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 ٢٤من  ٢الصفحة 
 

  المحتويات

 ١المحتويات .............................................................................................. 
  ٣.................................................................................................... تمهيد

             ٤ .........................................................................المصطلحات والتعاريف: ١المادة 
   ٦ ....................................................................................... : المجال٢المادة 
    ٦ ...................................................................................... : األهداف٣المادة 
             ٧ ................................................................................ التزامات المورِّد: ٤المادة 
              ١٠........................................................................... البيانات اإليضاحية: ٥ المادة

  ١٠ .......................................................................إجراءات تقويم المطابقة: ٦المادة 
          ١١ ................................................................... مسؤوليات الجهات الرقابية: ٧المادة 
         ١٢ .............................................................. سلطات مسح السوقمسؤوليات : ٨المادة 
  ١٢ ..........................................................................المخالفات والعقوبات: ٩المادة 
             ١٣ .................................................................................أحكام عامة: ١٠المادة 
  ١٤ ..............................................................................أحكام انتقالية  :١١المادة 
  ١٤ ......................................................................................النشر :١٢المادة 

  ١٥..... ..............................ذات العالقة المواصفات القياسيةو  الحواجزمنتجات ب ) قائمة١الملحق (
 ١٦.................................................. ....الحواجز................. ترميز ) نظام٢الملحق (
  ١٧ ......................ISO/IEC 17067) وفقا للمواصفة Type 1aنموذج تقويم المطابقة ( )٣الملحق (
      ٢١......................................................) تقرير الفحص الظاهري ...............٤الملحق (
٢٤..............................................المورد بالمطابقة.................. إقرار) نموذج ٥الملحق (
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 ٢٤من  ٣الصفحة 
 

  تــمـــهـــيـــد

السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار ) من تنظيم الهيئة ٢ -استنادا إلى المادة الرابعة ( فقرة 
"إصدار  وذلك بأن تتولى الهيئة ،م ٣١/٥/٢٠١٠الموافق  ،ه ١٧/٦/١٤٣١بتاريخ  ٢١٦مجلس الوزراء رقم 

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

) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار ١٤ -الرابعة ( فقرة وبناًء على المادة 
"مراجعة  وذلك بأن تتولى الهيئة ،م ٣١/٥/٢٠١٠هـ الموافق  ١٧/٦/١٤٣١بتاريخ  ٢١٦مجلس الوزراء رقم 

التعديالت الالزمة عليها، األنظمة واللوائح الرقابية ذات العالقة بمجاالت عمل الهيئة، وتطويرها، و اقتراح 
 .لتواكب متطلبات الجودة والسالمة، وٕاحالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وٕاصدارها وفقًا للطرق النظامية"

) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار ١-وبناًء على المادة السادسة ( فقرة 
"مع مراعاة وذلك بأن تتولى الهيئة  ،م ٣١/٥/٢٠١٠الموافق  ،هـ ١٧/٦/١٤٣١خ بتاري ٢١٦مجلس الوزراء رقم 

ما ورد في المادة الرابعة من هذا التنظيم تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات 
مية ات الحكو وعلى جميع القطاع ،القياسية، وٕاجراءات تقويم المطابقة، ومنح عالمة الجودة والقياس والمعايرة

 والخاصة االلتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".

لك المنتجات تدليال الســــتيفاء تعتبر  الفنية إحدى اللوائح ن المواصــــفات القياســــية للمنتجات المشــــمولة فيإوحيث 
    .للمتطلبات األساسية في الالئحة المحددة

    .الفنية ه الالئحةهذبإعداد  الهيئة قامت فقد

  .اجزء ال يتجزأ منه ه الالئحةلهذالمالحق  جميعهذا التمهيد و  مالحظة:
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 ٢٤من  ٤الصفحة 
 

  المصطلحات والتعاريف    )١المادة (

لمبينة ا الدالالت والمعاني -عند تطبيق بنود هذه الالَّئحة  -كون للمسميات والعبارات أدناه ت ١/١
  : مالم يقتِض سياق النص خالف ذلك  أمامها،

  المملكة العربية السعودية: المملكة

  مجلس إدارة الهيئة. :المجلس

  الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. :الهيئة

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

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

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

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

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

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

  العامة. المصلحة بحماية يتعلق آخر أي جانب أو ،والبيئة

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

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

واجز ح صناعة وتركيب منشآتمزاولة نشاط المختصة في المملكة بإصدار تراخيص  الجهةالترخيص:  جهة
  الحماية للشاحنات.

 يتجاوز تيال ونصف المقطوراتوالمقطورات  ،حواجز الحماية األمامية والجانبية والخلفية للشاحنات ج:المنتَ 
  .طن ٣,٥ وزنها األقصى
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 ٢٤من  ٥الصفحة 
 

 مصدر محتمل للضرر) Hazard(s): الخطر (أخطار

 الضرر. شدة بدرجة مرتبطاً  للضرر؛ مسبب خطر ظهور احتمال: Risk(s) المخاطر

 : وُيقصد به ما يلي:المورِّد

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

  .المنَتج

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

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

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

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

و أي أ: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة؛ التي تؤكد مطابقة المنتج شهادة المطابقة
 دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العالقة.

ا، و ذلك التشريعات المعمول به لمتطلبات 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 اختبارات على المنتج وقد يعتمد اإلقرار على - التصنيع

شأة لديها نظام إدارة فعال يضمن ن المنأهي عالمة اعتمدتها الهيئة تدل على  :عالمة الجودة السعودية
 نتاج سلعة مطابقة لالئحة وٕاجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.إ

 هو وضع المنَتج ألول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد. :السوقالوضع في 

تعني أي إمداد بالمنَتج بهدف التوزيع أو االستهالك أو االستخدام في المملكة في إطار  العرض في السوق:
 سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل. ،نشاط تجاري

 .سلسلة التوريد يء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفهو أي إجرا السحب:

  .هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي االستدعاء:
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 ٢٤من  ٦الصفحة 
 

 ،)الشــــــــاســــــــيهالهيكل (أو جزء من جســــــــم المركبة أو  ،خاص حاجز حماية أماميوجود  الحماية األمامية:
  صها.نظرا لشكلها وخصائ ،حواجز حماية أمامية بمنزلةعتبر نات أخرى تُ و مكوِّ أ ،مقدمة المركبةعند ُمثبَّت 

 عند مؤخرةُمثبَّت  )الشــــــاســــــيهالهيكل (و أو جزء من جســــــم المركبة أحاجز حماية وجود  :الحماية الخلفية
كلها نظرا لطبيعة شــــــ ،و جزئيأحواجز حماية خلفية بشــــــكل كامل  بمنزلةعتبر نات أخرى تُ مكوِّ  وأ، المركبة

  وخصائصها.

