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  الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
  
  

ICS: 43.020 
 
 
 

ي والملحوظات بشأنها ، لذلك أر إلبداء ال تم توزيعها عوديةسهذه الوثيقة مشروع لمواصفة قياسية 
إال بعد اعتمادها  عوديةسقياسية  للتغيير والتبديل ، وال يجوز الرجوع إليها كمواصفة فإنها عرضة
 من الهيئة.
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 السالمة لمركبات الخدمة الخفيفة المعدلة متطلبات

 المجال ونطاق التطبيقـ ١
 عن طريق إضافةالمعدلة الخدمة الخفيفة مركبات لتعديل السالمة بمتطلبات تختص هذه المواصفة القياسية 

راجات ستثنى من هذه المواصفة القياسية الد، ويُ وطرق فحصها أجزاء أو أنظمة بالمركبة أو استبدال أو إحالل 
  .النارية والكرافانات والجرارات الزراعية

  . المراجع التكميلية ٢
٢/١ SASO GSO 42   المتطلبات العامة ". –" السيارات  
٢/٢ SASO GSO 1040  " موح بها للملوثات الغازية للبيئة المنبعثة من سيارات الحدود المس -السيارات

 ."الخدمة الخفيفة المزودة بمحركات ديزل 
٢/٣ SASO GSO 1680  "السيارات من المنبعثة للبيئة الغازية للملوثات بها المسموح الحدود :السيارات 

  " . الرصاص من خالي بنزين بمحركات المزودة
٢/٤ SASO GSO ECE-13H " األغراض ددةمتع والسيارات الركوب سيارات مكابح نظام – السيارات ."  
٢/٥ SASO GSO 51  "ةاإليضاحي والبيانات والتمييز المسميات :األول الجزء - الركوب سيارات إطارات 

  " . النفخ وضغوط واألحمال واألبعاد
٢/٦ SASO GSO 52  "عامةال المتطلبات :الثاني الجزء -الركوب  سيارات إطارات . "  
٢/٧ SASO GSO 645  "والمقطورات والحافالت والشاحنات األغراض متعددة السيارات إطارات 

  ".النفخ وضغوط واألحمال واألبعاد اإليضاحية والبيانات والتمييز المسميات :األول الجزء     
٢/٨ SASO GSO 647  "والمقطورات والحافالت والشاحنات األغراض متعددة السيارات إطارات 

  ".العامة المتطلبات :الثالث الجزء     
٢/٩ SASO GSO 1624 " السيارات ـ التلوث الضوضائي."  
٢/١٠  SASO GSO 1712  "العامة المتطلبات ـ الغيار قطع ـ السيارات."  
٢/١١ SASO 469  "األبعاد واألوزان " -السيارات  
   التعاريف. ٣
  : التالية والتعاريف المصطلحات تستخدم القياسية المواصفة هذه ألغراض  
 األساسي واستخدامها كغ ٣٥٠٠ وزنها االجمالي تجاوزي ال مركباتهي :  )LDVs( الخفيفة الخدمة مركبات ٣/١

  . البضائع أو الركاب لنقل
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 لحمل األغراض، تم تصميمها المتعددة الركوب سيارات تشمل وال ،محركتعمل ب سيارة : ركوبسيارة  ٣/٢
  .السائق فيهم بما أفراد تسعة أقصى بحد و/أو بضاعتهم وأمتعتهم  فراداأل

 قصىأ بحد البضائع لحمل أو الركاب لحمل المعدة المركبات هي:   (MPV) مركبات متعددة األغراض ٣/٣
 اماتاالستخد أو(  المعبدة غير الطرق في للسير مجهزةوقد تكون أو ما يعادلها  السائق فيهم بما ركاب تسعة
  ) .وغيرها اسعاف مركبةمثل  خرىاأل

 أبخرةو  الوقود وأبخرة العادم غازات مع الخارجي الجو إلى منقولة ملوثة مواد  :المنبعثة غازيةال ملوثاتال ٣/٤
 ناتوالهيدروكربو  الكربون، أكسيد أول الملوثات هذه وتتضمن ، السيارة تشغيل عند وذلك المرفق عمود علبة

 1.85CH 2 أكسيد النيتروجين بثاني عنها معبًرا (النيتروجين وأكاسيدNo  مكافئ( .   
  المركز المعتمد: أي مركز أو ورشة معتمدة من الجهة المختصة أو من تفوضه. ٣/٥ 
نقل وي بالمركبة الرئيسي والمحور التحكم ذرعوأ الحركة وناقل المحرك يتضمن الذي النظام هو الدفع:نظام  ٣/٦

  العجالت.الحركة من المحرك إلى 
  .الصانع قبل من محدد وزن أقصى إليه فاً مضا فارغة السيارة وزن :  )GVW(للمركبةالوزن اإلجمالي  ٣/٧
 المركبة لتزويد والمصمم مباشر بشكل به ةمتصل ملحقات وأي للوقود خزان وهو اإلضافي:خزان الوقود  ٣/٨

  .صلياأل الخران يوفرها التي تلك عن زيادة اضافية وقود بكميات
ة ض وأرضية مقصورة الركاب مقاسة في مركز موقع عجلر : المسافة العمودية بين األالمركبةارتفاع أرضية  ٣/٩

