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تقديم

يه�دف الدلي�ل الت�ايل اإىل تثقي�ف امل�ص�تهلك اخلليج�ي ح�ول اأه�م املتطلب�ات الت�ي ميك�ن الرج�وع له�ا قبل ال�ص�روع ب�ص�راء 
�ص�يارة اأو اإط�ارات اأو دراج�ة ناري�ة، وُيعن�ى الدلي�ل باإر�ص�اد امل�ص�تهلك للتحق�ق من توفر �ص�هادة مطابق�ة خليجية م�صادق 

عليه�ا للط�راز، كم�ا ُيعن�ى باإعان�ة امل�ص�تهلك عل�ى فه�م حمتويات �ص�هادة املطابقة واملل�صق�ات التعريفي�ة ذات ال�صلة. 

نطاق عمل الدليل:

ُيعنى هذا الدليل الإر�صادي بالإجابة على الأ�صئلة التالية: 
1- كيف ي�صتطيع امل�صتهلك التاأكد من تواجد �صهادة مطابقة خليجية للطراز؟

2- كيف يتمكن امل�صتهلك من قراءة وفهم �صهادة املطابقة واملل�صقات التعريفية؟
3- كيف يراجع امل�صتهلك م�صداقية �صهادة ويقارنها مع مل�صقات املطابقة ذات ال�صلة؟ 

الوصي على الدليل:

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

رقم النسخة والتحديث:

ن�صخة رقم )1(، حتديث رقم )1(: 2018 م.
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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�صلطات املعنية باإدارة ومراقبة املنافذ اجلمركية.

  اإدارة املطابقة: الإدارة املعنية ب�صوؤون املطابقة للمنتجات يف هيئات اأو اإدارات املوا�صفات واملقايي�س يف دول املجل�س.
  املوا�صفات واملقايي�س: الهيئات اأو الإدارات املعنية ب�صوؤون املوا�صفات واملقايي�س يف دول املجل�س.

  املطابقة: مطابقة املنتج للوائح الفنية اخلليجية والوطنية ذات ال�صلة.
  الفح�س: فح�س ظاهري على املنتجات للتاأكد من تواجد بع�س ال�صرتاطات.

  املركبات: املركبات املدنية اجلديدة املخ�ص�صة لل�صري على الطرق، والتي تقع �صمن نطاق اللوائح الفنية اخلليجية 
ذات العلقة.

  الإطارات: اإطارات املركبات التي تقع �صمن نطاق اللوائح الفنية اخلليجية ذات العلقة.
  الدراجات النارية: الدراجات النارية التي تقع �صمن نطاق اللوائح الفنية اخلليجية ذات العلقة. 

  املرور: ال�صلطة املعنية بت�صجيل املركبات والدراجات النارية. 
  الف�صح: عملية الإفراج عن الب�صاعة من املنفذ اجلمركي. 

  �ص�هادات املطابقة اخلليجية: ال�ص�هادات التي يتم امل�صادقة عليها من قبل هيئة التقيي��س لدول جمل��س التعاون 
لدول اخلليج العربية وتفيد مبطابقة املنتج للوائح الفنية اخلليجية والوطنية ذات العلقة. 

  QR-CODE: رمز ال�صتجابة ال�صريعة وهو الرمز الإلكرتوين الدال على الرقم التتبعي ل�صهادة املطابقة اخلليجية 
املقبولة وحمتوياتها ويقع يف اأعلى �صهادة املطابقة اخلليجية، وكذلك يف بطاقة اقت�صاد الوقود. 

  CCR Number: الرق�م الت�صل�ص�لي ل�ص�هادات املطابق�ة اخلليجي�ة، وميك�ن التع�رف عليه من خلل رمز ال�ص�تجابة 
ال�ص�ريعة )QR-CODE(املو�صح يف بطاقة اقت�صاد الوقود. 
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  بطاقة اقت�صاد الوقود: مل�صق يو�صع على املركبات والإطارات يبني معلومات اأ�صا�صية عن املنتج، مثل الطراز، 
�صنة الطراز، نوع املحرك، وم�صتوى ا�صتهلك الوقود.

  لوح�ة مطابق�ة املركب�ة: مل�ص�ق يو�ص�ع عل�ى جان�ب ب�اب ال�ص�ائق اأو  قائ�م الدع�م اخلا��س ب�ه، يو�ص�ح البيان�ات 
الأ�صا�صية للمركبة والرقم املميز VIN اخلا�س بها، ويوؤكد فيه ال�صانع مطابقة املركبة للوائح الفنية اخلليجية والوطنية 

ذات العلقة.
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مقدمة: 

عزي�زي امل�ص�تهلك.. ال�ص�يارة و�ص�يلة املوا�ص�لت الأ�صا�ص�ية يف الع�امل، وبالرغ�م م�ن تق�دم تقني�ات املوا�ص�لت اإل اأن املوؤ�ص�رات 
تب�ني اأن ه�ذه الو�ص�يلة )ال�ص�يارة( �ص�تبقى اأ�صا�ص�ية عل�ى الأقل حتى امل�دى املنظور.