على  ُمثبَّت )،الشــاســيهالهيكل (أو جزء من جســم المركبة أو  جانبي،حاجز حماية وجود  :الحماية الجانبية
  نظرا لشكلها وخصائصها. جانبية،حواجز حماية  بمنزلةعتبر نات أخرى تُ و مكوِّ أ ،المركبة جانبي

   و جر مقطورة.أسيارة لنقل البضائع  :الشاحنة

عدا وغير مهيأة لحمل أوزان  مة لجر نصف مقطورة،صمَّ مُ  ؛)مزودة بصينية جر(رأس شاحنة  القاطرة:
  الجزء الواقع عليها من نصف المقطورة. 

ركبة يراعي في تصميمها أال يعتمد أي جزء أساسي منها على السيارة القاطرة (الشاحنة)، ويعتبر مَ  المقطورة:
   مقطورة. نزلةر بمنصف المقطورة ذات المسطح الصغي

ستند جزء من وزنها على ويَ  ،مة لتقرن مع قاطرة عن طريق صينية الجرركبة مصمَّ مَ : نصف المقطورة
  القاطرة. 

 مقيساً  ،د من قبل الصانع لكل محور من محاور السيارةأقصى وزن محدّ  :على كل محور قصىالوزن األ
   عند مستوى تماس إطاراتها بسطح الطريق.

  المجال )٢( المادة

 قطوراتونصـــــــف الموالمقطورات  ،حواجز الحماية األمامية والجانبية والخلفية للشـــــــاحناتعلى الالئحة هذه  قُتطبَّ 
 ،خارج الطرقالمســــتخدمة لالئحة الشــــاحنات والمقطورات ال تشــــمل هذه ا، و طن ٣,٥ وزنها األقصــــى يتجاوز التي

  .يتعذر فيها تركيب مثل هذه الحواجز معينة مة ألغراضوالشاحنات المصمَّ  ،والشاحنات العسكرية

  األهداف )٣( المادة

وتحديد  ،الالئحة هذهالمشمولة في مجال  المنتجاتتحديد المتطلبات األساسية الخاصة إلى  تهدف هذه الالئحة
على حافظة والممنتج، ال هذاضمان مطابقة ل، وذلك دين االلتزام بهاإجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّ 

  .مستعملي الطرقصحة وسالمة 
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 ٢٤من  ٧الصفحة 
 

  المورِّدلتزامات )   ا٤المادة (

  :التالية باتالمتطلبااللتزام  أو نصف المقطورة، اتالمقطور و  الشاحنات استيرادعند تصنيع أو ، المورِّديجب على 

  المتطلبات الفنية للحواجز ٤/١

واصفات متطلبات المالمشمولة بهذه الالئحة جانبية، الخلفية و المامية و األحواجز تستوفي ال يجب أن )١
  ).١القياسية الواردة في الملحق رقم (

  .الالئحة للمنتجات الخاضعة لهذه والخلفية والجانبية شريط فسفوري على الحواجز األماميةوضع يجب  )٢

  صانعالتزامات ال ٤/٢

  ، االلتزام بالمتطلبات التالية:صانعيجب على ال

  عامةالمتطلبات ال    ٤/٢/١

  حاصل على ترخيص مزاولة النشاط من جهات الترخيص المختصة. صنعكون الميأن   )أ

 جميعبوتزويدها  ،، وســـــــلطات الترخيص والجهات الرقابية المختصـــــــةمع الهيئة صـــــــانعال تعاونيأن   )ب
    .عند الطلبالوثائق والبيانات 

  من هذه الالئحة. ٤/١االشتراطات الواردة في البند  ىقد استوفصنع تقديم ما ُيثبت أن الم  )ج

  صحيحة وُمْثَبتة.للهيئة اإلقرار بأن جميع المعلومات المقدَّمة   )د

  المتطلبات الفنية    ٤/٢/٢

  توثيق عملية تصنيع وتركيب حواجز حماية الشاحنات  )أ

  :يا يلم الوثائق تتضمنعلى أن ، التركيبو  التصنيع تحديد وتوثيق عملية صانعيجب على ال

  الحواجز المراد تصنيعها وتركيبها. طرازات )١

  األشخاص المشاركين في العملية. )٢

  .التركيب المطبَّقةأساليب التصنيع و  )٣

  استخدامها. المعدات واألدوات الالزم )٤

  األشخاص والتوظيف واالختصاصات والمسؤوليات  )ب

  : ما يلي تسجيل وتوثيق صانعيجب على ال

  لوظائف.اوصف  )١
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 ٢٤من  ٨الصفحة 
 

  الكفاءة المطلوبة. لمؤهالت أواوصف  )٢

  عداد والتدريب اإل      ج) 

خالل القيام بعملية التصنيع/عملية  موظَّفد لكل تحديد وتوثيق الدور المحدَّ  صانعيجب على ال
  :بسجالت لما يلي وأن تحتفظ التركيب،

  .مهامه، وتحديد موظَّفكل ل الوصف الوظيفي )١

  .وتوفيرها تحديد االحتياجات التدريبية )٢

  .، وذلك بشكل دوريالكفاءة في عمليات التصنيع والتركيب المنفذةتقييم  )٣

  ق التدريب والتطوير الذي خضع له كل موظف.الوثائق التي توثِّ  إعداد )٤

  األشخاصكفاءة   د)

  يلي: امن خالل التأكد مم الموظف مدى كفاءة من بالتحقق صانعقوم الييجب أن 

  .وتركيب الحواجز صناعةفي مجال  مؤهالتحصوله على  )١

  ثالث سنوات. على تزيدال والخبرة على الكفاءة  شهاداتتقديم  )٢

  ف به.العيوب الفنية في العمل المكلَّ  القدرة على اكتشاف )٣

  .في مجال العمل تقييم اآلثار المترتبة على الصحة والسالمة )٤

  العالقةذات  التصنيع إجراءات  ه)

  واالحتفاظ بها، وأن تكون متاحة عند الطلب: بإعداد وتوثيق اإلجراءات أدناه،  صانعقوم الييجب أن 
  .والتركيب عملية التصنيع )١

 تالفإ إلحاقب تجنُّ ل في المنشــــــــــــأة، وذلك التصــــــــــــنيع والتركيبفي عمليات  المخاطر تقييم )٢
  .عرضي للشاحنة/المقطورة (ضرر)

  المعدات واألدوات   و)

  بما يلي: صانع قوم الييجب أن 

  .المراد القيام بها العملياتلجميع أنواع الالزمة المعدات  توفير )١

  .والتركيب التصنيعملية لعاألدوات المستخدمة  التأكد من مالئمة )٢

، والتحقق من المســــــــــتخدمة خالل فترات زمنية محددة ســــــــــلفا األجهزة وأدوات القياس معايرة )٣
  .دقتها أثناء استخدامها، متى ما تطلب األمر ذلك
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   الحواجز المصنعةالتحقق من مطابقة   ز)