  القيادة.
ي منتصف المسافة بين نقطة مستوية في الهيكل ف دنىالمسافة العمودية بين االرض وأارتفاع الهيكل:  ٣/١٠

  مامي والخلفي، مقاسة والمركبة غير محملة.المحورين األ
 .بالمركبة الهيكلية الرئيسية جزاءاألالهيكل:  ٣/١١
  المحرك: المحرك نفسه ونظام إدارة المحرك. ٣/١٢
 بةفي المرك الكهربائية األنظمةكثر من أنظام يتضمن التحكم في واحدة أو  وحدة التحكم في المركبة: أي ٣/١٣

  . منها  أو االنظمة الفرعية
  نع.اصنع أو مطابق ألبعاد ومواصفات الاص: مصمم من الالصانع جسم مطابق لمواصفات  ٣/١٤
  نع.اصنع أو مطابق ألبعاد ومواصفات الاصنع: مصمم من الاابق لمواصفات الصمحرك مط ٣/١٥
  الجدار العازل: الفاصل بين مقصورة المحرك ومقصورة الركاب لحماية الركاب من العوامل المؤذية. ٣/١٦
  الكمبيوتر: الجهاز اآللي الذي يتحكم بالمحرك. ٣/١٧
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صدار إ عن فحص المركبة المعدلة و جهة مستقلة معتمدة وفقًا لألنظمة وتكون مسئولة جهة الفحص:  ٣/١٨
  التقرير الفني عنها.

   
  الفنية: المتطلبات .٤
  عاممتطلب  ٤/١

لتأكد من أن هذه التعديالت ال تؤثر على سالمة المركبة اجهة الفحص فحص المركبة المعدلة يجب على 
ة ي مشاكل ميكانيكية او كهربائية وفي حال. يجب ان تكون السيارة خالية من أوالبيئة ومستخدمي الطريق

أو الجهة المنفذة للتعديل االفصاح عن أية تعديالت تمت على  /مالك المركبة و (على جيدة بشكل عام.
  . المركبة)

  المحرك ٤/٢
  بقته لمواصفات التلوث والضوضاء.من حيث مطا يجب أن يكون المحرك البديل مقبوالً  ٤/٢/١
تعدى مع نفس فئة المركبة وبما ال يإذا كان المحرك البديل يتناسب  يكون تبديل المحرك مقبوالً يجب أن  ٤/٢/٢

  الصانع.المحددة من  القصوى القدرة
 كبةصانع المر  المقدم منالمحرك االصلي  قدرةفي حالة كانت القدرة الصادرة من المحرك البديل أكبر من  ٤/٢/٣

ال فإنه يجب ترقية المركبة باستخدام القطع والمعدات المالئمة، على سبيل المث البديلة،خيارات الأو 
  المقاعد المالئمة.أمان مامية والخلفية، طفاية الحريق وأحزمة نظمة التعليق األأ، المكابح

المحرك، وأن تكون  تثبيتتالئم التي بالطريقة المضمونة بشكل محكم و المحرك البديل  تركيبيجب  ٤/٢/٤
. دوات مصممة لتتوافق مع المحركأببراغي و  المركبةأو جسم بأمان إلى هيكل  مثبتةالمحركات البديلة 

مكسورة أو ملحومة بشكل غير مالئم سوف تتسبب  ت لربط المحرك مشروخة،ي وصالأفي حالة وجود و 
  في إفشال فحص المركبة.

 :التالي النحو على بحاجز ومفصوالً  القيادة مقصورة خارجموضوعًا  المحرك يكون أن يجب ٤/٢/٥
  .للحريق مقاومة خرىأ مادة أي من مصنع وأ معدني الحاجز يكون أن ٤/٢/٥/١
 .الحادث وقوع عند الصدمات تحمل على القدرة للحاجز يكون أن ٤/٢/٥/٢ 
   .القيادة مقصورة لىإ المحرك من الحريق انتشار وعزل لمقاومة مصمم يكون أن ٤/٢/٥/٣
 حتىشبك)  – غطاء( حماية بتجهيزات مزودة المتحركة المحرك ومكونات أجزاء جميع تكون أنيجب  ٤/٢/٦

 .ظروف التشغيل العادية  في االشخاص إصابة في تتسبب ال
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السوبرتشارجر (الشواحن التوربينية والشواحن المضاعفة (مثل  القوةب حثنظمة أيمكن تركيب  ٤/٢/٧
لوثات لمالقياسية السعودية / الخليجية ل لمواصفاتل اً المحرك مطابق طالما أنلخ) ا..... )والتيربوتشارجر

ة ، وتكون تلك الشواحن مطابقة للمواصفات القياسية السعودي التركيب تم تركيبها حسب أدلة والضجيج و 
  .الخليجية  /

  .الصانعمن  ةبنظام حث بالقوة المزود والثابتة المتعلقةالخراطيم المتحركة  تركيبيجب  ٤/٢/٨
ال أو ات القياسية السعودية / الخليجية الخاصة باالنبعاثات مواصفلليجب أن تطابق وحدة تحكم المركبة  ٤/٢/٩

  تؤثر في سالمة المركبة.
لية األصنابيب الصلبة األ تستخدمن أفإنها يجب  ،القوة حثبنظام  اً ساسأالمركبة مجهزة  محرك إذا كان ٣/٢/١٠

