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ن يف هذه ت هيئة التقييس لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية الدليل االسترشادي املُبَيّ أعَدّ
الوثـيقة، ويـأيت هـذا الــدليل بعد تـنظيم عـدة زيـارات للجـهات املــعـنية بإجـراءات الفـسح يف دول 
جملس التعاون، مشلت االجـتماع مع املـخـتصـني يف الـوزارات والـهيـئات واإلدارات املعـنية بـمـطابقة 
ن دليًال استـرشاديا ًعاما ً لـدعم  الشهادات والتخليص اجلمركي وتسجيل املركبات. وُيعد الدليل املُبَيّ
وتـوحيـد اإلجــراءات اليت تـقوم بـها دول مـجلس التـعاون، فـيما يـخص فـسح املـركبات والـدراجات 

النارية واإلطارات. 

اإلطاراتالدراجات الناريةاملركبات
New Tyres

ُيعىن هذا الدليل االسترشادي بفسح املنتجات اجلديدة من السلع التالية:

تقديم 

إدارة املطابقة – هيئة التقييس لـدول جمـلس الـتعـاون لدول اخلـليج العـربية – الرياض – املـملكة 
العربية السعودية.

إعداد الدليل: 

نسخة رقم (2) – حتديث رقم (2): 2020
رقم النسخة والتحديث:

نطاق عمل الدليل:

New Motorcycles New Motor
 Vehicles
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1. التقليل من املخاطر املحتملة لفسح مركبات أو إطارات أو درجات نارية ال تطابق اللوائح الفنية
     اخلليـجيةوليـس هلا شهادات مطابقة خليجية ســارية املفـعول التـي يتم من خـالهلا التـحقق من 

     سـالمة هذه املنتـجات وتعمل على احلد من التلوث البيئي الناتج عنها.  

2. تـسهيل اإلجراءات وختـفيض الوقت الالزم للفسح مبا ال خيـل بقوة املنظـومة الرقابـية، ومبا ال
     يـخل بالسـيطرة على مستويات املخاطر املحتملة. 

3. التقـليل من التكلفة املـادية لعمليات التـخلـيص اجلمـركي يف املنافذ اجلـمركـية مبا ينعكس على
     اخنفاض التكلفة النهائية للبضاعة على املستهلك.

4. االســتفادة املُثـلى من قـاعدة البـيـانات املتوفـرة يف هيـئة التـقـييس املتـعلقة بـشهادات املـطابـقة 
     اخلليجية للمنتجات الثالث.

5. التأكد من وجود املرونة املالئمة يف الـدليل بـما يناسب االختالفات الطبيعية يف إجراءات الفسح 
     بني دول املجلس. 

6. وضـع قواعد عامـة ُتعـترب احلـد األدىن للتـأكد مـن املـطابقة، حبيث ميكن للدول االنسجام معها
قة.      حسب إجراءاهتا املطَبّ

7. إمـكـانية التكـامـل مـع الـربامج والتـطبـيقـات الـذكـية اليت تسـتخدمها اجلهـات املختصة، وكذلك 
     إمكانية استخدام التقنيات احلديثة إلهناء اإلجراءات يف كل دولة. 

8. إمــكانـيـة إعـطـاء صـالحـية اسـتعـمال قـواعـد بـيـانـات هـيـئة التـقـيـيس اخلـليـجـية ألي جــهـة 
     رقـابية أو تشـريعية أوحبثية يف الدولة العضو.

9. املرونة التامة يف حتديث هذا الدليل مبا يتناسب مع متطلبات الدول األعضاء. 

قام هذا الدليل على املنهجية واملبادئ التالية يف إرشاداته:

المنهجية في بناء الدليل:
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أينما ترد املصطلحات التالية فهي تعين ما يلي: 
التعريفات العامة للمصطلحات المستعملة في الدليل:

هيئة التقييس

اجلمارك

إدارة املطابقة

املواصـفات واملقايـيس

املطابقة

الفحص

املركبات

اإلطارات 

الدراجات النارية

هيئة التقييس لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.  

السلطات املعنية بإدارة ومراقبة املنافذ اجلمركية.

إدارة شـؤون املـطابـقـة يف هـيئـات أو إدارات املواصـفات واملـقايـيـس يف دول
املجـلس.

اهلـيئات أو اإلدارات املعـنية بـشـؤون املواصفات واملـقاييـس يف دول املجلس.

مطابقة املنتج للوائح الفنية اخلليجية والوطنية ذات الصلة.

فحص ظاهري يتم على املنتجات للتأكد من حتقيق بعض االشتراطات.

املركبـات املدنية اجلديدة املــخصــصة للسـري عـلى الطـرق، والـيت تـقع ضمن 
نطاق اللوائح الفنية اخلليجية ذات العالقة.

إطـارات املـركبـات التـي تقـع ضمن نطاق اللـوائح الـفـنـيـة اخللـيــجيـة ذات
العالقة.

الدراجات النارية اليت تقـع ضمـن نطـاق اللـوائح الفـنـية اخلـلـيـجـية ذات
العالقة. 
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السلطة املعنية بتسجيل املركبات والدراجات النارية. 

عملية اإلفراج عن البضاعة من املنفذ اجلمركي. 

الشـهـادات اليت يــتم املصادقة عليـها مـن قــبل هيـئة التـقييس اخلـليجية
لـدول مــجـلس التعاون لـدول اخللــيج العـربـية وتـفيد بـمـطابـقة املــنـتج

للوائح الفـنـية اخلليجية والوطنية ذات العالقة.

