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 تــمـــهـــيـــد

 مع انضمام اململكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العاملية وفًقا لقرار مجلس الوزراء رقم 
ً
وبتاريخ  244تماشيا

ه بشأن املوافقة على وثائق انضمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية، وما يتطلب األمر من التزام اململكة بمواءمة 21/9/1426

( التي تقض ي بعدم TBTالعالقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات املنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ) أنظمتها ذات

وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول األعضاء، وعدم التمييز بين املنتجات ذات املنشأ املختلف من 

طابقة، وذلك من خالل إصدار لوائح فنية تشمل املتطلبات األساسية املشروعة وتوحيد حيث االشتراطات الفنية وطرائق تقويم امل

 إجراءات العمل.

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 1 -وبناًء على املادة الثالثة )فقرة 

"إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة ، وذلك بأن تتولى الهيئة م 31/5/2010هـ، املوافق  17/6/1431بتاريخ  216

افق مع املواصفات القياسية واألدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العاملية  الجودة وتقويم املطابقة، تتو

افقة مع الشريعة اإلسالمية ومحققة ملصالح اململكة".  في هذا املجال، وتكون متو

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء 2 -واستنادا إلى املادة الرابعة )فقرة 

"إصدار لوائح إجراءات تقويم املطابقة للسلع م، وذلك بأن تتولى الهيئة  31/5/2010ه، املوافق  17/6/1431بتاريخ  216رقم 

 .للمواصفات القياسية التي تعتمدها"واملنتجات والخدمات طبقا 

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 14 -وبناًء على املادة الرابعة )فقرة 

ذات العالقة  "مراجعة األنظمة واللوائح الرقابيةم، وذلك بأن تتولى الهيئة  31/5/2010هـ، املوافق  17/6/1431بتاريخ  216

اقتراح التعديالت الالزمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسالمة، وإحالتها إلى الجهات  بمجاالت عمل الهيئة، وتطويرها، و

 للطرق النظامية"
ً
 .املختصة، لدراستها وإصدارها وفقا

يس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاي1-وبناًء على املادة السادسة )فقرة 

"مع مراعاة ما ورد في املادة )الرابعة( من هذا التنظيم، تعد م، التي تنص على  31/5/2010هـ، املوافق  17/6/1431بتاريخ  216

ة الجودة والقياس الهيئة هي املرجع في اململكة في كل ما يتعلق باملواصفات القياسية، وإجراءات تقويم املطابقة، ومنح عالم

 واملعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة االلتزام باملواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها".

وحيث إن املواصفات القياسية للمنتجات املشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساًسا ملطابقة تلك املنتجات للمتطلبات األساسية 

 الالئحة املحددة، فقد قامت الهيئة بإعداد هذه الالئحة الفنية. للسالمة في 

 هذا التمهيد وجميع املالحق لهذه الالئحة جزء ال يتجزأ منها.ملحوظة: 
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 (    املصطلحات والتعاريف1املادة )

ئحة  -تكون للمسميات والعبارات أدناه  1/1
َّ
الدالالت واملعاني املبينة أمامها، مالم يقتضِّ سياق النص  -عند تطبيق بنود هذه الال

  ذلك:خالف 

 .: اململكة العربية السعوديةاململكة

 مجلس إدارة الهيئة. :املجلس

 الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة. :الهيئة

: وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص املنتجات والعمليات املرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في الفنيةالالئحة 

ذلك األحكام اإلدارية سارية املفعول املطبقة؛ التي يجب االلتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في املصطلحات 

 مات على املنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج. والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العال 

القواعَد والتعليمات أو  -لالستخدام االعتيادي واملتكرر  -وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة؛ تضع : املواصفة القياسية

تشمل أو تبحث بشكل  الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرائق اإلنتاج ذات العالقة؛ التي يكون تطبيقها اختياريا، وقد

خاص املصطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات التي تنطبق على املنتجات أو الخدمات أو 

 .العمليات أو طرائق اإلنتاج

 م بها.يجب االلتزا والبيئة؛ التي والصحة السالمة على تؤثر قد باملنتجات التي الخاصة املتطلبات املتطلبات األساسية:

 املتطلبات املنصوص تستوفي املنتجات أن من للتحقق السوق  مسح سلطات تتخذها التي والتدابير األنشطة السوق: مسح

 على تشكل ال وأنها العالقة، ذات الفنية اللوائح في عليها
ً
 بحماية يتعلق آخر أي جانب أو والبيئة، والسالمة الصحة خطرا

 العامة.  املصلحة

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

هي الجهة/الجهات الحكومية ذات املهام الرقابية حسب اختصاصها؛ املسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ  الجهات الرقابية:

 اللوائح الفنية، سواء في املنافذ الجمركية أو األسواق أو املصانع.

الجهة املختصة في اململكة بإصدار تراخيص مزاولة نشاط منشآت صناعة وتركيب حواجز الحماية  جهة الترخيص:

 للشاحنات.

ج:
َ
 3.5للشاحنات، واملقطورات ونصف املقطورات التي يتجاوز وزنها األقص ى  األمامية والخلفية والجانبيةحواجز الحماية  املنت

 طن.

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

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

ِّد
 : وُيقصد به ما يلي:املور 
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صانع املنَتج، في حالة إقامته في اململكة، أو كل شخص يقدم ُهويته على أنه صانع للمنَتج وذلك من خالل تسميته  -

 .يقدم على تجديد املنَتجاملنَتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص 

وكيل الصانع في اململكة في حالة إقامة الصانع خارج اململكة، أو املستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في  -

 .اململكة

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

ضح اإلجراء املستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تو  إجراءات تقويم املطابقة:

 املطابقة.

 هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق الئحة قبول جهات تقويم املطابقة. الجهات املقبولة:

الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات املقبولة؛ التي تؤكد مطابقة املنتج أو أي دفعة منه ملتطلبات  شهادة املطابقة:

 املواصفات القياسية ذات العالقة.

ِّد باملطابقة:
أي تدخل إلزامي  وذلك دون التشريعات املعمول بها،  ملتطلبات مطابق بأن منتجه نفسه إقرار من املورد إقرار املور 

اختبارات على  وقد يعتمد اإلقرار على - الخاصة بعملية التصنيع في مرحلة اإلنتاج وال مرحلة التصميم ال في - ف ثالثمن طر 

 .العالقة ذات وفقا للتشريعات املنتج

هي عالمة اعتمدتها الهيئة تدل على أن املنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة  عالمة الجودة السعودية:

 لالئحة وإجراء املنح واملواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

 هو وضع املنَتج ألول مرة في سوق اململكة، واملسؤول عنه إما الصانع أو املستورد. الوضع في السوق:

تعني أي إمداد باملنَتج بهدف التوزيع أو االستهالك أو االستخدام في اململكة في إطار نشاط تجاري، سواء  العرض في السوق:

 كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

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

 ع املنتجات املعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.هو أي إجراء يهدف إلى استرجا االستدعاء:

ت عند مقدمة  الحماية األمامية: وجود حاجز حماية أمامي خاص، أو جزء من جسم املركبة أو الهيكل )الشاسيه(، ُمثبَّ

عتبر بمنزلة حواجز حماية أمامية، نظرا لشكلها وخصائصها.
ُ
نات أخرى ت ِّ

 املركبة، أو مكو 

نات  لفية:الحماية الخ ِّ
ت عند مؤخرة املركبة، أو مكو  وجود حاجز حماية أو جزء من جسم املركبة أو الهيكل )الشاسيه( ُمثبَّ

عتبر بمنزلة حواجز حماية خلفية بشكل كامل أو جزئي، نظرا لطبيعة شكلها وخصائصها.
ُ
 أخرى ت

ت على جانبي املركبة، أو  الحماية الجانبية: وجود حاجز حماية جانبي، أو جزء من جسم املركبة أو الهيكل )الشاسيه(، ُمثبَّ

عتبر بمنزلة حواجز حماية جانبية، نظرا لشكلها وخصائصها.
ُ
نات أخرى ت ِّ

 مكو 

 سيارة لنقل البضائع أو جر مقطورة.  الشاحنة:
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مة القاطرة: لجر نصف مقطورة، وغير مهيأة لحمل أوزان عدا الجزء الواقع عليها من  رأس شاحنة )مزودة بصينية جر(؛ ُمصمَّ

 نصف املقطورة. 