  أخذ الهواء.على تمديدات التبريد وصمامات التفريغ ونظام م مشتملة
المركبة وأسفل غطاء  مستوى شاصيه ومستوى تثبيته أعلى من يجب أن يكون فلتر الهواء مناسباً  ٤/٢/١١

   المحرك.
  البطارية  ٤/٣
ها توتثبيلي، فإنه يجب عزلها بصندوق مناسب صفي حالة تم تغيير موقع البطارية من المكان األ ٤/٣/١

  بصواميل ومثبتات مناسبة.
  صابع البطارية من اإللتماس.أعزل البطارية غطاء يغلق لحماية  يجب أن يكون لصندوق ٤/٣/٢
 
  العادم أنظمة ٤/٤
 في ليهاإ المشار االنبعاثات حدود على يؤثر لم ما العادم بنظام جزاءأ استخدام او بتركيب يسمح ٤/٤/١

 قةوثي تقديم بعداالنبعاثات  من بها المسموح بالحدود الخاصةالخليجية السعودية /  القياسية المواصفات
أو يتم نجاح السيارة من اخبار فحص    تلك المواصفات متطلبات مع يتوافق الجزء أن تفيد الصانع من

  التلوث.
  قل.كاتم صوت (كنداسة) واحدة على األ وي نظام العادم علىتيجب أن يح ٤/٤/٢
ت وي نظام العادم على محول كيميائي لتحول الملوثات الضارة إلى ملوثاتأن يح سيارات البنزينفي  يجب ٤/٤/٣

قل حسب سنة صنع المركبة (إذا كان من ضمن قائمة أجهزة ر (كتلتك كونفيرتر) واحدة على األأقل ضر 
  ). المحرك نعاتطابق مع مواصفات صيأو  صليةة األبالمرك

وأن تلحق به جميع الحساسات االزمة لعمله بشكل جيد يجب أن يعمل المحول الكيميائي بشكل جيد  ٤/٤/٤
  .المحرك صانعتطابق مع مواصفات ي بحيث ، ويسمح بتغييره لنوع أفضل
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  ات المفتوحة في نظام العادم (الكت أوت أو السدات).يجب عدم استخدام المشعب ٤/٤/٥
صلية قدر االمكان، ويسمح بحماالت إضافية شريطة العادم في أماكنها األ ماالت نظاميفضل وضع ح ٤/٤/٦

ك من الحركة لتسمح لنظام العادم بالحركة مع المحر  ان تكون مصنوعة من مواد مناسبة، وأن توفر قدراً 
بحيث تتسبب بتالمس نظام العادم مع والتمدد واالنكماش مع الحرارة دون أن تكون هذه الحركة مفرطة 

  خرى.ألا المركبة أجزاء
على متطلبات الملوثات والضوضاء المنصوص  سلباً  التأثيردون ) headers( يسمح باستخدام الهدرز  ٤/٤/٧

  المعنية./ الخليجية  عليها في المواصفات القياسية السعودية
 نابيبتمديدات األعب العادم أو الرؤوس، ب العادم بما في ذلك مشيتسر  مانعيجب تزويد المركبة بنظام  ٤/٤/٨

  االنبوب. ونهاية كاتم الصوتشفة مشعب العادم أو الرؤوس،  من
 العادم نحو غازاتضع خلف جسم السيارة أو توجيه و  العادم في غازاتيجب أن يقوم نظام العادم بتفريغ  ٤/٤/٩

جانبية قابلة عن أي نوافذ وتكون بعيدة على باتجاه الخلف ج من جانب جسم السيارة أو إلى األالخار 
  للفتح.

  ال يمر أي جزء من نظام العادم من خالل مقصورة الركاب أو على مقربة من نظام الوقود.أيجب  ٤/٤/١٠
في كاتم الصوت  (الكتروني أو ضغط هواء) ال يحتوي أي جزء من نظام العادم على قطع خارجيأيجب  ٤/٤/١١

  .اذا لم تكن موجودة حسب مواصفات جسم المركبة تحويل عنه أو
 الضوضاء الختبار وفقاً  ديسبل  95 عنالمعدلة  السيارة في الضوضاء انبعاث مقدار يزيد أال يجب ٤/٤/١٢

J1169 SAE  
   (by- pass)  لللتحوي ممر على حتويي نأ العادم نظام من جزء ألي يجوز ال ٤/٤/١٣
  نظام الوقود ٤/٥
 المكونات تكون أن ويجب المركبة، تشغيل سالمة على يؤثر وأال بإحكام الوقود نظام تثبيت يتم ان يجب ٤/٥/١

 ءواألجزا الحرارة عنًا بعيدة ومثبت للتسريب مقاومة والمضخة والخراطيم والتمديدات الوقود خزان مثل
  المتحركة.

