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تقديم

قامت هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية باإعداد الدليل اال�شرت�شادي املبني يف هذه الوثيقة.
وياأت�ي ه�ذا الدلي�ل بع�د تنظي�م ع�دة زي�ارات للجهات املعنية باإجراءات الف�ش�ح يف دول جمل��س التعاون ل�دول اخلليج العربية، 
�ش�ملت االجتم�اع م�ع املخت�ش�ني يف ال�وزارات والهيئ�ات واالإدارات املعني�ة مبطابقة ال�ش�هادات والتخلي�س اجلمركي وت�ش�جيل 

املركبات. 
وُيع�د الدلي�ل املب�ني دلي�ًا ا�شرت�ش�اديًا عام�ًا لدع�م وتوحي�د االإج�راءات الت�ي تقوم بها دول جمل��س التعاون، فيما يخ�س ف�ش�ح 

املركب�ات والدراج�ات النارية واالإطارات. 

نطاق عمل الدليل:

اجلدي�دة،  الناري�ة  والدراج�ات   ،)New Motor Vehicles( اجلدي�دة  املركب�ات  بف�ش�ح  اال�شرت�ش�ادي  الدلي�ل  ه�ذا  يعن�ى 
.)Tyres( واالإط�ارات 

اإع�داد الدلي�ل: اإدارة املطابق�ة - هيئ�ة التقيي��س ل�دول جمل��س التع�اون ل�دول اخللي�ج العربي�ة - الريا��س - اململك�ة العربي�ة 
ال�ش�عودية.

 
الوصي على الدليل:

اإدارة املطابقة، هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، الريا�س،اململكة العربية ال�شعودية.

رقم النسخة والتحديث:

ن�شخة رقم )1(، حتديث رقم )1( : 2018 
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الدليل االسترشادي
لفسح المركبات والدراجات النارية واإلطارات

المنهجية في بناء الدليل:

قام هذا الدليل على المنهجية والمبادئ التالية في إرشاداته:

1. التقلي�ل م�ن املخاط�ر املحتمل�ة لف�ش�ح مركب�ات اأو اإط�ارات اأو درج�ات ناري�ة ال تطاب�ق اللوائ�ح الفني�ة اخلليجي�ة ولي��س له�ا 
�شهادات مطابقة خليجية �شارية املفعول التي يتم من خالها التحقق من �شامة هذه املنتجات وتعمل على احلد من التلوث 

البيئ�ي الناجت عنها.  
2. ت�شهيل االإجراءات مبا ال يخل بقوة املنظومة الرقابية، ومبا ال يخل بال�شيطرة على م�شتويات املخاطر املحتملة. 

3. التقلي�ل م�ن التكلف�ة املادي�ة لعملي�ات التخلي��س اجلمركي يف املنافذ اجلمركية مبا ينعك��س عل�ى انخفا�س التكلفة النهائية 
للب�شاعة على امل�شتهلك.

4. اال�ش�تفادة املثل�ى م�ن قاع�دة البيان�ات املتوف�رة يف هيئ�ة التقيي��س املتعلقة ب�ش�هادات املطابق�ة اخلليجي�ة للمنتجات الثاث 
امل�ش�ار اإليها اأعاه.

5. التاأكد من وجود املرونة املائمة يف الدليل مبا ينا�شب االختافات الطبيعية يف اإجراءات الف�شح بني الدول االأع�شاء. 
6. و�شع قواعد عامة تعترب احلد االأدنى للتاأكد من املطابقة، بحيث ميكن للدول االأع�شاء االن�ش�جام معها ح�ش�ب اإجراءاتها 

املطبقة.
7. اإمكانية التكامل مع الربامج والتطبيقات الذكية التي ت�ش�تخدمها اجلهات املخت�شة، وكذلك اإمكانية ا�ش�تخدام التقنيات 

احلديثة الإنهاء االإجراءات يف كل دولة. 
8. اإمكاني�ة اإعط�اء �شاحي�ة ا�ش�تعمال قواع�د بيان�ات هيئ�ة التقيي��س ل�دول جمل��س التع�اون  الأي جه�ة رقابي�ة اأو ت�ش�ريعية اأو 

بحثي�ة يف الدول�ة الع�ش�و.
9. املرونة التامة يف حتديث هذا الدليل مبا يتنا�شب مع متطلبات الدول االأع�شاء. 
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التعريفات العامة للمصطلحات المستعملة في الدليل:

أينما ترد المصطلحات التالية فهي تعني ما يلي: 

 هيئة التقيي�س: هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.  
 اجلمارك: ال�شلطات املعنية باإدارة ومراقبة املنافذ اجلمركية.

 اإدارة املطابقة: االإدارة املعنية ب�شوؤون املطابقة للمنتجات يف هيئات اأو اإدارات املوا�شفات واملقايي�س يف الدول االأع�شاء.
 املوا�شفات واملقايي�س: الهيئات اأو االإدارات املعنية ب�شوؤون املوا�شفات واملقايي�س يف الدول االأع�شاء.

 املطابقة: مطابقة املنتج للوائح الفنية اخلليجية والوطنية ذات ال�شلة.
 الفح�س: فح�س عيني على املنتجات للتاأكد من تواجد بع�س اال�شرتاطات.

 املركبات: املركبات املدنية اجلديدة املخ�ش�شة لل�شري على الطرق، والتي تقع �شمن نطاق اللوائح الفنية اخلليجية 
ذات العاقة.

 االإطارات: اإطارات املركبات التي تقع �شمن نطاق اللوائح الفنية اخلليجية ذات العاقة.
  الدراجات النارية: الدراجات النارية التي تقع �شمن نطاق اللوائح الفنية اخلليجية ذات العاقة. 

  املرور: ال�شلطة املعنية بت�شجيل املركبات والدراجات النارية. 
  الف�شح: عملية االإفراج عن الب�شاعة من املنفذ اجلمركي. 

