموصل

 متطلبات: 1-12  الجزء-للمركبة
التوافق الكهرومغناطيسي لشاحن
المركبات الكهربية التصال الموصل
- مستمر/لمصدر تيار متردد

متطلبات التوافق الكهرومغناطيسي
ألنظمة شحن المركبات الكهربائية

الخارجية
المفردات الدولية الكهروتقنية
 التوافق: 262  الفصل-(IEV)
الكهرومغناطيسي

43-40-21-261-إ.م
اسم المواصفة باللغة اإلنجليزية

اسم المواصفة باللغة العربية

SASO standards

م

 الكابالت الكهربائية لمركبات الطرق الكهربائيةCables for electric road vehicles
Road vehicles -- 60 V and

 الكابالت األحادية- مركبات الطرق

600 V single-core cables --

644  فولت و64 القلب ذات جهد

Part 1: Dimensions, test

methods and requirements for
copper conductor cables

644  فولت و64 القلب ذات جهد

methods and requirements for

األلومنيوم الموصلة وطرق اختبارها

electric road vehicles

تمديدات ووصالت مركبات الطرق
الكهربائية

connecting cables -- Part 1:

:2  الجزء- التوصيل متعددة القلوب

performance sheathed cables
Road vehicles -- Multi-core

connecting cables -- Part 2:
Test methods and
requirements for high
performance sheathed cables

 كابالت- مركبات الطرق الوعرة

16

SASO-ISO-4141-3

11

طرق اختبار ومتطلبات األداء
العالي للكابالت المغلفة

:3  الجزء- التوصيل متعددة القلوب

74  من22 الصفحة

SASO-ISO-4141-2

:1  الجزء- التوصيل متعددة القلوب

connecting cables -- Part 3:

sheathed low-voltage cables

SASO-ISO-4141-1

األساسي للكابالت المغلفة

 كابالت- مركبات الطرق الوعرة

marking of unscreened

10

طرق اختبار ومتطلبات األداء

Road vehicles -- Multi-core
Construction, dimensions and

10

ومتطلباتها

 كابالت- مركبات الطرق الوعرة

requirements for basic

SASO-IEC-TR-60783

 أبعاد كابالت:1  الجزء- فولت

Road vehicles -- Multi-core
Test methods and

13

بكابالت النحاس الموصلة

600 V single-core cables --

Wiring and connectors for

SASO-GSO ISO 6722-2

االختبار والمتطلبات الخاصة
 الكابالت األحادية- مركبات الطرق

aluminum conductor cables

11

 األبعاد وطرق:2  الجزء- فولت

Road vehicles -- 60 V and
Part 2: Dimensions, test

SASO-GSO ISO 6722-1

التركيب واألبعاد ووسم الكابالت
للجهد المنخفض المغلفة وغير
محجبة

م.إ43-40-21-261-
م

SASO standards

11

SASO-ISO-4141-4

11

SASO-ISO-14572

11

SASO-IEC-TR-62602

اسم المواصفة باللغة اإلنجليزية

اسم المواصفة باللغة العربية
مركبات الطرق الوعرة  -كابالت

Road vehicles -- Multi-core

التوصيل متعددة القلوب  -الجزء :0

connecting cables -- Part 4:
Test methods and

طريقة اختبار المفاصل ومتطلبات

requirements for coiled cable

تجميعات الكابالت ذات ملفات

assemblies
Road vehicles -- Round,

مركبات الطرق الوعرة  --الكابالت

sheathed, 60 V and 600 V

المستديرة متعددة األقطاب المغلفة
غير المحجبة لجهود  64فولت
و 644فولت  --طرق اختبار

screened and unscreened
single- or multi-core cables -Test methods and

ومتطلبات أداء الكابالت األساسي

requirements for basic- and

والعالي

high-performance cables

موصالت الكابالت المعزولة ?

Conductors of insulated cables

بيانات أحجام النظام األمريكي

- Data for AWG and KCMIL

لمحددات القياس لألسالك ()AWG

sizes

وألحجام ولمقاسات الموصالت
بوحدات .KCMIL
متطلبات السالمة Safety Requirements
34
SASO-IEC-TS-60479-1

تأثيرات التيار على الجنس البشرط

Effects of current on human

والحيوانات  -الجزء األول  :سمات

beings and livestock - Part 1:

عامة
32

SASO-IEC-60479-2

31

SASO-IEC-TR-60755

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

General aspects

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

المتطلبات العامة ألجهزة الحماية

General requirements for

العاملة بالتيار المتبقي

residual current operated
protective devices

الصفحة  23من 74

43-40-21-261-إ.م
اسم المواصفة باللغة اإلنجليزية
Electrically propelled road
vehicles -- Connection to an
external electric power supply
-- Safety requirements
Electrically propelled road
vehicles -- Safety

specifications -- Part 1: Onboard rechargeable energy
storage system (RESS)
Electrically propelled road
vehicles -- Safety
specifications -- Part 2:

Vehicle operational safety
means and protection against

اسم المواصفة باللغة العربية
- بائيا
ً مركبات الطرق المدفوعة كهر

SASO standards

م

SASO ISO 17409

33

SASO GSO ISO 6469-1

30

SASO GSO ISO 6469-2

30

SASO GSO ISO 6469-3

36

SASO GSO IEC 60445

31

SASO-GSO-IEC-60529

31

التوصيل لمصدر قدرة كهربية

خارجي – متطلبات السالمة
- بائيا
ً مركبات الطرق المدفوعة كهر
:2  الجزء- مواصفات السالمة

نظام تخزين الطاقة الداخلي القابل
إلعادة الشحن
- بائيا
ً مركبات الطرق المدفوعة كهر
:1  الجزء- مواصفات السالمة
وسائل سالمة تشغيل المركبات
والحماية من األعطال

failures
Electrically propelled road
vehicles -- Safety

specifications -- Part 3:
Protection of persons against
electric shock

- بائيا
ً مركبات الطرق المدفوعة كهر
:3  الجزء- مواصفات السالمة
حماية األشخاص من الصدمة
الكهربائية

Basic and safety principles for

تمييز أطراف توصيل المعدات

man-machine interface,

،ونهايات الموصالت الخاصة

marking and identification Identification of equipment
terminals, conductor

شامالً األسس العامة لنظام رقمي
حرفي

terminations and conductors
Degrees of protection provided
by enclosures (IP Code)

درجات الحماية التي توفرها األغلفة
)IP الخارجية (النظام الرمزي

Measurements of electrical vehicle performance قياسات أداء المركبة الكهربائية
Electric road vehicles -- Road
operating characteristics
74  من27 الصفحة

– مركبات الطرق الكهربائية
خصائص التشغيل على الطريق

SASO-ISO-8715

31

43-40-21-261-إ.م
اسم المواصفة باللغة اإلنجليزية
Electric road vehicles -Reference energy consumption
and range -- Test procedures
for passenger cars and light
commercial vehicles

اسم المواصفة باللغة العربية
- مركبات الطرق الكهربائية

SASO standards

م

SASO-ISO-8714

04

- استهالك ومدط الطاقة المسترجعة
إجراءات االختبار لسيارات الركوب
والمركبات التجارية الخفيفة

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

- ًمركبات الطرق المدفوعة كهربائيا
- المفردات الدولية الكهرتقنية

Vocabulary - Part 482:

 الخاليا األولية:011 الفصل

and batteries

02

SASO-IEC-60050-482

01

SASO- GSO ISO 12405-1

03

SASO IEC TS 62840-1

00

SASO IEC 62840-2

00

SASO GSO ISO 12405-2

06

المفردات

International Electrotechnical
Primary and secondary cells

SASO-ISO-TR-8713

)والثانوية والبطاريات (النضائد
Batteries البطاريات

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

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

Electric vehicle battery swap
system - Part 2: Safety
requirements
Electrically propelled road

vehicles -- Test specification
for lithium-ion traction battery
packs and systems -- Part 2:
High-energy applications
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محركات الطرق ذات الدفع
 مواصفة االختبار- الكهربائي
الخاصة بحزم ونظم بطارية سحب
 التطبيقات:2  الجزء- أيون الليثيوم
العالية القدرة
نظام مبادلة بطارية المركبة الكهربية
 عام واسترشادي:2 – الجزء
نظام مبادلة بطارية المركبة الكهربية
 متطلبات السالمة:1 – الجزء
- بائيا
ً مركبات الطرق المدفوعة كهر

مواصفة االختبار لحزم ونظم بطارية
:1  الجزء- سحب أيون الليثيوم
التطبيقات العالية الطاقة

43-40-21-261-إ.م
اسم المواصفة باللغة اإلنجليزية
Electrically propelled road
vehicles -- Test specification
for lithium-ion traction battery
packs and systems -- Part 3:
Safety performance

اسم المواصفة باللغة العربية
- بائيا
ً مركبات الطرق المدفوعة كهر

SASO standards

م

SASO GSO ISO 12405-3

01

SASO IEC 61982-4

01

SASO-IEC-61982

01

SASO-IEC-62281

04

SASO-IEC-62660-1

02

SASO-IEC-62660-2

01

SASO -IEC 62485-3

03

مواصفة االختبار الخاصة بحزم

- ونظم بطارية سحب أيون الليثيوم
 متطلبات أداء السالمة:3 الجزء

requirements

Secondary batteries (except

البطاريات الثانوية (باستثناء

lithium) for the propulsion of

بطاريات الليثيوم) لدفع مركبات

electric road vehicles - Part 4:
Safety requirements of nickelmetal hydride cells and
modules.

:0 الجزء- الطرق الكهربائية
متطلبات السالمة لخاليا والموديالت
من النيكل والمعدن المهدرج

secondary batteries (except

البطاريات الثانوية (باستثناء

lithium) for the propulsion of

بطاريات الليثيوم) لدفع مركبات

electric road vehicles -

performance and endurance
tests
Safety of primary and
secondary lithium cells and
batteries during transport
Secondary lithium-ion cells for
the propulsion of electric road

vehicles - Part 1: Performance
testing

 اختبارات- الطرق الكهربائية
.التحمل واألداء
سالمة بطاريات وخاليا الليثيوم
االبتدائية والثانوية أثناء النقل
 الليثيوم الثانوية لدفع- خاليا أيون
 الجزء- مركبات الطرق الكهربائية
 اختبار األداء:2

Secondary lithium-ion cells for

 الليثيوم الثنائية لدفع- خاليا أيون

the propulsion of electric road

 الجزء- مركبات الطرق الكهربائية

vehicles - Part 2: Reliability
and abuse testing
Safety requirements for

secondary batteries and battery
installations - Part 3: Traction
batteries
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 اختبار الموثوقية واالستعمال:1
الخاطئ
متطلبات السالمة للبطاريات الثانوية
:3 وتركيبات البطاريات – الجزء
بطاريات الجر

م.إ43-40-21-261-
م

SASO standards

00

اسم المواصفة باللغة العربية
البطاريات والخاليا الثانوية المحتوية

SASO-IEC-60622

علي مواد قلوية أو اليكتروليتات
غير حمضية أخرط  -الخاليا
المنشورية األحادية القابلة العادة
الشحن المحكمة والمصنعة من

اسم المواصفة باللغة اإلنجليزية
Secondary cells and batteries
containing alkaline or other
non-acid electrolytes - Sealed
nickel-cadmium prismatic
rechargeable single cells

النيكل كادميوم
البطاريات والخاليا الثانوية المحتوية

00
SASO-IEC-61434

على مواد قلوية أو اليكتروليتات
غير حمضية أخرط  -دليل تحديد
التيار في مواصفات البطاريات
والخاليا الثانوية المحتوية على قلوي

06

SASO-IEC-62133-1

01

SASO-IEC-62133-2

البطاريات والخاليا الثانوية المحتوية
على مواد قلوية أو اليكتروليتات
غير حمضية أخرط  -متطلبات
األمان للبطاريات والخاليا الثانوية
المحكمة والمحمولة والبطاريات
المصنعة منهم  ،لالستخدام في
التطبيقات المحمولة الجزء  :2أنظمة

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

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 applicationsPart 1: Nickel systems

النيكل
لبطاريات والخاليا الثانوية المحتوية
على مواد قلوية أو اليكتروليتات
غير حمضية أخرط  -متطلبات
األمان للبطاريات والخاليا الثانوية
المحكمة والمحمولة والبطاريات
المصنعة منهم  ،لالستخدام في
التطبيقات المحمولة الجزء  :2أنظمة
الليثيوم

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
applications - Part 2: Lithium
systems

الصفحة  24من 74

43-40-21-261-إ.م
اسم المواصفة باللغة اإلنجليزية

اسم المواصفة باللغة العربية

Secondary cells and batteries

SASO standards

البطاريات والخاليا الثانوية المحتوية

containing alkaline or other
non-acid electrolytes - Design
and manufacturing

على مواد قلوية أو اليكتروليتات

م
01

SASO-IEC-TR-62188

 توصيات- غير حمضية أخرط
التصميم والتصنيع للبطاريات

recommendations for portable

المحمولة المصنعة من الخاليا

batteries made from sealed

الثانوية المحكمة

secondary cells
Possible safety and health

مخاطر السالمة والصحة المحتملة

hazards in the use of alkaline
secondary cells and batteries Guide to equipment

SASO-IEC-TR-61438

01

عند استخدام البطاريات والخاليا
 دليل الصناع- الثانوية القلوية
والمستخدمين

manufacturers and users

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

مركبات الطرق – واجهة االتصال

SASO GSO ISO 15118-1

62

SASO ISO 15118-2

61

SASO ISO 15118-3

63

 المعلومات العامة:2 الجزء- الشبكي
وتعريف حالة االستخدام

and use-case definition
Road vehicles -- Vehicle-toGrid Communication Interface
-- Part 2: Network and

مركبات الطرق – واجهة االتصال
 متطلبات:1 الشبكي – الجزء

برتوكول التطبيق والشبكة

application protocol
requirements
Road vehicles -- Vehicle to

grid communication interface - Part 3: Physical and data link

مركبات الطرق – واجهة االتصال

 متطلبات طبقة: 3الشبكي – الجزء
ربط البيانات والربط المادي

layer requirements
Vehicles, boats and internal

المركبات و الزوارق ومحركات

combustion engines - Radio

 خصائص- االحتراق الداخلي

disturbance characteristics Limits and methods of

measurement for the protection
of off-board receivers
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 الحدود- االضطراب الراديوي
وطرق القياس لحماية أجهزة
االستقبال الخارجية

60
SASO-CISPR-12

م.إ43-40-21-261-
م

SASO standards

60
SASO-CISPR-25

اسم المواصفة باللغة العربية

اسم المواصفة باللغة اإلنجليزية

المركبات و الزوارق ومحركات

Vehicles, boats and internal

االحتراق الداخلي  -خصائص

combustion engines - Radio

االضطراب الراديوي  -الحدود

disturbance characteristics -

وطرق القياس لحماية أجهزة االستقبال
الداخلية .

