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 تمهيد

 تمشيًا مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، ووفقا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم
والتزامها  WTOه، المتضمن الموافقة على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية 21/9/1426(، وتاريخ 244)

جراءات ذات العالقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية بمواءمة األنظمة واإل
( التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول األعضاء، وعدم TBTللتجارة )

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

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس 1 -وبناًء على المادة الثالثة )فقرة 
" إصدار مواصفات  م، القاضي بأن تتولى الهيئة 31/5/2010ق هـ، المواف 17/6/1431( بتاريخ 216الوزراء رقم )

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

"إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع ( من تنظيم الهيئة بأن تتولى 2 -واستنادا إلى المادة الرابعة )فقرة 
 .والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها"

هـ،  17/6/1431بتاريخ  216( من التنظيم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 1-وبناًء على المادة السادسة ) فقرة 
"مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من هذا التنظيم تعد الهيئة هي ك بأن تتولى الهيئة م، وذل 31/5/2010الموافق 

جراءات تقويم المطابقة، ومنح عالمة الجودة والقياس  المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وا 
 ها".القياسية السعودية في جميع مشترياتوالمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة االلتزام بالمواصفات 

وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات والسلع المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساسا لمطابقة تلك المنتجات 
 للمتطلبات األساسية للسالمة في الالئحة المحددة، عليه قامت الهيئة بإعداد هذه الالئحة الفنية. 

 المالحق لهذه الالئحة جزء ال يتجزأ منها. هذا التمهيد وجميع :ظةو حمل
 
 
 
 

  



 

 22 من 4 الصفحة
 

 ( المصطلحات والتعاريف 1المادة )

الدالالت والمعاني المبينة أمامها، مالم  -عند تطبيق بنود هذه الالئحة  -تكون للمسميات والعبارات أدناه  1/1
 سياق النص خالف ذلك:  يقتض  

 : المملكة العربية السعودية المملكة

 س إدارة الهيئة. : مجلالمجلس

 : الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. الهيئة

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

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

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

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

: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو المواصفة القياسية
أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السالمة واألمان فيها، كما تشمل المصطلحات  خصائصها أو مستوى جودتها

 والرموز وطرق االختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعالمات. 
: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر على السالمة والصحة والبيئة، التي يجب المتطلبات األساسية

 ا. االلتزام به

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

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

 : ويقصد به ما يلي: دالمور  

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

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

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

نشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات : األمسح السوق
المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العالقة، وأنها ال تشكل خطرا على الصحة والسالمة والبيئة، أو أي 

 جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة. 
من مجلس اإلدارة توضح اإلجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير : وثيقة معتمدة إجراءات تقويم المطابقة
 مباشرة لتقويم المطابقة. 

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

فعة طابقة المنتج أو أي دالتي تؤكد م : الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولةشهادة المطابقة
 منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العالقة. 

نظام تقوم هيئة التقييس الخليجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج  : نظام شهادات المطابقة الخليجية
المنتج للوائح ة الخليجية التي تفيد بمطابقة المطابق شهادات على المصادقة بإجراءات من خاللهالعربية 

 الجديدةالدراجات النارية و  لسيارات، حيث ُيطبَّق على اذات العالقة الفنية والمواصفات الخليجية والوطنية
طاراتهما  األعضاء. للدول هالفسح بتطبيقها وااللتزام المستوردة، وا 

ن المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك : إقرار مإقرار المورد بالمطابقة
ال في مرحلة التصميم وال في مرحلة اإلنتاج الخاصة بعملية التصنيع  -دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث 

 وقد يعتمد اإلقرار على اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العالقة.  -

: هي عالمة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج ةعالمة الجودة السعودي
جراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.   سلعة مطابقة لالئحة وا 

 : هو وضع المنتج ألول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد. الوضع في السوق

: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو االستهالك أو االستخدام في المملكة في إطار السوقالعرض في 
 نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل. 

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

 استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي. : هو أي إجراء يهدف إلى االستدعاء
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 . أخرى

، أخرىمصدر طاقة  أوكهربائي  أومركبات مدفوعة بمحرك احتراق داخلي  :/الكهربائيةالدراجات النارية
 وروبية.ألافة وفقا للتصنيفات المعتمدة في المواصفات الدولية/صنَّ مُ  ،ثالثية أو رباعية العجالتأو ، ثنائية

 .L7eإلى     L1eمن  ECE-TRANS WP29.789(2017)المبينة بالوثيقة 

 .الكهربائية أوالدراجات النارية  :جالمنت  

يكون للكلمات والعبارات األخرى الواردة في هذه الالئحة المعاني الواردة في األنظمة واللوائح والقرارات المعمول  1/2
 بها في الهيئة. 