النـظام اإللكـتروين لشــهادات املطـابقة اخلـلـيـجــية للسـيارات والدراجات 
النارية واإلطارات وما يتعلق هبا.

رمز االستجابة السـريعة وهو الرمز اإللكتروين الدال عـلى الرقم التتبعي
لشهادة املطابقة اخلليجية املقبولة وحمتوياهتا ويقع يف أعلى شهادة املطابقة

اخلليجية، وكذلك يف بطاقة اقتصاد الوقود. 

الرقم التـسـلسلي لشهادات املـطابقة اخلليـجية، وميكن التعـرف عـليه من خالل 
رمز االستجابة السريعة (QR-CODE) املوضح يف بطاقة اقتصاد الوقود. 

ملصـق يوضع على املـركبات واإلطـارات يـبني معلومات أساسية عن املنتج،
مثل الطراز، سنة الطراز، نوع املحرك، ومستوى استهالك الوقود.

ملصـق يوضع على جــانب باب السـائق أو قــائم الدعم اخلاص به، يوضح 
البيـانات األساسية للمركبة والــرقم املميـز VIN اخلاص هبا، ويـؤكد فيه 
الصـانع مـطابقة املـركبة للوائح الفنية اخلليجية والوطنية ذات العالقة.

املرور 

الفسح

شهادات املطابقة 
اخلليجية

 "����"ُمطابق ���

�������

���������

بـطاقة اقتـصاد الوقود 

لوحـة مطابقة املركبة 
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أوًال: دليل فسح المركبات الجديدة
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الموارد الالزمة:
دليل فسح المركبات الجديدة

•   جهاز قارئ لرمز االستجابة السريع QR-CODE أو تطبيق يف اهلواتف الذكية. 
•   حاسب آيل أو لوح إلكتروين.

المرفقات ا�يضاحية ذات الصلة:
•   مرفق رقم 1: أنواع املركبات املشمولة بنظام شهادات املطابقة اخلليجية (ُمطابق).

•   مرفق رقم 4: شكل وحمتويات بطاقة اقتصاد الوقود.  
•   مرفق رقم 7: حمتويات شهادة املطابقة اخلليجية للمركبات اجلديدة. 

 .QR-Code مرفق رقم 11: آلية قراءة رمز االستجابة السريع   •

الخطوات ا�جرائية: 

1- املورد يقوم بتقدمي املستندات اجلمركية للمركبات املستوردة مرفقة بشهادات املطابقة اخلليجية                             
     املناسبة لكل طراز .

2- تطابق جهة املطابقة   يف املنافذ اجلمركية املستندات اجلمركية مع شهادات املطابقة                  
     اخلليجية. 

3- تتأكد جهة املطابقة من صحـة شهادات املطابقـة عرب معاينة (بعض أو كل)  الشهادات عرب         
     قراءة QR-CODE والتأكد من وجوده يف قاعدة بيانات نظام ُمطابق، وميكن االطالع على        

     أصل الشهادة من خالل رابط يتم توفريه من قبل اهليئة للجهات املختصة بكل دولة عضو. 
4- يف عملية املطابقة للشهادات واملستندات اجلمركية يتم التأكد من تطابق طراز املركبة، وبلد   

     املنشأ، وفترة اإلنتاج، وسنة الطراز، وأن تكون الشهادة سارية الصالحية.
5- التأكد من وجود الرقم املميز للمركبات VIN يف قاعدة بيانات نظام ُمطابق وأن املركبات    

     خمصصة للبيع يف الدولة.

أوًال: مرحلة مطابقة املستندات اجلمركية وشهادات املطابقة:

من املمكن أن تتم عملية مطابقة شهادات املطابقة واملستندات اجلمركية يف مرحلة تسبق قدوم البضاعة، أو عن طريق التطبيقات الذكية والربامج اإللكترونية ذات
 الصلة اليت تشغلها جهات املطابقة. 

جهات املطابقة قد تكون اجلمارك، أو إدارات املطابقة التابعة للمواصفات واملقاييس، أو أي جهة خمولة وهي ختتلف من بلد لبلد خليجي. 
وذلك وفقًا إلجراءات اجلهة ونسب املخاطرة والريبة. 

-1

-2
-3
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 VIN 1-التأكد من مطابقة بيانات لوحة املطابقة للمركبة مع طراز املركبة عرب قراءة الرقم املميز
والبـناء اهليـكـلي للمـركبة والـذي يوجـد يف اجلهة اليسرى تـحت الزجاج األمامي للمركبة أو يف     

    لوحة البيانات التعريفية للمركبة كما هو موضح يف األشكال (4,3,2). 
2-التأكد من البيـانات التعريفية على املركبة وتكون إما لوحة معدنية أو ملـصق حـيث تـكون على 

    القائم األيسر لباب السائق أو حافة باب السائق كما هو موضح يف الشكل (3,2). 
3-التـأكد من وجـود بطـاقـة اقـتصاد الوقود ملصقة على الزجـاج اجلانيب األيـسر خلف السائق يف 

    مركبات اخلدمة اخلفيفة (ذات الوزن األقصى 3500 كغم وأقل). (انظر امللحق رقم 4 

بعد التأكد من مطابقة املستندات اجلمركية وشهادات املطابقة تقوم جهة املطابقة يف املنفذ اجلمركي
مبعاينة (عينية عشوائية) لطرازات من املركبات أثناء تواجدها يف املنفذ ويتم عمل التايل:

ثاني�: مرحلة الفحص العشوائي للعينات:

•   الطلب من املورد توفري شهادات املطابقة الالزمة.
•   البحث يف قاعدة بيانات نظام مطابق للتأكد من وجود شهادات مطابقة.

