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Jan, 2021

يستطيع املستخدم الوصول للوحة املعلومات الرئيسية عن طريق الضغط على "Dashboard" من 
القائمة العـلوية يف الصفحة الرئيسية للنظام والذي يظهر بعد القيام بتـسجيل الدخول، أو من

خالل الضغط على "cers Dashboard�GCC O" كما يظهر أدناه.

تسجيل الدخول ولوحة المعلومات الرئيسية

يتـم حتـويل املـستخـدم إىل صـفـحة لوحة املعلومات الرئيـسية للنظام. 
هـذه الصـفحة تظـهر البيانات اليت يستـطيع املفوضني االطالع عليها كما هو موضح أدناه.

أن كأنت الصـفحة خمـتلفة عما يظهر أدناه فيجب التواصل مع هيئة التقييس ملراجعة صالحيات
املستخدم.
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حتتوي لوحة املعلومات على 4 أقسام يستطيع املفوضني االطالع عليها والبحث فيها:
   بيانات شهادات املُطابقة اخلليجية للمركبات واإلطارات والدراجات النارية 

   بيانات بطاقات كفاءة الطاقة للمركبات واإلطارات 
 (VINs أرقام الشاسيه أو الـ) األرقام املميزة للمركبات   

   بيانات االستدعاءات 

ُتلزم هيئة التقييس الصناع بإدخال البيانات الفنية للمركبات واإلطارات والدراجات النارية يف
مناذج خاصة لشهادات املُطابقة اخلليجية وإرفاق تقارير االختبار الالزمة ليتم دراستها من قبل

املهنـدسني املختـصني مث إصدار الشـهادة آليًا من النـظام بصيـغة موحدة.  أدناه مناذج عن بعض 
شـهادات املُـطابقة اخلليجية يظهر فيها رقم الشـهادة CCR No وهو رقم مـميز لكل شـهادة ُمطابقة
خليـجية، ورمز االستجابة السريع QR Code للتـحقق من صحة بيانات الشـهادة باستخدام األجهزة

الذكية، واخلتم اخلاص هبيئة التقييس على الشهادات املقبولة.

أوًال: شهـادات الُمطابقة الخليجية
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يستطيع املفوضني من الدول األعضاء الوصول لشاشة استعراض شهادات املُطابقة بالضغط على
�Certi" من لوحة املعلومات الرئيسية للنظامcates" 

تظهر صفحة شهادات املُطابقة اخلليجية الشهادات املعتمدة أو املرفوضة من هيئة التقييس.
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يف هذه الصفحة يستطيع املستخدم االطالع والبحث عن شهادات املُطابقة وُيمكنه تصفية نتائج
البحث بالعوامل التالية:

.CCR No رقم الشهادة    
.Type Information معلومات الطراز    

.Model Year سنة الطراز    
    نوع الشهادة

Motor Vehicles املركبات            
Motorcycles, UTV, ATV بأنواعها Motor Cycles الدراجات النارية           

           اإلطارات Tyres بأنواعها املختلفة أيضا ًًا 
.Manufacturer اسم الصانع    

.Production Country دولة اإلنتاج    
.Decision تاريخ املوافقة على الشهادة    

تظهر صفحة شهادات املُطابقة اخلليجية الشهادات املعتمدة أو املرفوضة من هيئة التقييس.
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يـستـطيـع املستـخدم حتـمـيل وثـيـقـة اإلقـرار املـوقـعـة مـن قبل الصـانـع RGCCA بالضـغط على 
 RGCCA األيقونة اخلضراء يف العمود
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بعد دراسة الشهادة واملوافقة عليها من هيئة التقييس يطلب من الصانع حتميل الشهادة املقبولة
وإضافة اخلتم والتوقيع على الشهادة ومينح فرصة للقيام بذلك. ُيمكن متييز الشهادات اليت مت
إضافة ختم وتوقيع الصانع عليها بوجود رابط على بيانات الطراز وبالضغط عليه ُيمكن حتميل
ملـف الشـهادة مع اخلتم والتوقيع (غالباًًايوجد عدة شهادات يف نفـس املـلف تسهـيًال على الصانع 

حيث يقوم بتوقيع دفعة من الشهادات وحتميلها مرة واحدة)
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إذا كأنت الشهادة ال حتتوي على رابط هذا يعين أن الشهادة مل يتم توقيعها وختمها بعد وتظهر 
كالتايل:
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ُيصدر نظام شهادات املُطابقة اخلليجي آليا ًبطاقات كفاءة الطاقة للمركبات واإلطارات املقبولة
وفقا ً للوائـح الفنـية اخلليـجية اخلاصـة بذلك.

ُتلزم اهلـيئة الصناع بتثـبيتها على منـتـجاهتم املصدرة إىل الدول األعضاء. 

لعرض بطاقات كفاءة الطاقة اخلاصة باإلطارات أو املركبات يتم اختيار Labels من لوحة املعلومات
اخلاصة الرئيسية للنظام واالختيار ما بني اإلطارات أو املركبات كالتايل

أدناه مناذج عن هذه البطاقات:

ثانيا: بطاقات كفاءة الطاقة ل�طارات والمركبات
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ممتاز

جيد جدًا

جيد

متوسط����

يسء

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

كفاءة الطاقةالمتاسك عىل السطح الرطب
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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
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ممتاز

جيد جدًا

جيد

متوسط

بزنين

يسء

يسء جدًا

CHERY AUTOMOBILE CO.,LTD

2021

Gasoline Euro IV

17.9 km/L

Passenger Car

CHERY Arrizo 6 Pro SQR7155M1DT9 1.5L Sedan FWD 4Doors
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بطاقة كفاءة الطاقة للمركبات

١- ُيمكن تصفية النتائج عن طريق البحث بواسطة
 Label No رقم البطاقة     

Model Year سنة الطراز     
 Type بيانات الطراز     

 Manufacturer اسم الصانع     
 Engine نوع املحرك     

 FE Class تصنيف املركبة يف اقتصادية الوقود     
 FE Grade تقييم اقتصاد الوقود للمركبة     