    ( المجال 2المادة )

 :للفئات التالية الصحراويةوالطرق الطرقات العامة المستخدمة في  ،والكهربائية على الدراجات الناريةق هذه الالئحة طبَّ تُ 

- UTV 
- ATV Type I 
- ATV Type II 
- L1eB 
- L3eA 
- L5eA 
- L2eP 

األوروبية /لدوليةالمعتمدة في المواصفات ا وفقا للتصنيفاتذلك و ، من هذه الالئحة الفنية (2نة في الملحق )المبيَّ 
 والكهربائية الناريةللدراجات  ECE-TRANS WP29.789(2017)المبينة بالوثيقة  ذات العالقة.

  ( األهداف3المادة )

 ،ه الالئحة الفنيةهذ في مجال والكهربائية المشمولةللدراجات النارية ة إلى تحديد المتطلبات األساسية تهدف هذه الالئح
، استخدامهاو  هذه المنتجات سالمة مطابقة التي يجب على المور دين االلتزام بها، وذلك لضمانوتحديد إجراءات تقويم ال

  .في حماية البيئة ، ومستعملي الطرق والمساهمةللمحافظة على صحة وسالمة المستهلك

 

  ( التزامات المورد4المادة )
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 د، االلتزام بالمتطلبات التالية: يجب على المور  

 سالمةلل األساسيةلفنية االمتطلبات  4/1

الدراجات  بسالمة قةالمتعل األساسيةالفنية  المتطلبات - حسب فئاتها -والكهربائية تستوفي الدراجات النارية  أنيجب 
 :واستخدامها، وهيالنارية 

 .أداء المكابح  (أ

 .الضوضاء  (ب

 .انبعاثات العادم  (ج

 ./ التوازنالثبات (د

 .السرعة القصوى (ه

 .ضغط خزان الوقود  (و

 .ليد للراكبمقبض ا (ز

 .القفل ضد السرقة  (ح

 .()الجنزير المتحركة األجزاءمن  واألطرافحماية الجسم  (ط

  .اإلطارات (ي

 األضواء. (ك

 .(VIN Number) رقم الهيكل (ل

 .البطاريات )الدرجات الكهربائية( (م

المتطلبات اإلدارية  4/2  

لطرق باستخدامها على ا الئحة المسموحالمشمولة بمجال هذه ال والكهربائية يجب أن ُترسَّم الدراجات النارية   4/2/1
صدار رخصة سير ولوح ،الحاسب اآلليفي ومن ثم تسجيلها  لها،بإصدار بطاقة جمركية وخارج الطرق   ةوا 

 يفضل توحيد الصياغة مع ما ورد في نظام المرور .المركبات أرقام شأنها شأن بقية
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ها المسموح باستخدام - المشمولة في مجال هذه الالئحةالدراجات النارية والكهربائية،  أنواعجميع تخضع    4/2/2
 .الساريةالمخالفات  وُيطبَّق عليها نظام المرور والئحته التنفيذية إلى - وخارج الطرق على الطرق

 

إلى عملية  كغ 350قل من أمل، ووزن  (125)قل من أ هامحرك أسطوانةسعة  التيالنارية الدراجات  تخضع   4/2/3
 لكة.المعمول بها في المم ةنظموفقا لألوذلك  ذات العالقة، المختصة الجهاتوري سنوي من د )تفتيش( فحص

 ةنظمقا لألوف التأمين،إلى المشمولة في مجال هذه الالئحة والكهربائية  النارية فئات الدراجات تخضع جميع   4/2/4
 .المعمول بها في المملكة

 ة نظام رخص السياقة المعمول به في المملك الدراجات النارية إلىت لبعض فئا يخضع سائقو الدراجات النارية  4/2/5

درجة  على من حوادث الطرق، بناءً  يةالوقا وأجهزةإلى إلزامية ارتداء مالبس  يخضع سائقو الدراجات النارية   4/2/6
 .كةوفقا لألنظمة المعمول بها في المملوذلك المخاطر التي تمثلها كل فئة من الدراجات النارية، 

 حور عجالتهامرق التي يتجاوز ارتفاعها عن باستخدامها على الط والكهربائية المسموحالدراجات النارية د حدَّ تُ    4/2/7
 .من الهيئة ةالرسومات التوضيحية الصادر  على ( سم من خالل االطالع50)

ومن  ها،لالطرق بإصدار بطاقة جمركية باستخدامها على  والكهربائية المسموح الدراجات الناريةيجب أن ُترسَّم    4/2/8
صدار رخصة سير ولوحات مثلها مثل بقية المركباتفي ثم تسجيلها   .الحاسب اآللي وا 

طبَّق عليها المخالفات الواردة في نظام تُ الدراجات النارية ذات األربع عجالت الُمعدَّة لالستخدام خارج الطرق،  4/2/9
 .والئحته التنفيذيةالمرور 

معارض بيع الدراجات النارية النصوص النظامية المنظ مة لنشاط بيع المركبات الوارد في محالت و طبَّق على يُ  4/2/10
 .نظام المرور والئحته التنفيذية

  غير المشمولة في مجال هذه الالئحة.  يمنع استيراد الدراجات النارية الكهربائية 4/2/11

 350من  قلأووزن مل،  (125)قل من أ هامحرك أسطوانةسعة  التي تعملةالمس يمنع استيراد الدراجات النارية 4/2/12
 كغ.