•   التواصل مع إدارة املطابقة يف اجلهة الوطنية املعنية باملواصفات واملقاييس لعمل الالزم

يف حال عدم مطابقة املستندات اجلمركية وشهادات املطابقة، أو يف وجود مالحظات أثناء الفحص
العشوائي للمركبات، يتم العمل باخليارات التالية أو ما يراه املختصون يف الدولة أكثر مالئمة هلم:

رابع�: ا�جراءات في حال عدم مطابقة الدفعة مع ا�وراق الثبوتية:

يف حال عدم وجود مالحظات يف املراحل السابقة يفرج عن الدفعة حبسب اإلجراءات اجلمركية املعتادة.
ثالث�: مرحلة ا�فساح عن الدفعة:

يف حـال اسـتيـراد مـركبـات جديدة ال تنـطبق علـيها شـهادات املطـابـقة اخللـيجـية احلالية أو ال تشملها، ميكن
 التعامل معها حبسب قوانني وإجراءات كل بلد فيما يتعلق بنسب السماح أو املنع للسيارات منخفضة الكمية. 

 :LOW VOLUME خامس�: المركبات الجديدة منخفضة العدد
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تقدمي املستندات اجلمركية مع شهادات املطابقة

املورد

مطابقة املستندات اجلمركية 
وشهادات املطابقة

املنفذ اجلمركي

الفحص العشوائي

وجود امللصق التعريفي
الستهالك الوقود

مطابقة امللصق التعريفي
مع طراز املركبة

مطابقة اللوحة املعدنيةوجود اللوحة املعدنية
 لطراز املركبة

املنفذ اجلمركي

إفساح عن الدفعة

شكل (١): المراحل العامة ل£فساح عن السيارات الجديدة

مرحلةمرحلةمرحلة

����
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موقع وجود الرقم المميز في 
الجهة اليسرى تحت الزجاج 

ا�مام للمركبة

موقع وجود لوحة بيانات
 المركبة على جانب 

باب السائق

موقع وجود لوحة بيانات
 المركبة على قائم

 باب السائق
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ثاني�: دليل فسح إطارات المركبات
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الموارد الالزمة:
دليل فسح إطارات المركبات

•    جهاز قارئ لرمز االستجابة السريعة QR-CODE أو تطبيق يف اهلواتف الذكية. 
•    حاسب آيل أو لوح إلكتروين.

المرفقات ا�يضاحية ذات الصلة:
•    مرفق رقم 2: أنواع اإلطارات املشمولة بنظام شهادات املطابقة اخلليجية (ُمطابق).

•    مرفق رقم 5: شكل وحمتويات بطاقة اقتصاد الوقود والتماسك على األسطح الرطبة.  
•    مرفق رقم 8: حمتويات شهادة املطابقة اخلليجية لإلطارات اجلديدة. 

 .QR-Code مرفق رقم 11: آلية قراءة رمز االستجابة السريعة    •

الخطوات ا�جرائية: 

1-  يقوم املورد بتقدمي املستندات اجلمركية لإلطارات املستوردة مرفقة بشهادات املطابقة اخلليجية . 
2-  تطابق جهة املطابقة  يف املنافذ اجلمركية املستندات اجلمركية مع شهادات املطابقة اخلليجية. 

3-  تـتأكد جهـة املـطابـقـة مـن صـحة شـهادات املطـابقة عرب مـعايـنة (بعض أو كل)  شـهادات املطابقة عرب   
     قراءة QR-CODE والتأكد من وجودها يف قاعدة بيانات هيئة التقييس. 

4-  يف عمـلية املطابقة للشهادات واملستندات اجلمـركية، يتـم التأكد من تطابق الطرازات لإلطـارات، مقاس          
     اإلطارات، بلد املنشأ، فترة اإلنتاج، وسنة الصنع، وأن تكون الشهادة سارية الصالحية وهي سنة واحدة        

     من تاريخ إصدارها. 

أوًال: مرحلة مطابقة املستندات اجلمركية وشهادات املطابقة:

من املمكن أن تتم عملية مطابقة شهادات املطابقة واملستندات اجلمركية يف مرحلة تسبق قدوم البضاعة، أو عن طريق التطبيقات الذكية والربامج
 اإللكترونية ذات الصلة اليت تطبقها جهات املطابقة.

جهات املطابقة قد تكون اجلمارك، أو إدارات املطابقة التابعة للمواصفات واملقاييس، أو أي جهة أخرى خمولة وهي ختتلف من بلد لبلد خليجي. 
وذلك وفقًا إلجراءات اجلهة ونسب املخاطرة والريبة. 

-4

-5
-6
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4- التأكد من وجـود بطاقة كـفاءة اقتصاد الوقود والتماسك على األسـطح الرطــبة ملصقة على كل 
    إطار (املرفق رقم 5). 

5-التأكد من مطابقة امللصق مع نوعية اإلطار ومقاسه وطرازه.
6-التـأكد من تاريـخ اإلنـتاج لإلطار ويكون مـحدد بأربـعـة أرقـام يـمـثل الـرقـمني األولـني من اليـسار 

    لرقم األسبوع والرقمني اآلخرين لسنة اإلنتاج كما هو موضح يف الصورة.