 الركاب، مقصورة خارج وتمر صليةاأل المسارات نفس في مركبة الوقود نظام مسارات جميع تكون نأ يجب ٤/٥/٢
الخاصة بربط الخراطيم  الوصلة وأ (press fittings)المكبوسة استخدام نهايات الوصالت  ويجب

  .ي الضغط العالي/ سريان وقود عالي) في نظام الوقود ذAN hose endالصلبة ( باألنابيب
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 للتزويد استخدامها يتم نأ ويجب الوقود، ألنظمةًا خصيص والمصممة فقط ةالمرن الخراطيم استخدم يجب ٤/٥/٣
تحملها للضغط عن ضعف ضغط التشغيل لنظام  وأال يقل ,الوقود لنظام الراجعة و التغذيةأ بالوقود

  الوقود. 
الستيعاب حركة المحرك  ويكون طوله مناسباً  يجب أن يكون تصميم خط الوقود الموصول للمحرك مرناً  ٤/٥/٤

  واهتزازاته بالنسبة لهيكل المركبة.
مقصورة الركاب من خزان  حمايةويجب  أو الركاب، يجب عدم وضع خزان الوقود في مقصورة المحرك ٤/٥/٥

غطاء وأن يزود خزان الوقود ب الخزان،ويمنع امتداد اللهب في حال اشتعال واقي مقام للهب حاجز الوقود ب
  وقاية من تسرب الوقود من فتحة التعبئة عندما يكون في مكانه.تعبئة مصمم لل

  .االضافية الخارجية (خزانات الرفع أو السرجية)الوقود خزانات يجب عدم استخدام  ٤/٥/٦
 ةالمركب خارج التهوية ونظام الوقود تعبئة وفتحة مساراته وجميع وتجهيزاته الوقود خزان يكون نأ يجب ٤/٥/٧

 تقل وأال العادم نظام من بالقرب وملحقاته الوقود خزان يمر الأ يجب و .الركاب مقصورة عن اً بعيد
 ،مناسب اً حراري عزلةاضافة  حال في سم 5 الى المسافة تقل نأ ويمكن ،سم  7.62 عن بينهما المسافة

 في الوضعية المركبة وهيكل المحاور مستوى من قلأ تركيبه عند الوقود خزان مستوى يكون نأ يجوز وال
التي تكون فيها المركبة محملة عند أقصى وزن كلي محدد وأقل ضغط إطارات موصى به في الضغط 

 .البارد
 اآلمن التثبيت لكيفية واضحة مطبوعة تعليمات توفير الوقود لخزانات المصنعة الشركة على يجب ٤/٥/٨

 من الوقود خط يؤثر الأ ويجب ،التعليمات لهذه أوفق الوقود خزان يثبت نأ ويجب، السليم واالستخدام
 على حاصل االضافي الخزان يكون ان ويجب الرئيسي، الوقود خزان عمل على االضافي الوقود خزان
   .ةفي حال عدم وجود مواصفات سعودي الدوليةأو السعودية /الخليجية  القياسية للمواصفات مطابقة شهادة

 مزود و (bayonet)مسماري  بغطاء مزود أو مسنناً  الوقود خزان تعبئة فتحة غطاء يكون أن يجب  ٤/٥/٩
 (Gasket). للتسرب ةمانع بحلقة

 من للتشغيل وقابل الخزانات بين الوقود بتدفق خاص تحكم صمام على يتضمن الوقود نظام كان ذاإ ٤/٥/١٠
 :بحيث الصمام تثبيت فيجب ،السائق قبل

 وأ القيادة، ثناءالصمام أ بتشغيل القيام السائق يستطيع ٤/٥/١٠/١
 أو ،الصمام بتشغيل للقيام المركبة بإيقاف السائق يقوم أن ٤/٥/١٠/٢
  تحكم صمام وجود عدم حال في االتجاه حاديأ بصمام الخزانين بين الوقود خط يزود أن يجب ٤/٥/١٠/٣
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ا لقطع نظام الوقود وتقديمه والمستندات الفنية على صاحب المركبة االحتفاظ بإثباتات الشراء يجب ٤/٥/١٠/٤
  للجهات المعنية عند طلبها.

  حيز وغطاء المحرك ٤/٦
   مع مجال رؤية السائق.ارتفاعه ال يتداخل أعلى في مقصورته يسمح بحيز للمحرك 

  )  التروس صندوق(ناقل الحركة  ٤/٧
  .ركبةعلى حركة وسالمة الم تؤثرال مسموح بها طالما أنها  واألتوماتيكيةأنظمة نقل الحركة بين اليدوية  ٤/٧/١
  البيع. في دليل التركيب لخدمات ما بعد الواردةلمواصفات الصانع  ركب طبقايجب أن تُ  ٤/٧/٢
  ركاب. وأودون تأثر بما حولها من مقاعد  بسالسةعصا ناقل الحركة  يجب أن تتحرك ٤/٧/٣
  .المركبة هيجب أن تالمس وصالت عصا ناقل الحركة أرضية شاصي ٤/٧/٤
  .يجب أن تعمل إضاءة الرجوع للخلف بشكل تلقائي عند الرجوع للخلف ٤/٧/٥
 التعديالت على المركبة كثيرة وكانت تستخدم عموداً  لعمود نقل الحركة في حال كانتيجب إضافة حماية  ٤/٧/٦

  قطعة واحدة. من
  نقل الحركة بحالة جيدة. أذرعيجب أن تكون جميع وصالت  ٤/٧/٧
صلية وأن تكون بعيدة قدر يدات الكهربائية بنفس الطريقة األوالتمد التوصيالتيجب أن تمدد جميع  ٤/٧/٨