  ( البيانات اإليضاحية5المادة )

ما ك وقدة لوضعها وعرضها في السعَّ المُ  والكهربائية،بالدراجات النارية  يجب أن تكون البيانات اإليضاحية الخاصة
 : يلي
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ية لمتطلبات الفنية الواردة في هذه الالئحة والمواصفات القياسأن تكون البيانات اإليضاحية على المنتج مطابقة ل 5/1
 (. 1ذات العالقة؛ المبينة في الملحق )

رشادات االستعمال 5/2  مكتوبة كونوأن ت والفئات العمرية للمستخدمين، ،أن تتضمن البيانات اإليضاحية تحذيرات وا 
 طريقة يصعب إزالتها. ببخط واضح و 

 كتوبة باللغة العربية أو اللغة العربية واإلنجليزية.أن تكون البيانات اإليضاحية م 5/3

نية تتبُّع الدراجات الخاضعة لهذه الالئحة الفن إمكانية لضماالعالمات الكافية  البيانات اإليضاحية أن تتضمن 5/4
 اللوحة المعدنية()

  .علميًا ومخبرياً  أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات اإليضاحية صحيحة ومثبتة 5/5

تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج، مخالفة للنظام العام واآلداب العامة والقيم اإلسالمية  أالَّ  5/6
 السائدة في المملكة. 

  ( إجراءات تقويم المطابقة6المادة )

مطابقة لالدراجات النارية المسموح وضعها أو عرضها في السوق هب الدراجات النارية الخاضعة لنظام شهادات ا 6/1
في السوق الحصول على شهادة الدراجات النارية هذه د المسؤول عن وضع يجب على المور  الخليجي فقط، و 

 . من هذه الالئحة الفنية (2كما هو موضح في الملحق )طراز  خليجية لكلمطابقة 

لهيئة من اقة في السوق الحصول على شهادة مطابالدراجات الكهربائية د المسؤول عن وضع يجب على المور   6/2
 ، ما لم تكن خاضعة لبرنامج شهادة المطابقة الخليجية. حسب ما ُتحد ده الهيئة لكل طراز

 يجب أن يرفق مع المنتج ملف فني يتضمن ما يلي:  6/3

  من هذه الالئحة الفنية. (3إقرار المورد)الصانع/المستورد( بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق ) (أ

 طر. وثيقة تقييم المخا (ب

  بطاقة المواصفات الفنية لفسح المركبات والدراجات النارية. (ج

  بطاقة تسجيل المركبات والدراجات النارية. (د

د التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات يجب على المور   6/4
 لبات هذه الالئحة، متى ما طلب منه ذلك. المطابقة وأي معلومات أخرى موثقة تثبت مطابقة المنتج لمتط

   يعتبر المنتج الحاصل على عالمة الجودة السعودية أو ما يكافئها مطابق للمتطلبات المنصوص عليها  6/5
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  ( مسؤوليات الجهات الرقابية )المنافذ والمصانع(7المادة )

 مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:  ضمنتقوم الجهات الرقابية 

ددة والوثائق إلجراءات تقويم المطابقة المحالدراجات النارية والكهربائية قابية بالتحقق من استيفاء هات الر تقوم الج 7/1
 الفنية المرفقة مع اإلرساليات. 

حالتها إلى المختمن الدراجات النارية و الكهربائية سحب عينات  -عشوائيا  -يحق للجهات الرقابية  7/2 برات ، وا 
 طابقتها للمتطلبات الواردة في هذه الالئحة. المختصة للتأكد من مدى م

 عين ومستوردين( تكاليف إجراء االختبارات وما يتعلق بذلك. صن  مُ يحق للجهات الرقابية تحميل الموردين ) 7/3

عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ  7/4
 ية في حقها. اإلجراءات النظام

  ( مسؤوليات سلطات مسح السوق8المادة )

 مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي: ضمنتقوم سلطات مسح السوق 

تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في األسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في مستودعات  8/1
صفات ها للمتطلبات المبيَّنة في هذه الالئحة والمواالتجار والمصنعين للتحقق من سالمة المنتجات ومدى استيفائ

 القياسية ذات العالقة. 

سحب عّينات من المنَتج، سواًء من السوق أو مستودعات المور دين )صانعين ومستوردين(، وذلك إلجراء  8/2
 االختبارات الالزمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه الالئحة.