  بما يلي:صانع قوم الييجب أن 

الالئحـــة الفنيـــة هـــذه متطلبـــات لوالمركَّبـــة  المصــــــــــــــنعـــةالحمـــايـــة حواجز التـــأكـــد من مطـــابقـــة  )١
   .، قبل تسليمها للعميلذات العالقةالسعودية  القياسية والمواصفات

ي المبّين ف الترميزالمشـــــــمولة في مجال هذه الالئحة وفقًا لنظام الحماية حواجز  لأن تســـــــجّ  )٢
  .، وأن يكون رقم التسجيل محفورا على الحواجزهذه الالئحةمن ) ٢الملحق رقم (

 ،بطريقة تضــــــمن المحافظة عليهاالمســــــتخدمة والمواد األخرى حماية الأجزاء حواجز تخزين  )٣
  صالحة لالستخدام.وجعلها 

  لباطنمن ا الصانع تعاقد  ح)

أن  يجبف ،بصــــــــــناعة وتركيب حواجز الحماية للقيامالتعاقد من الباطن في  ما يرغب الصــــــــــانععند
  العقد ما يلي: هذا أن يتضمنيكون المتعاَقد معه مرخصا للقيام بهذه العمليات، أو 

  .سيقومون بصناعة وتركيب الحواجزالذين  للموظفين المطلوبة كفاءةال )١

  والبيانات التقنية واألدوات والمعدات المستخدمة.، أساليب التصنيع والتركيب )٢

 صــنعةالم الحماية حواجز مطابقةوٕاجراءات التحقق من  المنفذة، عمليات التصــنيع والتركيب )٣
  عليه. اتُّفقما ل

  النظافة العامة الصحة و   ط)

  :استيفاء اشتراطات الصحة والنظافة التالية صانعلعلى ايجب 

  ء.لعمالاستقبال ال مكان نظيف ومرتَّبوي على توأن تح ،للعمل مالئمة المنشأةكون ت أن )١

  خرى.األخدمات الو  مياهالمغاسل ودورات المثل رافق خاصة على م المصنع ويتحيأن  )٢

 ،العمل مكانعن  كون منفصــــــاليفيجب أن  ،لتناول الطعامص مكان مخصــــــّ كان هناك  إذا )٣
  ف بشكل صحيح.نظَّ يُ أن و 

  بعيدًا عن منطقة العمل. ُمخصَّصة لذلك،في أماكن  أن ُتوضع المخلَّفات الصناعية )٤

  المهنية السالمة إجراءات      ي) 

  :استيفاء اشتراطات السالمة المهنية التالية صانعلعلى ايجب 

    .للعمال والموظفين شخصيةالالحماية جهزة أ صنعالمأن يتوفر في  )١
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  .شأنهاباإلجراءات التصحيحية المتخذة و  ،العملحوادث  جميع أن ُتوثِّق )٢

  المتطلبات المترولوجية   ٤/٣   

) أو مضـاعفاتها أو أجزائها أثناء التصـميم أو التصنيع أو SI Unitsيجب اسـتخدام وحدات النظام الدولي (
  .للمنتجات المشمولة في مجال هذه الالئحة التداول

  )   البيانات اإليضاحية٥المادة (

  :ما يليللمنتجات الخاضعة لهذه الالئحة الفنية ت اإليضاحية البيانا يجب أن تتضمن    ٥/١

 .)١لملحق(في ا الواردةسية لمواصفات القياا الواردة في لمتطلباتلالبيانات مطابقة هذه أن تكون  )١

 أن ُيكَتب في البيانات اإليضاحية اسم المورِّد وسجله التجاري. )٢

 بلد المنشأ. )٣

  رقم تسجيل الحواجز )٤

  يسهل الوصول إليه.و ح برؤيته بشكل واضح سمَ في مكان يُ  تثبيت بطاقة البيانات    ٥/٢

  على النحو التالي:بيانات ال تثبيت بطاقة (المنشأة) ديجب على المورِّ     ٥/٣

 من مادة مقاومة للتلف.ع صنَ أن تُ   )أ

 بطريقة يصعب نزعها أو إتالفها. تثبَّ أن تُ   )ب

 اءتها.سهل قر بطريقة ي اإلنجليزية،و  باللغتين العربية أن تكون مكتوبة باللغة العربية أو  )ج

  )   إجراءات تقويم المطابقة٦المادة (

رة من صاد ؛جللمنتَ  لحصول على شهادة مطابقةا -المسؤول عن الوضع في السوق  -يجب على المورِّد  )١
 كما هو ُموضَّح فياعتماد الطراز)،  -Type 1-a مقبولة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة (ال اتجهإحدى ال

 .)٣في الملحق ( ، المبيَّن ISO/IEC 17067لمواصفة ا

نموذج  دامالظاهري باستخ الفحصبناء على عمليات  يجب أن تُنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة )٢
  .a-1واختبار المقاومة المحدَّد في النموذج  )٤الفحص الظاهري المبين في الملحق(

متطلبات هذه بضمن الوفاء بما ي، دقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدَّ إجراءات ت الجهة المقبولة ذنفِّ تُ يجب أن  )٣
  .)١(المبّينة في الملحق لمواصفات القياسية السعودية ذات العالقة؛ االالئحة و 

   ما يلي: ملف فني يتضمن المورِّدق يجب أن ُيرفِ  )٤
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  .)٥في الملحق (وفقا للنموذج المرفق بالمطابقة  المورِّد(الصانع/المستورد)إقرار   )أ

 .وثيقة تقييم المخاطر  )ب

 .وثائق التصميم  )ج

 بلد المنشأ.  )د

مثل تقديم وثائق الملف الفني لجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، التعاون مع االمورِّد يجب على  )٥
ى ما ُطِلب ، مته الالئحةج لمتطلبات هذمطابقة المنتَ  تُ ثبِ تُ  موثّقةأخرى معلومات أي و وشهادات المطابقة 

 ذلك. منه

يارة تفتيشية ز القيام ب –بعد دراسة الوثائق  - جهات تقويم المطابقة المقبولةضه من و من تفوِّ أ يحق للهيئة )٦
  للتحقق من مدى مطابقة المعلومات المقدمة، كلما اقتضى األمر ذلك. وذلك صنعللم

تتقدم بطلب  منشأةلكل  )AXXرمز تسجيل (، جهات تقويم المطابقة المقبولةن مضه تفوِّ و من أتمنح الهيئة  )٧
ٍن من حرف ورقمين، كما هو مبين في الملحق ( للحصول على شهادة مطابقة الطراز،   ).٢ُمكوَّ

  مسؤوليات الجهات الرقابية)   ٧المادة (

  مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي: ضمنتقوم الجهات الرقابية 

الوثائق و ، تقويم المطابقة المحددةإلجراءات  الحماية حواجزتقوم الجهـات الرقـابية بالتحقق من اســــــــــــــتيفاء  )١
 اإلرساليات، في المنافذ والمصانع.مع الفنية المرفقة 

 ذلك.وما يتعلق ب التحقق من استيفاء هذه الحواجز، تكاليف الرقابية تحميل الموردين للجهاتيحق  )٢