Limits and methods of
measurement for the protection
of on-board receivers

الصفحة  29من 74

م.إ43-40-21-261-

الملحق ()1
المتطلبات األساسية للمركبات الكهربائية
 2متطلبات السالمة
تعم ـ ــل متطلب ـ ــات الس ـ ــالمة للمركب ـ ــات الكهربائي ـ ــة عل ـ ــى تقلي ـ ــل الحـ ـ ـوادث والوفي ـ ــات والص ـ ــدمات الكهربائي ـ ــة الت ـ ــي

يمكـ ــن أن تن ـ ــتُج بس ـ ــبب تسـ ــرب الكهرب ـ ــاء م ـ ــن البطاريـ ــات ،وتس ـ ــرب مكون ـ ــات البطاريـ ــة ف ـ ــي مقص ـ ــورة الرك ـ ــاب،
ومن الصدمات الكهربائية.

 2/2الحماية ضد الصعقات الكهربائية
-

يجب أن تكون األجزاء الموصلة للكهرباء مثل العازل الصلب والحاجز وغيرها ،غير قابلة للفتح أو التفكيك

-

يجب أن تكون الموصالت التي أسفل أرضية المركبة مزودة ب لية إقفال ،أو مزودة ب لية إقفال مع إزالة باقي

-

يجب أن يكون الجهد الكهربائي لألجزاء الموصلة للكهرباء يساوي أو أقل من 64فولت تيار مستمر()V/AC

أو اإلزالة إال من قبل شخص مؤهل مختص.

المكونات باستخدام أدوات خاصة لفصل الموصل.
ِّ

الموصل.
أو أقل من  34فولت تيار متردد ( )V/DCخالل ثانية بعد فصل
ِّ
 1/2الحماية ضد التماس الكهربائي غير المباشر
-

الموصلة للكهرباء المكشوفة ،مربوطة بشكل آمن وسليم مع الهيكل حتى ال ًينتج
يجب أن تكون األجزاء
ِّ

-

الموصلة للكهرباء غير المعزولة ،وهيكل السيارة الكهربائية أقل من
يجب أن تكون المقاومة بين األجزاء
ِّ

عنها أي خطر محتمل.

 4.2أوم ،وذلك عندما يكون هناك تدفق للتيار ال يقل عن  4.1أمبير.

 4/2مقاومة العزل
يجب توفير حماية قوية ميكانيكيا ،لديها متانة كافية طوال العمر التشغيلي للمركبة.
 3/2نظام تخزين الطاقة القابل للشحن ()REESS
-

مزودا بوسائل حماية مثل المصهرات ( )Fusesأو قواطع الدوائر الكهربائية (circuit
يجب أن يكون النظام َّ

-

يجب تزويد البطارية  -التي قد تُنتج غاز الهيدروجين  -بمروحة تهوية أو قناة تهوية لمنع تراكم غاز
الهيدروجين.

-

يجب أالَّ ُيولِّد نظام الـ  REESSح اررة زائدة

).breakers
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 5/2تحمل الصدمات الميكانيكية
 2/5/2اختبار الصدم األمامي
تحـ ـ ــدد هـ ـ ــذه المتطلبـ ـ ــات حـ ـ ــد اإل ازحـ ـ ــة الخلفيـ ـ ــة للمقـ ـ ــود (إلـ ـ ــى الـ ـ ــداخل) بعـ ـ ــد الصـ ـ ــدم األمـ ـ ــامي ،وذلـ ـ ــك لتقليـ ـ ــل

احتم ـ ــال وق ـ ــوع إص ـ ــابات ف ـ ــي الص ـ ــدر أو الرقب ـ ــة أو الـ ـ ـرأس ،وتُق ـ ــاس إص ـ ــابات الجس ـ ــم باس ـ ــتخدام ال ـ ــدمى م ـ ــع
وصـ ـ ــالت ن ـ ـ ــبض كهربائي ـ ـ ــة وأجهــ ـ ـزة قيـ ـ ــاس أخ ـ ـ ــرط ،وباإلض ـ ـ ــافة إل ـ ـ ــى ذلـ ـ ــك ،تُق ـ ـ ــاس كمي ـ ـ ــة تسـ ـ ـ ـرب المحل ـ ـ ــول

الكهربائي (إلكتروليت) ومدط فعالية الحماية الكهربائية.
 2/2/5/2الحماية الميكانيكية

بعد اختبار الصدم األمامي ،فيجب التحقق مما يلي:
 أالَّ يكون هناك أي حواف حادة بسطح المقود المواجه للسائق يمكن أن تضاعف من خطر أو شدةاإلصابات ،ويجب أن تكون إزاحة المقود أقل من  211مم.

-

مكونات صلبة في مقصورة الركاب مما قد يشكل خطورة على الركاب.
أالَّ يوجد أي ِّ

-

أال تنفتح األبواب الجانبية للمركبة أثناء اختبار الصدم.

-

أن تنفتح األبواب بسهولة بعد الصدم بدون استخدام أية أدوات.

-

أن تُبيِّن معايير األداء للدمية بأن الركاب لن يتعرضوا ألي إصابات خطيرة.

 1/2/5/2الحماية الكهربائية
 2/1/2/5/2الحماية ضد الصعقة الكهربائية
يجب مراعاة الشرطين أدناه لتفادي حدوث أي صعقة كهربائية:
-

أن تكون الجهود الكهربائية (الفولتية) منخفضة قدر اإلمكان ،بحيث تكون قيمة الجهود ) V1و  V2و
 (Vbمساوية أو أقل من  34فولت تيار متردد ( ،)V/ACأو  64فولت تيار مستمر(.)V/DC

-

أن يكون مجموع الطاقة في الجهد المرتفع أقل ما يمكن ،وأالَّ يتجاوز 1.4جول (وات .سا ()W.h

 1/1/2/5/2الحماية المادية
-

الموصلة المكشوفة وهيكل المركبة الكهربائية أقل من  4.2أوم
يجب أن تكون المقاومة بين جميع األجزاء
َّ

-

الموصلة مزودة بدرجة حماية ضد التماس المباشر  -مع األجزاء ذات
يجب أن تكون جميع األجزاء
َّ

عندما يكون تدفق التيار ال يقل عن  4.1أمبير

الجهد المرتفع  -ال تقل عن .IPXXB
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 4/1/2/5/2مقاومة الفصل
يجب أن تكون القيمة الدنيا لمقاومة الفاصل بين جهود القضبان وهيكل السيارة الكهربائية هي  244أوم/فولت من

جهد التشغيل لقضبان التيار المستمر ،وال تقل عن  044أوم /فولت من جهد التشغيل لقضبان التيار المتناوب.
 4/2/5/2انسكاب المحلول الكهربائي (األلكتروليت)

عند وقوع اصطدام ،فيجب أالَّ يحدث تسرب للمحلول الكهربائي (األلكتروليت) وأالَّ يزيد عن  ،٪1وذلك لتجنب

حدوث حريق أو صعقة كهربائية ،وذلك للحد من اإلصابات والوفيات ال قدر اهلل.