هذه الالئحة، فإن سلطات مسح السوق  لمتطلبات -والمخزَّن  المعروض -حالة عدم مطابقة للمنَتج عند ضبط  8/3
تتخذ جميع اإلجراءات اإلدارية من سحٍب واستدعاء للمنتج المعني، وُتطبق اإلجراءات والعقوبات المشار إليها 

 (، وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة.  9في المادة )

 (   المخالفات والعقوبات9المادة )
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ير غ أوالمشمولة في مجال الالئحة و /غير الدراجات النارية منتجات وعرض ر صناعة واستيراد ووضع ُيحظَ  9/1
 المطابقة لبنود هذه الالئحة، أو حتى اإلعالن عنها.

قابية للحكم بأن جهات الر ُيعتبر عدم استيفاء المنَتج لمتطلبات هذه الالئحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق وال 9/2
هذا المنَتج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسالمة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحاالت 

 التالية: 

 عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو عالمة الجودة السعودية أو ما يكافئها. (أ

 د بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المور   (ب

 عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية. (ج

 عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات اإليضاحية أو إرشادات االستخدام. (د

 اتخاذ جميع اإلجراءات -حسب الحالة  -عند ضبط أي مخالفة ألحكام هذه الالئحة، فعلى سلطات مسح السوق  9/3
 المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:الالزمة إلزالة 

بسحبه من المستودعات أو  -المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف  -تكليف الجهة المخالفة  (أ
السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتالفه )حسب طبيعة المنتج( وذلك 

 مسح السوق.خالل المدة الزمنية التي تحددها سلطات 

طات ولسل ،القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتالفها، أو اتخاذ أي إجراء آخر الستدعائها من األسواق (ب
اإلعالن عن استدعاء المنَتج من األسواق، مع تحّمل الجهة المخالفة  -حسب الحالة  -مسح السوق 

 جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

جات خذ اإلجراءات الالزمة بحق هذه المنتفإن الهيئة تتَّ  ،الكهربائية وأنارية الدراجات ال علىعند ضبط مخالفة  9/4
المخالفة لمتطلبات هذه الالئحة، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العالقة، واتخاذ التدابير الالزمة مع 

رة الشهادة وفقا لالئحة قبول جهات تقويم المطابقة.  الجهة المقبولة ُمصد 

ل بأي عقوبة أشد تنص عليها األنظمة السارية، فإنه ُيعاقب كل من يخالف أحكام هذه الالئحة دون اإلخال 9/5
 الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يحل محله.مكافحة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام 

 (   أحكام عامة11المادة )
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نص ت هذه الالئحة، وُيطبَّق عليه العقوبات التي ييتحمل المور د كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبا 11/1
ثبت مخالفتها ألي مادة من مواد هذه  متى ماالغش التجاري و/ أي أنظمه ذات عالقة، مكافحة عليها نظام 

 الالئحة.

د بجميع األنظمة/اللوائح األخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتد 11/2 ول اال تحول هذه الالئحة دون التزام المور 
 المنَتج ونقله وتخزينه، وكذلك األنظمة/اللوائح ذات العالقة بالبيئة واألمن والسالمة.

شي الجهات موا لمفتقد  الخاضعة ألحكام هذه الالئحة، أن يُ  الدراجات النارية والكهربائية؛يجب على جميع مور دي  11/3
 .ا لتنفيذ المهام الموكلة لهمالرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيالت والمعلومات التي يطلبونه

إذا نشأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه الالئحة، أو نشأ أي خالٍف في تطبيقها، فُيرفع األمر  11/4
إلى لجنة مختصة في الهيئة إلصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخالف، وبما يحقق المصلحة 

 العامة.

ب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات الالزمة لألسباب التي يجوز للمور د تقديم طل 11/5
 أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية ُتحد دها الهيئة.

أو عالمة  جيةالخلي تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة 11/6
 ه الشكاوى، واتخاذ اإلجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات. الجودة، والتحقق من صحة هذ

تعمال عالمة الترخيص باسإلغاء أو  الخليجية لغاء شهادة المطابقةالتنسيق مع الهيئة الخليجية إليحق للهيئة  11/7
 لهيئةوق االجودة إذا خالف المور د بنود هذه الالئحة، واتخاذ اإلجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حق

ج خالل فترة صالحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال عالمة عند حصول أي تعديالت على المنتَ  11/8
الجودة )ما عدا التعديالت الشكلية( فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، والبد من التقدم بطلب 

  جديد.

در المستفيدين من تطبيق هذه الالئحة االلتزام بما يص للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه الالئحة، وعلى جميع 11/9
 عن الهيئة من تفسيرات.

 (   أحكام انتقالية11المادة )

 شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.أيجب على المور د االلتزام بأحكام هذه الالئحة خالل ستة  11/1

 .في الجريدة الرسمية الالئحة من تاريخ نشر هذه سنة واحدةمنع تداول المنتجات المخالفة بعد يُ  11/2
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متطلبات لالدراجات النارية والكهربائية بقة في مجال مطابقة كل اللوائح السا -بعد اعتمادها  -تلغي هذه الالئحة  11/3
 السالمة قبل وضعها وبعد عرضها باألسواق.