مثال: (2418) تشري 24 إىل أسبوع اإلنتاج وتشري 18 إىل سنة اإلنتاج وهي 2018 ميالدي. 

بعد التأكد من مطابقة املستندات اجلمركية وشهادات املطابقة تقوم جهة الفحص مبعاينة (عينة
عشوائية) لطرازات من اإلطارات أثناء تواجدها يف املنفذ ويتم عمل التايل:

ثانيا: مرحلة الفحص العشوائي للعينات:

•   الطلب من املورد توفري شهادات املطابقة الالزمة.
•   البحث يف قاعدة بيانات هيئة التقييس اخلليجية للتأكد من وجود شهادات مطابقة.

•   التواصل مع إدارة املطابقة يف جهة التقييس الوطنية لعمل الالزم

يف حال عدم مطابقة املستندات اجلمركية وشهادات املطابقة، أو عند وجود مالحظات أثناء الفحص
العشوائي لإلطارات، يتم العمل باخليارات التالية أو ما يراه املختصون يف الدولة أكثر مالئمة هلم:

رابع�: ا�جراءات في حال عدم مطابقة الدفعة مع ا�وراق الثبوتية:

يف حال عدم وجود مالحظات يف املراحل السابقة يفرج عن الدفعة حبسب اإلجراءات اجلمركية املعتادة.
ثالث�: مرحلة ا�فساح عن الدفعة:
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مطابقة املستندات اجلمركية 
وشهادات املطابقة

املنفذ اجلمركي

الفحص العشوائي

وجود ملصق كفاءة
الطاقة على اإلطارات

مطابقة امللصق لنوعية
اإلطارات

املنفذ اجلمركي

إفساح عن الدفعة

شكل (٢): المراحل العامة ل£فساح عن ا�طارات الجديدة

مرحلةمرحلةمرحلة

��

تقدمي املستندات اجلمركية مع شهادات املطابقة

املورد
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صورة توضيحية لبيانات ا�طار

رمز السرعة

العالمة التجارية

تاريخ اإلنتاج ويكون
 حمدد برقم األسبوع

 والسنة

مقياس الطوق(اجلنط)معدل احلمل

نسبة ارتفاع اإلطار
إىل عرضه

عرض اإلطار



16

ثالث�: دليل فسح الدراجات النارية
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الموارد الالزمة:
دليل فسح الدراجات النارية

�� أو تطبيق يف اهلواتف الذكية. ��•   جهاز قارئ لرمز االستجابة السريع ���
•   حاسب آيل أو لوح إلكتروين.

المرفقات ا�يضاحية ذات الصلة:
•    مرفق رقم �: أنواع الدراجات النارية املشمولة بنظام شهادات املطابقة اخلليجية (ُمطابق).

•    مرفق رقم �: حمتويات شهادة املطابقة اخلليجية للدراجات النارية. 
 .����•    مرفق رقم ��: آلية قراءة رمز االستجابة السريعة ���

الخطوات ا�جرائية: 

1-  يقوم املورد بتقدمي املستندات اجلمركية للدراجات النارية املستوردة مرفقة بشهادات املطابقة         
      اخلليجية املناسبة لكل طراز. 

2-  تطابق جهة املطابقة  يف املنافذ اجلمركية املستندات اجلمركية مع شهادات املطابقة اخلليجية. 

3-  تتأكد جهة املطابقة من صحة شهادات املطابقة عرب معاينة (بعض أو كل) الشهادات عرب قراءة رمز      
�� والتأكد من وجوده يف قاعدة بيانات هيئة التقييس. ��      االستجابة السريعة ���

4-  يف عملية املطابقة للشهادات واملستندات اجلمركية، يتم التأكد من تطابق الطرازات للدراجات النارية،                 
      وبلد املنشأ، وبلد اإلنتاج، وسنة الصنع، وسنة الطراز (املوديل)، وأن تكون الشهادة سارية الصالحية. 

أوًال: مرحلة مطابقة املستندات اجلمركية وشهادات املطابقة:

من املمكن أن تتم عملية مطابقة شهادات املطابقة واملستندات اجلمركية يف مرحلة تسبق قدوم البضاعة، أو عن طريق التطبيقات الذكية والربامج
اإللكترونية ذات الصلة اليت تطبقها جهات املطابقة. 

جهات املطابقة قد تكون اجلمارك، أو إدارات املطابقة التابعة للمواصفات واملقاييس، أو أي جهة خمولة وهي ختتلف من بلد لبلد خليجي. 

-7

-8
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1-وجود لوحة البيانات التعريفية على الدراجة النارية الدالة على مطابقتها للمواصفات اخلليجية
    وتكون إما على هيكل الدراجة أو حتت مقعد السائق.  

2-الرقـم املميز للدراجة النـارية ويـكون حمـفورًا يف اجلـهـة األمامية اليمىن هليكل الـدراجة كما هو
    موضح يف الصورة

بعد التأكد من مطابقة املستندات اجلمركية وشهادات املطابقة تقوم جهة املطابقة يف املنفذ اجلمركي
مبعاينة (عينية عشوائية) لطرازات من املركبات أثناء تواجدها يف املنفذ ويتم عمل التايل:

ثاني�: مرحلة الفحص العشوائي للعينات:

•  الطلب من املورد توفري شهادات املطابقة الالزمة.
•  البحث يف قاعدة بيانات هيئة التقييس اخلليجية للتأكد من وجود شهادات مطابقة.