ويجب كذلك أالَّ يحدث تسرب لأللكتروليت داخل مقصورة القيادة ،وأالَّ تزيد نسبة التسرب من نظام تخزين الشحن
ويستثنى من ذلك بطاريات الجر المفتوحة.
عن  ٪1أثناء وقوع االصطدام وحتى  34دقيقة بعد االصطدامُ ،
 3/2/5/2تقييد نظام تخزين الطاقة القابل للشحن
يج ـ ــب أالَّ يـ ـ ــدخل أي جـ ـ ــزء مـ ـ ــن نظـ ـ ــام تخ ـ ـ ـزين الطاقـ ـ ــة القابلـ ـ ــة للشـ ـ ــحن )(REESS

Rechargeable

 – Energy Storage systemsنتيجة لالصطدام  -إلى مقصورة الركاب أثناء الحادث أو بعده.
 1/5/2الصدمة الخلفية
تحـ ـ ِّـدد هـــذه المتطلبـ ــات حـ ــد اإل ازحـ ــة األماميـ ــة للمقـ ــود لتقليـــل احتمـ ــال وق ــوع إصـ ــابات أو وفيـ ــات ،والغـ ــرض مـ ــن

ذلـ ــك هـ ــو حمايـ ــة الركـ ــاب مـ ــن خطـ ــر الحريـ ــق والتسـ ــمم ،أو الصـ ــعقة الكهربائي ـ ـة الناجم ـ ـة عـ ــن تسـ ــرب المحلـ ــول
الكهربائي (األلكتروليت) داخل مقصورة القيادة ،وذلك أثناء االصطدام أو بعده.
 2/1/5/2األ رثر الميكانيكي
عند حدوث الصدمة الميكانيكية ،فإنه يجب أن تستوفي المركبة المتطلبات الموضحة أدناه:
 عدم تسبب اإلزاحة الطولية للمقود في أي إصابات للركاب ،وأالَّ تقل اإلزاحة الخلفية عن  10مم. عدم انفتاح األبواب الجانبية للمركبة أثناء اختبار الصدمات. انفتاح األبواب بسهولة بعد الصدمة بدون استخدام أي أدوات. 4/5/2الصدمة الجانبية
تهـ ـ ــدف هـ ـ ــذه المتطلبـ ـ ــات إلـ ـ ــى حمايـ ـ ــة الركـ ـ ــاب عنـ ـ ــد وقـ ـ ــوع االصـ ـ ــطدام الجـ ـ ــانبي ،والـ ـ ــى الحـ ـ ــد مـ ـ ــن خطـ ـ ــورة

اإلص ـ ـ ـ ــابة البس ـ ـ ـ ــيطة أو الش ـ ـ ـ ــديدة ،باإلض ـ ـ ـ ــافة إل ـ ـ ـ ــى أنه ـ ـ ـ ــا تتض ـ ـ ـ ــمن المتطلب ـ ـ ـ ــات الالزم ـ ـ ـ ــة لتجنـ ـ ـ ـ ـب الص ـ ـ ـ ــعقة

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

يجب تقوية األبواب الجانبية للحد من تأثير قوط الصدم ،وتقليل اإلصابات أو الوفيات الناجمة عن االصطدام

-

يجب أن تستوفي متانة الهيكل واألبواب لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات العالقة ،وذلك

الجانبي.

إلظهار مدط مقاومة المركبة المتصاص القوط المؤثرة عليها ،بحيث:
أ)

تكون المقاومة األولية للصدم أكثر من ( )2414كغ.

ب)

تكون المقاومة المتوسطة للصدم أكثر من ( )2014كغ.

ج)

تكون قيمة مقاومة الصدم أعلى من ضعف الوزن الفارغ للمركبة ،أو أعلى من ( )3210كغ ،أيهما
أقل.

 1/4/5/2الصدم الديناميكي الجانبي
-

يجب أن تكون األبواب الجانبية قوية بشكل كاف لحماية الركاب من أية أخطار شديدة قد تقع في حال

-

مكونات صلبة في مقصورة الركاب يمكن أن تتسبَّب في حدوث إصابة خطيرة بين
يجب أالَّ يوجد أية ِّ

-

يتعرض الركاب للسقوط أثناء
يجب أال تنفتح األبواب الجانبية التي لم تتعرض للصدم ،وذلك كي ال َّ

-

يجب استيفاء المتطلبات الموضحة في البند (" )1/2/0/2الحماية الكهربائية" وذلك بعد اختبار الصدمة

االصطدام الجانبي أو انقالب المركبة ،وتُقاس إصابات الجسم باستخدام الدمى الموصَّلة بوصالت نبض
كهربائية وبأية أجهزة قياس أخرط.
َّ
المحدد.
الركاب ،وذلك بعد إجراء اختبار الصدم
االصطدام.

الجانبية لتجنب حدوث صعقات كهربائية محتملة.

 4/4/5/2متانة السقف
تُحـ ـ ـ ـ ِّـدد هـ ـ ـ ــذه المتطلب ـ ـ ـ ــات اشـ ـ ـ ــتراطات متان ـ ـ ـ ـة س ـ ـ ـ ــقف مقصـ ـ ـ ــورة الركـ ـ ـ ــاب ،وذل ـ ـ ـ ــك لتقليـ ـ ـ ــل مخـ ـ ـ ــاطر الوفي ـ ـ ـ ــات
واإلصـ ــابات عنـ ــد وقـ ــوع ح ـ ـوادث انقـ ــالب أي مركبـ ــة تقـ ــل كتلتهـ ــا عـ ــن ( )1111كـ ــغ ،ويجـ ــب أالَّ يزيـ ــد أقصـ ــى

إ ازحـ ـ ــة للسـ ـ ــقف بع ـ ـ ــد االصـ ـ ــطدام عـ ـ ــن ( )211م ـ ـ ــم ،وذلـ ـ ــك عنـ ـ ــد اختباره ـ ـ ــا وفقـ ـ ــا للمواصـ ـ ــفات القياس ـ ـ ــية ذات
العالقة الواردة في الملحق (.)2
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1

متطلبات األداء للمركبات الكهربائية

 2/1متطلبات األداء الكهربائي
-

ُيقاس استهالك الطاقة الكهربائية وفقا لطرائق ودورات االختبار الموضحة في الملحق رقم (.)2

-

المدط الكهربائي المقيس وفقا لمتطلبات هذه الالئحة هو المبيَّن فقط في المواد التسويقية للمبيعات ،وهو

-

يجب أن ُي َّ
قرب
عبر عن استهالك الطاقة الكهربائية بوحدة (واط.س/كم) ،)Wh/km( ،والمدط بالكيلومتر ،وُي َّ

-

فيجرط
إذا كانت القيمة المقيسة من الطاقة الكهربائية تزيد عن القيمة المعلن عنها من الصانع بنسبة ُ ،٪0

-

ُيعتمد متوسط نتائج ثالثة اختبارات  -كقيمة معتمدة  -العتماد الطراز ،وذلك إذا كان متوسط القيم يزيد

-

فيجرط اختبار آخر على نفس المركبة،
عندما تزيد قيمة المدط الكهربائي المعلن عنها عن القيمة المقيسةُ ،
وتُعتمد قيمة المدط المعلن عنها من الصانع كقيمة العتماد الطراز ،وذلك في حال عدم تجاوز القيمة المعلن

-

تُعتمد قيمة متوسط ثالث نتائج اختبار  -كقيمة العتماد الطراز  -وذلك إذا كانت قيمة المدط المعلن عنها
تتجاوز متوسط القيمة المقيسة ،على أن ُيجرط االختبار النهائي على نفس المركبة.

الذي يجب أن يستخدم في الحسابات.

إلى أقرب عدد صحيح.

اختبار آخر على نفس المركبة ،وتُعتمد القيمة المعلن عنها من الصانع  -كقيمة معتمدة إلنتاج الطراز -
المصرح بها عن .٪0
وذلك في حالة عدم تجاوز متوسط نتائج اختبارين للقيمة
َّ
عن القيمة المعلن عنها بنسبة  ،٪0على أن تُجرط االختبارات النهائية على نفس المركبة.