 (   النشر12المادة )

 تُنشر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية.
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 ( 1الملحق )

 الكهربائيةو لدراجات النارية للمواصفات القياسية ابقائمة   (أ

 رقم المواصفة القياسية عنوان المواصفة القياسية الرقم

1  SASO-GSO 1798:2007 العامة السالمة متطلبات - النارية الدراجات 

2  SASO EN 15997:2014 متطلبات - عجالت األربع ذات الصحراوية الدبابات 

 االختبار طرق و السالمة

3  1780/2010 SASO GSO المتطلبات - للمركبة المميز الرقم - السيارات 

4   SASO GSO 1781/2006  المركبة لصانع العالمي الرمز - السيارات 

5   SASO GSO 1782/2008 وتثبيته وضعة- للمركبة المميز الرقم ـ السيارات 

6  99/1988 SASO GSO الفنية المواصفات - الصوتية المنبهات - الطرق مركبات 

7  SASO-ISO 4106:2014  القدرةصافي   -نظم فحص المحرك  -الدراجات النارية 

8  SASO-GSO-ISO  4151:2007  الفئة نوع  -الصغيرة النارية الدراجات - الطريق مركبات 

 التحكم ووظائف

9  SASO-ISO   4164:2016 الدراجات النارية ذات المحركات  - مركبات الطرق

 القدرة الصافية -دليل اختبار المحرك  -الصغيرة 

10  SASO-ISO   6725:2006 المحركات ذات الدراجات أبعاد - الطرق مركبات 

 -العجلتين ذات النارية والدراجات( موبيد)الصغيرة

 والتعاريف المصطلحات

11  SASO-ISO   6726:2006 والدراجات( موبيد)الصغيرة المحركات ذات الدراجات 

 والتعاريف األوزان العجلتين ذات النارية

 

12   SASO-ISO  6855-1:2012 

 

طريقة قياس  -الدراجات النارية ذات المحركات الصغيرة 

الجزء األول:  -النبعاثات غازات العادم و استهالك الوقود 

 متطلبات االختبار العام

13   SASO-ISO  6855-2:2012 

 

طريقة قياس  -الدراجات النارية ذات المحركات الصغيرة 

 :الجزء الثاني -النبعاثات غازات العادم و استهالك الوقود 

 دورات االختبار و شروط االختبار المحدد

14   SASO-ISO 6855-3:2012 

 

طريقة قياس  -الدراجات النارية ذات المحركات الصغيرة 

الجزء الثالث:  -النبعاثات غازات العادم و استهالك الوقود 

 لسرعة الثابتةقياس استهالك الوقود عند ا

http://www.gso.org.sa/standards/public/standardsList.seam?actionMethod=public%2FstandardsList.xhtml%3ApublicPurchase.loadStandardDetails%28%29&cid=233216&dataModelSelection=std%3ApublicStandards%5B0%5D
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=55400
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=55401
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=55402
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15  SASO-GSO-ISO 7116  طريقة قياس  -الدراجات النارية ذات المحرك الصغيرة