َمركبة يراعي في تصميمها أال يعتمد أي جزء أساس ي منها على السيارة القاطرة )الشاحنة(، ويعتبر نصف املقطورة  املقطورة:

 ذات املسطح الصغير بمنزلة مقطورة. 

مة نصف املقطورة  لتقرن مع قاطرة عن طريق صينية الجر، وَيستند جزء من وزنها على القاطرة. : َمركبة مصمَّ

 عند مستوى تماس الوزن األقص ى على كل محور 
ً
د من قبل الصانع لكل محور من محاور السيارة، مقيسا : أقص ى وزن محد 

 إطاراتها بسطح الطريق. 

 مصممة ومصنعة لنقل البضائع. األقل،ى املركبات ذات املحركات التي تحتوي على أربع عجالت عل: Nالفئة 

  الفئةN2 :لكن ال تزيد عن و  ،طن 3.5ها القصوى عن تاملركبات املصممة واملصنعة لنقل البضائع والتي تزيد كتل

12 .
ً
 طنا

  الفئةN3 : طن 12املركبات املصممة واملصنعة لنقل البضائع والتي تزيد كتلتها القصوى عن. 

 ذلك نصف املقطورات(. املقطورات )بما في: Oالفئة 

  الفئةO3 : 10 تزيد عنطن، ولكن ال 3.5عن  بما في ذلك نصف املقطورة( والتي تزيد كتلتها القصوى (مقطورة 

 .طن

  الفئةO4 : طن. 10مقطورة )بما في ذلك نصف املقطورة( والتي تزيد كتلتها القصوى عن 

 ( املجال2املادة )

ق هذه الالئحة على حواجز الحماية  طبَّ
ُ
للشاحنات، واملقطورات ونصف املقطورات التي يتجاوز وزنها  األمامية والخلفية والجانبيةت

وال تشمل هذه الالئحة الشاحنات واملقطورات  (،N2، N3، O3،O4) للشاحنات واملقطورات ذات التصنيف طن 3.5األقص ى 

مة ألغراض معينة يتعذر فيها تركيب مثل هذه الحواجز.  املستخدمة خارج الطرق، والشاحنات العسكرية، والشاحنات املصمَّ

 ( األهداف3املادة )

ئحة، وتحديد إجراءات تقويم تهدف هذه الالئحة إلى تحديد املتطلبات األساسية الخاصة املنتجات املشمولة في مجال هذه الال 

ِّدين
 االلتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذا املنتج، واملحافظة على صحة وسالمة مستعملي الطرق. املطابقة التي يجب على املور 

ِّد (4املادة )
 التزامات املور 

ِّد، عند تصنيع أو استيراد الشاحنات واملقطورات أو نصف املقطورة، االلتزا
 م باملتطلبات التالية:يجب على املور 

 املتطلبات الفنية للحواجز 4/1



 04-07-17-161-م.إ       
      

       
 

 
 هيئة المواصفات السعودية         
         www.saso.gov.sa 

 27من  7الصفحة 
 

يجب أن تستوفي الحواجز األمامية والخلفية والجانبية، املشمولة بهذه الالئحة متطلبات املواصفات القياسية الواردة في  4/1/1

 (.1امللحق )

لونها أصفر ومطابقة يجب وضع العالمات )األشرطة( العاكسة للضوء على الحاجز الجانبي والخلفي، ويجب أن يكون  4/1/2

 (.1للمواصفة القياسية السعودية املوضحة في امللحق رقم )

 التزامات الصانع 4/2

 يجب على الصانع، االلتزام باملتطلبات التالية:

 املتطلبات العامة  4/2/1

 أن يكون املصنع حاصل على ترخيص مزاولة النشاط من جهات الترخيص املختصة. (أ

وسلطات الترخيص والجهات الرقابية املختصة، وتزويدها بجميع الوثائق أن يتعاون الصانع مع الهيئة،  (ب

 والبيانات عند الطلب. 

 من هذه الالئحة. 4/1تقديم ما ُيثبت أن املصنع قد استوفى االشتراطات الواردة في البند  (ج

َبتة. (د
ْ
مة للهيئة صحيحة وُمث  اإلقرار بأن جميع املعلومات املقدَّ

 املتطلبات الفنية   4/2/2

 توثيق عملية تصنيع وتركيب حواجز حماية الشاحنات (أ

 يجب على الصانع تحديد وتوثيق عملية التصنيع والتركيب، على أن تتضمن الوثائق ما يلي:

 طرازات الحواجز املراد تصنيعها وتركيبها. (1

 األشخاص املشاركين في العملية. (2

قة. (3  أساليب التصنيع والتركيب املطبَّ

 الالزم استخدامها.املعدات واألدوات  (4

 والتوظيف واالختصاصات واملسؤوليات األشخاص (ب

 يجب على الصانع تسجيل وتوثيق ما يلي: 

 الوظائف.وصف  (1

 وصف املؤهالت أو الكفاءة املطلوبة. (2

 اإلعداد والتدريب  (ج

ف خالل القيام بعملية التصنيع/عملية التركيب
َّ
د لكل موظ ، وأن يجب على الصانع تحديد وتوثيق الدور املحدَّ

 تحتفظ بسجالت ملا يلي:
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ف، وتحديد مهامه. (1
َّ
 الوصف الوظيفي لكل موظ

 تحديد االحتياجات التدريبية وتوفيرها. (2

 تقييم الكفاءة في عمليات التصنيع والتركيب املنفذة، وذلك بشكل دوري. (3

ق التدريب والتطوير الذي خضع له كل موظف. (4 ِّ
 
 إعداد الوثائق التي توث

 كفاءة األشخاص (د

يقوم الصانع بالتحقق من كفاءة املوظفين من خالل التأكد من الخبرات واملؤهالت الفنية والقدرة على  يجب أن

 التحقق من سالمة الحواجز وخلوها من العيوب.

 إجراءات التصنيع ذات العالقة (ه

 يجب أن يقوم الصانع بإعداد وتوثيق اإلجراءات أدناه، واالحتفاظ بها، وأن تكون متاحة عند الطلب: 

 عملية التصنيع والتركيب. (1

ب إلحاق إتالف )ضرر( عرض ي  تقييم (2 املخاطر في عمليات التصنيع والتركيب في املنشأة، وذلك لتجنُّ

 للشاحنة/املقطورة.

 املعدات واألدوات  (و

 يجب أن يقوم الصانع بما يلي: 

 توفير املعدات الالزمة لجميع أنواع العمليات املراد القيام بها. (1

 مالئمة األدوات املستخدمة لعملية التصنيع والتركيب.التأكد من  (2

معايرة األجهزة وأدوات القياس املستخدمة خالل فترات زمنية محددة سلفا، والتحقق من دقتها أثناء  (3

 استخدامها، متى ما تطلب األمر ذلك.