عنها من الصانع متوسط قيمة نتائج االختبارين.

 1/1شروط االختبارات

 2/1/1حالة المركبة
-

يجب ملء اإلطارات بالهواء إلى الضغط الموصى به من صانع المركبة ،وذلك عند درجة الح اررة المحيطة
)(Ambient Temperature

-

يجب إيقاف األضواء واإلشارات واألجهزة المساعدة ،باستثناء تلك المطلوبة لالختبار ولتشغيل المركبة أثناء
النهار.

-

يجب أن تُشحن كل أنظمة تخزين الطاقة المتاحة ألغراض الدفع (الكهربائية ،والهيدروليكية ،والهوائية،
...إلخ) وذلك ألقصى درجة َّ
محددة من الصانع.
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-

يجب على ُم ِّ
ِّ
المصنعة للمركبة للحفاظ على درجة
شغل المركبة اتباع اإلجراءات الموصى بها من الشركة
ح اررة البطارية في ظروف التشغيل العادية ،وذلك عند تشغيلها عند درجة ح اررة أعلى من درجة الحرارة
المحيطة.

-

المورد بأن النظام الحراري للبطارية لم يتعطل أو يتأثر.
يجب أن ُيقر ِّ

-

يجب أن تقطع المركبة مسافة ( )344كم على األقل خالل سبعة أيام ،وذلك قبل اختبارها مع البطاريات
التي تم تركيبها.

 4/1طرائق االختبار
يجب أن ُيختبر المدط الكهربائي وفقا للمواصفة القياسية  ،SASO ISO 8714وذلك حسب تسلسل االختبارات

الموضحة في المواصفات القياسية الواردة في الملحق رقم (.)2
 3/1استهالك الطاقة الكهربائية ()C

ـزود جميـ ــع المركبـ ــات الكهربائيـ ــة بملصـ ــق يحـ ـ ِّـدد كفـ ــاءة األداء عنـ ــد درجـ ــات الح ـ ـ اررة العاديـ ــة وعنـ ــد
يجـ ــب أن تُـ ـ َّ

درجة ح اررة °00س ،وذلك حسب نتائج االختبار المعلن عنها من قبل الصانع وتحت مسؤوليته.

ُيعـ ـ ـ ـ َّـرف اســ ـ ــتهالك الطاقــ ـ ــة  Cبأن ـ ـ ـ ـه الطاقــ ـ ــة المطلوبــ ـ ــة لقطـ ـ ـ ــع مس ـ ـ ــافة معين ـ ـ ــة "( "Dف ـ ـ ــي ظـ ـ ـ ــروف وحــ ـ ــاالت

موحدة) ،وتُحسب باستخدام المعادلة التالية:

E
D

=𝐶

وُي َّ
قرب إلى أقرب عدد صحيح.
عبر عنها وات.ساعة لكل كيلومتر ( )Wh/kmوتُ َّ
 :Eالطاقة وات.سا ()Wh
 :Dالمسافة المقطوعة أثناء االختبار بالكيلومتر كم ).)km

ويجب أالَّ يزيد استهالك الطاقة الكهربائية عن ( )344واط.سا/كم (.)Wh/km
 5/1المدى اإلجمالي
يجـ ـ ــب أالَّ تقـ ـ ــل المس ـ ـ ــافة القصـ ـ ــوط الت ـ ـ ـي يمك ـ ـ ــن أن تقطعهـ ـ ــا المركبـ ـ ــة الكهربائي ـ ـ ــة باسـ ـ ــتخدام البطاريـ ـ ــة وه ـ ـ ــي

مشحونة بالكامل من بداية االختبار إلى نهايته عن ( )144كم.

4

مسؤولية الصانع

 2/4يجب على الصانعين إعداد دليل واف لتشغيل للمركبة الكهربائية ،بحيث يكون شامالً لجميع المخاطر
والتحذيرات والتنبيهات الالزمة لالستخدام اآلمن.
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1/4

يجب أن يكتب الصانعون تحذيرات لتفادي الحوادث المحتملة للمركبة بالشكل التالي :عدم لمس الكابل

المكونات ،حيث إنها قد تُحدث حروقا ،أو تُ ِّ
سبب
(اللون البرتقالي) ذي الجهد ( )044فولت أو أي من
ِّ
صعقات كهربائية.

 3/3عند تلف بطارية الجر ،فقد يكون هناك احتمال خطر لنشوب حريق ،وفي هذه الحالة ال بد من وضع
المركبة أو البطارية التالفة تحت المراقبة في منطقة تخزين مخصصة وآمنة وذلك لمنع الحريق.

الموردين تقديم دورات تدريبية مناسبة إلدارات الدفاع المدني للتعامل مع حاالت
 0/3يجب على الصانعين و ِّ
الحوادث وتزويدهم بالتالي:

أ)

اإلجراءات َّ
المتبعة في حال حدوث اصطدام أثناء الشحن.

ب)

اإلجراءات المتَّبعة في حاالت نشوب حريق في المركبة ،على أن تتضمن هذه اإلجراءات ما يلي:
-

معدات الوقاية المستخدمة ضد المخاطر.

-

نوع الطفايات المستخدمة لمكافحة الحريق.

ج)

تعليمات لتجنب منطقة الجهد العالي الكهربائي.

د)

تعليمات إخالء الركاب من المركبة ،على أن تتضمن هذه التعليمات ما يلي:
 المناطق/األجزاء المحظور قطعها. -اإلجراءات المتَّبعة عند حدوث تسرب للمحلول الكهربائي (إلكتروليت) من بطارية الجر.

مدربين ومؤهلين لصيانة واصالح
مزودة بفنيين َّ
 5/4يحب أن يقوم الصانع أو الوكيل بتوفير ورشة فنية َّ
المركبات الكهربائية.

 6/4يجب أن ُي َّثبت على كل مركبة ملصق أداء المركبة ،بحيث يكون رؤيته بسهولة ،ويكون غير قابل
لإلزالة.

3

أنظمة شحن وامداد المركبات الكهربائية بالطاقة الكهربائية

 2/3تركيب المعدات
 2/2/3اربط المركبة الكهربائية ()Coupler
يجب أن يستوفي رابط المركبة الكهربائية المتطلبات التالية:

أ)

أن يكون رابط المركبة غير تبادلي مع أسالك أي أنظمة كهربائية أخرط ،وأن يكون الرابط المؤرض غير

قابل للتبديل مع الرابط غير المؤرض.
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ب)

أن ُي َّ
ركب وُي َّثبت رابط المركبة الكهربائية ( )Couplerليكون محميا ضد التالمس غير المقصود مع أي

ج)

زود رابط المركبة الكهربائية ( )Couplerبوسائل مناسبة لمنع االنفصال والقطع غير المقصود.
أن ُي َّ

د)

اتباع تدابير ومعايير السالمة من الحريق أثناء الشحن.

موصلة من معدات إمداد المركبة الكهربائية بالطاقة أو بالبطارية.
أجزاء
ِّ

 1/2/3القدرة المقننة
يجـ ــب أن تكـ ــون معـ ــدات إمـ ــداد المركبـ ــة الكهربائيـ ــة بالطاقـ ــة ذات قـ ــدرة كافيـ ــة إلمـ ــداد أحمـ ــال الشـ ــحن الالزمـ ــة،
ومتوافقة مع أقصى قدرة مسموح بها من نظام إدارة األحمال التلقائي  -عند وجوده.