  المستطاع عن أي اجزاء متحركة.
  بشرط أن يتم تثبيتها بطريقة مناسبة. حراريةيمكن إضافة عوازل  ٤/٧/٩
  
   نظام المكابح  ٤/٨
قل لعجلتين على نفس المحور، وعند تعمل على األيدوية  طوارئيجب أن تكون المركبة مجهزة بمكابح  ٤/٨/١

 يجب أن يكون رة،للسياتشغيل  وضعيةالقدرة في ثبات المركبة عند أي  تكون لديها أنويجب  استخدامها،
  الخدمة.منفصل عند فشل أي جزء من نظام تشغيل مكابح  الطوارئمكابح  عمل

للمواصفات القياسية السعودية/  حاصل على شهادة مطابقةمكابح البديل يجب أن يكون كامل نظام ال ٤/٨/٢
  المكابح وهوبات المكابح. ذلك أقمشةاختبار المكابح. ويستثنى من  واجتيازالخليجية 

 بشكل سليم وأن تكون غير مهترئة أو مستهلكة بشكل كبير المكابحيجب أن تعمل جميع مكونات نظام  ٤/٨/٣
  .هم خلف المركبة عند عمل المكابح لتحذير من بة تعمل تلقائياً وأن يكون ملحق بها إضاءة خلف المرك

  الخلفية فقط. للمكابح الكبحيسمح باستخدام صمام تعديل ضغط  ٤/٨/٤
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 بحالة جيدة وبدون اهتراء أوتمديدات الأن تكون جميع تثبت تمديدات المكابح بشكل مناسب و يجب  ٤/٨/٥
  .تشقق أو تورم

لمنطقتين  المكابحالعلوية من النوع ثنائي الحجرات مع تقسيم  المكابحيجب أن تكون علبة زيت  ٤/٨/٦
  .خلفية) مكابحأمامية  مكابحمختلفتين ومنعزلتين (

  والمثبتاتالصواميل، المسامير  ٤/٩
  :حسب الجدول أدناهالمستخدمة يجب أن تكون الصواميل والمسامير  ٤/٩/١

  ختيار الصواميل والمساميرعند ادنى الحد األ
  االستخداممكان   درجةال

تثبيت االلواح والواح االرضيات والقوائم غير   مسامير بدون درجة
  .المحملة

، قواعد القوائم المحملة نسبياً المقاعد،  ألحزمة  8.8أو بالمتري  ٥مسامير درجة 
  نظام التعليق وما شابهها

، الرئيسيةحامل األسطوانة ، حامالت المكابح  10.9أو بالمتري  ٨مسامير درجة 
  أجزاء نظام التوجيه، أجزاء نظام التعليق.

  
عند ربطها قل على األلضمان ظهور لفة سنة كاملة كافي طول ب والمثبتاتالمسامير  برزيجب أن ت ٤/٩/٢

 بحلقاتصواميل أو  بالنايلون،الصواميل المجهزة  ذاتية الغلق أو صواميليجب استخدام و . بأي صامولة
 المستديرةالصواميل المشرشرة مع مسامير الزنق  أو صواميل القفل غير المنتظمة، وأمنع االهتزاز 

  وغيرها
  .الربطمع أي صامولة في عمليات  حلقاتيجب استخدام  ٤/٩/٣
  الجسم الخارجي للمركبة ٤/١٠
 هويتها إلىصلية دون فقدان ركبة متوافق مع مالمح السيارة األيجب أن يكون المظهر الخارجي للم ٤/١٠/١

  هوية ماركة أخرى.
صلية وأن تعمل بشكل مامية والخلفية في نفس مواقعها األضاءة األيجب المحافظة على مواقع اإل ٤/١٠/٢

  جيد.
ة ميكانيكيال يتداخل ارتفاعه مع مجال رؤية السائق أو يعرض أجزاء أسمح بتبريز غطاء المحرك على ي ٤/١٠/٣

  أو كهربائية حساسة للضرر.
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حافتها مبرومة بقطر انحناء ال يقل عن يجب انحناء جميع الرفارف الصلبة إلى الداخل أو تكون   ٤/١٠/٤
  مم.٢,٥

ادة حغير  ما بين لوائح السيارة والحفر المخابئخاديد، القنوات، ن الفراغات، الفتحات، األيجب أن تكو  ٤/١٠/٥
  .مم  ١٠ال يزيد عن  الفراغات وقطر

ر لواح المصنوعة من الفيبر جالس أو الياف الكربونات المقواة بالبالستك غييجب أن تكون حواف األ  ٤/١٠/٦
  حادة.

يجب أن تكون بنية جسم المركبة خالية من أي حواف وبروزات حادة في جميع المواقع الخارجية  ٤/١٠/٧
   والداخلية التي قد يكون فيها تالمس مع االشخاص في ظروف االستخدام العادية والعناية بالمركبة.