 التحقق من مطابقة الحواجز املصنعة  (ز

 يجب أن يقوم الصانع بما يلي:

بة ملتطلبات هذه الالئحة الفنية واملواصفات القياسية التأكد من مطابقة ح (1
َّ
واجز الحماية املصنعة واملرك

 السعودية ذات العالقة، قبل تسليمها للعميل. 

 لنظام الترميز املبين  في امللحق  (2
ً
أن يتم تدوين أو حفر الرقم املميز للحاجز على لوحة بيانات إيضاحية وفقا

 ( من هذه الالئحة.2)

حواجز الحماية واملواد األخرى املستخدمة بطريقة تضمن املحافظة عليها، وجعلها صالحة  تخزين أجزاء (3

 لالستخدام.

 تعاقد الصانع من الباطن (ح
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د 
َ
عندما يرغب الصانع في التعاقد من الباطن للقيام بصناعة وتركيب حواجز الحماية، فيجب أن يكون املتعاق

 ن هذا العقد ما يلي:معه مرخصا للقيام بهذه العمليات، أو أن يتضم

 الكفاءة املطلوبة للموظفين الذين سيقومون بصناعة وتركيب الحواجز. (1

 أساليب التصنيع والتركيب، والبيانات التقنية واألدوات واملعدات املستخدمة. (2

فق عليه. (3  عمليات التصنيع والتركيب املنفذة، وإجراءات التحقق من مطابقة حواجز الحماية املصنعة ملا اتُّ

 صحة والنظافة العامة ال (ط

 يجب على الصانع استيفاء اشتراطات الصحة والنظافة التالية:

ب الستقبال العمالء. (1  أن تكون املنشأة مالئمة للعمل، وأن تحتوي على مكان نظيف ومرتَّ

 أن يحتوي املصنع على مرافق خاصة مثل املغاسل ودورات املياه والخدمات األخرى. (2

ص  (3 ف بشكل إذا كان هناك مكان مخص 
َّ
لتناول الطعام، فيجب أن يكون منفصال عن مكان العمل، وأن ُينظ

 صحيح.

 عن منطقة العمل. (4
ً
صة لذلك، بعيدا فات الصناعية في أماكن ُمخصَّ

َّ
وضع املخل

ُ
 أن ت

 إجراءات السالمة املهنية (ي

 يجب على الصانع استيفاء اشتراطات السالمة املهنية التالية:

 عمال واملوظفين. الحماية الشخصية للأن يتوفر في املصنع أجهزة  (1

ق جميع حوادث العمل، واإلجراءات التصحيحية املتخذة (2 ِّ
 
وث

ُ
 بشأنها. أن ت

 املتطلبات املترولوجية  4/3

( أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول للمنتجات SI Unitsيجب استخدام وحدات النظام الدولي )

 الالئحة. املشمولة في مجال هذه

 (   البيانات اإليضاحية5املادة )

 .من هذه الالئحة الفنية (2مطابقة للمتطلبات الواردة في امللحق ) اإليضاحية يجب أن تكون البيانات 5/1

 في مكان ُيسَمح برؤيته بشكل واضح ويسهل الوصول إليه. لوحة بيانات إيضاحيةتثبيت يجب  5/2

صنع  5/3
ُ
ثبت بطريقة يصعب نزعها أو إتالفها وتكون البيانات  لوحة البيانات اإليضاحيةيجب أن ت

ُ
من مادة مقاومة للتلف وت

 .مكتوبة باللغة العربية أو باللغتين العربية واالنجليزية بطريقة يسهل قراءتها



 04-07-17-161-م.إ       
      

       
 

 
 هيئة المواصفات السعودية         
         www.saso.gov.sa 

 27من  10الصفحة 
 

 (   إجراءات تقويم املطابقة6املادة )

ِّد  6/1
، لمنَتج؛ صادرة من الهيئة أو من تفوضهلالحصول على شهادة مطابقة  -املسؤول عن الوضع في السوق  -يجب على املور 

ح في املواصفة  - Type 1a)وفقا لنموذج تقويم املطابقة  ن في امللحق  ،ISO/IEC 17067اعتماد الطراز(، كما هو ُموضَّ املبيَّ

(3). 

ذ الجهة املقبولة إجراءات تقويم مطابقة بناء على عمليات الفحص الظاهري باستخدام نموذج الفحص  6/2 ِّ
نف 
ُ
يجب أن ت

د في النموذج 4الظاهري املبين في امللحق )  .a-1( واختبار املقاومة املحدَّ

د، بما يضمن  6/3 ذ الجهة املقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج املحدَّ ِّ
نف 
ُ
الوفاء بمتطلبات هذه الالئحة يجب أن ت

نة في امللحق )  (.1واملواصفات القياسية السعودية ذات العالقة؛ املبي 

ِّد ملف فني يتضمن ما يلي:  6/4
ق املور   يجب أن ُيرفِّ

ِّد)الصانع/املستورد( باملطابقة وفقا للنموذج املرفق في امللحق ) (أ
 (. 5إقرار املور 

 وثيقة تقييم املخاطر. (ب

 وثائق التصميم. (ج

 بلد املنشأ. (د

ِّد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق امللف الفني وشهادات املطابقة  6/5
يجب على املور 

ب منه ذلك. لِّ
ُ
ُت مطابقة املنَتج ملتطلبات هذه الالئحة، متى ما ط ثبِّ

ُ
قة ت

 
 وأي معلومات أخرى موث

ِّضه من جهات تقويم املطابق 6/6
القيام بزيارة تفتيشية للمصنع وذلك  –بعد دراسة الوثائق  -ة املقبولة يحق للهيئة أو من تفو 

 للتحقق من مدى مطابقة املعلومات املقدمة، كلما اقتض ى األمر ذلك.

ِّضه من جهات تقويم املطابقة املقبولة، رمز تسجيل لكل منشأة تتقدم بطلب للحصول على شهادة  6/7
تمنح الهيئة أو من تفو 

 .(2و مبين في امللحق )كما ه، مطابقة الطراز

 (   مسؤوليات الجهات الرقابية7املادة )

 تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصالحياتها بما يلي:

تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من اســـتيفاء حواجز الحماية إلجراءات تقويم املطابقة املحددة، والوثائق الفنية املرفقة  7/1

 واملصانع.مع اإلرساليات، في املنافذ 

 يحق للجهات الرقابية تحميل املوردين تكاليف التحقق من استيفاء هذه الحواجز، وما يتعلق بذلك. 7/2

عند ضــــــــــــــبب حالة عدم مطابقة للمنَتج، فإن الجهة الرقابية تقوم بســــــــــــــحب املنتجات املعنية من املســــــــــــــتودعات واتخاذ  7/3

 اإلجراءات النظامية في حقها.
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وجود حواجز الحماية األمامية والخلفية والجانبية على الشــاحنات واملقطورات ونصــف  تقوم إدارات املرور بالتحقق من 7/4

 املقطورات، أثناء سيرها على الطرقات العامة، وذلك حسب األنظمة واإلجراءات املعمول بها.

تقوم جهات الترخيص بمنح وتجديد رخص الســـــــــــــير للشـــــــــــــاحنات واملقطورات ونصـــــــــــــف املقطورات، وذلك بعد التأكد من  7/5

تثبيــت حواجز الحمــايــة عليهــا، وفقــا ملتطلبــات هــذه الالئحــة، وذلــك بنــاًء على نتــائج عمليــة الفحص الــدوري عليهــا، وفقــا 

 لألنظمة واإلجراءات املعمول بها في اململكة.