 بســحب المنتجات المعنية من المســتودعات تقوم الجهة الرقابيةفإن ج، لمنتَ لعدم مطابقة  حالة ضــبط عند )٣
 .في حقها النظاميةواتخاذ اإلجراءات 

الجــانبيــة على الشـــــــــــــــاحنــات من وجود حواجز الحمــايــة األمــاميــة والخلفيــة و التحقق بــالمرور  إداراتتقوم  )٤
واإلجراءات  األنظمةأثناء ســـــــيرها على الطرقات العامة، وذلك حســـــــب ، ونصــــــف المقطوراتالمقطورات و 

 بها. المعمول

د لك بع، وذونصـــف المقطوراتلمقطورات للشـــاحنات وارخص الســـير وتجديد الترخيص بمنح  جهاتتقوم  )٥
مليــة ع على نتــائج وذلــك بنــاءً لمتطلبــات هــذه الالئحــة،  وفقــا ،التــأكــد من تثبيــت حواجز الحمــايــة عليهــا

 في المملكة. المعمول بهاواإلجراءات لألنظمة وفقا  عليها، الفحص الدوري
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  سلطات مسح السوقمسؤوليات )   ٨المادة (

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

تخدم والشركات التي تس إجراءات مسح السوق على المنتجات المخزنة في مستودعات المصنعينتطبيق  )١
هذه الالئحة  نة فياألساسية المبيَّ للتحقق من سالمة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات  الحواجز، وذلك

   والمواصفات القياسية ذات العالقة.

هذه  لمتطلبات - الذي لدى المصنع أو الشركة المستخِدمة للحواجز منتجَ للعدم مطابقة  حالة ضبطعند  )٢
ات ق اإلجراء، وُتطبَّ للمنتج المعنياإلجراءات اإلدارية  جميع مسح السوق تتخذسلطات الالئحة، فإن 

 .  )، وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة٩والعقوبات المشار إليها في المادة (

  المخالفات والعقوبات)   ٩المادة (

  أوال: منتجات الحواجز المشمولة في هذه الالئحة:
  

 ةالمطابق غيرالمقطورات و  ،حواجز الحماية األمامية والخلفية والجانبية للشاحناتُيحظر صـناعة واسـتيراد  )١
 .اأو حتى اإلعالن عنه، لبنود هذه الالئحة

 المقطورات ونصفالمقطورات و  ،حواجز الحماية األمامية والخلفية والجانبية للشاحنات استيفاءعتبر عدم يُ  )٢
غير  نَتجمهذا ال للحكم بأنالرقابية  الجهاتمتطلبات هذه الالئحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق و ل

 مستعملي الطريقعلى صحة وسالمة  قد يشكل خطرا مما؛ مطابق

 صحيحة. بطريقة غير هماأو إصدار  بالمطابقة، المورِّد أو إقرار مطابقةال ةشهاد عدم إصدار  )أ

الفنية، أو احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق   )ب
 .صحيحة

 .االستخدام إرشاداتأو  البيانات اإليضاحيةعدم توفر أو عدم اكتمال   )ج

لحالة احسب  – سـلطات مسح السوقالجهات الرقابية و ، فعلى هذه الالئحةضـبط أي مخالفة ألحكام  عند     )٣
  لها في سبيل ذلك: ، والالزمة إلزالة المخالفة وآثارهااإلجراءات  جميعاتخاذ  -

 المســــتودعاتمن  ابســــحبه  - المخالفالمنتج وضــــع المســــؤولة عن  - تكليف الجهة المخالفة  )أ
(حســـــب طبيعة  اأو إتالفه، اتصـــــديره أو إعادة كان ذلك ممكنا، كلماتصـــــحيح المخالفة بهدف 

 .تلك الجهاتخالل المدة الزمنية التي تحددها  المنتج) وذلك
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 - ولســـــلطات مســـــح الســـــوق ،الســـــتدعائهاأو اتخاذ أي إجراء آخر  ،المنتجات أو إتالفهاحجز   )ب
ل الجهة المخالفة جميع التكاليف مع تحمُّ ، ج المنتَ  اســــــــــتدعاءاإلعالن عن   -حســــــــــب الحالة 

  المترتبة على ذلك.

التعامل مع المنتجات المخالفة المشمولة في هذه الالئحة وفقا لما ُتحدده األنظمة واللوائح المطبَّقة   )ج
 لدى الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق.

والمقطورات ونصــــــــــــــف  ،والجانبية للشــــــــــــــاحنات لحواجز الحمـايـة األمامية والخلفيةعنـد ضــــــــــــــبط مخـالفـة  )٤
بما ، ئحةه الالمتطلبات هذل المخالفةالمنتجات هذه  اإلجراءات الالزمة بحق تتخذلهيئة ، فـإن االمقطورات
مة واتخاذ التدابير الالز ، عالن عن المخالفاتواإل ذات العالقةالمطابقة شـــهادة و  التســـجيل، إلغاءفي ذلك 

 الشهادة. مع الجهة المقبولة ُمصِدرة

 هب كل من يخالف أحكام هذُيعاقَ فإنه الســــــــــــــارية،  األنظمةدون اإلخالل بـأي عقوبـة أشــــــــــــــد تنص عليها  )٥
آخر  منظاأو أي ، الغش التجاري ســـــاري المفعولمكافحة نظام بالعقوبات المنصـــــوص عليها في  الالئحة

   .، أو التشريعات الخاصة بحماية المستهلكيحل محله

  :ونصف المقطوراتالشاحنات والمقطورات : ثانيا
  

غير المثبت عليها حواجز الحماية المشمولة في هذه  ونصف المقطوراتتعتبر الشاحنات والمقطورات  )١
  الالئحة، مخالفة لنظام المرور والئحته التنفيذية المعمول بها في المملكة.

واجز غير المثبت عليها ح المقطوراتونصف ال يتم إصدار وتجديد رخص السير للشاحنات والمقطورات  )٢
  وفقا للنظم واللوائح المعمول بها في المملكة. ،الحماية المشمولة في هذه الالئحة

ليها   غير المثبت ع ،ونصف المقطوراتال يمكن الترخيص أو تجديد الترخيص، للشاحنات والمقطورات  )٣
ي واللوائح المعمول بها ف ةظمنوفقا لأل ،مزاولة نشاط النقلل ،حواجز الحماية المشمولة في هذه الالئحة

 .المملكة

 أحكام عامة)   ١٠المادة (

، بمـا في ذلك المصــــــــــــــطلحات والتعاريف المبّينة في المواصــــــــــــــفات الالئحـة هتعتبر المالحق المرفقـة بهـذ )١
 .ذلك اقتضى األمرتعديل أي من هذه المالحق كلما  للهيئة، و االقياسية جزءًا ال يتجزأ من أحكامه

لمتعلقة ا في المملكة؛ األخرى المعمول بهااألنظمة/اللوائح  بجميع المورِّددون التزام  هذه الالئحةال تحول  )٢
 واألمن والسالمة. لبيئةذات العالقة بااألنظمة/اللوائح  كذلكو  ،حواجز الحمايةواستخدام بتداول 
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م ضــــــــمن نقاط التي يت –ه الالئحة المشــــــــمولة بهذ -أن تكون حواجز الحماية األمامية والخلفية والجانبية  )٣
التأكد ، و ونصـــف المقطوراتات والمقطورات التدقيق  عليها في  عملية الفحص (التفتيش) الدوري للشـــاحن

 ، وذلك وفقا لألنظمة المعمول بها في المملكة. الحماية من وجود رقم تسجيل على حواجز

ية لألحكام اإلدار  مصــــــــانعبمدى اســــــــتيفاء هذه ال صــــــــانعأن يرتبط تجديد تراخيص مزاولة نشــــــــاط هذه الم )٤
 السارية وأحكام هذه الالئحة الفنية. 