 4/2/3العالمات
أ)

تضع الشركة الصانعة عالمة أو عبارة "لالستخدام مع المركبات الكهربائية" على جميع معدات إمداد

ب)

تضع الشركة الصانعة عالمة أو عبارة "التهوية غير مطلوبة" على معدات إمداد المركبات الكهربائية

المركبات الكهربائية بالطاقة.

بالطاقة  -عند عدم الحاجة للتهوية.
ج)

تضع الشركة الصانعة عالمة أو عبارة "التهوية مطلوبة" على معدات إمداد المركبات الكهربائية بالطاقة،
وذلك عند الحاجة للتهوية.

د)

يجب أن تكون العالمات أو العبارات َّ
مثبتة بطريقة مناسبة ،وموضوعة في مكان واضح.

 3/2/3الوصالت والكابالت
أ) يجب أن تستوفي الكابالت والوصالت  -المستخدمة لوصل األجهزة المرتبطة وظيفيا  -للمتطلبات التالية:
مجهز بنظام إدارة الكابالت الذي هو جزء من
ا
 يجب أالَّ يزيد الطول المستخدم عن  1.0م ،ما لم يكننظام شحن المركبة الكهربائية.

وصل المركبة
 يجب أن ُيقاس طول الكابل المستخدم من نقطة القابس إلى نقطة ُم ِّالكهربائية ) ،(connectorوذلك عندما تكون معدات إمداد المركبة بالطاقة الكهربائية أو نظام الشحن
غير مثبت في مكان َّ
محدد.

وصل
 يجب أن ُيقاس طول الكابل من مخرج معدات إمداد المركبة الكهربائية بالطاقة إلى نقطة ُم ِّالمركبة الكهربائية ( )connectorوذلك عندما تكون معدات إمداد المركبة بالطاقة الكهربائية أو نظام
مثبتا في مكان َّ
الشحن َّ
محدد ،ويسمح باستخدام أنواع الكابالت األخرط المناسبة لهذا الغرض ،بما في

ذلك كابالت األلياف الضوئية واالتصاالت واإلشارات.
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 5/2/3معدات األقفال
موص ـ ـل
يجـ ــب تـ ــوفير معـ ــدات إمـ ــداد المركبـ ــة الكهربائيـ ــة بالطاقـ ــة ،بمعـ ــدات اإلقف ـ ـال التـ ــي تفصـ ــل التغذيـ ــة عـ ــن
ِّ
الموصل.
المركبة الكهربائية ( )Connectorوالكابل الخاص بها عند فصل
ِّ

الموصـ ـ ـ ـل م ـ ـ ــع المع ـ ـ ــدات،
 6/2/3يج ـ ـ ــب تزوي ـ ـ ــد مع ـ ـ ــدات إم ـ ـ ــداد المركب ـ ـ ــات الكهربائي ـ ـ ــة بالطاق ـ ـ ــة وك ـ ـ ــابالت
ِّ
بوس ــائل قطـ ــع تغذيـ ــة (إمـــداد) الكـ ــابالت بالكهربـــاء تلقائيـ ــا ،وذلـ ــك عنـ ــد تعرضـ ــها لإلجهـ ــاد الش ــديد الـ ــذي يمكـ ــن

الموصل الكهربائي.
أن يؤدي إلى تمزق الكابل أو قطعه أو انفصاله من
ِّ
 2/2/3نظام حماية األفراد

يج ـ ـ ــب أن تك ـ ـ ــون مع ـ ـ ــدات إم ـ ـ ــداد المركب ـ ـ ــة الكهربائي ـ ـ ــة بالطاق ـ ـ ــة م ـ ـ ــزودة بأنظم ـ ـ ــة لحماي ـ ـ ــة المس ـ ـ ــتخدمين ض ـ ـ ــد
الصعقات الكهربائية.

5

التركيبات الكهربائية

 2/5عالمات الدائرة الفرعية
ـوب فيـ ـ ــه" :لالسـ ـ ــتخدام مـ ـ ــع معـ ـ ــدات إمـ ـ ــداد
يج ـ ــب وضـ ـ ــع ملصـ ـ ــق بصـ ـ ــفة دائم ـ ـ ـة بج ـ ـ ـوار علبـ ـ ــة المقـ ـ ــابس مكتـ ـ ـ ُ
المركب ـ ــات الكهربائي ـ ــة بالكهرب ـ ــاء أو نظ ـ ــام ش ـ ــحن المركب ـ ــات الكهربائي ـ ــة" ،وذل ـ ــك عن ـ ــد تثبي ـ ــت ال ـ ــدائرة الفرعي ـ ــة،
باإلضافة إلى توضيح بيانات الجهد والتيار المناسبين لالستخدام.
 1/5الحماية من التيار الزائد
أ)

يج ـ ــب أن تك ـ ــون الحماي ـ ــة م ـ ــن التي ـ ــار ال ازئ ـ ــد للمغ ـ ــذيات (مص ـ ــادر اإلم ـ ــداد) وال ـ ــدوائر الفرعي ـ ــة إلم ـ ــداد
المع ـ ــدات بالطاق ـ ــة الكهربائي ـ ــة مناس ـ ــبة للمه ـ ــام المس ـ ــتمرة ،ويج ـ ــب أالَّ يك ـ ــون مق ـ ــداره أق ـ ــل م ـ ــن ٪210
من الحمولة القصوط لمعدات إمداد المركبات الكهربائية بالطاقة.

ب)

يج ـ ـ ــب أالَّ يكــ ـ ــون تص ـ ـ ــنيف جهـ ـ ـ ــاز الحماي ـ ـ ــة مــ ـ ــن التي ـ ـ ــار ال ازئ ـ ـ ــد بأق ـ ـ ــل م ـ ـ ــن  ٪210م ـ ـ ــن األحمــ ـ ــال
المستمرة ،وذلك عند وجود أحمال غير مستمرة من مصدر اإلمداد أو من الدائرة الفرعية.

6

وصالت إمداد معدات المركبات الكهربائية بالطاقة )(EVSE

ُ 2/6يس ـ ــمح لمع ـ ــدات إم ـ ــداد المركب ـ ــات الكهربائي ـ ــة ب ـ ــأن تك ـ ــون عل ـ ــى ش ـ ــكل وص ـ ــالت وقابس ـ ــات متص ـ ــلة م ـ ــع
نظام التوصيالت الكهربائية في المبنى ،وذلك وفقا لالشتراطات التالية:
 2/2/6يجب أن تكون أجهزة إمداد المركبات الكهربائية بالطاقة ُمقننَّة على ( )104فولت كحد أقصى ،ومالئمة
لما يلي:
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أ)

ب)

االتصال بمخرج قابس مقنَّن لإلمداد بالطاقة بما ال يزيد عن ( )04أمبير.
التثبيت للقيام بأي من اإلجراءات التالية:
-

تسهيل عمليات الصيانة واإلصالح.

-

إعادة وضع المعدات المحمولة أو تحريكها أو تثبيت Electric Vehicle Supply ( EVES

 )Equipmentمعدات إمداد المركبات الكهربائية بالطاقة إلى وضعها.

ج)

أن يكون طول كابل إمداد الطاقة َّ
محددا بطول  2.1متر.

د)

أن تكون المقابس موجودة في أماكن َّ
محددة ،وذلك لتجنب التلف المادي للوصالت المرنة.

ه)

أن تكون معدات إمداد المركبات الكهربائية بالطاقة متصلة بصفة دائمة مع أنظمة األسالك الكهربائية في
المبنى.

 1/6معدات السالمة لورش ومحطات المركبات الكهربائية
أ)

يجب أن يكون هناك تعليمات واضحة لكيفية استخدام نظام األقفال قبل بدء العمل في األنظمة عالية
الجهد وتحريك المركبات بعد تعرضها لحادث.