•  التواصل مع إدارة املطابقة يف جهة التقييس الوطنية لعمل الالزم.

يف حال عدم مطابقة املستندات اجلمركية وشهادات املطابقة، أو يف وجود مالحظات أثناء الفحص
العـشـوائي للدراجات النـارية، يتم العـمل باخلـيارات التـالية أو ما يـراه املخـتـصون يف الـدولة أكـثر

مالئمة هلم:

رابع�: ا�جراءات في حال عدم مطابقة الدفعة مع ا�وراق الثبوتية:

      يف حال عدم وجود مالحظات يف املرحلتني السابقتني يفرج عن الدفعة حبسب اإلجراءات اجلمركية 
      املعتادة.

ثالث�: مرحلة ا�فساح عن الدفعة:
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مطابقة املستندات اجلمركية 
وشهادات املطابقة

املنفذ اجلمركي

الفحص العشوائي

مطابقة اللوحة املعدنيةوجود اللوحة املعدنية
لطراز الدراجة النارية

املنفذ اجلمركي

إفساح عن الدفعة

شكل (3): المراحل العامة ل£فساح عن الدراجات النارية الجديدة

مرحلةمرحلةمرحلة

��

تقدمي املستندات اجلمركية مع شهادات املطابقة

املورد
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صورة توضيحية لموقع الرقم المميز ����للدراجات النارية
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رابع�: الـدليـل التـعريـفي لبـطاقـة 
المواصفات الفنية لفسح المركبات
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مقدمة:
الدليل التعريفي لبطاقة المواصفات الفنية لفسح المركبات

بطاقة املواصفات الفنية املوحدة للمركبات هتدف إىل تسهيل إجراءات فسح املركبات من خالل املنافذ 
اجلمركية يف الدول األعضاء، واليت ميكن أن تكون مرتبطة مباشرًة وبشكل إلكتروين مع برنامج شهادات 
املطابقة اخلليجية وذلك لتوحيد بيانات الفسـح بـني دول جمـلس التـعاون، وحتـتوي بطاقة املواصـفات 
الفنية على معلومات املركبة اليت يتم الفسح بناًء عليها، ولضمان عدم حدوث أخطاء يف إدخال بيانات 
املركبة سوف يتم العمل على استكمال ربطها مباشرة مع النظام اإللكتروين لشهادات املطابقة اخلليجية 

للمركبات (ُمطابق) بعد التنسيق مع اجلهات ذات العالقة

التعريفات:

هي بطاقة حتتوي على املعلومات الفنية اليت مت تصنيع املركبة بناءً 
عليها وُتستخدم لغرض فسح املركبة من خالل املنافذ اجلمركية.

بطـاقة املواصفات الفنية
لفسح املركبات

هو رقم تسلسلي خاص جبهة الفسح. رقم البطاقة اجلمركية

هو اليوم والشهر والسنة اليت يتم فيها إصدار البطاقة. التاريخ:

هو الرقم املرجعي لشهادة املطابقة اخلليجية للمركبة.
(����������مثال: (�

���

هو اسم املنشأة املسئولة عن إنتاج املركبة.

) شــركــة فـيـات كرايسلر األمريكية للسيارات.�	�������مـثـال: (

هو حتديد الغرض الذي صنعت له املركبة. وتنقسم إىل عدةأصناف:
(سيارة ركوب – � �������� �)، (سيارة متعددة األغراض – ��������������������)، 

(حـافـلة - ���)، (شــاحـنة – �����)، مركـبة غـيـرمـكــتمـلـة (�����������������)،
. (�� ������قاطرة (���� ��)، هيكل وكابينة (� 

������
����اسم الصانع 

����	�صنف املركبة �  �
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التعريفات:

االسـم التعـريفي التـجاري للمـركبة ويتكون من ثـالث أمساء هي:
١- العالمة التجارية - � ��: وهـي االسـم املميـز للشركة الصانعة.

مثال: (لكزس – �����)، (فورد – ���
)، (يب ام دبليو – ���)، (تويوتا –  �����)، 
(هوندا –  ���)، (إنفينييت – ������)

٢- االسم التجاري – �� �� ��������: االسـم التعـريفي للمركبة 
جتاريا ًوالصادر من الشركة الصانعة.

مثال: (الند كروزر – ��������� �)، (أكورد – �����	)، (أكسنت – ����	).
٣- الطـراز الفرعي – �������������: هـو الـرمـز الـذي يـمــيز فــئـات 

املركبات اليت حتمل نفس االسم التجاري.
�������� ،� ������� ،� ���� ،� ����� ،� ���� ،� ���� مثال: 

الطراز - ����

هو الشكل التصميمي اخلارجي للمركبة.
  ،(�����مثال: (سيدان –  ���)، (كوبيه – �����)، (فان –  �)، (بيك أب – ��

(هاتش باك – �� ���� �)

هي الفترة اليت تـبدأ من إنتاج مـوديل جديد وتستمر حىت تقدمي 
موديل آخر. هذه الفترة جيب أال تزيد عن � شهًرا تنتهي بنهاية 

الشهر األخري من العام التقوميي لسنة الطراز.
 ميكن أن يبدأ إنتاجه مع بداية يناير ���م على أال ينتج بعد هناية �مثال: موديل�

العام 2020م.

