
 

 
 GSOجميع ا�حقوق محفوظة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون 

 -ج  -امل�حق 
 إجراءات تنظيم الز�ارات التفتيشية

 

عند تقدم الشركة الصا�عة بطلب للمصادقة ع�� شهادة املطابقة ألحد منتجا��ا أو طرازا��ا يتم إتباع 
 ا�خطوات التالية:

 .إعالم الشركة املصنعة ل��تيب الز�ارة التفتيشية للمصنع وحضور الاختبارات -1
وب حضورها بناء ع�� نوعية الطرازات وتصنيفها واملعلومات تحديد اختبارات السالمة املطل -2

 .الفنية ل�ل طراز
تزو�د الشركة باإلجراءات ومراحل الز�ارة والتقار�ر املطلو�ة (ز�ارة مصن�� املركبات �شمل  -3

 ).GSO 42/2105تقر�ر املطابقة لالئحة الفنية ا�خليجية 
 واستكمال تقار�ر املطابقة املطلو�ة. تلقي موافقة الشركة ع�� إجراءات الز�ارة التفتيشية -4
 .تحديد الفر�ق الف�ي الذي سيقوم بالز�ارة -5
 .إعداد وتجه�� الوثائق -6
 .أخذ املوافقة املبدئية ع�� الز�ارة من مدير إلادارة -7
 التقدم بطلب املوافقة ال��ائية من معا�� ألام�ن العام. -8
 .تحديد ت�اليف املهمة -9

 .تھ �عد دفع ت�اليف املهمةإعداد وتجه�� الت�ليف بمهمة ومرفقا -10
 .املوافقة ع�� الت�ليف -11
 �� حالة ز�ارة الشر�ات املنتجة للمركبات تتبع ا�خطوات التالية: -12

املمثل الف�ي للمخت�� ملناقشة دارة ا�جودة/ألابحاث والتطو�ر/جتماع مع إالا  - أ
متطلبات اللوائح الفنية ا�خليجية وإلاجابة ع�� جميع الاستفسارات ا�خاصة 

 هادات املطابقة ا�خلي�� مع تقديم نبذه عن الهيئة وأ�شط��ا.بنظام ش
 �� حالة أ��ا الز�ارة التفتيشية ألاو�� للشركة يتم ما ي��: - ب

 من بداية خط إلانتاج إ�� التجميع ال��ائي بتداءً االقيام بز�ارة ميدانية للمصنع  -
 التأكد من إجراءات مراقبة ا�جودة �� مرحلة. -
 ت ال��ائية �جميع السيارات.الفحوصات والاختبار كد من إجراء اأالت -

 .حضور اختبارات الصدم: ألامامية وا�جانبية وا�خلفية ومتانة السقف وألابواب للمركبات - ت
الفحص والتحقق من سالمة اجزاء املركبة مثل حزام ألامان ونظام منع الانزالق والوسائد   - ث

واملتطلبات ألاخرى بناء ع�� نماذج الهوائية ونظام حفظ الاتزان عند الانحراف املفا�� 
 الفحص والاختبار.
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ا�حصول ع�� �ل البيانات (تقار�ر الاختبار واملعلومات التقنية، شهادة اعتماد املخت��ات  - ج
 وشهادات أيزو).

 �� حالة ز�ارة الشر�ات املنتجة للدراجات النار�ة تتبع ا�خطوات التالية:  -13
جتماع مع إدارة ا�جودة / ألابحاث والتطو�ر/ املمثل الف�ي للمخت�� ملناقشة متطلبات الا  - أ

اللوائح الفنية ا�خليجية وإلاجابة ع�� جميع الاستفسارات ا�خاصة بنظام شهادات 
 .املطابقة ا�خلي�� مع تقديم نبذه عن الهيئة وأ�شط��ا

 ي��:�� حالة أ��ا الز�ارة التفتيشية ألاو�� للشركة يتم ما  - ب

 .من بداية خط إلانتاج إ�� التجميع ال��ائي القيام بز�ارة ميدانية للمصنع ابتداءً  -

 التأكد من إجراءات مراقبة ا�جودة �� مرحلة. -

 .ت ال��ائية �جميع الدراجات النار�ةاكد من إجراء الفحوصات والاختبار أالت -
خزان الوقود، ، مقبض اليد، انبعاث العادم، ضوضاء، الختبارات (الفراملحضور الا  - ت

 .ا�حماية من السرقة)
ا�حصول ع�� �ل البيانات (تقار�ر الاختبار واملعلومات التقنية، شهادة اعتماد املخت��ات  - ث

 .وشهادات أيزو)
 �� حالة ز�ارة الشر�ات املنتجة لإلطارات تتبع ا�خطوات التالية: -14

اللوائح الفنية تماع مع املختص�ن �� الشركة املصنعة لإلطارات ملناقشة متطلبات جالا  - أ
ا�خليجية وإلاجابة ع�� جميع الاستفسارات ا�خاصة بنظام شهادات املطابقة ا�خلي�� مع 

 .تقديم نبذه عن الهيئة وأ�شط��ا
 .من بداية خط إلانتاج إ�� ح�ى إلانتاج ال��ائي القيام بز�ارة ميدانية للمصنع ابتداءً  - ب
 التأكد من إجراءات مراقبة ا�جودة �� مرحلة. - ت
 .ت ال��ائية �جميع إلاطاراتامن إجراء الفحوصات والاختبار كد أالت - ث
ت بناء ع�� نوعي��ا وتصنيفها الختبارها �� مخت��ات الشركة ا�حب عينات من إلاطار  - ج

 .رسالها للهيئةالصا�عة و�حب عينات أخرى إل 

شهادات ا�حصول ع�� �ل البيانات (تقار�ر الاختبار واملعلومات التقنية، شهادة اعتماد املخت��ات و 
 .أيزو)