  �شهادات املطابقة اخلليجية: ال�شهادات التي يتم امل�شادقة عليها من قبل هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول 
اخلليج العربية وتفيد مبطابقة املنتج للوائح الفنية اخلليجية والوطنية ذات العاقة. 

  QR-CODE: رمز اال�شتجابة ال�شريعة وهو الرمز االإلكرتوين الدال على الرقم التتبعي ل�شهادة املطابقة اخلليجية 
املقبولة وحمتوياتها ويقع يف اأعلى �شهادة املطابقة اخلليجية، وكذلك يف بطاقة اقت�شاد الوقود. 

  CCR Number: الرق�م الت�شل�ش�لي ل�ش�هادات املطابق�ة اخلليجي�ة، وميك�ن التع�رف علي�ه م�ن خال رمز اال�ش�تجابة 

ال�ش�ريعة )QR-CODE( املو�ش�ح يف بطاق�ة اقت�شاد الوقود. 
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   بطاق�ة اقت�ش�اد الوق�ود: مل�ش�ق يو�ش�ع عل�ى املركب�ات واالإط�ارات يب�ني معلوم�ات اأ�شا�ش�ية عن املنتج، مث�ل الطراز، 
�ش�نة الطراز، نوع املحرك، وم�ش�توى ا�ش�تهاك الوقود.

   لوحة مطابقة املركبة: مل�شق يو�شع على جانب باب ال�شائق اأو  قائم الدعم اخلا�س به، يو�شح البيانات االأ�شا�شية 
للمركب�ة والرق�م املمي�ز VIN اخلا��س به�ا، ويوؤك�د في�ه ال�شان�ع مطابقة املركب�ة للوائح الفنية اخلليجي�ة والوطنية ذات 

العاقة.

الدليل االسترشادي
لفسح المركبات والدراجات النارية واإلطارات

6



أوال: دليل فسح المركبات الجديدة
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الدليل االسترشادي
لفسح المركبات والدراجات النارية واإلطارات

دليل فسح المركبات الجديدة
الموارد الالزمة:

 جهاز قارئ لرمز اال�شتجابة ال�شريعة  QR-CODE اأو تطبيق يف الهواتف الذكية. 
 حا�شب اآيل اأو لوح اإلكرتوين.

المرفقات اإليضاحية ذات الصلة:

 مرفق رقم 1: اأنواع املركبات امل�شمولة بنظام �شهادة املطابقة اخلليجية.
 مرفق رقم 4: �شكل وحمتويات بطاقة اقت�شاد الوقود.  

 مرفق رقم 7: حمتويات �شهادة املطابقة اخلليجية للمركبات اجلديدة. 
 .QR-Code مرفق رقم 11: اآلية قراءة رمز اال�شتجابة ال�شريعة 

الخطوات اإلجرائية: 

أوال: مرحلة مطابقة المستندات الجمركية وشهادات المطابقة:

1- يق�وم امل�ورد بتق�دمي امل�ش�تندات اجلمركي�ة للمركبات امل�ش�توردة مرفقة ب�ش�هادات املطابقة اخلليجية املنا�ش�بة لكل 
طراز. 

2-  تطابق جهة املطابقة  يف املنافذ اجلمركية امل�شتندات اجلمركية مع �شهادات املطابقة اخلليجية. 
 QR-CODE 3- تتاأكد جهة املطابقة من �شحة �ش�هادات املطابقة عرب معاينة )بع�س اأو كل(  ال�ش�هادات عرب قراءة
والتاأك�د م�ن وج�وده يف قاع�دة بيان�ات هيئ�ة التقيي��س، وميك�ن االطاع على اأ�شل ال�ش�هادة من خال راب�ط يتم توفريه 

م�ن قب�ل الهيئة للجهات املخت�شة بكل دولة ع�شو. 
4- يف عملي�ة املطابق�ة لل�ش�هادات وامل�ش�تندات اجلمركي�ة يت�م التاأك�د م�ن تطاب�ق ط�راز املركب�ة، وبل�د املن�ش�اأ، وف�رتة 

االإنت�اج، و�ش�نة الط�راز، واأن تك�ون ال�ش�هادة �ش�ارية ال�شاحي�ة. 

 من الممكن أن تتم عملية مطابقة شهادات المطابقة والمستندات الجمركية في مرحلة تسبق قدوم البضاعة، أو عن طريق التطبيقات الذكية والبرامج اإللكترونية ذات الصلة التي تشغلها جهات المطابقة. 
 جهات المطابقة قد تكون الجمارك، أو إدارات المطابقة التابعة ألجهزة المواصفات والمقاييس، أو أي جهة مخولة وهي تختلف من بلد لبلد خليجي وذلك وفقا إلجراءات الجهة ونسب المخاطرة والريبة. 
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ثانيا: مرحلة الفحص العشوائي للعينات:

بعد التأكد من مطابقة المستندات الجمركية وشهادات المطابقة تقوم جهة المطابقة في المنفذ الجمركي 

بمعاينة )عينة عشوائية( لطرازات من المركبات أثناء تواجدها في المنفذ ويتم عمل التالي:

1- التاأكد من مطابقة بيانات لوحة املطابقة للمركبة مع طراز املركبة عرب قراءة الرقم املميز  VIN  والبناء الهيكلي 
للمركبة والذي يوجد يف اجلهة الي�شرى حتت الزجاج االأمامي للمركبة اأو يف لوحة البيانات التعريفية للمركبة كما هو 

مو�شح يف االأ�شكال )4،3،2(. 
2- التاأكد من البيانات التعريفية على املركبة وتكون اإما لوحة معدنية اأو مل�شق حيث تكون على القائم االأي�ش�ر لباب 

ال�ش�ائق اأو حافة باب ال�ش�ائق كما هو مو�شح يف ال�ش�كل )3،2(. 
3-   التاأكد من وجود بطاقة اقت�شاد الوقود مل�شقة على الزجاج اجلانبي االأي�ش�ر خلف ال�ش�ائق يف مركبات اخلدمة 

اخلفيفة )ذات الوزن االأق�شى 3500 كغم واأقل(. )انظر امللحق رقم 4(.