 (   مسؤوليات سلطات مسح السوق 8املادة )

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

إجراءات مسح السوق على املنتجات املخزنة في مستودعات املصنعين والشركات التي تستخدم الحواجز، وذلك تطبيق  8/1

نة في هذه الالئحة واملواصفات القياسية ذات  للتحقق من سالمة املنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات األساسية املبيَّ

 العالقة. 

مة للحواجز عند ضبب حالة عدم مطابقة للمنتَج الذي لدى امل 8/2 ملتطلبات هذه الالئحة، فإن  -صنع أو الشركة املستخدِّ

ق اإلجراءات والعقوبات املشار إليها في املادة  طبَّ
ُ
سلطات مسح السوق تتخذ جميع اإلجراءات اإلدارية للمنتج املعني، وت

 (، وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة.  9)

 (   املخالفات والعقوبات9املادة )

 لحواجز املشمولة في هذه الالئحة:منتجات ا 9/1

ُيحظر صـــــــــناعة واســـــــــتيراد حواجز الحماية األمامية والخلفية والجانبية للشـــــــــاحنات واملقطورات غير املطابقة لبنود هذه  9/1/1

 .الالئحة، أو حتى اإلعالن عنها

املقطورات ملتطلبات ُيعتبر عدم استيفاء حواجز الحماية األمامية والخلفية والجانبية للشاحنات واملقطورات ونصف  9/1/2

هذه الالئحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا املنَتج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا 

 ، وذلك في الحاالت التالية:على صحة وسالمة مستعملي الطريق

ِّد باملطابقة، أو إصدارهما بطريقة  (أ
 غير صحيحة.عدم إصدار شهادة املطابقة أو إقرار املور 

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

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

ـــــب الحالة  – عند ضــــــــبب أي مخالفة ألحكام هذه الالئحة، فعلى الجهات الرقابية وســــــــلطات مســــــــح الســــــــوق  9/1/3 ــ اتخاذ  -حسـ

 سبيل ذلك: ولها فيجميع اإلجراءات الالزمة إلزالة املخالفة وآثارها، 



 04-07-17-161-م.إ       
      

       
 

 
 هيئة المواصفات السعودية         
         www.saso.gov.sa 

 27من  12الصفحة 
 

ـــــحيح   -املســـــــــــــؤولة عن وضـــــــــــــع املنتج املخالف  -تكليف الجهة املخالفة  (أ ــ ــ ــ ــــتودعات بهدف تصــ ــ ــ ــ ــــحبها من املســـ ــ ــ ــ بســـ

لزمنية املخالفة كلما كان ذلك ممكنا، أو إعادة تصديرها، أو إتالفها )حسب طبيعة املنتج( وذلك خالل املدة ا

 .التي تحددها تلك الجهات

ـــــب الحالة  - حجز املنتجات أو إتالفها، أو اتخاذ أي إجراء آخر الســــــــتدعائها، ولســــــــلطات مســــــــح الســــــــوق  (ب   -حســـ

ل الجهة املخالفة جميع التكاليف املترتبة على ذلك. املنَتج،اإلعالن عن استدعاء   مع تحمُّ

ـــــمولـــة في هـــذه ال (ج ــ ــ ــ قـــة لـــدى التعـــامـــل مع املنتجـــات املخـــالفـــة املشـــ حـــدده األنظمـــة واللوائح املطبَّ
ُ
الئحـــة وفقـــا ملـــا ت

 الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق.

عند ضــــــــــــــبب مخالفة لحواجز الحماية األمامية والخلفية والجانبية للشــــــــــــــاحنات، واملقطورات ونصــــــــــــــف املقطورات، فإن  9/1/4

إلغاء التســـجيل، وشـــهادة بما في ذلك لالئحة، املخالفة ملتطلبات هذه ااملنتجات الهيئة تتخذ اإلجراءات الالزمة بحق هذه 

رة الشهادة.  املطابقة ذات العالقة واإلعالن عن املخالفات، واتخاذ التدابير الالزمة مع الجهة املقبولة ُمصدِّ

فـأنـه ُيعـاقـب كـل من يخـالف متطلبـات املواصــــــــــــــفـات القيـاســــــــــــــية دون اإلخالل بـأي عقوبـة أشـــــــــــــــد في األنظمـة املعمول بهـا،  9/1/5

 للمنتجات املشمولة بمجال هذه الالئحة الفنية بالعقوبات املنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.املعتمدة 

 (:N2، N3، O3، O4 التصنيفالشاحنات واملقطورات ونصف املقطورات )ذات  9/2

الالئحة، مخالفة تعتبر الشاحنات واملقطورات ونصف املقطورات غير املثبت عليها حواجز الحماية املشمولة في هذه  9/2/1

 لنظام املرور والئحته التنفيذية املعمول بها في اململكة.

ال يتم إصدار وتجديد رخص السير للشاحنات واملقطورات ونصف املقطورات غير املثبت عليها حواجز الحماية املشمولة  9/2/2

 في هذه الالئحة، وفقا للنظم واللوائح املعمول بها في اململكة.

غير املثبت عليها   حواجز الحماية  تجديد الترخيص، للشاحنات واملقطورات ونصف املقطورات،ال يمكن الترخيص أو  9/2/3

 املشمولة في هذه الالئحة، ملزاولة نشاط النقل، وفقا لألنظمة واللوائح املعمول بها في اململكة.

 (   أحكام عامة10املادة )

 ال يتجزأ من  تعتبر املالحق املرفقة بهذه الالئحة، بما في ذلك املصطلحات 10/1
ً
نة في املواصفات القياسية جزءا والتعاريف املبي 

 أحكامها، وللهيئة تعديل أي من هذه املالحق كلما اقتض ى األمر ذلك.

ِّد بجميع األنظمة/اللوائح األخرى املعمول بها في اململكة؛ املتعلقة بتداول واستخدام  10/2
ال تحول هذه الالئحة دون التزام املور 

 وكذلك األنظمة/اللوائح ذات العالقة بالبيئة واألمن والسالمة.حواجز الحماية، 

ـــــمولة بهذه الالئحة  -أن تكون حواجز الحماية األمامية والخلفية والجانبية  10/3 ــ ـــمن  –املشــ ــ ــ  التدقيق عليهانقاط التي يتم الضــ

، وذلك لحاجزبيانات االفحص )التفتيش( الدوري للشــــــــــــــاحنات واملقطورات ونصــــــــــــــف املقطورات، والتأكد من  في عملية

 وفقا لألنظمة املعمول بها في اململكة. 
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أن يرتبب تجديد تراخيص مزاولة نشاط هذه املصانع بمدى استيفاء هذه املصانع لألحكام اإلدارية السارية وأحكام هذه  10/4

 الالئحة الفنية. 

ِّدي حواجز الحماية  10/5
موا  -الخاضــعة ألحكام هذه الالئحة  -يجب على جميع مور  ِّ

ملفتشــ ي الجهات الرقابية وســلطات أن ُيقد 

 مسح السوق وإدارات املرور وجهات الترخيص جميع التسهيالت واملعلومات التي يطلبونها لتنفيذ املهام املوكلة لهم.