نوع اهليكل �
���������

سنة الطراز (املوديل) 
��������� �

هو تاريخ بداية إنتاج الطراز معربًا عنه بالشهر/ السنة. تاريخ اإلنتاج 
����
���������

الدولة اليت يتم فيها إنتاج املركبة. �����بلد اإلنتاج � �
�������
�����
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التعريفات:

هو اللون األساسي لطالء اهليكل اخلارجي للمركبة.
مثال: (أزرق – ����)، (أمحر – ���)، (أصفر – ������)، (أبيض – �����)، .......�

����اللون���

هو الرقم املميز للمركبة والذي ميكن من خالله معرفة الدولة 
املصنعة وسنة الصنع وتسلسل الطراز.

*******3C6JR7AT*J :مثال

هو وزن املركبة بأقصى محولة هلا ويكون الوزن بوحدة الكيلوغرام 
.(��)

رقم�اهليكل���������

الوزن�األقصى�للمركبة
 ��

هو وزن املركبة وهي فارغة من احلمولة ويكون الوزن بوحدة الكيلوغرام
.(��)

الوزن�الفارغ�للمركبة�
������	����

يقصد به الوقود املستخدم أو الطاقة املستخدمة لتشغيل املحرك.
مثال: (جازولني – ����� �)، (ديزل – ������)، (غاز مسال – ���)، (غاز مضغوط 

�)، (هجني – ������)، (كهربائي – ��������)�� –

نوع�املحرك��
��	���������

هي قدرة املحرك على توليد طاقة التشغيل وتكون بوحدة الكيلو 
واط (��).

����قدرة�املحرك���
��	��������

حجم األسطوانة الداخلي اليت يزحيه املكبس داخل املحرك وتقاس 
بوحدة السنتيميتر املكعب (��).

سعة�املحرك������	���
������
�����

ويقصد به عدد الركاب الذي ميكن نقلهم داخل املركبة باإلضافة 
إىل السائق.

عدد�الركاب���السائق��
��������������	��

������

عدد أبواب املركبة. عدد�األبواب�������
�������
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اسم الدولة

������
����

����	���

�����

����������

����������

����
����������

�����

 ����	��

��	����������
�������

��

��	���������

�������������	�������

���������

��������������
�����

���������� ����

�������	����	��

������	�������������

����������������

������������

�����������������
������������������������

���������

بطاقة املواصفات الفنية للفسح املركبات

اسم الصانع:

صنف املركبة:

الطراز:

نوع اهليكل:

سنة الطراز(املوديل):

من شهر:تاريخ اإلنتاج:

العالمة التجارية -االسم التجاري- الطراز الفرعي

الوزن الفارغ للمركبة(كغم):

قدرة املحرك(كيلو واط):

عدد اإلسطونات:

عدد األبواب:

سنة:

بلد اإلنتاج:

اللون:

رقم اهليكل:

الوزن األقصى للمركبة(كغم):

نوع املحرك:

سعة املحرك(سنتيمتر مكعب):

عدد الركاب+السائق:

التاريخ:

رقم البطاقة:

شعار اجلهة

نموذج لبطاقة المواصفات الفنية 
لفسح المركبات والدراجات النارية
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نموذج لبطاقة تسجيل 
المركبات والدراجات النارية

اسم الدولة واجلهة املسؤولة

اسم املالك:

رقم اللوحة:نوع التسجيل:

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

بلد االنتاج:

اللوان:

نوع املحرك:

تاريخ االنتهاء:الرقم التسلسي:

الوزن الفارغ للمركبة(كغم):الوزن األقصى للمركبة(كغم):

عدد الركاب + السائق:

سنة الطراز(املوديل):

هوية املالك:

شعار اجلهة املسؤولةبطاقة تسجيل املركبة

���������رقم اهليكل                   :
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نموذج بيان المواصفات الفنية لفسح ا�طارات

فئة اإلطار
���������

نوع اإلطار
����

بلد الصنع

���������
����
�صنف اإلطار���

������
العالمة التجارية
���������

اسم الصانع
������
���

رقم شهادة
املطابقة اخلليجية

�������
التسلسل
���
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خامس�: المرفقات ا�يضاحية
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يشمل برنامج شهادات المطابقة الخليجية ا�نواع التالية من المركبات: 

مرفق �: أنواع من المركبات المشمولة بنظام شهادات المطابقة الخليجية (ُمطابق)

�������	����سيارات الركوب �

�������	�����
سيارات الركوب 

���
��
شاحنة

���
���������
رأس قاطرة 

���	�����
الشاحنات اخلفيفة ��

���	�����
��
الشاحنات اخلفيفة 

���
�� والثقيلة

���احلافالت الصغرية واملتوسطة والكبرية ����

�������
احلافالت 

������������������
املركبات متعددة األغراض  ����

���
�����������رأس قاطرة ����������� واهليكل والكابينة 

���
������������
مركبات غري مكتملة ����

���
������������
����
مركبات غري مكتملة 

������������������
����
املركبات متعددة األغراض

�������������
هيكل وكابينة 
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مرفق �: أنواع ا�طارات المشمولة بنظام شهادة المطابقة الخليجية (ُمطابق)

�������	���������� إطارات سيارات الركوب  

�������	����������
  إطارات سيارات الركوب 

���	�����
������� إطارات الشاحنات اخلفيفة  

���
��������������إطارات الشاحنات الثقيلة واحلافالت ���

������������������ اإلطارات االحتياطية املؤقتة

���������� إطارات الرمال (البالون)