 تحديد السرعة القصوى

16  SASO ISO-7117  قياس السرعة القصوى -الدراجات النارية 

17   SASO-ISO  7398 وحدات تحذيرية على التيار المباشر  -الدراجات النارية 

18   SASO-ISO  7399 وحدات تحذيرية على التيار المتردد --نارية الدراجات ال 

19  SASO-ISO   7400 وحدات تحذيرية   - الدراجات النارية ذات محرك صغير

 على التيار المتردد

20  SASO-ISO   8052:2011 وحدات تحذيرية  - الدراجات النارية ذات محرك صغير

 على التيار المباشر

21  SASO-ISO    8644  ت المصنوعة من السبائك الخفيفة عجالال -الدراجات النارية

 طريقة االختبار -

22  SASO-ISO   8645  العجالت -الدراجات النارية ذات المحركات الصغيرة 

 طريقة االختبار - المصنوعة من السبائك الخفيفة

23  SASO-ISO   8705  طرق قياس موقع  -الدراجات النارية ذات محركات صغيرة

 مركز الثقل

24  SASO-ISO   8706  ثبات  -الدراجات النارية ذات محرك صغير بعجلتين

 الوقوف لحاملي الوسط والجانب

25  SASO-ISO   8709 المكابح و ونظام   -الدراجات النارية ذات المحرك الصغير

 االختبارات  وطرق القياس --الكبح

26  SASO-ISO   8710  طرق القياس  - الكبح وأجهزةالكابحات  - الدراجات النارية

 ختباراتواال

27  SASO-ISO   9021  األنواع واألوضاع والوظائف  -أجهزة التحكم  --الدراجات النارية 

28  SASO-ISO   9043 طرق قياس عزم  -الدراجات النارية ذات المحرك الصغير

 القصور الذاتي

29  SASO-ISO    9129 طرق قياس عزم القصور الذاتي - الدراجات النارية 

30  SASO-ISO    9130 طرق قياس موقع مركز الثقل -دراجات النارية ال 

31  SASO-ISO 9131  الدراجات النارية ذات محرك صغيرة بثالث عجالت

 األبعاد والمفردات -والدراجات النارية 

32  SASO-ISO  9132  الدراجات النارية ذات محرك صغيرة بثالث عجالت

 األوزان والمفردات -والدراجات النارية 

33  SASO ISO 9565 لحامليثبات الوقوف  - لدراجات النارية ذات العجلتينا 

 الوسط والجانب

34   SASO-ISO  9987 ر ميل الشعاع المنخفض كدالة قياس تغي    -الدراجات النارية

 للحمل
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35   SASO-ISO 11486 قياسات استهالك الوقود -الدراجات النارية ذات العجلتين- 

 حلمعايرة مقياس قوة الهيكل بطريقة مسار السا

36   SASO-ISO 11838  علم الحركة للدراجة النارية وراكب الدراجة النارية- 

 المفردات                        

37  SASO-ISO 12364 نظام كبح الفرامل المانع  - الدراجات النارية ذات العجلتين

 طرق القياس واالختبارات (ABS)للغلق 

38  SASO-ISO 12366 ح نظام كب - الصغير بعجلتين نارية ذات المحركالدرجات ال

 طرق القياس واالختبارات (ABS)الفرامل المانع للغلق 

39  
SASO ISO 13063 

الدراجات النارية ذات المحركات الصغيرة )موبيد( 

 مواصفات السالمة -ذات دفع كهربائي  والدراجات النارية

40  
 SASO IS  13064-1 

 

البطارية الكهربائية للدراجات النارية ذات المحركات 

الجزء  -األداء  -الصغيرة )موبيد( والدراجات النارية 

 : الطاقة المستهلكة المرجعية و المدىاألول

41  
 SASO ISO  13064-2 

 

البطارية الكهربائية للدراجات النارية ذات المحركات 

الجزء  -األداء  –الصغيرة )موبيد( والدراجات النارية 

 الثاني: خصائص التشغيل على الطرق

42   SASO-ISO 13232-1 إجراءات التحليل واالختبار لغرض تقييم  --الدراجات النارية

األبحاث الخاصة بأدوات حماية الراكب من االرتطام 

الجزء األول: التعاريف  -المجهزة على الدراجة النارية 

 والرموز واالعتبارات العامة

43   SASO-ISO 13232-2 إجراءات التحليل واالختبار لغرض تقييم  - الدراجات النارية

األبحاث الخاصة بأدوات حماية الراكب من االرتطام 

الجزء الثاني: تعريف  -المجهزة على الدراجة النارية 

 أوضاع الصدم المتعلقة ببيانات الحادث

44   SASO-ISO 13232-3 يم ار لغرض تقيإجراءات التحليل واالختب - الدراجات النارية

األبحاث الخاصة بأدوات حماية الراكب من االرتطام 

الجزء الثالث: دمية اختبار  -المجهزة على الدراجة النارية 

 الصدم

45   SASO-ISO 13232-4  إجراءات التحليل واالختبار لغرض تقييم  -الدراجات النارية

األبحاث الخاصة بأدوات حماية الراكب من االرتطام 

الجزء الرابع: المتغيرات  -ى الدراجة النارية المجهزة عل

 المقاسة ومجموعة األجهزة وإجراءات القياس

46   SASO-ISO 13232-5 

 

إجراءات التحليل واالختبار لغرض تقييم  -الدراجات النارية 

األبحاث الخاصة بأدوات حماية الراكب من االرتطام 

ل أدلة الجزء الخامس: تحلي -المجهزة على الدراجة النارية 

 الضرر والفائدة/المخاطرة

47   SASO-ISO  13232-6  إجراءات التحليل واالختبار لغرض تقييم  -الدراجات النارية

طام األبحاث الخاصة بأدوات حماية الراكب من االرت

الجزء السادس: إجراءات  --المجهزة على الدراجة النارية

 اختبار الصدم الشامل

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=52522
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=52523
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=52524
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48   SASO-ISO 13232-7  إجراءات التحليل واالختبار لغرض تقييم  --الناريةالدراجات

األبحاث الخاصة بأدوات حماية الراكب من االرتطام 

اإلجراءات  السابع:الجزء  -المجهزة على الدراجة النارية 

القياسية إلجراء أعمال المحاكاة بالحاسب اآللي الختبارات 

 الصدم على الدراجة النارية

49   SASO-ISO 13232-8 إجراءات التحليل واالختبار لغرض  --ت النارية الدراجا

تقييم األبحاث الخاصة بأدوات حماية الراكب من االرتطام 

الجزء الثامن: الوثائق  -المجهزة على الدراجة النارية 

 والتقارير

50  SASO-ISO 14722   علم الحركة للدراجة النارية ذات المحرك الصغير وراكب

 المفردات - الدراجة النارية

51  
 SASO ISO 17479 

 