  ال يتجاوز حيز مقصورة المحرك الجسم الخارجي للمركبة.أيجب   ٤/١٠/٨
وفق  الخارجي ، فيجب أن يكون ذلك  الجسم من جزء أي أو ايروديناميكي جزء في حال تركيب أي ٤/١٠/٩

   .شروط الشركة الصانعة ، وأن يثُبت بشكل مناسب 
  يجب أن تكون اللوحة الخلفية للمركبة مضاءة بشكل مناسب. ٤/١٠/١٠
  يسمح بإضافة أقفال أو مسامير إلغالق غطاء المحرك إذا دعت الحاجة لذلك. ٤/١٠/١١
تكون  وأال وفق شروط الشركة الصانعة ثبت بشكل مناسبيسمح بإضافة زوائد للرفارف شريطة أن تُ  ٤/١٠/١٢

نها ال تؤثر على ، بشرط أتن وجدإ طاراتتغطية بروز اإلها ويجب يكون غرض ذات حواف حادة.
  طارات أو نظام تعليق المحرك.اإلحركة 

  يجب أن تحتوي المركبة على مرآتين خارجيتين جانبيتين ومرآة داخلية للرؤيا الخلفية. ٤/١٠/١٣
 اً طبقارات انعطاف يجب أن تحتوي المركبة على أنوار أمامية وخلفية للقيادة وأنوار وقوف ورجوع وٕاش ٤/١٠/١٤

لدوريات أو تحذيرية مشابهة ل ةبيهينت وأال يستخدم أي أنوار للمواصفات القياسية السعودية/ الخليجية
  .منيةاأل

  مامي وأن تعمل بشكل جيد.ت الزجاج األيجب أن تحتوي المركبة على مساحا ٤/١٠/١٥
  مامية والخلفية للمركبة.األالمنطقة المتوسطة  ية والخلفية فيماملوحة المركبة األيجب أن تثبت  ٤/١٠/١٦

وجود في المملكة أو  المسجلة رسمياً  لأللوانلوان المستخدمة للمركبة مطابقة يجب أن تكون األ ٤/١٠/١٧
  تصريح لغير ذلك من الجهة المسؤولة.
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  :يليما  جي لسيارة الدفع الرباعيإضافة لما تم ذكره أعاله فإنه يجب أن يتوفر في الجسم الخار   ٤/١٠/١٨
مام والخلف بغرض تحسين أداء المركبة من حيث األ و يلزم وجودها في يسمح بتغيير الصدامات ٤/١٠/١٨/١

مع ضرورة أن تكون من نفس مادة الصدام ،  زوايا القدوم والنزول، التبريد أو لتثبيت الونش
الصدام ال يمكن أن يسبب أي اضرار  األصلي ، وأن تتأكد الجهة الفاحصة من أن شكل وحجم

  .للمركبات األخرى أو للطريق ومستخدميه 
األغراض عن مستوى األرض عن  متعددة أال يزيد ارتفاع الصدام األمامي البديل في مركبات ٤/١٠/١٨/٢

 سم  . ٧٩
 ال تتجاوزه.أمامي يجب أي معدات مثبتة على الصدام األ  ٤/١٠/١٨/٣ 
 نوار المركبة.أمات رؤية السائق للطريق أو تحجب الصدا ال تحجبأيجب  ٤/١٠/١٨/٤
 منية.لصدامات الدوريات األ المشابهة الصداماتمنع استخدامات يُ  ٤/١٠/١٨/٥
    متعة) مصنوعة من ألسالل امثل يجب أن تكون المعدات العلوية المثبتة على سطح المركبة ( ٤/١٠/١٨/٦

 تينة من المركبة.مواد مناسبة ومثبته بشكل مناسب على أجزاء م
مغطاة بغطاء يضمن  ) off roadلالستخدام خارج نطاق الطرق ( نواريجب أن تكون جميع األ ٤/١٠/١٨/٧

وأن وال ُيسمح باستخدامها مطلقًا أثناء سيرها على الطرق  قل، من ضوئها على األ %٩٩حجب 
 تكون مغطاة أثناء الفحص.

 الكفر.من نقشة  %٧٥يجب أن يغطي الرفرف  ٤/١٠/١٨/٨
يجب أن تكون جميع صناديق التخزين ضمن حدود جسم المركبة وأن تحتوي على أقفال وتكون  ٤/١٠/١٨/٩

 مثبتة بشكل آمن يضمن سالمة مستخدمي الطريق.
 في حال تغيير مكان العجل االحتياطي فإنه يجب تثبيته بشكل آمن.  ٤/١٠/١٨/١٠
عن مستوى االرض فإنه  لسيارات باستمارة "نقل") مستوى الصدام الخلفي (خاصفي حال رفع  ٤/١٠/١٨/١١

يجب وضع مصدات حماية مصنوعة من المطاط (نسافات) خلف العجالت الخلفية لحماية 
سم كحد أدنى ما  ٢٠و أن تترك مجال  مستخدمي الطريق من أي شوائب قد تقذفها العجالت.

مسطح اإلطارات بالكامل بين نهاية النسافات و مستوى األرض. و ُيشترط أنها تغطي مساحة 
  ويتم تثبيتها بطريقة جيدة.

يجب عدم تلحيم أي إضافات أو إكسسوارات على جسم السيارة ويلزم تثبيتها ببراغي ومثبتات   ٤/١٠/١٨/١٢
 مناسبة.