����� إطارات اخلدمة خارج الطرق 

�����
�
��������������
���������������
��������

إطـارات الـدراجات النـارية ذات 
العجلتني او ثالت عجالت واليت

تستخدم للطرق املعبدة 

���������������� إطارات الدراجات النارية واليت
تستخدم خارج الطرق املعبدة

���	�����
�������
إطارات الشاحنات اخلفيفة

�

�

�

�

�

�

�

�

يشمل برنامج شهادات المطابقة الخليجي ا�نواع التالية من إطارات المركبات: 

أنواع ا�طارات:
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������������
إطارات احلافالت

���
�������
إطارات الشاحنات الثقيلة

�����������
إطارات الرمال ( البالون)

����������
إطارات للخدمة خارج

 الطرق 

�����
�
��������

إطارات دراجات نارية ذات 
العجلتني او ثالث عجالت 

����و�����
إطارات الدبابات الصحراوية 
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الدراجات النارية من نوع (������) ذات العجلتين وثالث عجالت      

مرفق �: أنواع الدراجات النارية المشمولة بنظام شهادة المطابقة الخليجية (ُمطابق)

صغرية احلجم.
ذات عجلتني أو ثالث عجالت.

احلد األقصى مقعدين (مقعد للسائق، وآخر لراكب واحد فقط).
ال تستخدم يف الطرقات السريعة.

السرعة القصوى �� كم/س.
السعة القصوى �� سم

املميزات:

الدراجات النارية من نوع (���) للبالغين وا�طفال 

تــأيت�بأحجام�خمتلفة��
ذات�أربــع�عجالت�

احلــد�األقصــى�مقعديــن��مقعد�للســائق،�وآخــر�لراكب�واحد�فقط��
ال�تســتخدم�يف�الطرقــات�املعبدة�

ال�حتتــوي�علــى�مقود��

املميزات:
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���) ذات العجلتين وثالث عجالت      �
�
الدراجات النارية (���

مرفق �: أنواع الدراجات النارية المشمولة بنظام شهادة المطابقة الخليجية (ُمطابق)

كبرية احلجم.
ذات عجلتني أو ثالث عجالت.

احلد األقصى مقعدين (مقعد للسائق، وآخر لراكب واحد فقط).
تستخدم يف الطرقات السريعة.

السرعة القصوى أكرب من �� كم/س.
السعة القصوى أكرب من �� سم³.

املميزات:

الدراجات النارية من نوع (���) 

تــأيت بأحجام خمتلفة.
ذات أربع عجالت.

ال تســتخدم يف الطرقــات املعبدة.
حتتــوي على مقود

املميزات:
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مرفق �: شكل ومحتويات بطاقة اقتصاد الوقود في المركبات تخص
فقط المركبات ذات الوزن ا�قصى ���� كغم أو أقل

امس املصانع

طراز املركبه

اقتصاد الوقود

نوع الوقود

اقتصاد الوقود

فئة املركبة

إزالة أو تغطية أو إتالف هذه البطاقة قبل البيع ويعرض املالحقة القانونية

سنة املوديلرمق الهشادة اخلليجية

� �� �������� ��

�������� �

������������

��������

���������

����

	��� ��


��������


����������

��������������������� � ���������� ����������� ����������� �������� �

���������� ��

����

���������


����������

������

ممتاز

جيد جدًا

جيد

متوسط

يسء

يسء جدًا

طراز املركبة

اسم الشركة 
الصانعة

كفاءة الطاقة

مستوى كفاءة
الطاقة يف 

املركبة رمز االستجابة
السريعة

���������
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مرفق �: شكل ومحتويات بطاقة اقتصاد الوقود والتماسك على ا�سطح
الرطبة ل£طارات

	

�

� ����

�

�




ممتاز

جيد جدًا

جيد

متوسط

يسء

يسء جدًا

��������

إزالة أو تغطية أو إتالف هذه البطاقة قبل البيع ويعرض املالحقة القانونية

كفاءة الطاقةالمتاسك عىل السطح الرطب

��������������������� � ���������� ����������� ����������� �������� �

�	��
	������

��	��

�	�����

�	���������
��������������������	���	� العالمة التجارية

��� ��

���������

التماسك على
السطح الرطب

اسم الشركة
الصانعة

قياس اإلطار

مستويات كفاءة
 الطاقة

كفاءة الطاقة

رمز االستجابة
السريعة
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وهي العالمة اليت عادة ما جتدها على املنتج.  العالمة التجارية 

وفيه يتم بيان اسم الشركة الصانعة للمنتج. اسم�املصنع
������
���

وهو البلد األساسي للشركة الصانعة بلد املنشأ

وهو البلد الذي أنتجت فيها املركبة. بلد اإلنتاج

طراز املنتج وعادة ما حيوي اسم املنتج التجاري وبعض مواصفات 
املنتج العامة من قبيل شكله وخواصه العامة.

الطراز - ����

هو رقم مييز كل مركبة، ميكن من خالله معرفة الدولة املصنعة 
وسنة الصنع وتسلسل اإلنتاج، يتكون من سبعة عشر خانة حيث أن 
اخلانة التاسعة تشري إىل رقم املراجعة (�����������) واخلانة 
العاشــرة تشــري إىل ســنة طراز (موديل) املركبة (� ��������) 

ويوجد يف األماكن التالية:
أ- املركبات ذات الوزن األقصى ���� كغم أو أقل مثل سيارات الركوب ومركبات 

النقل  اخلفيف:
     يف اجلهة اليسرى حتت الزجاج األمامي للمركبات.