ثالثا: مرحلة اإلفساح عن الدفعة:

يف حال عدم وجود ماحظات يف املراحل ال�شابقة يفرج عن الدفعة بح�شب االإجراءات اجلمركية املعتادة. 

رابعا: اإلجراءات في حال عدم مطابقة الدفعة مع األوراق الثبوتية:

في حال عدم مطابقة المستندات الجمركية وشهادات المطابقة، أو في حال وجود مالحظات أثناء الفحص 

العشوائي للمركبات، يتم العمل بالخيارات التالية أو ما يراه المختصون في الدولة أكثر مالئمة لهم:

  الطلب من املورد توفري �شهادات املطابقة الازمة.
 البحث يف قاعدة بيانات هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية للتاأكد من وجود �شهادات مطابقة.

 التوا�شل مع اإدارة املطابقة يف اجلهة الوطنية املعنية باملوا�شفات واملقايي�س لعمل الازم.
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الدليل االسترشادي
لفسح المركبات والدراجات النارية واإلطارات

 :LOW VOLUME خامسا: المركبات الجديدة منخفضة العدد

يف ح�ال ا�ش�ترياد مركب�ات جدي�دة ال تنطب�ق عليه�ا �ش�هادات املطابق�ة اخلليجي�ة احلالي�ة اأو ال ت�ش�ملها، ميك�ن التعام�ل 
معه�ا بح�ش�ب قوان�ني واإج�راءات كل بل�د فيم�ا يتعلق بن�ش�ب ال�ش�ماح اأو املنع لل�ش�يارات املنخف�شة الكمية. 

المنفذ الجمركيالمنفذ الجمركيالمورد

تقديم
المستندات

الجمركية مع
شهادات المطابقة

مطابقة
المستندات
الجمركية
وشهادات
المطابقة

الفحص العشوائي

المرحلة  الثانيةالمرحلة  اولى

إفساح عن الدفعة

1. وجود الملصق
     التعريفي الستهالك

     الوقود.
2. مطابقة الملصق

     التعريفي مع طراز
     المركبة.

3. وجود اللوحة
     المعدنية لطراز

     المركبة.
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موقع وجود لوحة بيانات المركبة 
على قائم باب السائق

موقع وجود  لوحة بيانات المركبة 
على جانب باب السائق

موقع وجود الرقم  المميز في الجهة اليسرى 
تحت الزجاج األمام للمركبة
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ثانيا: دليل فسح إطارات المركبات وإطارات الدراجات النارية
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دليل فسح إطارات المركبات 

الموارد الالزمة:

 جهاز قارئ لرمز اال�شتجابة ال�شريعة  QR-CODE اأو تطبيق يف الهواتف الذكية. 
 حا�شب اآيل اأو لوح اإلكرتوين.

المرفقات اإليضاحية ذات الصلة:

  مرفق رقم 2: اأنواع االإطارات امل�شمولة بنظام املطابقة اخلليجي.
  مرفق رقم 5: �شكل وحمتويات بطاقة اقت�شاد الوقود والتما�شك على االأ�شطح الرطبة.  

  مرفق رقم 8: حمتويات �شهادة املطابقة اخلليجية لاإطارات اجلديدة. 
 .QR-Code مرفق رقم 11: اآلية قراءة رمز اال�شتجابة ال�شريعة  

الخطوات اإلجرائية: 

أوال: مرحلة مطابقة المستندات الجمركية وشهادات المطابقة:

1- يقوم املورد بتقدمي امل�شتندات اجلمركية لاإطارات امل�شتوردة مرفقة ب�شهادات املطابقة اخلليجية . 
2-  تطابق جهة املطابقة  يف املنافذ اجلمركية امل�شتندات اجلمركية مع �شهادات املطابقة اخلليجية. 

3- تتاأك�د جه�ة املطابق�ة م�ن �شح�ة �ش�هادات املطابق�������ة ع�رب معاين�ة )بع��س اأو كل(  �ش�هادات املطابق�ة ع�رب ق�راءة 
QR-CODE والتاأك�د م�ن وجوده�ا يف قاع�دة بيان�ات هيئ�ة التقيي��س. 

4- يف عملية املطابقة لل�شهادات وامل�شتندات اجلمركية، يتم التاأكد من تطابق الطرازات لاإطارات، مقا�س 
االإطارات، بلد املن�شاأ، فرتة االإنتاج، و�شنة ال�شنع، واأن تكون ال�شهادة �شارية ال�شاحية وهي �شنة واحدة من تاريخ 

اإ�شدارها. 

 من الممكن أن تتم عملية مطابقة شهادات المطابقة والمستندات الجمركية في مرحلة تسبق قدوم البضاعة، أو عن طريق التطبيقات الذكية والبرامج اإللكترونية ذات الصلة التي تطبقها جهات المطابقة.
 جهات المطابقة قد تكون الجمارك، أو إدارات المطابقة التابعة للمواصفات والمقاييس، أو أي جهة أخرى مخولة وهي تختلف من بلد لبلد خليجي. 

 وذلك وفقا إلجراءات الجهة ونسب المخاطرة والريبة.
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الدليل االسترشادي
لفسح المركبات والدراجات النارية واإلطارات

ثانيا: مرحلة الفحص العشوائي للعينات:

بعد التاأكد من مطابقة امل�شتندات اجلمركية و�شهادات املطابقة تقوم جهة الفح�س مبعاينة )عينة ع�شوائية( 
لطرازات من االإطارات اأثناء تواجدها يف املنفذ ويتم عمل التايل:

5- الت�������اأكد من وج������ود بطاقة كفاءة اقت�ش������اد الوق����ود والتما�شك على االأ�شطح الرطب�����ة مل�شقة على كل 
اإطار)املرفق رقم 5(. 