 موا لمفتشـــي الجهاتقدِّ أن يُ  - ألحكام هذه الالئحة ةالخاضـــع -حواجز الحماية  يجب على جميع مورِّدي )٥
تي الجميع التســــــهيالت والمعلومات  الترخيصجهات و المرور وٕادارات  الرقابية وســــــلطات مســــــح الســــــوق

 .بونها لتنفيذ المهام الموكلة لهميطل

ع ، أو نشأ أي خالف في تطبيقها، فُيرفه الالئحةال يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذإذا نشأت أي حالة  )٦
بشـــــــأن هذه الحالة أو هذا الخالف، وبما المناســـــــب ر القرار اصـــــــدإل مختصـــــــة في الهيئةإلى لجنة األمر 

 يحقق المصلحة العامة.

بما  اللتزاماوعلى جميع المســــــــــتفيدين من تطبيق هذه الالئحة  ،حق تفســــــــــير مواد هذه الالئحةللهيئة فقط  )٧
  يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

 أحكام انتقالية)   ١١المادة (

) من أشـــهر ةســت، خالل مدة ال تزيد على (ذه الالئحةأوضــاعه وفقًا ألحكام ه تصــحيح المورِّديجب على  )١
  .الرسميةنشرها في الجريدة تاريخ 

) من هذه المادة، ُيســــــــمح بتداول المنتجات غير المســــــــتوفية للمتطلبات الواردة ١مع مراعاة أحكام الفقرة ( )٢
  .نشرها في الجريدة الرسميةتاريخ من  ستة أشهر، لمدة ال تزيد على ه الالئحةفي هذ

  .هذه الالئحةكل اللوائح السابقة في مجال  -بعد اعتمادها  -تلغي هذه الالئحة  )٣

   النشر)   ١٢المادة (

 تُنشر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية. 
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   )١الملحق رقم (
  ذات العالقةالمواصفات القياسية بمنتجات حواجز حماية الشاحنات و قائمة 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  المنَتج  الرقم
رقم المواصفة القياسية 

  السعودية
 عنوان المواصفة القياسية

الترميز الجمركي 
 للمنتج

١ 
 

حواجز الحماية 
 للشاحنات

SASO GSO 
2112  

حواجز الحماية  -السيارات 
األمامية للشاحنات وطرق 

 اختبارها

87081000 

SASO GSO 
2113 

الحماية الجانبية  -السيارات 
 للشاحنات و طرق اختبارها

SASO GSO 
2114 

حواجز الحماية  -السيارات 
الخلفية للشاحنات والمقطورات 

 وطرق اختبارها
SASO GSO 591  األنواع والتسميات  –السيارات

 والتعريفات
SASO 469    األبعاد واألوزان -السيارات  
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  )٢الملحق رقم (
  الحواجز ترميزنظام  

  .أدناهلمتطلبات لمن الصانع وفقا الحواجز  ُترمَّزيجب أن 

  الدولة   المنشأةتسجيل  رمز  النوع  رقم الطراز  التسلسل رقم 
XXXXXX XXX F/B/S  AXX KSA 

  : الالتينية الكبيرة على النحو التاليالحواجز من األرقام والحروف رموز ترقيم  تتكون )١

 ة الصنع بالتقويم الميالدينلس األوالنص الرقمان خصّ يُ ، حيث أرقام ٦ يتكون من :رقم التسلسل )٢

هيئة الصادرة له من ال على شهادة المطابقة الحاجز الذي يضعه الصانع، وُيكَتب طرازرقم : رقم الطراز )٣
 .ضهأو من تُفوِّ 

 .)S( جانبيحاجز  ، )B( حاجز خلفي ،F) ( أمامي ، حاجزحاجزنوع ال: النوع )٤

 .قمينمن حرف ور  كونويت ،الهيئةفي حصل عليه المنشأة عند تسجيلها ت رمز :الورشةتسجيل  رمز )٥

   .)KSA مثال (المملكة حسب االختصار المعمول به في كل دولة: الصنعبلد  )٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

    



KJ١٦١J١٧J٠٧J٤٠  
 

 ٢٤من  ١٧الصفحة 
 

  )٣الملحق (
  ISO/IEC 17067وفقا للمواصفة  )Type 1aنموذج تقويم المطابقة (

 )Type Approvalاعتماد الطراز (
  

 الطراز  اعتماد    ١/١

صــــــــــميم بمقتضــــــــــاه بمراجعة الت مقبولةالجهة التقوم المطابقة، حيث تقويم  اتإجراء بأنه أحدالطراز  ُيعرَّف اعتماد
 ئح الفنية الســــعوديةمتطلبات اللوايســــتوفي بأن التصــــميم الفني للمنَتج  اإلقرارثم  والتأكد من صــــحتهالفني للمنَتج، 
  .ذات العالقة

  :تين التاليتينقيالطر بإحدى الطراز  ويمكن إجراء اعتماد

  .اج المرتقب، (نموذج اإلنتاج)لإلنت المثِّ مُ  كامال، بحيث يكونلمنَتج ا ية مننموذجعينة فحص  )١

مع  )،ميمنموذج التصـــواألدلة (التصـــميم الفني للمنَتج من خالل مراجعة الوثائق الفنية مدى مطابقة يم و تق )٢
للمنَتج (جمع بين نموذج  ذات المخــاطرأو أكثر من األجزاء لواحــدة  الُمزمع،لــة لإلنتــاج مثِّ مُ  ةفحص عينــ

  )ونموذج التصميماإلنتاج 

 إجراءات اعتماد الطراز     ٢/١

 مقبولة ال اتجهإحدى الالطراز عند  العتمادم طلب يقدت ٢/١/١

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

   الصانعاسم وعنوان  )١

 .إلى أي جهة مقبولة أخرى هإقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفس )٢

على تحليل  تويوأن تح السعودية،الفنية  متطلبات اللوائحليم مدى مطابقة المنتج و من تق ُتمكِّن وثائق فنية )٣
 للمخاطر.  وتقييم مناسبين