طرق قياس انبعاثات الملوثات الغازية  -الدراجات النارية 

 الفحص و الصيانة أثناء

52  SASO-ISO 28981  تحديد أساليب -الدراجات النارية ذات المحركات الصغيرة 

 تشغيل المقاومة لقياس قوة الهيكل

53   SASO GSO-ISO  4249-3 

 

  زإطارات وأطواق الدراجات النارية ) سلسلة الرمو

 الجزء الثالث: األطواق  -المميزة( 

54  SASO -ISO 5751-1 

 

 -إطارات وأطواق الدراجات النارية )التسلسل المتري( 

 : أدلة التصميماألولالجزء 

55  SASO-GSO-ISO 5751-2 

 

إطارات وأطواق الدرجات النارية )السلسلة المترية( الجزء 

 واألبعاد األنواع التحميل، سعة الثاني:

56  SASO-GSO-ISO 5751-3 

 

إطارات وأطواق الدرجات النارية )السلسلة المترية( الجزء الثالث: 

 األطواقمدى مالئمة محيط 

57  SASO-ISO 29802  اإلطارات واألطواق المستخدمة في تضاريس الطرق

 (5)الهوائية على  رمز المدون لإلطاراتال -المختلفة 

والبيانات  واألبعادالتمييز  -المستدقة  لألطواقدرجات 

 ومعدالت الحمل اإليضاحية

58  SASO-ISO 18164  إطارات سيارات الركوب والشاحنات والحافالت والدراجات

 طرق قياس مقاومة الدوران -النارية 

59  SASO-ISO 10190  الخصائص وطرق االختبار -سالسل الدرجات النارية  

60  SASO GSO ECE 22 خوذات وأقنعة الحماية لسائقي وركاب الدراجات النارية 

61  SASO GSO EC  40 الملوثات الغازية للبيئة المنبعثة من الدراجات النارية 

62  SASO GSO ECE  41-1  التلوث الضوضائي -الدراجات النارية 

63  SASO GSO ECE 41-2  ئيطرق اختبار التلوث الضوضا -الدراجات النارية 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=59880
http://www.gso.org.sa/standards/public/standardsList.seam?actionMethod=public%2FstandardsList.xhtml%3ApublicPurchase.loadStandardDetails%28%29&cid=25180&dataModelSelection=std%3ApublicStandards%5B0%5D
http://www.gso.org.sa/standards/public/standardsList.seam?actionMethod=public%2FstandardsList.xhtml%3ApublicPurchase.loadStandardDetails%28%29&cid=25180&dataModelSelection=std%3ApublicStandards%5B0%5D
http://www.gso.org.sa/standards/public/standardsList.seam?actionMethod=public%2FstandardsList.xhtml%3ApublicPurchase.loadStandardDetails%28%29&cid=233216&dataModelSelection=std%3ApublicStandards%5B2%5D
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64  SASO-ECE 50  أحكام موحدة بشأن الموافقة على المصابيح األمامية و

الخلفية، و مصابيح التوقف، مؤشرات االتجاه و لوحة 

 (L )الخلفية للمركبات من فئة  األرقام

65  SASO-ECE 56  األنوار )المصابيح(األمامية للدراجات النارية ذات

 المحركات الصغيرة

66  SASO GSO ECE 57 اإلنارات الرئيسية -ت النارية والمركبات الدراجا 

67  SASO-ECE 60  أجهزة تحكم السائق بالدراجات ذات المحركات الصغيرة

 والدراجات النارية

68  SASO-ECE 63 ضوضاء الدراجات النارية ذات المحركات الصغيرة 

69  SASO-ECE 72 ( األمامية للدراجات النارية )(1 إس إتشاألنوار)المصابيح 

70  SASO GSO ECE  75 المنفوخة اإلطارات باعتماد الخاصة دةالموح االشتراطات 

 المحركات ذات والدراجات النارية للدراجات بالهواء

 الصغيرة

71  SASO GSO ECE 75-1 الجزء -( موبيد)  والدراجات النارية الدراجات إطارات 

 والبيانات والديناميكا واألداء، التعريفية األسماء: األول

 اإليضاحية

 

72  SASO GSO ECE  75-2 االختبار طرق: الثاني الجزء - النارية الدراجات إطارات 

73  SASO-ECE 76 لدراجات النارية ذات ل األمامية)المصابيح(  األنوار

 المحركات الصغيرة ينبعث منها شعاع القيادة والمرور

74  SASO GSO ECE 78 أحكام موحدة تتعلق بالموافقة على المركبات من الفئات 

(L1 ،L2 ،L3 ،L5 L4  )فيما يتعلق بالمكابح 

75  SASO GSO-ECE 81  قبول مرايا الرؤية الخلفية للمركبات أحكام موحدة بخصوص

ذات الدفع بعجلتين مع أو بدون جانب عربة، فيما يتعلق 

 تركيب المرايا للرؤية الخلفية على المقود

76  SASO-ECE 82 األمامية للدراجات النارية ذات  )المصابيح(األنوار

 (2 إس إتشالمحركات الصغيرة مع أنوار) 