ــــأت أي حالة  10/6 ال يمكن معالجتها بمقتضــــــ ى أحكام هذه الالئحة، أو نشــــــأ أي خالف في تطبيقها، فُيرفع األمر إلى لجنة إذا نشــ

 هيئة إلصدار القرار املناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخالف، وبما يحقق املصلحة العامة.مختصة في ال

ـــدر عن  10/7 ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتفيدين من تطبيق هذه الالئحة االلتزام بما يصـ ــ ــ ــ ـــير مواد هذه الالئحة، وعلى جميع املســـ ــ ــ ــ ــ للهيئة فقب حق تفســـ

 الهيئة من تفسيرات.

 (   أحكام انتقالية11املادة )

 من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 180خالل مدة ال تزيد عن  ،تطبق أحكام هذه الالئحة 11/1
ً
 يوما

 ملتطلبات هذه 1مع مراعاة أحكام الفقرة ) 11/2
ً
ِّدين لتصـــــــــحيح أوضـــــــــاعهم في الســـــــــوق، وفقا

( من هذه املادة، ُيعطى مهلة للمور 

 من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 365الالئحة الفنية خالل مدة ال تزيد عن 
ً
 .يوما

 كل اللوائح السابقة في مجال هذه الالئحة الفنية.-بعد اعتمادها -غي هذه الالئحة الفنية تل 11/3

 (   النشر 12املادة )

نشر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية. 
ُ
 ت
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 (1امللحق )

 واملواصفات القياسية ذات العالقة واملقطورات قائمة منتجات حواجز حماية الشاحنات أ(

ج الرقم
َ
 املنت

املواصفة باللغة  عنوان

 العربية

عنوان املواصفة باللغة 

 اإلنجليزية
 رقم املواصفة القياسية

1  

حواجز الحماية 

 للشاحنات

حواجز الحماية  –السيارات 

 األمامية للشاحنات

Motor Vehicles - Front 

Underrun Protective Devices 

for Trucks 

SASO 2955 

2  

حواجز الحماية  –السيارات 

للشاحنات  الجانبية

 واملقطورات

Motor Vehicles - Lateral 

Underrun Protective Devices 

for Trucks and Trailers 

SASO 2956 

3  
حواجز الحماية  –السيارات 

 الخلفية للشاحنات واملقطورات

Motor Vehicles - Rear Under 

Run Protective Devices for 

Trucks and Trailers 

SASO 2957 

4  
األنواع والتسميات  –السيارات 

 والتعريفات

Road Vehicles - Types - Terms 

and Definitions 
SASO GSO 591 

 األبعاد واألوزان -السيارات   5

Motor vehicles - Dimensions 

and weights 

 

SASO 469 

6   
العالمات العاكسة للضوء 

 للمركبات

Retro-Reflective Markings for 

Vehicles 
SASO 2913 

عد قائمة املواصفات القياسية املذكورة في هذا امللحق خاضعة للمراجعة، ويتولى املوردون مسؤولية التأكد من أنهم  ملحوظة:
ُ
ت

 يستخدمون أحدث املواصفات القياسية.
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 قائمة املنتجات والترميز الجمركي ب(

 الترميز الجمركي املنتج الرقم

 8708 واقيات الصدمات وأجزاؤها 1

عد املنتجات والترميزات الجمركية املوجودة في منصة سابر اإللكترونية هي النسخة املحدثة واملعتمدة. ملحوظة:
ُ
 ت
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 (2امللحق )

 البيانات اإليضاحية للحواجز

ز الحواجز من الصانع وفقا للمتطلبات أدناه. رمَّ
ُ
 يجب أن ت

 الدولة  رمز تسجيل املنشأة النوع رقم الطراز رقم التسلسل 

XXXXXX XXX F/R/S XXX KSA 

 تتكون رموز ترقيم الحواجز من األرقام والحروف الالتينية الكبيرة على النحو التالي:  (1

ص الرقمان األوالن لسنة الصنع بالتقويم امليالدي 6: يتكون من رقم التسلسل (2  .أرقام، حيث ُيخص 

وُيكَتب على شهادة املطابقة الصادرة له من الهيئة : رقم طراز الحاجز الذي يضعه الصانع، رقم الطراز (3

ِّضه.
فو 

ُ
 أو من ت

 (.Sحاجز جانبي ) (،R، حاجز خلفي )F)): نوع الحاجز، حاجز أمامي النوع (4

 : رمز تحصل عليه املنشأة عند تسجيلها في الهيئة، ويتكون من حرف ورقمين.رمز تسجيل الورشة (5

 (. KSAحسب االختصار املعمول به في كل دولة )اململكة مثال : املنشأبلد  (6
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 (3امللحق )

 ISO/IEC 17067وفقا للمواصفة ( Type 1aنموذج تقويم املطابقة )

 (Type Approvalالطراز ) ماداعت

 الطراز  اعتماد    1/1

ف اعتماد الطراز بأنه أحد إجراءات تقويم املطابقة، حيث تقوم الجهة  املقبولة بمقتضـــــــــــاه بمراجعة التصـــــــــــميم الفني للمنَتج، ُيعرَّ

 والتأكد من صحته ثم اإلقرار بأن التصميم الفني للمنَتج يستوفي متطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العالقة.

 ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:

ال لإلنتاج املرتقب، )نموذج اإلنتاج(.فحص عينة نموذجية من املنَتج كامال، بحيث يكون  (1 ِّ
 
 ُممث

تقويم مـدى مطـابقـة التصــــــــــــــميم الفني للمنَتج من خالل مراجعـة الوثـائق الفنيـة واألدلـة )نموذج التصــــــــــــــميم(، مع فحص  (2

زمع، لواحدة أو أكثر من األجزاء ذات املخاطر للمنَتج )جمع بين نموذج اإلنتاج ونموذج التصم
ُ
لة لإلنتاج امل ِّ

 
 يم(عينة ُممث

 إجراءات اعتماد الطراز     2/1

 تقديم طلب العتماد الطراز عند إحدى الجهات املقبولة  2/1/1

 يجب على الصانع أن يقدم طلبا العتماد الطراز عند جهة مقبولة يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:

 اسم وعنوان الصانع  (1

 مقبولة أخرى.إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة  (2

ن من تقويم مــدى مطــابقــة املنتج ملتطلبــات اللوائح الفنيــة الســــــــــــــعوديــة، وأن تحتوي على تحليــل وتقييم  (3 ِّ
 
مك

ُ
وثــائق فنيــة ت

 مناسبين للمخاطر. 

د الوثائق الفنية املتطلبات التي تنطبق على املنَتج؛ على أن تشـــمل  (4 ِّ
التصـــميم  -حســـب ما يقتضـــيه التقويم  -يجب أن تحد 

 استخدام( املنَتج. وتشغيل )والتصنيع 

 التالية:العناصر  -على األقل  -يجب أن تشمل الوثائق الفنية  (5

 وصف عام للمنَتج (أ

رســــــــــومات التصــــــــــميم والتصــــــــــنيع واملســــــــــاقب األفقية )الرســــــــــوم البيانية( العناصــــــــــر والوحدات والتقســــــــــيمات  (ب

 الجزئية، إلخ...