     يف لوحة البيانات اخلليجية املوجودة على حافة أو قائم باب السائق.
     حتت غطاء املحرك او يف الصندوق اخللفي للمركبة ويكون باختيار من قبل الشركة     

     املصنعة
ب- املركبات ذات الوزن األقصى أعلى من ���� كغم، مثل الشاحنات:

     يف اجلهة اليسرى حمفورًا على هيكل املركبة.
     يف لوحة البيانات اخلليجية املوجودة داخل مقصورة القيادة

الرقم�املميز
����������

بشكل عام تحتوي شهادات المطابقة على المعلومات التالية:

مرفق �: محتويات شهادة المطابقة الخليجية للمركبات الجديدة 

��
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الفترة اليت تبدأ من اإلنتاج األول ملوديل جديد وتستمر حىت تقدمي 
موديل آخر. هذه الفترة جيب أال تزيد عن � شهًرا تنتهي بنهاية 
الشهر األخري من العام التقوميي لسنة الطراز، فعلى سبيل املثال موديل 
 ميكن أن يبدأ إنتاجه مع بداية يناير ���م على أال ينتج بعد ��

م.�هناية العام �

سنة�الطراز��املوديل�
�����������

هو تاريخ بداية إنتاج املوديل وُيحَدد بالشهر والسنة. ����
تاريخ�اإلنتاج���
������������

إمــا تـكـون سيـارة ركـوب (� �������� �) أو سيـارة ركـوب مـتعـددة 
األغراض (�������������� ��������������) أو شاحنة (�����)
س قـاطـرة (���� ��) أو مـركـبـة غـيـر مـكـتـمـلـة (��������� أو رـأ

.(��������) أو حافلة (��

����	�صنف�املركبة��

حمرك برتين (����� �) أو حمرك ديزل (������) أو حمرك 
هجني (������) أو حمرك غاز (��������) أو هيدروجيين 

(�������) أو كهربائي (����������������).

نوع�املحرك����	��

وهو الرقم التسلسلي للشهادة يف النظام اإللكتروين لشهادات املطابقة 
اخلليجية (ُمطابق)، حيث ميكن الرجوع هلذا الرقم للتأكد من صحة 

املعلومات الواردة يف الشهادة وأهنا غري مزورة.

�رقم�الشهادة��������

وهو رمز التتبع للشهادة، ويستعمل هذا الرمز بعد قراءته من قبل 
تطبيقات اهلواتف النقالة لنقلك للموقع اإللكتروين هليئة التقييس 

اخلليجية للتأكد من صحة الشهادة وأهنا غري مزورة.

�رمز�االستجابة�
السريعة�������
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مرفق �: نموذج شهادة المطابقة الخليجية للمركبات الجديدة

الشركة الصانعةالعالمة التجارية

بلد املنشأ
بلد اإلنتاج

رقم الشهادة

تاريخ اإلنتاج

رمز االستجابة
السريعة

���������

كفاءة استهالك
الوقود

الطراز

الرقم املميز

سنة الطراز

نوع املركبة

نوع املحرك

ختم قبول
الطراز وتارخيه
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مرفق �: نموذج لمحتويات شهادة المطابقة الخليجية ل£طارات الجديدة  

رقم الشهادة

رمز االستجابة
السريعة

���������

الشركة الصانعة

صنف اإلطار

بلد اإلنتاج

قياس
اإلطار

ختم قبول 
الطراز وتارخيه

الـتــمـاســك عــلـى
الـسـطـح الـرطــب

ومقامة الدوران

فترة اإلنتاج

العالمة التجارية
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مرفق �: نموذج لمحتويات شهادة المطابقة 
الخليجية للدراجات النارية  

رقم الشهادة

رمز االستجابة
السريعة

���������

بلد اإلنتاج

تاريخ اإلنتاج

الشركة الصانعة

العالمة التجارية

بلد املنشأ

الطراز

سنة الطراز

فئة الدراجة

نوع املحرك

ختم قبول 
الطراز وتارخيه
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مرفق ��: نموذج لمحتويات شهادة المطابقة الخليجية
�طارات الدراجات النارية 

رقم الشهادة

رمز االستجابة
السريعة

���������

فترة اإلنتاج

العالمة التجارية
بلد الصنع

الشركة الصانعة

))

صنف اإلطار

تاريخ التصديق

ختم قبول 
الطراز وتارخيه

قياس اإلطار
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�� عبر تطبيقات الهواتف الذكية��مرفق ��: آلية قراءة رمز االستجابة السريعة ���
�� يف تطـبـيق الكـامريا ملعظم اهلـواتف النـقـالة��تـتـوفر خدمة قراءة رمز االستجـابة السـريعة ���

احلديثة، أو قم بتثبيت أحد تطبيقاهتا املتوفرة جمانًا من متجر أبل أو جوجل.
�� يف شهادة أو لوحة املطابقة. ��صوب الكامريا أو افتح الربنامج املثبت وصوب القارئ على رمز ���

يف حال استكمال القراءة، سيأخذك التطبيق مباشرة إىل املوقع اإللكتروين هليئة التقييس اخلليجية
لقراءة الشهادة املصورة.

تأكد أن مصدر املعلومات هو موقع هيئة التقييس الرمسي  �������������
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