  .هرفع الجسم عن الشاصي )كعكاتحلقات (يجب عدم استخدام  ٤/١٠/١٨/١٣
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  نظام التوجيه والتعليق ٤/١١
  سم.٣٤الخارجي عن  قطره ليق وال دائرياً المركبة  مقود يكون يجب أن ٤/١١/١
  .خرىأ لىإ بدون عوائق عند تحريكه من جهةيجب أن يبقى نظام التوجيه سلس  ٤/١١/٢
 حوالاأل جميع في المركبة وقاعدة هيكل من جزء أي وبين طاراتاإل بين تماس يحدث الأ يجب ٤/١١/٣

 ماص خالل من الإ المعلقة وغير المعلقة جزاءاأل بين االتصال ويمنع التعليق بنظام الخاصة
 يمنع نأ ويجب كما ،الضغوط قصىأ لىإ التعليق نظام تعرض حالة في (Cushion) للصدمات 

  .كامل بشكل التمدد من المكابح نظام يخص خرطوم أي
أو التمديدات الكهربائية  المكابحأي اضرار لتمديدات ور االمحسبب حركة العجالت و يجب أال تُ  ٤/١١/٤

  .للتعليقتحت جميع الظروف العادية  ههابشااوم
باستخدام لحام على نظام التوجيه. ويجب أن تكون التعديالت السمح باستخدام أي نوع من ال يُ  ٤/١١/٥

   .الغلق والمسامير ذاتية صواميلال
  .االلتواءأو قضبان  الورقية النوابض والنوابض اللولبية ألحام  او او قص يجب عدم تسخين ٤/١١/٦
ونظام التعليق والتوجيه بحالة جيدة وخالية من  هيجب أن تكون جميع الوصالت المطاطية للشاصي ٤/١١/٧

  التشققات.
طه الصانع أو الزيادة عليه أو ضب مواصفاتعند تغيير نظام التعليق االصلي المزودة به المركبة من  ٤/١١/٨

فاع أن تكون المركبة بارت، فإنه يجب من جهه واحدة فقط بالطريقة التي تغير من ارتفاع هيكل المركبة
ال تسير المركبة على مصدات المساعدات/ المحاور (يجب أن تكون أو واحد من الجنب إلى الجنب 

  .حركة نظام التعليق عمودية فقط)
يطلب فني الفحص من مالك المركبة المناسبة لمقدار ارتفاع المركبة، قد  يجب تركيب المساعدات ٤/١١/٩

  زالة المساعد لقياسه.إ
وأال يؤثر   هو منصوص عليه من الشركة الصانعة. يجب تركيب أنظمة التعليق المعدلة حسب ما ٤/١١/١٠

  المركبة من المصنع. ن وجد على) أو أنظمة مانع االنزالق إABSام المكابح (على نظ
طريقة تثبيتها مناسبة لألحمال أن تكون  المحاور شريطةلحد من حركة ليسمح باستخدام أحزمة  ٤/١١/١١

  المتوقعة منها.
في المركبة  باب السائق سفل منطقةأسم وتقاس من  ١٢للمركبات  أدنى ارتفاعيجب أن يكون  ٤/١١/١٢

  لى مستوى األرض.إ
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  الجنوط /اإلطارات والعجالت  ٤/١٢
 ةالقياسي المواصفة في الواردة الفنية للمتطلبات مطابقة كانت إذا الخاصة اإلطارات استخدام يمكن ٤/١٢/١

 للمركبات الخليجية المطابقة شهادة على حاصلة طاراتاإل تكون نأ ويجبSASO GSO 42  رقم
  .بها المسوح والحموالت السرعة لرموز وتمتثل

  طارات المستبدلة أي جزء من جسم المركبة أثناء سيرها وال تعيقها.ال تمس اإلأيجب  ٤/١٢/٢
 وُيمنع العجالت، على والمختومة الصانع قبل من المحددة العجالت حمل معامل قيم تجاوز يجوز ال ٤/١٢/٣

 قصىأ نبأ علما ، عليها الصانع أو ايضاح لمعالم حمولة ختم توفر عدم حال في استخدام العجالت
 باب او للسائق الجانبي الباب على الموجود الملصق على موجود المركبة محاور على إجمالي وزن
  .المركبة شنطة غطاء أو الوقود خزان

  فضل منه من حيث قدرة التحمل.أصلي أو لمستبدل مماثل لإلطار األيجب أن يكون اإلطار ا ٤/١٢/٤
من  افضل منهأأو  ةصلياأللعجالت/ الجنوط لالمستبدل مماثل العجالت/ الجنوط يجب أن يكون  ٤/١٢/٥

  حيث قدرة التحمل.
 يجب لإلطارات، المصنعة الشركات من بها الموصي لإلجراءات وفقاً  اإلطارات جميع تركيب يجب ٤/١٢/٦

 المصنعة بالدولة الخاص الدليل حسبه ومقاس العجل عرض بخصوص الصانع توصيات يتبع أن
والعجالت  اإلطارات جمعية قبل من نشره يتم األمريكية المتحدة للواليات المرجعي فالدليل .للعجل

(TRA) ، العجالت و لإلطارات الفنية االوربية المنظمة قبل من نشره يتم ألوروبا المرجعي والدليل 
(ETRTO)  ،اليابانية  طاراتاإل مصنعي اتحاد قبل من نشره يتم لليابان المرجعي والدليل