6-  التاأكد من مطابقة املل�شق مع نوعية االإطار ومقا�شه وطرازه.
7- التاأكد من تاريخ االإنتاج لاإطار ويكون حمدد باأربعة اأرقام ميثل الرقمني االأولني من الي�شار لرقم االأ�شبوع 

والرقمني االآخرين ل�شنة االإنتاج كما هو مو�شح يف ال�شورة.
مثال: )2418( ت�شري 24 اإىل اأ�شبوع االإنتاج وت�شري 18 اإىل �شنة االإنتاج وهي 2018 ميادي. 

ثالثا: مرحلة فسح عن الدفعة:

يف حال عدم وجود ماحظات يف املراحل ال�شابقة يفرج عن الدفعة بح�شب االإجراءات اجلمركية املعتادة. 

رابعا: اإلجراءات في حال عدم مطابقة الدفعة مع األوراق الثبوتية:

في حال عدم مطابقة المستندات الجمركية وشهادات المطابقة، أو عند وجود مالحظات أثناء الفحص 

العشوائي لإلطارات، يتم العمل بالخيارات التالية أو ما يراه المختصون في الدولة أكثر مالئمة لهم:

  الطلب من املورد توفري �شهادات املطابقة الازمة.
  البحث يف قاعدة بيانات هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية للتاأكد من وجود �شهادات 

مطابقة.
  التوا�شل مع اإدارة املطابقة يف اجلهة الوطنية املعنية باملوا�شفات واملقايي�س لعمل الازم.
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المنفذ الجمركيالمنفذ الجمركيالمورد

تقديم
المستندات

الجمركية مع
شهادات المطابقة

مطابقة
المستندات
الجمركية
وشهادات
المطابقة

الفحص العشوائي

المرحلة  الثانيةالمرحلة  اولى

إفساح عن الدفعة

1. وجود الملصق
     كفاءة الطاقة على

     ا�طارات.
2. مطابقة الملصق
     لنوعية ا�طارات.
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صورة توضيحية لبيانات اإلطار

رمز السرعة

معامل الحمل

العالمة التجارية

مقاس الطوق  ( الجنط)

تاريخ ا�نتاج ( ا�سبوع والسنة)

نسبة ارتفاع ا�طار إلى عرضه

عرض ا�طار
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ثالثا: دليل فسح الدراجات النارية
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الدليل االسترشادي
لفسح المركبات والدراجات النارية واإلطارات

دليل فسح الدراجات النارية
الموارد الالزمة:

  جهاز قارئ لرمز اال�شتجابة ال�شريعة QR-CODE اأو تطبيق يف الهواتف الذكية. 
  حا�شب اآيل اأو لوح اإلكرتوين.

المرفقات اإليضاحية ذات الصلة:

  مرفق رقم 3: اأنواع الدراجات النارية امل�شمولة بنظام �شهادات املطابقة اخلليجية.
  مرفق رقم 9: حمتويات �شهادة املطابقة اخلليجية للدراجات النارية. 

 .QR-Code مرفق رقم 11: اآلية قراءة رمز اال�شتجابة ال�شريع  

الخطوات اإلجرائية: 

أوال: مرحلة مطابقة المستندات الجمركية وشهادات المطابقة:

1- يق�وم امل�ورد بتق�دمي امل�ش�تندات اجلمركي�ة للدراج�ات الناري�ة امل�ش�توردة مرفق�ة ب�ش�هادات املطابق�ة اخلليجي�ة 
املنا�ش�بة ل�كل ط�راز. 

2-  تطابق جهة املطابقة  يف املنافذ اجلمركية امل�شتندات اجلمركية مع �شهادات املطابقة اخلليجية. 
3- تتاأكد جهة املطابقة من �شحة �شهادات املطابقة عرب معاينة )بع�س اأو كل( ال�شهادات عرب قراءة رمز اال�شتجابة 
ال�شريعة QR-CODE والتاأكد من وجوده يف قاعدة بيانات هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية. 
4- يف عملي�ة املطابق�ة لل�ش�هادات وامل�ش�تندات اجلمركي�ة، يت�م التاأك�د م�ن تطاب�ق الط�رازات للدراج�ات الناري�ة، وبلد 

املن�ش�اأ، وبلد االإنتاج، و�ش�نة ال�شنع، و�ش�نة الطراز )املوديل(، واأن تكون ال�ش�هادة �ش�ارية ال�شاحية. 

  من الممكن أن تتم عملية مطابقة شهادات المطابقة والمستندات الجمركية في مرحلة تسبق قدوم البضاعة، أو عن طريق التطبيقات الذكية والبرامج اإللكترونية ذات الصلة التي تطبقها جهات المطابقة. 
  جهات المطابقة قد تكون الجمارك، أو إدارات المطابقة التابعة للمواصفات والمقاييس، أو أي جهة مخولة وهي تختلف من بلد لبلد خليجي. 
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ثانيا: مرحلة الفحص العشوائي للعينات:

بعد التأكد من مطابقة المستندات الجمركية وشهادات المطابقة، تقوم جهة المطابقة في المنفذ 

الجمركي بمعاينة )عينة عشوائية( لطرازات من الدراجات النارية أثناء تواجدها في المنفذ ويتم التأكد من 

التالي:

  وجود لوحة البيانات التعريفية على الدراجة النارية الدالة على مطابقتها للموا�شفات اخلليجية وتكون اإما على 
هيكل الدراجة او حتت مقعد ال�شائق.  

  الرقم املميز للدراجة النارية ويكون حمفورا يف اجلهة االأمامية اليمنى لهيكل الدراجة كما هو مو�شح يف 
ال�شورة.