77  SASO-ECE  92 ستبدال العادم للدراجات النارية أنظمة اإلسكات ال 

 

  

http://www.gso.org.sa/standards/public/standardsList.seam?actionMethod=public%2FstandardsList.xhtml%3ApublicPurchase.loadStandardDetails%28%29&cid=233216&dataModelSelection=std%3ApublicStandards%5B1%5D
http://www.gso.org.sa/standards/public/standardsList.seam?actionMethod=public%2FstandardsList.xhtml%3ApublicPurchase.loadStandardDetails%28%29&cid=233216&dataModelSelection=std%3ApublicStandards%5B1%5D
http://www.gso.org.sa/standards/public/standardsList.seam?actionMethod=public%2FstandardsList.xhtml%3ApublicPurchase.loadStandardDetails%28%29&cid=233216&dataModelSelection=std%3ApublicStandards%5B1%5D
http://www.gso.org.sa/standards/public/standardsList.seam?actionMethod=public%2FstandardsList.xhtml%3ApublicPurchase.loadStandardDetails%28%29&cid=233216&dataModelSelection=std%3ApublicStandards%5B4%5D
http://www.gso.org.sa/standards/public/standardsList.seam?actionMethod=public%2FstandardsList.xhtml%3ApublicPurchase.loadStandardDetails%28%29&cid=233216&dataModelSelection=std%3ApublicStandards%5B4%5D
http://www.gso.org.sa/standards/public/standardsList.seam?actionMethod=public%2FstandardsList.xhtml%3ApublicPurchase.loadStandardDetails%28%29&cid=233216&dataModelSelection=std%3ApublicStandards%5B4%5D
http://www.gso.org.sa/standards/public/standardsList.seam?actionMethod=public%2FstandardsList.xhtml%3ApublicPurchase.loadStandardDetails%28%29&cid=233216&dataModelSelection=std%3ApublicStandards%5B12%5D
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  (HS Codeقائمة المنتجات والترميز الجمركي )  (ب
 الرقم الفئة المنتجات الترميز الجمركي

8711 
 

مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة 
 اأسطواناتهلالشتعال الداخلي ال تزيد سعة 

 3سم 50عن 

 دراجات نارية ""موتوسيكل""
 
 
 
 
 
 

1  

 االحتياجات الخاصةمجهزة لذوي  8711
غيرها من درجات نارية ال تزيد سعة  8711

 3سم 50عن  أسطواناتها
مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة  8711

 أسطواناتهالالشتعال الداخلي تزيد سعة 
 3سم 250وال تتجاوز ، 3سم50عن

مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة  8711
ن ع ناتهاأسطوالالشتعال الداخلي تزيد سعة 

 3سم 500ال تتجاوز ، و 3سم250
مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة  8711

 أسطواناتهالالشتعال الداخلي تزيد سعة 
 3سم 800وال تتجاوز، 3سم500عن

مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة  8711
 أسطواناتهالالشتعال الداخلي تتجاوز سعة 

 3سم 800
ابس متناوبه تتجاوز مجهزه بمحركات ذات مك 8711

 3سم 800 أسطوانتها ةسع
  2 دراجات كهربائية  
  

 
 

 (2الملحق )
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شهادات المطابقة الخليجية للدراجات الناريةإجراءات   
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 ( 3الملحق )

 Supplier Declaration of Conformityبالمطابقة  المور دنموذج إقرار 

 يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة
 بيانات المور د  (1
 ---------------------------------------------------------االســــــــم:  -
 ---------------------------------------------------------العنوان:  -
- --------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- 
 الشخص الذي يمكن االتصال به: -
 ---------------------------------------------------البريد اإللكتروني:  -
 -------------------------------------------------------رقم الهاتف:  -
 ---------------------------------------------------------الفاكس:  -

 تفاصيل المنتج: (2
 ------------------------------------------------العالمة التجارية للمنتج:  -
 ---------------------------------------------------------الطراز:  -
 -----------------------------------------------------وصف المنتج:  -
 ----------------------------------------------الصنف )وفقا للمواصفات(:  -
----------------------------------المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية:  -

-------------------------------------------------------------- 
ودية )                           ( ُنقرُّ بأن المنتج المذكور في هذا اإلقرار هو منَتج مطابق لالئحة الفنية السع

 والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.           
 -------------------------------------------------الشخص المسؤول: 

 ----------------------------------------------------اسم الشركة: 
 -----/--/-- خ:التاري ----------------------التوقيع: 

 
 

 