 والشروح الالزمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل)استخدام( املنَتج املشار إليها.  التوصيف  (ج

قائمة باملواصـــــــفات القياســـــــية الســـــــعودية أو أي مواصـــــــفات فنية أخرى مالئمة تعتمدها الهيئة، ســـــــواًء كانت  (د

اة الســـتيفاء املتطلبات األســـاســـية للو  ائح الفنية الســـعودية، وذلك مطبقة كليا أو جزئيا، ووصـــفا للحلول املتبنَّ
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في حالة عدم تطبيق املواصــــفات القياســــية املشــــار إليها، وفي حالة االســــتعمال الجزئي للمواصــــفات القياســــية 

ح في الوثائق الفنية البنود املطبقة.  السعودية، فيجب أن ُيوضَّ

جراة، إلخ... نتائج التقارير )الحسابات البيانية( الخاصة بالتصميم، وعمليات املراقبة واالخ (ه
ُ
 تبارات امل

 تقارير االختبارات. (و

زمع، ويمكن أن تطلب الجهة املقبولة املزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك. (ز
ُ
لة عن اإلنتاج امل ِّ

 
 عينات ُممث

األدلة )البراهين( التي تدعم مالئمة الحلول الفنية املتخذة في التصــــــــميم، حيث يجب أن تشــــــــير هذه األدلة إلى  (ح

تَبعة، خاصــة في حالة عدم تطبيق املواصــفات القياســية الســعودية و/أو املعايير الفنية املالئمة كل الوثائ
ُ
ق امل

جراة في املختبر   -متى ما اقتض ى األمر ذلك  -املشار إليها، و يجب أن تشمل األدلة الداعمة 
ُ
نتائج االختبارات امل

 املناسب لدى الصانع، أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.

 مهام الجهة املقبولة   2/1/2

ج  (أ
َ
 بالنسبة للمنت

 دراسة الوثائق الفنية واألدلة )البراهين( الداعمة بغرض تقويم مالئمة التصميم الفني للمنَتج.

 بالنسبة للعينات (ب

مة وفقا للمواصفات القياسية  (1 صمَّ
ُ
التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصر امل

مة وفقا للمواصفات األخرى.السعودية،  صمَّ
ُ
 والعناصر امل

إجراء الفحوصـــــــــــــــات واالختبــارات املنــاســــــــــــــبــة، أو توكيــل من يقوم بهــا بــالنيــابــة، للتــأكــد من أن الحلول الفنيــة  (2

(technical solution التي تبناها الصانع تفي باملتطلبات الرئيسة املحددة في املواصفات القياسية، وذلك في )

 املواصفات ذات العالقة.حالة عدم تطبيق 

ـــــفــات  -إجراء االختبـــارات املنـــاســــــــــــــبـــة، أو توكيـــل من يقوم بهـــا بـــالنيـــابـــة، للتـــأكـــد  (3 ــ ــ ــ في حـــالـــة عـــدم تطبيق املواصـــ

بأن الحلول الفنية التي تبناها الصــــــــــانع  -القياســــــــــية الســــــــــعودية و/أو املواصــــــــــفات القياســــــــــية األخرى املالئمة 

 لسعودية.تستوفي املتطلبات األساسية للوائح الفنية ا

 االتفاق مع الصانع على مكان إجراء االختبارات. (4

 بالنسبة لقرارات الجهة املقبولة  (ج

يجب على الجهة املقبولة إصدار تقرير تقويم عن اإلجراءات التي قامت بها ومخرجاتها، وعلى الجهة املقبولة  (1

 تنشر هذا التقرير ال كليا وال جزئيا إال بعد موافقة الصانع.
َّ
 أال
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الطراز مطابقا ملتطلبات اللوائح الفنية السعودية املنطبقة على املنَتج املعني، فإن الجهة املقبولة  إذا كان (2

ر شهادة اعتماد طراز للصانع، ويجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج االختبارات،  صدِّ
ُ
ت

دت  -وشروط سريانها  صاَدق عليه، ويمكن أن تحتوي الشهادة واملعلومات الالزمة لتحديد الطراز امل -إن ُوجِّ

 كذلك على مرفقات. 

عة  (3 يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع املعلومات املناسبة لتقويم مدى مطابقة املنتجات املصنَّ

ختَبر وللمراقبة أثناء التشغيل.
ُ
 وفقا للطراز امل

املنطبقة على املنَتج املعني، فيجب على الجهة  إذا كان الطراز غير مطابق ملتطلبات اللوائح الفنية السعودية (4

لة  غ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مسوغات مفصَّ ِّ
 
بل
ُ
ر شهادة اعتماد الطراز، وأن ت صدِّ

ُ
 ت
َّ
املقبولة أال

 حيال عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز.

بع كل التطورات التقنية املعروفة، ومتى ما أش (5
َّ
ارت هذه التطورات إلى إمكانية يجب على الجهة املقبولة أن تت

ظهور عدم مطابقة الطراز املصاَدق عليه ملتطلبات اللوائح الفنية السعودية، فيجب على الجهة املقبولة أن 

د مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية، وعليها في هذه الحالة إبالغ الصانع بذلك. ِّ
 تحد 

بكل  -حتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة اعتماد الطراز التي ت -يجب على الصانع إبالغ الجهة املقبولة  (6

ر على مطابقة املنَتج ملتطلبات اللوائح  ِّ
 
دخلة على الطراز املصادق عليه؛ التي من شأنها أن تؤث

ُ
التغييرات امل

الفنية السعودية، أو لشروط سريان شهادة اعتماد الطراز، حيث أن مثل هذه التغييرات تتطلب مصادقة 

 على شهادة اعتماد الطراز األولية. إضافية

بت، وعليها  (7 رت أو ُسحِّ صدِّ
ُ
غ الهيئة عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة أ

َّ
بل
ُ
يجب على كل جهة مقبولة أن ت

ض  -أو عند الطلب  -أن تقوم بشكل دوري  بتقديم قائمة بشهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قد ُرفِّ

قت أ ِّ
 
دت بأي شكل.إصدارها أو تلك التي قد ُعل ِّ

ي 
ُ
 و ق

غ الجهات املقبولة األخرى عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قد ُرفِّض  (8
َّ
بل
ُ
يجب على كل جهة مقبولة أن ت

غ كذلك 
َّ
بل
ُ
دت بأي شكل، و أن ت ِّ

ي 
ُ
قت أو ق ِّ

 
عن شهادات اعتماد  -عند الطلب  -إصدارها أو تلك التي قد ُعل

رت. صدِّ
ُ
 الطراز و أي إضافة قد أ

أن تحصل على نسخ من شهادات اعتماد الطراز و/أو  -عند الطلب  –للهيئة و للجهات املقبولة األخرى يمكن  (9

أن تحصل على نسخ من الوثائق الفنية، ومن نتائج  -عند الطلب  –اإلضافات املدخلة عليها، ويمكن للهيئة 

تفاظ بنسخة من شهادة اعتماد االختبارات التي قامت بها الجهة املقبولة، ويجب على الجهة املقبولة االح

الطراز ومرفقاتها واإلضافات املدخلة عليها، فضال عن الوثائق الفنية، بما في ذلك املستندات املرفقة من 

 الصانع، وذلك حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.

مع الوثائق  يجب على الصانع االحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها واإلضافات املدخلة عليها (10

 الفنية، وإتاحتها للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق ملدة عشر سنوات بعد وضع املنَتج في السوق.