ثالثا: مرحلة اإلفساح عن الدفعة:

يف حال عدم وجود ماحظات يف املرحلتني ال�شابقتني يفرج عن الدفعة بح�شب االإجراءات اجلمركية املعتادة. 

رابعا: اإلجراءات في حال عدم مطابقة الدفعة مع األوراق الثبوتية:

في حال عدم مطابقة المستندات الجمركية وشهادات المطابقة، أو في حال وجود مالحظات أثناء الفحص 

العشوائي للدراجات النارية، يتم العمل بالخيارات التالية أو ما يراه المختصون في الدولة أكثر مالئمة لهم:

 الطلب من املورد توفري �شهادات املطابقة الازمة.
 البحث يف قاعدة بيانات هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية للتاأكد من وجود �شهادات 

مطابقة منا�شبة.
 التوا�شل مع اإدارة املطابقة يف اجلهة الوطنية املعنية باملوا�شفات واملقايي�س لعمل الازم.
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المنفذ الجمركيالمنفذ الجمركيالمورد

تقديم
المستندات

الجمركية مع
شهادات المطابقة

مطابقة
المستندات
الجمركية
وشهادات
المطابقة

الفحص العشوائي

المرحلة  الثانيةالمرحلة  اولى

إفساح عن الدفعة

1. وجود اللوحة 
     المعدنية.

2. مطابقة اللوحة 
     المعدنية لطراز
     الدراجة النارية.
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صورة توضيحية لموقع الرقم المميز VIN  للدراجات النارية
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الدليل االسترشادي
لفسح المركبات والدراجات النارية واإلطارات

رابعًا: الدليل التعريفي لبطاقة المواصفات الفنية لفسح المركبات
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الدليل التعريفي لبطاقة المواصفات الفنية لفسح المركبات

مقدمة:

بطاق�ة املوا�شف�ات الفني�ة املوح�دة للمركب�ات تهدف اإىل ت�ش�هيل اإجراءات ف�ش�ح املركبات من خ�ال املنافذ اجلمركية 
يف ال�دول االأع�ش�اء، والت�ي ميك�ن اأن تك�ون مرتبطة مبا�ش�رًة وب�ش�كل اإلك�رتوين مع برنامج �ش�هادات املطابقة اخلليجية 
وذل�ك لتوحي�د بيان�ات الف�ش�ح ب�ني ال�دول االأع�ش�اء، وحتت�وي بطاق�ة املوا�شفات الفنية عل�ى معلومات املركب�ة التي يتم 
الف�شح بناًء عليها، ول�شمان عدم حدوث اأخطاء يف اإدخال بيانات املركبة �شوف يتم على ا�شتكمال ربطها مبا�شرة مع 

النظ�ام االإلك�رتوين ل�ش�هادات املطابق�ة اخلليجي�ة للمركب�ات بعد التن�ش�يق مع اجله�ات ذات العاقة.

التعريفات:

بطاق�ة املوا�شف�ات الفني�ة لف�ش�ح املركب�ات: ه�ي بطاقة حتتوي على املعلومات الفنية الت�ي مت ت�شنيع املركبة بناًء عليها 
وت�شتخدم لغر�س ف�شح املركبة من خال املنافذ اجلمركية.

رقم البطاقة اجلمركية: هو رقم ت�شل�شلي خا�س بجهة الف�شح.
التاريخ: هو اليوم وال�شهر وال�شنة التي يتم فيها اإ�شدار البطاقة.

CCR: هو الرقم املرجعي ل�شهادة املطابقة اخلليجية للمركبة.

)CCR No. 238224( :مثال
ا�شم ال�شانع - Manufacturer: هو ا�شم املن�شاأة امل�شئولة عن اإنتاج املركبة.

مثال: )FCA US LLC( �شركة فيات كراي�شلر االأمريكية لل�شيارات.
�شنف املركبة – Category: هو حتديد الغر�س الذي �شنعت له املركبة. وتنق�شم اإىل عدة اأ�شناف:

 ،)Bus - حافلة( ،)Multipurpose Vehicle – شيارة متعددة االأغرا�س�( ،)Passenger car – شيارة ركوب�(

23



 Chassis( هي�كل وكابين�ة ،)Tractor( قاط�رة ،)Incomplete Vehicle( مركب�ة غ�ري مكتمل�ة ،)Truck – ش�احنة�(
... )Cab

الطراز - Type: اال�شم التعريفي التجاري للمركبة ويتكون من ثاث اأ�شماء هي:
1( العامة التجارية - Brand: وهي االإ�شم املميز لل�شركة ال�شانعة.

 ،)Honda  – )هون�دا   ،)Toyota  – BMW(، )تويوت�ا   – دبلي�و  ام  )ب�ي   ،)Ford  – )ف�ورد   ،)Lexus  – )لكز��س  مث�ال: 
)Infiniti  – )اإنفينيت�ي 

2( اال�شم التجاري – Commercial name: اال�شم التعريفي للمركبة جتاريًا وال�شادرمن ال�شركة ال�شانعة.
.)Accent – اأك�شنت( ،)Accord – اأكورد( ،)Land Cruiser – مثال: )الند كروزر

3( الطراز الفرعي – Type division: هو الرمزالذي مييز فئات املركبات التي حتمل نف�س اال�شم التجاري.
 )SE)، (GLX)، (Li)، (GL) ،(GT V8) ،(GX V6( :مثال

نوع الهيكل – Body Type: هو ال�شكل الت�شميمي اخلارجي للمركبة.
 – ب�اك  )هات��س   ،)Pick-up  – اأب  )بي�ك   ،)Van  – )ف�ان   ،)Coupe  – )كوبي�ه   ،)Sedan  – )�ش�يدان  مث�ال: 

)Hatchback

�شنة الطراز )املوديل( – Model Year: هي الفرتة التي تبداأ من اإنتاج موديل جديد وت�شتمر حتى تقدمي موديل اآخر. 
هذه الفرتة يجب اأال تزيد عن 24 �شهًرا تنتهي بنهاية ال�شهر االأخري من العام التقوميي ل�شنة الطراز.