ب)

يجب أن يلتزم صاحب العمل بتوفير معدات الحماية الشخصية لكل العاملين.

ج)

يلتزم الفنيون بارتداء معدات الحماية الشخصية الفردية قبل العمل في المنطقة البرتقالية (إزالة البطارية
واألقفال).

د)

يجب أن يتوفر في المحطة معدات حماية جماعية  )Collective Protective Equipment( CPEفي
كل من:

ه)

-

منطقة محمية إلصالح البطارية.

-

مناطق محمية للمركبة الكهربائية.

-

مساحات معزولة.

يجب أن يتوفر في المحطة منطقة عمل إلصالح نظام عالي الجهد ،مع وجود لوحة تحذيرية تتضمن
العبارة التالية" :منطقة خطرة ،منطقة عمل جهد عالي".

 4/6التعامل مع المركبات التي تعرضت لحادث
أ)

إذا لم يحصل تلف للهيكل أو البطارية أو أية تمديدات للجهد العالي جراء وقوع الحادث ،فيمكن عندئذ أن
يقوم الشخص المسئول بوضعها في مكان آمن قبل إجراء أعمال اإلصالح.
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ب)

إذا حصل تلف للهيكل أو البطارية أو ألية تمديدات للجهد العالي ،فعندئذ يقوم الشخص المسئول بوضعها

في مكان آمن ،على أن يقوم شخص مؤهل بتقييم سالمة المركبة من حيث:
)2

الموصلة.
المكونات المكشوفة و
َّ
ِّ

)1

تسرب السوائل.

)3

تلف البطارية وأسالك التمديدات.

)0

تأمين المركبة الكهربائية.

)0

وفي حال وجود أي من العناصر أو الحاالت المذكورة أعاله ،فيجب وضعه في منطقة معزولة.

 3/6متطلبات موقع تخزين المركبة الكهربائية
يجب أن تُ َّ
خزن المركبات الكهربائية وفقا للمتطلبات التالية:
مخصص للمركبة.
موقف مكشوف
أ)
َّ
ب)

وجود منطقة خالية حول المركبة الكهربائية بأبعاد ال تقل عن ( )0أمتار.

ج)

أن تكون بعيدة عن أقرب مبني بمسافة ال تقل عن  21متر.
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الملحق ()4
نموذج تقويم المطابقة ( )Type 1aوفقا للمواصفة ISO/IEC 17067
اعتماد الطراز ()Type Approval

 2اعتماد الطراز
عرف اعتماد الطراز بأنه أحد إجراءات تقويم المطابقة ،حيث تقوم الجهة المقبولة بمقتض ـ ـ ـ ــاه بمراجعة التص ـ ـ ـ ــميم
ُي َّ
الفني للمنتج ،والتأكد من ص ــحته ثم اإلقرار بأن التص ــميم الفني للمنتج يس ــتوفي متطلبات اللوائح الفنية الس ــعودية

ذات العالقة.

ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدط الطريقتين التاليتين:
أ)

فحص عينة نموذجية من المنتج كامال ،بحيث يكون ُممثِّال لإلنتاج المرتقب( ،نموذج اإلنتاج)

ب)

تقويم مدط مطابقة التصـميم الفني للمنتج من خالل مراجعة الوثائق الفنية واألدلة (نموذج التصـميم) ،مع
ِّ
المزمع ،لواحـدة أو أكثر من األجزاء ذات المخـاطر للمنتج (جمع بين نموذج
فحص عينـة ُممثلـة لإلنتـاج ُ
اإلنتاج ونموذج التصميم)

1

إجراءات اعتماد الطراز

 2/1تقديم طلب العتماد الطراز عند إحدى الجهات المقبولة
يجب على الصانع أن يقدم طلبا العتماد الطراز عند جهة مقبولة يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:
أ)

اسم وعنوان الصانع

ب)

إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرط.

ج)

وثائق فنية تُ ِّ
مكن من تقويم مدط مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ،وأن تحتوي على تحليل
وتقييم مناسبين للمخاطر.

د)

يجب أن ِّ
تحدد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتج؛ على أن تشـ ــمل  -حسـ ــب ما يقتضـ ــيه
التقويم  -التصميم و التصنيع و تشغيل (استخدام) المنتج.

ه)

يجب أن تشمل الوثائق الفنية  -على األقل  -العناصر التالية :
)2

وصف عام للمنتج
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)1

رسـومات التصـميم والتصنيع والمساقط األفقية (الرسوم البيانية) العناصر والوحدات والتقسيمات

)3

التوص ــيف والش ــروح الالزمة لفهم الرس ــومات والرس ــوم البيانية وتش ــغيل(اس ــتخدام) المنتج المش ــار

)0

اء
قائمة بالمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخرط مالئمة تعتمدها الهيئة ،سو ً
َّ
المتبناة الســتيفاء المتطلبات األســاســية للوائح الفنية
كانت مطبقة كليا أو جزئيا ،ووصــفا للحلول

الجزئية ،إلخ...
إليها.

السـعودية ،وذلك في حالة عدم تطبيق المواصـفات القياسـية المشار إليها ،وفي حالة االستعمال
الجزئي للمواصفات القياسية السعودية ،فيجب أن ُيوضَّح في الوثائق الفنية البنود المطبقة.
)0

المجراة،
نتائج التقارير (الحس ــابات البيانية) الخاص ــة بالتص ــميم ،وعمليات المراقبة واالختبارات ُ

)6

تقارير االختبارات.

)1

ِّ
المزمع ،ويمكن أن تطلب الجهة المقبولة المزيد من العينات إذا دعت
عينات ُممثلة عن اإلنتاج ُ
الحاجة لذلك.

)1

األدلة (البراهين) التي تدعم مالئمة الحلول الفنية المتخذة في التص ـ ــميم ،حيث يجب أن تش ـ ــير

إلخ...

المتبعة ،خاصة في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية
هذه األدلة إلى كل الوثائق ُ
و/أو المواصـ ـ ـ ــفات الفنية المالئمة المشـ ـ ـ ــار إليها ،ويجب أن تشـ ـ ـ ــمل األدلة الداعمة  -متى ما

المجراة في المختبر المناسـ ـ ــب لدط الصـ ـ ــانع ،أو في
اقتضـ ـ ــى األمر ذلك  -نتائج االختبارات ُ
مختبر آخر تحت مسؤوليته.
1/1

مهام الجهة المقبولة

 2/1/1بالنسبة للمنتج
دراسة الوثائق الفنية واألدلة (البراهين) الداعمة بغرض تقويم مالئمة التصميم الفني للمنتج.
 1/1/1بالنسبة للعينات
)2

المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـممة وفقا
التـأكد من أن تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنيع العينات مطابق للوثائق الفنية ،وتحديد العناصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ُ

صممة وفقا للمواصفات األخرط.
الم َّ
للمواصفات القياسية السعودية ،والعناصر ُ
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إجراء الفحوص ــات واالختبارات المناس ــبة ،أو توكيل من يقوم بها بالنيابة ،للتأكد من أن الحلول
الفنية ( )technical solutionالتي تبناها الص ـ ـ ـ ـ ـ ــانع تفي بالمتطلبات الرئيســ ـ ـ ـ ـ ــة المحددة في

المواصفات القياسية ،وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات ذات العالقة.
)3

إجراء االختبـارات المنـاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـة ،أو توكيـل من يقوم بهـا بـالنيـابة ،للتأكد  -في حالة عدم تطبيق
المواصـ ــفات القياسـ ــية السـ ــعودية و/أو المواصـ ــفات األخرط المالئمة  -بأن الحلول الفنية التي
تبناها الصانع تستوفي المتطلبات األساسية للوائح الفنية السعودية.