 ا يقتضـــــيهمحســـــب  - أن تشـــــملالتي تنطبق على المنَتج؛ على د الوثائق الفنية المتطلبات يجب أن تحدِّ  )٤
 المنَتج.  (استخدام) تشغيل التصنيع و يم والتصم - يمو التق

  :التالية العناصر  - على األقل -الوثائق الفنية  تشمليجب أن  )٥

 وصف عام للمنَتج  )أ

 التقسيماتالوحدات و و  والتصـنيع والمسـاقط األفقية (الرسوم البيانية) العناصر التصـميم اترسـوم  )ب
 الجزئية، إلخ...
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المشـــار  المنَتج والرســـوم البيانية وتشـــغيل(اســـتخدام) اتلفهم الرســـوم والشـــروح الالزمة التوصـــيف  )ج
 .  إليها

سواًء  ئة،الهيتعتمدها  مالئمةفنية أخرى  مواصفاتلمواصـفات القياسية السعودية أو أي با قائمة  )د
 ائح الفنيةالمتطلبات األســاســية للو  الســتيفاء ووصــفا للحلول المتبنَّاةمطبقة كليا أو جزئيا، كانت 

ســتعمال اال وفي حالة ،تطبيق المواصــفات القياســية المشــار إليهاحالة عدم وذلك في  الســعودية،
 ود المطبقة.البنالوثائق الفنية  ُيوضَّح فييجب أن السعودية، فالجزئي للمواصفات القياسية 

 جراة،وعمليات المراقبة واالختبارات المُ  الحســــابات البيانية) الخاصــــة بالتصــــميم،(التقارير نتائج   )ه
 إلخ... 

 االختبارات.تقارير   )و

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

تشــــــير  يجب أن التصــــــميم، حيثالفنية المتخذة في التي تدعم مالئمة الحلول  (البراهين) األدلة  )ح
 عوديةستطبيق المواصفات القياسية العدم  الُمتَبعة، خاصـة في حالة هذه األدلة إلى كل الوثائق

ى اقتضمتى ما  - يجب أن تشمل األدلة الداعمة ، والمشار إليهاالمالئمة و/أو المعايير الفنية 
في المختبر المناسـب لدى الصانع، أو في مختبر آخر  الُمجراةنتائج االختبارات   -األمر ذلك 

  تحت مسؤوليته.

   ةالجهة المقبول مهام  ٢/١/٢

    بالنسبة للمنَتج  )أ

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

  بالنسبة للعينات  )ب

 قاوف الُمصــــــــــــــمَّمةالتـأكـد من أن تصــــــــــــــنيع العينـات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصــــــــــــــر  )١
  للمواصفات األخرى.وفقا  الُمصمَّمة، والعناصر سعوديةلمواصفات القياسية الل

الحلول  من أن االختبارات المناســــبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكدالفحوصــــات و  إجراء )٢
المحددة في  ) التي تبناها الصــــــــــــــانع تفي بالمتطلبات الرئيســــــــــــــةtechnical solutionالفنيـة (

 ، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات ذات العالقة.المواصفات القياسية
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ق في حالة عدم تطبي - االختبـارات المنـاســــــــــــــبـة، أو توكيـل من يقوم بهـا بـالنيـابـة، للتـأكد اءإجر  )٣
لفنية بأن الحلول ا -المالئمة  األخرى القياســية المواصـفاتو/أو الســعودية المواصـفات القياســية 

  سعودية.المتطلبات األساسية للوائح الفنية ال تستوفيالصانع  التي تبناها

 على مكان إجراء االختبارات. االتفاق مع الصانع )٤

  بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة   )ج

 ،يم عن اإلجراءات التي قــامــت بهــا ومخرجــاتهــاو يجــب على الجهــة المقبولــة إصــــــــــــــدار تقرير تق )١
  .الصانع موافقةكليا وال جزئيا إال بعد  ال تنشر هذا التقرير على الجهة المقبولة أالَّ و 

فإن  ،طبقة على المنَتج المعنينالمالســــــــــــــعودية متطلبات اللوائح الفنية ل اإذا كـان الطراز مطابق )٢
يجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان و  ،للصانع طراز اعتمادر شهادة صدِ الجهة المقبولة تُ 

الالزمة لتحديد  المعلوماتو  - ِجدتإن وُ  -، وشـــــــــروط ســـــــــريانها االختباراتالصـــــــــانع، ونتائج 
    على مرفقات. كذلك ويمكن أن تحتوي الشهادة ،ق عليهالطراز المصادَ 

ة مطابق مدى يمو تقلالمعلومات المناســــــــــــــبة  جميعيجـب أن تحتوي الشــــــــــــــهادة مع مرفقاتها على  )٣
  لمراقبة أثناء التشغيل.لو  الُمختَبرلطراز ل وفقالمنتجات المصنَّعة ا

عني، ى المنَتج المطبقة علنالم ســــــــــــــعوديةمتطلبات اللوائح الفنية اللإذا كـان الطراز غير مطابق  )٤
 ،رارهاصـــاحب الطلب بق تُبلِّغوأن ، الطراز اعتمادشـــهادة الَّ ُتصـــِدر يجب على الجهة المقبولة أف

 .زالطرا اعتمادشهادة عدم إصدارها  حياللة مفصَّ  مسوغات إعطائهمع 

ذه هــ متى مــا أشـــــــــــــــارتالمعروفــة، و  التقنيــة بع كــل التطوراتيجــب على الجهــة المقبولــة أن تتَّ  )٥
متطلبــات اللوائح الفنيــة لق عليــه التطورات إلى إمكــانيــة ظهور عــدم مطــابقــة الطراز المصــــــــــــــادَ 

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

 عتماداالتي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصــة بشــهادة  -الجهة المقبولة  إبالغيجب على الصــانع  )٦
 لىأن تؤثِّر عالتي من شـــــــأنها  ؛الطراز المصـــــــادق عليه الُمدخلة علىبكل التغييرات  - الطراز
، طرازال اعتمادشــــــروط ســــــريان شــــــهادة لة، أو ســــــعوديمتطلبات اللوائح الفنية الل المنَتج مطابقة

 الطراز األولية. اعتمادإضافية على شهادة مصادقة  تتطلب مثل هذه التغييراتحيث أن 

أو  تر صــدِ أُ الطراز وأي إضــافة  اعتمادعن شــهادات الهيئة  تُبلَّغيجب على كل جهة مقبولة أن  )٧
لطراز ا اعتمادشــهادات بقائمة  بتقديم - أو عند الطلب - تقوم بشــكل دوري وعليها أن، تبحِ سُــ 

 بأي شكل. دتيِّ أو قُ  ُعلِّقتقد ض إصدارها أو تلك التي فِ رُ  قد وأي إضافات
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أي الطراز و  اعتمادالجهات المقبولة األخرى عن شــــــــهادات  تُبلَّغيجب على كل جهة مقبولة أن  )٨
عند  -لك أن تُبلَّغ كذ بأي شكل، و دتيِّ أو قُ  قد ُعلِّقتض إصدارها أو تلك التي فِ رُ  قد إضـافات
 .قد ُأصِدرتأي إضافة  الطراز و اعتمادعن شهادات  - الطلب