مثال: موديل 2019 ميكن اأن يبداأ اإنتاجه مع بداية يناير 2018م على اأال ينتج بعد نهاية العام 2019م.
تاريخ االإنتاج Production Date: هو تاريخ بداية انتاج الطراز معربًا عنه بال�شهر/ ال�شنة.

بلد االنتاج – Country of Production: الدولة التي يتم فيها اإنتاج املركبة.
اللون – Color: هو اللون االأ�شا�شي لطاء الهيكل اخلارجي للمركبة.

....... ،)White – اأبي�س( ،)Yellow – اأ�شفر( ،)Red – اأحمر( ،)Blue – مثال: )اأزرق

الدليل االسترشادي
لفسح المركبات والدراجات النارية واإلطارات
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رق�م الهي�كل – VIN No.: ه�و الرق�م املمي�ز للمركب�ة وال�ذي ميك�ن م�ن خال�ه معرف�ة الدول�ة امل�شنع�ة و�ش�نة ال�شن�ع 
وت�شل�ش�ل الطراز.

*******3C6JR7AT*J :مثال
.)kg( هو وزن املركبة باأق�شى حمولة لها ويكون الوزن بوحدة الكيلوغرام :GVW الوزن االأق�شى للمركبة

ال�وزن الف�ارغ للمركب�ة – Curb Weight: ه�و وزن املركب�ة وه�ي فارغ�ة م�ن احلمول�ة ويك�ون ال�وزن بوح�دة الكيلوغ�رام 
.)kg(

نوع املحرك – Engine Type: يق�شد به الوقود امل�شتخدم او الطاقة امل�شتخدمة لت�شغيل املحرك.
مث�ال: )جازول�ني – Gasoline(، )دي�زل – Diesel(، )غ�از م�ش�ال – LPG(، )غ�از م�شغ�وط – CNG(، )هج�ني 

)Electric – كهربائي( ،)Hybrid –
.)kw( هي قدرة املحرك على توليد طاقة الت�شغيل وتكون بوحدة الكيلو واط :Net Engine Power – قدرة املحرك

�ش�عة املح�رك – Engine Displacement: حج�م االأ�ش�طوانة الداخل�ي الت�ي يزيح�ه املكب��س داخ�ل املح�رك وتقا��س 
.)cc( بوح�دة ال�ش�نتيميرت املكع�ب

عدد االأ�شطوانات – No. of Cylinders: هو عدد االأ�شطوانات داخل املحرك.
ع�دد ال�ركاب + ال�ش�ائق – No. of Passenger + Driver: ويق�ش�د ب�ه ع�دد ال�ركاب الل�ذي ميكن نقلهم داخل املركبة 

باالإ�شافة اإىل ال�شائق.
عدد االأبواب – No. of Doors: عدد اأبواب املركبة.
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نموذج لبطاقة المواصفات الفنية 
لفسح المركبات والدراجات النارية

الدليل االسترشادي
لفسح المركبات والدراجات النارية واإلطارات
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نموذج لبطاقة 
تسجيل المركبات والدراجات النارية

اسم الدولة واجلهة املسؤولة

رقم هوية املالك

نوع التسجيل:
الطراز: (العالمة التجارية - االسم التجاري - الطراز الفرعي)

بلد االنتاج:
اللون:

نوع احملرك:         الوزن األقصى للمركبة (كغم):
الرقم التسلسلي

رقم اللوحة:

سنة الطراز (املوديل):
عدد الركاب+السائق:

الوزن الفارغ للمركبة (كغم):
تاريخ االنتهاء:

:( VIN No) رقم الهيكل

شعار اجلهة املسؤولةبطاقة تسجيل املركبة

اسم املالك
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Class Tyre
فئة اإلطار

Type
نوع اإلطار

Country of
Production
بلد الصنع

Pattern
صنف اإلطار

Brand Name
العالمة التجارية

Manufacturer
اسم الصانع

CCR No.
رقم شهادة 

املطابقة اخلليجية

No.
التسلسل

نموذج بيان المواصفات الفنية لفسح اإلطارات

الدليل االسترشادي
لفسح المركبات والدراجات النارية واإلطارات
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خامسًا: المرفقات اإليضاحية

29



الدليل االسترشادي
لفسح المركبات والدراجات النارية واإلطارات

سيارات الركوب
)Passenger Car(

مركبات متعددة األغراض 
)MPV(

الشاحنات الخفيفة
)Light Truck(

رأس قاطرة 
)Tractor Head(

الحافالت
)Buses(

هيكل وكابينة
)Chassis Cab(

مركبة غير مكتملة 
)Incomplete Vehicle(

شاحنة
)Truck(

مرفق 1: أنواع من المركبات المشمولة بنظام شهادات المطابقة الخليجية

يشمل برنامج شهادات المطابقة الخليجية األنواع التالية من المركبات:

)Multi-Purpose Vehicles( املركبات متعددة االأغرا�س )Passenger Car( شيارات الركوب�
)Chassis Cab( والهيكل والكابينة )Tractors Head) رأس قاطرة )Truck( والثقيلة )Light Truck( ال�شاحنات اخلفيفة

)Incomplete Vehicles( مركبات غري مكتملة )Buses( احلافات ال�شغرية واملتو�شطة والكبرية
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مرفق 2: أنواع اإلطارات المشمولة بنظام المطابقة الخليجي

ب�ش�كل عام، كل اأنواع ال�ش�يارات امل�ش�مولة بنظام �ش�هادات املطابقة اخلليجي تتم املطابقة كذلك على اإطاراتها، وبذلك ي�ش�مل نظام املطابقة 
اخلليج�ي االأنواع التالية من اإطارات املركبات: 