.(JATMA)   
مساهمة أو لضمان عدم ال التشققات والصدأخالية من التلف،  الجنوط /يجب أن تكون العجالت ٤/١٢/٧

مقصوصة أو ملحومة أو مثقوبة أو  تكون الأويجب  للعجالت،والتركيب  منالتأثير في التشغيل اآل
  العجالت.في تصميم  تغييراتتحدث  بالهيكل أي تعديالت

   .)spacer( قطعة اضافية ما بين نظام الهوب و العجلبواسطة ال يسمح بتبريز الجنط  ٤/١٢/٨
منع ي التعليق بحيثنظام طار و طار والرفرف والخلوص بين اإليجب أن يثبت الخلوص بين اإل ٤/١٢/٩

ت طاراتالمس اإل التعليق وأال نظام أوزان توازن العجلة مع مكونات تتالمس ويجب أال التالمس،
  الرفارف. 
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 ويجب ، لها ممالمص العدد من قلأ العجلة تثبيت في المستخدمة المسامير عدد يكون أال يجب ٤/١٢/١٠
 من الصادر التركيب دليل في موضح هو ما وحسب لحجمه طبقاً  مسمار كل ربط عزم يكون نأ

  .الصانع قبل
  على الطريق.و االطارات الرملية  سمح باستخدام إطارات السباق والبالونال يُ  ٤/١٢/١١
  
  الترفيه داخل المركبةأنظمة  ٤/١٣
 حال وفى ،السائق رؤية مع التداخل إلى يؤدي ال الذي بالشكل المرئي العرض وحدة تثبيت يجب ٤/١٣/١

 .المركبة حركة عند اً اتوماتيكي تتوقف نأ فيجب للسائق المرئي العرض وحدة مواجهة
 وأال يتعارض ذلك ،شكالاأل من شكل يبأ المركبة سالمة على الترفيهية نظمةاأل تؤثر أال يجب ٤/١٣/٢

 النظام مع األجهزة ونظام تحكم المركبة .
 الشركة لتعليمات وفقاً  تركيبه يتم نأ ويجب الحريق ضد محمي الكهربائي النظام يكون نأ يجب ٤/١٣/٣

  .مؤهل شخص قبل ومن الصانعة
  
  هالشاصي /الهيكل ٤/١٤
  أو ، بنائية قضبان أو عوارض من تكونت وقاعدة بهيكل مجهزة المركبة تكون أن يجب ٤/١٤/١

تحت  المركبة محرك من الناتج وعزمها وحمولتها المركبة دعم على قادرة موّحد بناء أو هيكلي أنبوب          
  .كافة ظروف التشغيل 

صلب بشكل أساسي، خالي من التشققات ومن أي مظاهر تشير إلى جاسئ يجب أن يكون الهيكل  ٤/١٤/٢
ال تكون كراسي تثبيت الجسم مكسورة، مشقوقة، منحلة أااللتواءات. يجب  االنثناءات أوالضعف مثل 

  أو مفقودة.
 تم الذين الركاب عدد وزن تحمل على درة) قا(floor pan بأرضية مزودة المركبة تكون نأ يجب ٤/١٤/٣

  ..المخصصة الجلوس أماكن في لحملهم السيارة تصميم
خلية قع الداامن الحواف الحادة والنتوءات في جميع المو  يجب أن يكون الجسم االنشائي للمركبة خالياً  ٤/١٤/٤

هذا المتطلب ال يشمل المواقع التي (ن تالمسهم. أدمها االشخاص ويمكن التي عادة يستخ والخارجية
  .)واإلصالحالصيانة  ألغراض تفكك جزئياً يتم الوصل لها عندما تكون المركبة على الرافعة أو 



SASO 0000/2018  مواصفة قياسية سعودية 

16 
 

 المستخدمة المسامير كل تكون نوأ الحجم في مناسبة  (Flange)المسامير والفلنجات تكون نأ يجب ٤/١٤/٥
  Chassis)   بالمحرك        الخاصة الهيكلية االجزاء استبدال تم حال في للربط كافي بعمق مسننة

cross members)    الدفع.ونظام  
   (double shear). المزدوج بطريقة القصمثبتة  )التعليقكراسي نظام التعليق (كون ييجب أن  ٤/١٤/٦
  .اليمكن اجراء أي قص أو لحيم على شاصيه السيارة ٤/١٤/٧
  بشكل جيد. مثبتةجزاء السفلية من المركبة شريطة أن تكون مكن إضافة مصدات واقية لحماية األي ٤/١٤/٨
  .المركبة األصلية في أبواب السيارة تمفصال أو تغيير أي جزء من يمنع تعديل  ٤/١٤/٩
  ) Bull bar(قضبان الحماية  حواجز السحب ٤/١٥
 كبةالمر  المواد من وغيرها والكربونية الزجاجية األلياف من الحماية قضبان تركيب يتم نأ قبليُ  ٤/١٥/١

  .المركبة قاعدة مع وتثبتمن الصلب  داخلية تقوية أي يوجد ال طالما
  الصانع.وارد من طالما أنه الصلب يمكن السماح بحاجز السحب  ٤/١٥/٢
  
   أحكام المطابقة الفنية. ٥

 طرف الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو بواسطة المعدلة للمركبات الفني الفحص يتم
     منها. معتمد ثالث
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