أن تحصــــل على نســــخ من شــــهادات  -عند الطلب  –للجهات المقبولة األخرى  هيئة وليمكن ل )٩
أن تحصــل على  -عند الطلب  – لهيئةلويمكن  ت المدخلة عليها،ضــافااإلالطراز و/أو  اعتماد

على  يجبو  ،التي قـامت بها الجهة المقبولة االختبـاراتومن نتـائج ، نســــــــــــــخ من الوثـائق الفنيـة
، ليهات المدخلة عضافااإلالطراز ومرفقاتها و  اعتمادلة االحتفاظ بنسـخة من شـهادة الجهة المقبو 
خ انتهاء حتى تاريوذلك بما في ذلك المسـتندات المرفقة من الصانع، ، الوثائق الفنية فضـال عن

 سريان الشهادة.

لة المدخت ضــــافاواإلالطراز ومرفقاتها  اعتماديجب على الصــــانع االحتفاظ بنســــخة من شــــهادة  )١٠
وات لمدة عشــــر ســــنجهات الرقابية وســــلطات مســــح الســــوق مع الوثائق الفنية، وٕاتاحتها لل عليها

 بعد وضع المنَتج في السوق.

 والقيام بالواجبات المشـــار إليهاأعاله،  )٢/١/١البند(تقديم الطلب المشـــار إليه في للمورِّد يمكن  )١١
  ع.بموافقة الصانشرط أن يكون ذلك بباسم الصانع، سلفا 
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  )٤الملحق (
   تقرير الفحص الظاهرينموذج 

  -------/---/--- :(التفتيش) الفحص تاريخ                  ----------------- :الجهة المقبولة تسجيلرقم 
  ------------------------------------------------------------------- ج:وصف المنتَ 

 لحواجز الحماية لبيانات اإليضاحيةأوال:  ا
  متطلبات العامةال )١

 الحواجز يجب وضع نتيجة (نعم/ال) فقط بعد االنتهاء من فحص
 يرجى تحديد البيانات اإليضاحية الموجودة ة:ظو حمل ال  نعم الوصف

  □ □  اسم الصانع و/أو عالمته التجارية
  □ □  تاريخ الصنع

  □ □  حاجز الحماية الخلفي بها.الكتلة القصوى للمركبة التي يمكن تركيب 
  □ □  بلد المنشأ

  □ □  وصف تفصيلي مزود برسومات توضيحية لتركيب الحاجز وضبطه بالشكل الصحيح.
  □ □  رسومات مكونات الهيكل ورسوماتها التخطيطية ومخططاتها.

  □ □  حواجز الحماية الجانبية)نوع المركبة الذي ُصمم واقي الحماية الجانبي ألجلها (يتم تطبيقه مع 
  □ □  وصف مختصر للواقي الجانبي مثل: األبعاد والمواد المكونة (يتم تطبيقه مع حواجز الحماية الجانبية)

رموز مسيئة أو حروف من اللغة يتوافق المنتج مع القاعدة األساسية وهي عدم وجود أي بيانات أو 
  ية.بر الع

□ □  

 المعلومات المذكورة أعاله إلى نتائج فحص مشروطة. يجب على المنشأة القيام بإجراءات تصحيحية. يجب أن يؤدي نقص  
 .يجب فحص حواجز الحماية بصرًيا للتحقق من عدم وجود أي تلف أو شقوق أو حافة خارجية حادة أو أية عيوب واضحة 

 حواجز الحماية:
 □ الحماية الجانبية الطرفية □ حواجز الحماية األمامية □ حواجز الحماية الخلفية

 مقبول

 

 مقبول
   

 

مقبول
 

 خاصة:المتطلبات ال )٢
 حواجز الحماية الخلفية  )أ

 يرجى تحديد البيانات اإليضاحية الموجودة ة:ظو ملح ال   نعم الوصف

  □ □  ملم. ١٠٠يجب أال يقل ارتفاع مقطع عارضة حاجز الحماية الخلفي عن 
ن يمك، و أو أن يكون لها حافة خارجية حادة ،الجانبية للعارضة إلى الخلفيجب أال تنحني األطراف 

يقل  الاعتبار هذا المتطلب مستوفًيا عندما تكون األطراف الجانبية للعارضة مستديرة باتجاه الخارج، و 
  ملم. ٢,٥نحناء عن االنصف قطر 

□ □  

ين تتجاوز المسافة ب يجب أالَّ فكيلو نيوتن على حاجز الحماية الخلفية،  ١٠٠عند تطبيق قوة أفقية تعادل 
ملم عند أًي من النقاط التي ُتطبق  ٤٠٠الوجه الخلفي لحاجز الحماية الخلفية والطرف الخلفي للمركبة 

 
□ 

 
□ 

 



KJ١٦١J١٧J٠٧J٤٠  
 

 ٢٤من  ٢٢الصفحة 
 

  وى االختبار.عليها قُ 
التي  –األقصى بين عوارض حاجز الحماية وعوارض منصة الرفع يجب أال يزيد قياس الخلوص الجانبي 

  سم. ٢,٥عن  –تتحرك خالل التداخل عند تشغيل الرافعة 
□ □  

بما في ذلك المكونات الخارجة عن آلية الرفع، إن  –مل المكونات الفردية للحماية السفلية تأن تش يجب
في حالة المركبات ذات أنه  إالَّ  ،٢سم ٣٥٠على مساحة سطح فعال في كل حالة ال تقل عن  –وجدت 

سطح يمكن تقليص الف - تحقيق المتطلبات المذكورة سالًفا يتعذَّرعندما  - ملم ٢٠٠٠قل من األالعرض 
  الفعال شريطة االلتزام بمعايير المقاومة.

□  □  

في حالة  حتى –الخلفية  يزيد الخلوص األرضي فيما يتعلق بالجانب السفلي لحاجز الحماية يجب أالَّ 
  ملم من عرض الحاجز الكامل. ٥٥٠عن  –لة محمَّ الغير المركبة 

□ □  

  □ □  يجب وضع حاجز الحماية الخلفية بالقرب من جزء المركبة الخلفي قدر اإلمكان.
يزيد عرض الحماية الخلفية عند أي نقطة عن عرض المحور الخلفي المقيس عند أبعد نقطة من  يجب أالَّ 

  العجالت.
□  □ 

ملم  ١٠٠يجب أال يزيد الخلوص بين عرض حاجز الحماية الخلفي وعرض المحور الخلفي المقيس عن 
  من كال الجانبين عند أبعد نقطة من العجالت.