ِّد تقديم الطلب املشار إليه في البند) (11
( أعاله، والقيام بالواجبات املشار إليها سلفا باسم 2/1/1يمكن للمور 

 الصانع، بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.
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 (4)امللحق 

 نموذج تقرير الفحص الظاهري 

 -------/---/--- تاريخ الفحص )التفتيش(:                  -----------------رقم تسجيل الجهة املقبولة: 

 -------------------------------------------------------------------وصف املنَتج: 

 حواجز الحمايةأوال: متطلبات 

 املتطلبات العامة (1

 يجب وضع نتيجة )نعم/ال( فقب بعد االنتهاء من فحص الحواجز

 الوصف

 

 نعم

 

 ال

 

 البيانات أو اإليضاحات

  □ □ اسم الصانع و/أو عالمته التجارية

  □ □ تاريخ الصنع

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

  □ □ بلد املنشأ

  □ □ املركبة الذي صمم حاجز الحماية لهنوع 

  □ □ رسومات الهيكل املراد تركيب الحاجز عليه

  □ □ وصف تفصيلي بالرسومات لحاجز الحماية االمامي املراد تركيبة 

  □ □ وصف تفصيلي بالرسومات لحاجز الحماية الجانبي املراد تركيبة 

  □ □ وصف تفصيلي بالرسومات لحاجز الحماية الخلفي املراد تركيبة 

  □ □ مسيئة أو عبارات عدم وجود أي بيانات أو رموز 

 .يجب أن يؤدي نقص املعلومات املذكورة أعاله إلى نتائج فحص مشروطة. يجب على املنشأة القيام بإجراءات تصحيحية 

 يجب فحص حواجز الحماية بصري 
ً
 للتحقق من عدم وجود أي تلف أو شقوق أو حافة خارجية حادة أو أية عيوب واضحة. ا

 .)يجب فحص الحواجز للتحقق من وجود الرقم املميز للحاجز )لوحة البيانات اإليضاحية 

 

 شرطة العاكسةمتطلبات حواجز الحماية واأل  (2

 يجب وضع نتيجة )نعم/ال( فقب بعد االنتهاء من فحص الحواجز

 إيضاحية  ورسومات بيانات  (2 ال  نعم  

  الشريط العاكس املستخدم

  ،يجب أن يكون لون العالمات )األشرطة( العاكسة للضوء أصفر 

  يجب أن تتطابق مع املواصفات القياسية السعودية رقمSASO 2913. 

 □  □ 3)  

 

  (4 □  □  على الحاجز  األمامي شريط عاكس يجب عدم وضع 
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 على الحاجز الجانبي أصفر اللون بدون اسهم سوداءالشريط العاكس يجب وضع 

 ( الشاحناتN2( واملقطورات )O3 عرض الشريط : )مم 2مع تفاوت +مم  50 

 ( الشاحناتN3( واملقطورات )O4 عرض الشريط : )مم 2مع تفاوت +مم  100 

 □  □ 5)  

 

 على الحاجز الخلفي  الشريط العاكس أصفر اللون بدون اسهم سوداءيجب وضع 

   لجميع أنواع مم  2مع تفاوت + مم 100عرض األشرطة العاكسة للضوء املوضوعة على الحاجز الخلفي

  الشاحنات واملقطورات

 □  □ 4)  

 

و حد  2نيوتن/مم 350 (yS) حد أدنى إلجهاد الخضوع الحواجز ذاتيجب أن تكون الخواص امليكانيكية ملادة 

 :، ومن مادة 2نيوتن/مم 480 ( utS) أدنى ملقاومة الشد

 الصلب (Steel-Hot Rolled)  

  أو

 ( سبائك املنيومAluminum Alloy Series) 

 تقديم شهادة اختبار املادة  (5 □  □ 

  (6 □  □  أو أعلى 10.9يجب أن يكون الحد األدنى للخواص امليكانيكية للمسامير )البراغي( املستخدمة ذات تصنيف 

 

 للجمعية اللحام االمريكية ) سلكالحد األدنى ملادة 
ُ
 ( مع الحدE90xxاللحام املستخدمة في اللحام الرقم طبقا

 .2نيوتن/مم 620والحد األدنى ملقاومة الشد  2نيوتن/مم 531األدنى إلجهاد الخضوع 

 □  □ 7)  AWS E90xx  

 

 وليس نقطي بين قطعتين ملحومتين  متصل بالكامليكون اللحام يجب أن 

 سماكة اللحام. (h) تمثل

 □  □ 8)  

 

   (9 □  □  يكون اللحام فقط بين الحاجز والداعم ويمنع لحام أي جزء من الحاجز بشاصيه الشاحنة او املقطورة

 

 املتطلبات الخاصة للحواجز (3

 ماميةحواجز الحماية األ متطلبات   1.3

 يجب وضع نتيجة )نعم/ال( فقب بعد االنتهاء من فحص الحواجز

 إيضاحية  ورسومات بيانات  ال  نعم  الوصف
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 يقل ارتفاع مقطع عارضة حاجز الحماية األمامي عن
َّ
 :يجب أال

  مم 100:  طن 12و 3.5مركبات البضائع التي تتراوح كتلتها القصوى بين 

  مم 120:  طن 12مركبات البضائع التي تتجاوز كتلتها القصوى 

 

□  □ 

  

 

 مم. 400يتعلق بالجانب السفلي للحماية األمامية على يجب أال يزيد أقص ى خلوص أرض ي، فيما 

 

□  □ 

 

 

 يكون لها حافة خارجية حادة، ويتحقق هذا الشرط 
َّ

يجب أال تنحني األطراف الجانبية للعارضة إلى األمام، أو أال

 مم. 2.5عندما تكون األطراف الجانبية للعارضة ُمستديرة باتجاه الخارج، ولها نصف قطر انحناء ال يقل عن 

 

□  □ 

 

 

يجب أن تكون األسطح الخارجية لحاجز الحماية األمامي ملساء أو مموجة أفقًيا، بحيث ال تتجاوز الرؤوس املقوسة 

 مم خارج السطح. 10للبراغي أو املسامير مسافة 

 

□  □ 

 

 

   □  □  مم 5الحد األدنى لسمك الحاجز  األمامي 

 للمواصفات القياسية املوضحة في امللحق رقم )يجب التأكد من أن جميع اللحامات 
ً
   □  □  (1املستخدمة طبقا

  حواجز الحماية الجانبيةمتطلبات  2.3

 يجب وضع نتيجة )نعم/ال( فقب بعد االنتهاء من فحص الحواجز

 إيضاحية ورسومات بيانات  ال  نعم  الوصف

   □  □  .يجب أال يزيد الواقي الجانبي عن عرض املركبة الكلي

  □  □  مم فوق سـطح األرض عنـد أي نقطة.   450يجب أال تبعد الحافة السفلية للواقي الجانبي بأكثر من 
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 يقل ارتفاع القضبان املستخدمة عن 
َّ
طن،  12التي يقل وزنها األقص ى عن  ( N2للشاحنات )مم  50يجب أال

 .طن 10التي يقل وزنها األقص ى عن ( O3وللمقطورات )

 □  □  

 

 يقل ارتفاع القضبان املستخدمة عن 
 
طن،  12التي يزيد وزنها األقص ى عن  (N3للشاحنات )مم  100يجب أال

 .طن 10التي يزيد وزنها األقص ى عن ( O4للمقطورات )و

 □  □  

 

 تزيد املسافة بين قضبان 
َّ
  □  □  .مم 300املستخدمة عن الحواجز يجب أال

 

ن الحد العلوي للحاجز    □  □  مم 350وحد سطح التحميل للشاحنة او المقطورة ال يتجاوز  المسافة بي 

 

ن الحد العلوية للحاجز عن سطح االرض    □  □  مم 950  ز ال يتجاو المسافة بي 

 

ي عىل  ي الجانب 
 
ي للواق ي  120يجب أال يزيد الجزء الرئيسي للسطح الخارج  مم إىل الداخل من المستوى الخارج 

 .للمركبة

 □  □  

 