1. اإطارات �شيارات الركوب )Passenger Car Tyres( وهي اأكرث االأنواع ا�شتعمااًل و�شيوعًا. 
.)Light Truck Tyres( 2. اإطارات ال�شاحنات اخلفيفة

.)Truck and Buses Tyres( 3. اإطارات ال�شاحنات الثقيلة واحلافات
.)Motorcycle Tyres( 4. اإطارات الدراجات النارية

إطارات سيارات الركوب             
)Passenger Car Tyres(

إطارات الشاحنات الخفيفة 
)Light Truck Tyres(

إطارات الشاحنات الثقيلة       
)Truck Tyres(

إطارات الحافالت 
)Buses Tyres(

إطارات خاصة للطرق الوعرة 
)POR Tyres(

إطارات دراجات نارية 
)Motorcycle Tyres(
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مرفق 3: أنواع الدراجات النارية المشمولة بنظام المطابقة الخليجي

هي ثاثة اأنواع اأ�شا�شية ت�شمل الدراجات التالية: 
      )Mopeds( 1- الدراجات النارية من نوع

  �شغرية احلجم
   ذات عجلتني

   ال ت�شتخدم يف الطرقات ال�شريعة 
   ال�شرعة الق�شوى 50 كم/�س 
   ال�شعة الق�شوى 50 �شي �شي 

2- الدراجات النارية من نوع )ATV( للبالغني واالأطفال 
   تاأتي باأحجام خمتلفة    

   ذات اأربع عجات
   ال ت�شتخدم يف الطرقات ال�شريعة )فقط الرمال او الطني( 

   تت�شع لراكبني كحد اق�شى 
)Handlebar( ال حتتوي على مقود   

)Motorcycles( 3- الدراجات النارية
   كبرية احلجم 

   ذات عجلتني
    ت�شتخدم يف الطرقات ال�شريعة 

   ال�شرعة الق�شوى اكرب من 50 كم/�س 
   ال�شعة الق�شوى اكرب من 50 �شي �شي .

الدليل االسترشادي
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مرفق 4: شكل ومحتويات بطاقة اقتصاد الوقود في المركبات 
)تخص فقط المركبات ذات الوزن األقصى 3500 كغم(

ممتاز

جيد جدًا

جيد

متوسط

سيء

سيء جدًا

إزالة أو تغطية أو إتالف هذه البطاقة قبل البيع ويعرض للمالحقة القانونية
Removing, covering or damaging this label beforesale is punishable by law

Manufacturer Name

Model Year CCR No

Vehicle Type

Fuel Economy

Excellent

      Very Good

            Good

                  Average

                       Poor

                             Very Poor

Fuel Type

Fuel Economy

Vehicle Class

اسم الصانع

سنة الموديلرقم الشهادة الخليجية

طراز المركبة

اقتصاد الوقود

نوع الوقود

اقتصاد الوقود

فئة المركبة

طراز المركبة 

اسم الشركة 
الصانعة

كفاءة الطاقة

مستوى كفاءة 
الطاقة في 

المركبة

رمز االستجابة 
السريعة 

)QR Code(
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2667900

Good

Excellent

كفاءة الطاقةالتماسك على السطح الرطب

إزالة أو تغطية أو إتالف هذه البطاقة قبل البيع يعرض للمالحقة القانونية
Removing, covering or damaging this label before sale is punishable by law

A

B

C

D

E

F

ممتاز

  جيد جدًا

   جيد

    متوسط

     سيء

      سيء جدًا

285/35ZR22 106(Y) EXT RA LOAD

BRAND

PATTERN

MANUFACTURER

LABEL No.

العالمة التجارية 
)Brand(

اسم الشركة 
الصانعة

مستويات 
كفاءة الطاقة

قياس اإلطار

كفاءة الطاقة
التماسك على 
السطح الرطب

رمز االستجابة 
السريعة 

)QR Code(

مرفق 5: شكل ومحتويات بطاقة اقتصاد الوقود والتماسك على األسطح الرطبة لإلطارات

الدليل االسترشادي
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مرفق 6: محتويات شهادة المطابقة الخليجية للمركبات الجديدة 

بشكل عام تحتوي شهادات المطابقة على المعلومات التالية:

1. العامة التجارية: وهي العامة التي عادة ما جتدها على املنتج. 
2. ا�شم امل�شنع Manufacturer : وفيه يتم بيان ا�شم ال�شركة ال�شانعة للمنتج.

3. بلد املن�شاأ: وهو البلد االأ�شا�شي لل�شركة ال�شانعة.
4. بلد االإنتاج: وهو البلد الذي اأنتجت فيها املركبة.

5. الط�راز Type: ط�راز املنت�ج وع�ادة م�ا يح�وي ا�ش�م املنت�ج التج�اري وبع��س موا�شف�ات املنت�ج العام�ة م�ن قبيل �ش�كله 
العامة. وخوا�شه 

6. الرق�م املمي�ز VIN number: ه�و رق�م ميي�ز كل مركب�ة، ميك�ن م�ن خال�ه معرف�ة الدول�ة امل�شنع�ة و�ش�نة ال�شن�ع 
وت�شل�ش�ل االنتاج، يتكون من �ش�بعة ع�ش�ر خانة حيث اأن اخلانة التا�ش�عة ت�ش�ري اإىل رقم املراجعة )Check Digit( واخلانة 

العا�ش�رة ت�ش�ري اإىل �ش�نة ط�راز )مودي�ل( املركب�ة )Model Year( ويوج�د يف االأماك�ن التالي�ة:
اأ- املركبات ذات الوزن االأق�شى 3500 كغم اأو اأقل مثل �شيارات الركوب ومركبات النقل اخلفيف:

 يف اجلهة الي�شرى حتت الزجاج االأمامي للمركبات.
 يف لوحة البيانات اخلليجية املوجودة على حافة اأو قائم باب ال�شائق.