□ □ 

إن فإذا كان جسم المركبة أو أحد مكوناتها التي تمتد ألبعد من عرض المحور الخلفي يشمل الحاجز، 
  .بقلن ُتط - المتطلبات التي تنص على عدم زيادة عرض الحماية الخلفية عن عرض المحور الخلفي

□ □ 

 حواجز الحماية األمامية  )ب
يرجى تحديد البيانات اإليضاحية  ة:ظو ملحال  نعم الوصف

 الموجودة
ملم في مركبات البضائع التي تتراوح  ١٠٠يقل ارتفاع مقطع عارضة حاجز الحماية األمامي عن  يجب أالَّ 

ملم في مركبات البضائع التي تتجاوز كتلتها  ١٢٠يقل عن  وأالَّ  ،طن ١٢و ٣,٥كتلتها القصوى بين 
  طن. ١٢القصوى 

□ □ 

 يكون لها حافة خارجية حادة، ويتحقق الَّ تنحني األطراف الجانبية للعارضة إلى األمام، أو أيجب أال 
 ستديرة باتجاه الخارج، ولها نصف قطر انحناءهذا الشرط عندما تكون األطراف الجانبية للعارضة مُ 

  ملم. ٢,٥ال يقل عن 

□ □ 

ملساء أو مموجة أفقًيا، بحيث ال تتجاوز الرؤوس يجب أن تكون األسطح الخارجية لحاجز الحماية األمامي 
  ملم خارج السطح. ١٠المقوسة للبراغي أو المسامير مسافة 

□ □ 

عن  –الذي لم يعتمد بشكل منفصل  –يجب أال يقل ارتفاع مقطع عارضة حاجز الحماية األمامي 
 ١٢٠وأال يقل عن  طن ١٢و ٣,٥ملم في مركبات البضائع التي تتراوح كتلتها القصوى بين  ١٠٠

  طن. ١٢ملم في مركبات البضائع التي تتجاوز كتلتها القصوى 

□ □ 

 □ □  عند قياس المسافات، يجب استبعاد أي جزء من المركبة يتجاوز ارتفاعه مترين فوق سطح األرض.
 □ □  ملم. ٤٠٠يجب أال يزيد أقصى خلوص أرضي، فيما يتعلق بالجانب السفلي للحماية األمامية على 

   حواجز الحماية الجانبيةج)    

 يرجى تحديد البيانات اإليضاحية الموجودة ة:ظو ملحال  نعم الوصف

 □ □  يجب أال يزيد الواقي الجانبي عن عرض المركبة الكلي.
المستوى ملم إلى الداخل من  ١٢٠يجب أال يزيد الجزء الرئيسي للسطح الخارجي للواقي الجانبي على 

  الخارجي للمركبة.
□ □ 

ملم عرًضا من أقصى حافة خارجية لإلطارات  ٣٠يجب أال يزيد الطرف الخلفي للواقي الجانبي عن 
  ملم. ٢٥٠الخلفية أعلى خلف المركبة بما ال يقل عن 

□ □ 

 □ □ ٢٥قد تتداخل األجزاء المتجاورة بشرط أال يتجاوز قياس حافة التداخل الخلفية أو السفلية أو الفجوة بينهم 
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  يبرز الجزء الخلفي خارًجا عن الجزء األمامي. ملم طولًيا، وأالَّ 
 □ □  يجب أن يكون سطح الواقي الخارجي أملًسا وأن يمتد قدر اإلمكان من األمام إلى الخلف.

ملم للخارج، وقد تبرز  ١٠قد تبرز الرؤوس المقوسة للمسامير والبراغي خلف السطح بمسافة ال تتجاوز 
  األجزاء األخرى بالدرجة نفسها شريطة أن تكون ملساء ومستديرة.

□ □ 

 □ □  ملم. ٢,٥ال يقل عن  يجب أن تكون الحواف والزوايا الخارجية مستديرة بنصف قطر انحناءٍ 
واحد أو أكثر من القضبان األفقية أو قضيب ح مستمر أو من يمكن أن يتكون الحاجز من سطح مسطَّ 

  من سطح وقضبان.
□ □ 

 □ □  ملم. ٣٠٠تزيد المسافة بين القضبان المستخدمة عن  يجب أالَّ 
 ،طن ١٢ عن األقصى يقل وزنها التيملم للمركبات  ٥٠يقل ارتفاع القضبان المستخدمة عن  يجب أالَّ 

   طن. ١٠ن ع األقصى يقل وزنها التيوللمقطورات 
□ □ 

 ،طن ١٢ عن األقصى يزيد وزنها التيملم للمركبات  ١٠٠ارتفاع القضبان المستخدمة عن  يقل يجب أالّ 
  .طن ١٠ن ع األقصى يزيد وزنها التيوللمقطورات 

□ □ 

ملم عن مؤخرة المستوى الرأسي  ٣٠٠الجانبي عن  للحاجزتزيد الحافة األمامية  : يجب أالَّ الشاحنة بالنسبة
  باشرًة.م الحاجز الواقع أمام المماس للسطح الخارجي إلطار العجلة ؛المتعامد على المستوى الطولي للمركبة

□ □ 

ملم عن مؤخرة المستوى  ٥٠٠الجانبي عن  للحاجز: يجب أال تزيد الحافة األمامية لمقطورةل بالنسبة
 الحاجزام أمالواقع  المماس للسطح الخارجي إلطار العجلة ؛الرأسي المتعامد على المستوى الطولي للمركبة

  مباشرًة.

□ □ 

ملم عن مؤخرة المستوى  ٢٥٠الجانبي عن  للحاجز: يجب أال تزيد الحافة األمامية نصف المقطورةفي 
 أالَّ  ل،في جميع األحوايجب و  –دة بقوائم دعم إذا كانت المقطورة مزوَّ  –المتوسط المستعرض لقوائم الدعم 

ي مركز مسمار الربط الرئيس ف عبرمن الحافة األمامية إلى المستوى المستعرض المار  ،تتجاوز المسافة
   متر. ٢,٧أبعد وضع خلفي له عن 

□ □ 

---------------------------------------------------------------------------- :ظات المفتشو حملثانيا: 
-------------------------------------------------------------------------------------------

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

  ضافيةإظات و حأي مل

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

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

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

 
 -------------: التاريخ      -------------: التوقيع         ------------------ اسم المفتش:
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  )٥الملحق (

 )Supplier Declaration of Conformity( بالمطابقة المورِّدنموذج إقرار 

  ُيعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة
د )١   بيانات المورِّ

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

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

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

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

  تفاصيل المنتج )٢

  -------------------------------------------: العالمة التجارية للمنتج  -
  ----------------------------------------------------: الطراز  -
  ------------------------------------------ )F/B/S(: وصف المنتج  -
----------------------------: المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية  -

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

 ------------------/ُنقرُّ بأن المنتج المذكور في هذا اإلقرار هو منَتج مطابق لالئحة الفنية السعودية
 الملحقة بها.            -----------------/(                           ) والمواصفات القياسية السعودية
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  ----------------------------------------------------- اسم الشركة:
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