)0
4/1/1

االتفاق مع الصانع على مكان إجراء االختبارات.
بالنسبة لق اررات الجهة المقبولة

)2

يجــب على الجهــة المقبولــة إصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار تقرير تقويم عن اإلجراءات التي قــامــت بهــا ومخرجــاتهــا،
وعلى الجهة المقبولة أالَّ تنشر هذا التقرير ال كليا وال جزئيا إال بعد موافقة الصانع.

)1

إذا كان الطراز مطابقا لمتطلبات اللوائح الفنية السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعودية المنطبقة على المنتج المعني ،فإن
الجهة المقبولة تُصدر شهادة اعتماد طراز للصانع ،ويجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان
الصـانع ،ونتائج االختبارات ،وشــروط سـريانها  -إن ُوجدت ،والمعلومات الالزمة لتحديد الطراز
المصادق عليه ،ويمكن أن تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات.

)3

يجب أن تحتوي الش ـ ـ ـ ـ ـ ــهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة لتقويم مدط مطابقة

)0

إذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية الس ـ ـ ـ ـ ـ ــعودية المنطبقة على المنتج المعني،
فيجب على الجهة المقبولة أالَّ تُصــدر شــهادة اعتماد الطراز ،وأن تُبلِّغ صــاحب الطلب بقرارها،

)0

يجــب على الجهــة المقبولــة أن تتَّبع كــل التطورات التقنيــة المعروفــة ،ومتى مــا أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ه ـذه

َّ
المختبر وللمراقبة أثناء التشغيل.
المنتجات
المصنعة وفقا للطراز ُ

مفصلة حيال عدم إصدارها شهادة اعتماد الط ارز.
مع إعطائه مسوغات
َّ

التطورات إلى إمكــانيــة ظهور عــدم مطــابقــة الطراز المص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادق عليــه لمتطلبــات اللوائح الفنيــة

السـ ـ ـ ـ ـ ــعودية ،فيجب على الجهة المقبولة أن ِّ
تحدد مدط الحاجة إلى إجراء اختبارات إضـ ـ ـ ـ ـ ــافية،
وعليها في هذه الحالة إبالغ الصانع بذلك.

)6

يجب على الصـانع إبالغ الجهة المقبولة  -التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصـة بشهادة اعتماد
المدخلة على الطراز المصـ ـ ــادق عليه؛ التي من شـ ـ ــأنها أن تؤثِّر على
الطراز  -بكل التغييرات ُ
مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية السـ ـ ــعودية ،أو لشـ ـ ــروط س ـ ـ ـريان شـ ـ ــهادة اعتماد الطراز،
حيث أن مثل هذه التغييرات تتطلب مصادقة إضافية على شهادة اعتماد الطراز األولية.
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يجب على كل جهة مقبولة أن تُبلَّغ الهيئة عن شـهادات اعتماد الطراز وأي إضـافة أُصدرت أو
ُسـحبت ،وعليها أن تقوم بشـكل دوري  -أو عند الطلب  -بتقديم قائمة بشهادات اعتماد الطراز
وأي إضافات قد ُرفض إصدارها أو تلك التي قد ُعلِّقت أو قُِّيدت بأي شكل.
يجب على كل جهة مقبولة أن تُبلَّغ الجهات المقبولة األخرط عن شـ ـ ــهادات اعتماد الطراز وأي

)1

يمكن للهيئة و للجهات المقبولة األخرط – عند الطلب  -أن تحصـ ــل على نسـ ــخ من شـ ــهادات

)1

إضافات قد ُرفض إصدارها أو تلك التي قد ُعلِّقت أو قُِّيدت بأي شكل ،و أن تُبلَّغ كذلك  -عند
الطلب  -عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة قد أُصدرت.
اعتماد الطراز و/أو اإلضافات المدخلة عليها ،ويمكن للهيئة – عند الطلب  -أن تحصل على
نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ من الوثـائق الفنيـة ،ومن نتـائج االختبارات التي قامت بها الجهة المقبولة ،ويجب على

الجهة المقبولة االحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها واإلضافات المدخلة عليها،
فضال عن الوثائق الفنية ،بما في ذلك المستندات المرفقة من الصانع ،وذلك حتى تاريخ انتهاء

سريان الشهادة.
)24

يجب على الص ــانع االحتفاظ بنس ــخة من ش ــهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها واإلض ــافات المدخلة

عليها مع الوثائق الفنية ،واتاحتها للجهات الرقابية وس ــلطات مس ــح الس ــوق لمدة عش ــر س ــنوات
بعد وضع المنتج في السوق.

)22

للمورد تقديم الطلب المشار إليه في البند ( )2/2/1أعاله ،والقيام بالواجبات المشار إليها
يمكن ِّ

سلفا باسم الصانع ،بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.
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الملحق ()3
المورد بالمطابقة ()Supplier Declaration of Conformity
نموذج إقرار
ِّ

يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة
)1

المورد
بيانات
ِّ
االس ـ ـ ـ ـم------------------------------------------------------- :
العنوان------------------------------------------------------- :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الشخص الذي يمكن االتصال به:

البريد اإللكتروني------------------------------------------------- :
رقم الهاتف----------------------------------------------------- :
الفاكس------------------------------------------------------ :

)1

تفاصيل المنتج
-

اسم الصانع----------------------------------------------- :
بلد التصنيع----------------------------------------------- :
شهر وسنة التصنيع------------------------------------------- :
نوع /طراز السيارة------------------------------------------ :
موديل السيارة---------------------------------------------- :
بيانات المواصفات القياسية السعودية/الخليجية أو المواصفات األخرط-------------- :

ُنقر بأن المنتج المذكور في هذا اإلقرار هو منتج مطابق لالئحة الفنية السعودية------------------/
) والمواصفات القياسية السعودية -----------------/الملحقة بها.
(
الشخص المسؤول------------------------------------------------- :

اسم الشركة----------------------------------------------------- :

التوقيع----------------------- :

الختم الرسمي:

التاريخ----/--/-- :
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)5( الملحق
نموذج شهادة مطابقة للمركبات الكهربائية

CERTIFICATE OF CONFORMITY FORM FOR ELICTRICAL VEHICLES
:رقم الشهادة

Certificate Number:
Valid Until:

/

/ /

/

:صالحة حتى
:أصدرت إلى

Issued To:

:القطاع

Section:

:تصنيف المنتج

Product Category:

This product conforms to the Saudi هذا المنتج مطابق لالئحة الفنية السعودية للمركبات
Electric Vehicles Technical Regulation.
الكهربائية

Signature & Stamp الختم والتوقيع
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)6( الملحق
نموذج شهادة تسجيل المركبات الكهربائية
REGISTRATION FORM FOR ELECTRIC VEHICLES
Company Nam: …………………………………………………..

Category Product: …………………………………………………………
Certificate No.: …………………………………………………………….
Registration Date:
Valid Until:

/

رقم شهادة المطابقة

................................................... :تصنيف المنتج

..................................................... :رقم التسجيل
/

/

/

/

Conformity Certificate
Number
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/

............................................................... :اسم الشركة

االسم التجاري

Brand Name

رقم الطراز

Model Number

تفاصيل عن المنتج

Product Details

التقارير

Reports

المواصفات المطبقة

Applicable Standards

/

/

:تاريخ التسجيل

:صالحة حتى
بلد المنشأ

County of
Origin