 حتت غطاء املحرك او يف ال�شندوق اخللفي للمركبة ويكون باختيار من قبل ال�شركة امل�شنعة.
ب- املركبات ذات الوزن االأق�شى اأعلى من 3500 كغم، مثل ال�شاحنات:

 يف اجلهة الي�شرى حمفورًا على هيكل املركبة.
 يف لوحة البيانات اخلليجية املوجودة داخل مق�شورة القيادة.

7. �ش�نة الط�راز )املودي�ل( Model Year: الف�رتة الت�ي تب�داأ م�ن االإنت�اج االأول ملودي�ل جدي�د وت�ش�تمر حت�ى تق�دمي موديل 
اآخ�ر. ه�ذه الف�رتة يج�ب اأال تزي�د ع�ن 24 �ش�هًرا تنته�ي بنهاي�ة ال�ش�هر االأخ�ري م�ن العام التقوميي ل�ش�نة الط�راز، فعلى 

�ش�بيل املث�ال مودي�ل 2019 ميك�ن اأن يب�داأ اإنتاج�ه م�ع بداي�ة يناي�ر 2018م عل�ى اأال ينت�ج بعد نهاية الع�ام 2019م.
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8. تاريخ االإنتاج Produced in and after: هو تاريخ بداية اإنتاج املوديل ويحدد بال�شهر وال�شنة.
 Multipurpose( او �ش�يارة ركوب متعددة االأغرا�س )Passenger Car( اإما تكون �ش�يارة ركوب :Category 9. �شنف املركبة
او   )Incomplete Vehicle( مكتمل�ة  غ�ري  مركب�ة  او   )Tractor( قاط�رة  راأ��س  او   )Truck( �ش�احنة  او   )Passenger Vehicle

.)Bus( حافل�ة 
10. ن�وع املح�رك Engine: حم�رك بنزي�ن )Gasoline( او حم�رك دي�زل )Diesel( او حم�رك هج�ني )Hybrid( او حم�رك 

 .)Electric Vehicle( او كهربائ�ي )Hydrogen( او هيدروجين�ي )CNG، LPG( غ�از
11. رق�م ال�ش�هادة CCR No.: وه�و الرق�م الت�شل�ش�لي لل�ش�هادة يف النظ�ام االإلك�رتوين ل�ش�هادات املطابق�ة اخلليجي�ة، 

حي�ث ميك�ن الرج�وع له�ذا الرق�م للتاأك�د م�ن �شحة املعلوم�ات الواردة يف ال�ش�هادة واأنها غ�ري مزورة.
12.  رمز اال�ش�تجابة ال�ش�ريع QR-Code: وهو رمز التتبع لل�ش�هادة، ي�ش�تعمل هذا الرمز بعد قراءته من قبل تطبيقات 
الهواتف النقالة لنقلك ملوقع هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية للتاأكد من �شحة ال�شهادة واأنها 

غري مزورة.

الدليل االسترشادي
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مرفق 7: نموذج شهادة المطابقة الخليجية للمركبات الجديدة

الشركة الصانعةالعالمة التجارية
بلد المنشأ 

بلد اإلنتاج 

الطراز 

الرقم المميز 

سنة الطراز

نوع المركبة 

نوع المحرك

ختم قبول 
الطراز وتاريخه 

رقم الشهادة 

رمز االستجابة 
السريعة

 QR-CODE 

تاريخ اإلنتاج 

كفاءة 
استهالك
 الوقود 
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رقم الشهادة 

الشركة الصانعة

بلد اإلنتاج 

نوع اإلطار 
وحجمه 

التماسك على 
السطح الرطب 

ومقاومة 
الدحرجة  

ختم قبول 
الطراز وتاريخه 

رمز االستجابة 
السريعة

 QR-CODE 

فترة اإلنتاج 

العالمة التجارية

مرفق 8: نموذج لمحتويات شهادة المطابقة الخليجية لإلطارات الجديدة  
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 ررررررر ررر

ررررررر رررررر

 QR-CODE رررررر ررررررررر ررر

 رررررر ررر

 ررررررر ررر

ررررررر ررررر

رررررر
 بلد اإلنتاج  

رررررررر ررررررر

 ررررررر ررررررررر ررر

رررررر رررر ررر

رقم الشهادة 

الشركة الصانعة

بلد المنشأ 

الطراز 

نوع الدراجة 

نوع المحرك

ختم قبول 
الطراز

رمز االستجابة 
السريعة

 QR-CODE 

تاريخ اإلنتاج

العالمة التجارية

مرفق 9: نموذج لمحتويات شهادة المطابقة الخليجية للدراجات النارية  
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الرقم 
المرجعي 
للشهادة

الشركة الصانعة

صنف اإلطار

نوع اإلطار 
ومقاسه

ختم قبول 
الطراز وتاريخه 

رمز االستجابة 
السريعة

 QR-CODE 

فترة اإلنتاج 

تاريخ التصديق

بلد الصنع

العالمة التجارية

مرفق 10: نموذج لمحتويات شهادة المطابقة الخليجية إلطارات الدراجات النارية 

الدليل االسترشادي
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مرفق 11: آلية قراءة رمز االستجابة السريع QR-Code عبر تطبيقات الهواتف الذكية 

1- قم بتثبيت اأحد برامج قراءة QR-Code املتوفرة جمانا من متجر اأبل اأو جوجل.
2- افتح الربنامج املثبت و�شوب القارئ على رمز    QR-Code  يف �شهادة اأو لوحة املطابقة. 

3- يف حال ا�ش�تكمال القراءة، �ش�ياأخذك التطبيق مبا�ش�رة اإىل موقع هيئة التقيي��س لدول جمل��س التعاون لدول اخلليج 
العربية  لقراءة ال�شهادة امل�شورة.

www.gso.org.sa 4- تاأكد اأن م�شدر املعلومات هو موقع هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية الر�شمي
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قريبًا

تطبيق هيئة التقييس للهواتف الذكية
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