ي عن  ي الجانب 
 
ي للواق

بطول  الخلفية وذلكأقىص حافة خارجية لإلطارات  عنمم  30يجب أال يزيد الطرف الخلفن
 مم باتجاه الخلف عىل األقل.   250مسافة قدرها 

 □  □  

 

  الشاحنة:

  تزيد الحافة األمامية للحاجز الجانبي عن 
َّ
الواقع أمام مم عن املماس للسطح الخارجي إلطار العجلة  300يجب أال

 
ً
 .الحاجز مباشرة

 تزيد الحافة ال 
َّ
مم عن املماس للسطح الخارجي إلطار العجلة الواقع  300للحاجز الجانبي عن خلفية يجب أال

 خلف 
ً
 .الحاجز مباشرة

 □  □  
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 : ملقطورةا

  العجلة الواقع أمام مم عن املماس للسطح الخارجي إلطار  500يجب أال تزيد الحافة األمامية للحاجز الجانبي عن

 
ً
 .الحاجز مباشرة

 مم عن املماس للسطح الخارجي إلطار العجلة الواقع  300للحاجز الجانبي عن  خلفيةيجب أال تزيد الحافة ال

 خلف 
ً
 .الحاجز مباشرة

 □  □  

 

 
 ملقطورةنصف ا

  املستعرض لقوائم مم عن مؤخرة املستوى املتوسب  250يجب أال تزيد الحافة األمامية للحاجز الجانبي عن

دة بقوائم دعم  –)أرجل تثبيت نصف املقطورة(  الدعم   –إذا كانت املقطورة مزوَّ
َّ
ويجب في جميع األحوال، أال

في أبعد وضع في العاجلة الخامسة إلى مركز مسمار الربب الرئيس للحاجز تتجاوز املسافة، من الحافة األمامية 

 .مم 2700خلفي له عن 

  مم عن املماس للسطح الخارجي إلطار العجلة الواقع  300للحاجز الجانبي عن  خلفيةالحافة اليجب أال تزيد

 خلف 
ً
 .الحاجز مباشرة

 □  □  

 

 

 الحد األدنى لسمك الحاجز الجانبي:

 ( الشاحناتN2( واملقطورات )O3 : )2.5 مم 

 ( الشاحناتN3( واملقطورات )O4 : )3.0 مم 

 □  □   

مم  25املتجاورة بشرط أال يتجاوز قياس حافة التداخل الخلفية أو السفلية أو الفجوة بينهم قد تتداخل األجزاء 

 يبرز الجزء الخلفي خارًجا عن الجزء األمامي
َّ
 .طولًيا، وأال

 □  □   

   □  □  .يجب أن يكون سطح الواقي الخارجي أملًسا وأن يمتد قدر اإلمكان من األمام إلى الخلف

مم للخارج، وقد تبرز األجزاء األخرى  10املقوسة للمسامير والبراغي خلف السطح بمسافة ال تتجاوز قد تبرز الرؤوس 

 .بالدرجة نفسها شريطة أن تكون ملساء ومستديرة

 □  □   

   □  □  .مم 2.5يجب أن تكون الحواف والزوايا الخارجية مستديرة بنصف قطر انحناٍء ال يقل عن 

ح مستمر أو من قضيب واحد أو أكثر من القضبان األفقية أو من سطح  يمكن أن يتكون الحاجز من
َّ
سطح مسط

 .وقضبان

 □  □   

 للمواصفات القياسية املوضحة في امللحق رقم ) 
ً
   □  □  (1يجب التأكد من أن جميع اللحامات املستخدمة طبقا

 خلفيحواجز الحماية المتطلبات  3.3

 االنتهاء من فحص الحواجزيجب وضع نتيجة )نعم/ال( فقب بعد 

 البيانات اإليضاحية  ال  نعم  الوصف
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 □ □ .مم 100يجب أال يقل ارتفاع مقطع عارضة حاجز الحماية الخلفي عن 

 

 يزيد الخلوص األرض ي فيما يتعلق بال
َّ
لة حديجب أال  السفلي لحاجز الحماية الخلفية حتى في حالة املركبة غير املحمَّ

 .بطول عرض الحاجز بكاملةمم وذلك  450عن 

□ □ 

 
مم من كال  100يجب أال يزيد الخلوص بين عرض حاجز الحماية الخلفي وعرض املحور الخلفي املقيس عن 

 .الجانبين عند أبعد نقطة من العجالت

□ □ 

 
 –الرفع، إن وجدت بما في ذلك املكونات الخارجة عن آلية  –يجب أن تشتمل املكونات الفردية للحماية السفلية 

 أنه في حالة املركبات ذات العرض األقل من 2سم 350على مساحة سطح فعال في كل حالة ال تقل عن 
َّ
 2000، إال

ر تحقيق املتطلبات املذكورة سالًفا  -مم 
َّ
فيمكن تقليص السطح الفعال شريطة االلتزام بمعايير  -عندما يتعذ

 .املقاومة

□ □ 

 
التي تتحرك  –يجب أال يزيد قياس الخلوص الجانبي األقص ى بين عوارض حاجز الحماية وعوارض منصة الرفع 

 .مم 25عن  –خالل التداخل عند تشغيل الرافعة 

□ □ 

 
  □ □ مم 5الحد األدنى لسمك الحاجز  الخلفي 

لها حافة خارجية حادة، ويمكن اعتبار هذا يجب أال تنحني األطراف الجانبية للعارضة إلى الخلف، أو أن يكون 

املتطلب مستوفًيا عندما تكون األطراف الجانبية للعارضة مستديرة باتجاه الخارج، وال يقل نصف قطر االنحناء 

 .مم 2.5عن 

□ □  

  □ □ .يجب وضع حاجز الحماية الخلفية بالقرب من جزء املركبة الخلفي قدر اإلمكان

 يزيد 
َّ
  □ □ .عرض الحماية الخلفية عند أي نقطة عن عرض املحور الخلفي املقيس عند أبعد نقطة من العجالتيجب أال

  □ □إذا كان جسم املركبة أو أحد مكوناتها التي تمتد ألبعد من عرض املحور الخلفي يشمل الحاجز، فإن املتطلبات التي 
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طبق -الخلفي تنص على عدم زيادة عرض الحماية الخلفية عن عرض املحور 
ُ
 .لن ت

 للمواصفات القياسية املوضحة في امللحق رقم )
ً
   □  □  (1يجب التأكد من أن جميع اللحامات املستخدمة طبقا

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: ثانيا: ملحوظات املفتش

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

 أي ملحوظات إضافية
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

 -------------التاريخ:       -------------التوقيع:          ------------------اسم املفتش: 
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 (5امللحق )

ِّدنموذج إقرار 
 (Supplier Declaration of Conformityباملطابقة ) املور 

أ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة عبَّ  يُ

ِّد (1
 بيانات املور 

ــــــم:   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------االســ

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------العنوان: 

 الشخص الذي يمكن االتصال به:

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- روني:البريد اإللكت

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

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كس: الفا

 تفاصيل املنتج (2

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------العالمة التجارية للمنتج:  -

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الطراز:  -

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------( F/R/S: )وصف املنتج -

----------------------------------------------------------------------: املواصفات القياسية املرجعية/املواصفات الفنية -

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

قرُّ بأن املنتج املذكور في هذا اإلقرار هو منَتج مطابق لالئحة الفنية السعودية/
ُ
)                           ( واملواصفات  ------------------ن

 امللحقة بها.            -----------------القياسية السعودية/

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------الشخص املسؤول: 

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

 الختم الرسمي:   --------------------------التوقيع: 

 ----/--/-- التاريخ:
 