ونظ�رًا لك�ون ال�ص�يارة م�ن املنتج�ات املعق�دة هند�ص�يًا، وله�ا خماطر متع�ددة، كما اأن له�ا تاأثريًا كبريا يف ا�ص�تنزاف الطاقة غري 
املتجددة، وكذلك تلويث البيئة، فاإن الرقابة على هذا املنتج يعد اأولوية ق�صوى حلمايتك، وحماية البيئة التي نعي�س فيها جميعًا. 
كما اأن ال�صيارة منتج له متطلبات ت�صغيل و�صيانة قد تكون مكلفة اأحيانًا، ولذلك كله قامت هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون 
ل�دول اخللي�ج العربي�ة بو�ص�ع اآلي�ات رقاب�ة فري�دة م�ن نوعه�ا عل�ى م�ص�توى الع�امل، ته�دف اإىل التاأك�د م�ن اأن امل�ص�تهلك يف دول 
املجل��س ينع�م باأف�ص�ل و�ص�ائل احلماي�ة وال�ص�لمة اأثن�اء قي�ادة ال�ص�يارة اأو الدراج�ة النارية، وكذل�ك اأحدث التقني�ات التي توؤمن 

اأداًء نظيف�ًا للمح�رك وحم�دود ال�ص�رر عل�ى البيئ�ة، ويوافق املتطلبات الدولية يف هذا ال�ص�اأن. 
يف �ص�بيل كل ذل�ك، و�صع�ت هيئ�ة التقيي��س برنام�ج املطابق�ة اخلليج�ي لل�ص�يارات والإط�ارات والدراج�ات الناري�ة، وه�و برنام�ج 
قائ�م عل�ى اإق�رار ال�صان�ع ب�اأن منتجات�ه تطاب�ق اللوائ�ح الفني�ة ذات ال�صل�ة، وكذل�ك ي�ص�مل برنام�ج املطابق�ة زي�ارات ميداني�ة 
ل�ص�ركات �صناعة ال�ص�يارات والإطارات والدراجات النارية حل�صور اختبارات ال�ص�لمة املختلفة، كما ي�ص�مل الربنامج الطلع 
عل�ى تقاري�ر فني�ة وخمتربي�ة مف�صل�ة يقدمه�ا ال�صان�ع قبل ال�ص�ماح ل�ه بتوريد ال�ص�يارات اأو الإط�ارات اأو الدراج�ات النارية اإىل 

دول جمل��س التع�اون.
عزي�زي امل�ص�تهلك.. الدلي�ل ال�ذي ب�ني يدي�ك دلي�ل ه�ام، مب�ص�ط وحي�وي، ويه�دف اإىل م�ص�اعدتك على القي�ام بالختي�ار الأمثل 
لل�ص�يارة الت�ي اأن�ت بحاجته�ا، كم�ا يعرف�ك الدلي�ل عل�ى �ص�هادات املطابقة املختلفة، وما ه�ي حمتوياتها العام�ة، وكيف ميكن لك 
التاأكد من خلل بطاقة اقت�صاد الوقود يف ال�ص�يارات والإطارات من معرفة ا�ص�تهلك الوقود لل�ص�يارة، وكذلك مقدار مقاومة 
الإط�ار للدحرج�ة وعلق�ة ذل�ك كل�ه بكف�اءة ا�ص�تهلك الوق�ود يف ال�ص�يارة، كم�ا يعرف�ك ه�ذا الدلي�ل عل�ى الآلي�ات الت�ي ميكن�ك 
ا�ص�تعمالها للتاأك�د م�ن اأن ال�ص�يارة اأو الإط�ار اأو الدراج�ة الناري�ة الت�ي تن�وي �ص�راءها م�ن الأ�ص�واق هي منتجات اآمن�ة، ومطابقة 

للوائ�ح الفني�ة اخلليجية.
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ما هي األمور التي تضعها في اعتبارك قبل شراء سيارة جديدة؟

أوال: أدرس احتياجاتك وإمكانياتك بدقة:

تنت�ج م�صان�ع ال�ص�يارات ع�ص�رات الط�رازات، ول�كل ط�راز ق�درات واإمكاني�ات واخت�صا�ص�ات خمتلف�ة، كم�ا اأن كل ط�راز يلب�ي 
م�م ل�ص�رائح خمتلف�ة م�ن امل�ص�تهلكني، كم�ا اأن ط�رازات ال�ص�يارات �صمم�ت لتتنا�ص�ب م�ع بيئ�ات عم�ل  احتياج�ات مغاي�رة، و�صُ
مم للعمل ب�صكل  مم ليعمل يف املدن اأكرث، والأخر خلارج املدن اأو يف الطرق ال�صريعة، وبع�صها �صُ خمتلفة يف العامل، فبع�صها �صُ

م�م للعمل يف الطرقات غ�ري املعبدة.  اأف�ص�ل عل�ى الطرق�ات املعب�دة، وغريه�ا �صُ
بع��س ال�ص�يارات عائل�ي، واأخ�رى م�صمم�ة لتاأدي�ة مه�ام النق�ل للب�صائع، وغريه�ا، لذلك نن�صح�ك بالتفكري يف الأ�ص�ئلة التالية 

م�ص�بقًا قبل ال�ص�روع باختيار ال�ص�يارة و�صراوؤها:
1- هل ال�صيارة لل�صتعمال ال�صخ�صي اأوالعائلي؟  اأم ميكن ا�صتعمالها للحتياجني معًا؟  

2- ما هو احتياجك الأ�صا�صي لل�صيارة؟ مثل هل هي لإي�صال الركاب؟ اأم الب�صائع؟ اأم الثنني معا؟
3- هل �صت�صتعمل ال�صيارة يف املدن والتنقلت الداخلية ؟ اأم اأنك تنوي ا�صتعمالها على اخلطوط ال�صريعة والتنقلت البعيدة؟ 
4- هل هناك ا�ص�تعمالت اأخرى تنوي ال�ص�تفادة منها؟ كالرتحال يف ال�صحراء؟ اأو ا�ص�تعمالها للهوايات البحرية؟ اأو القيادة 

على املرتفعات اجلبلية؟
5- هل اأنت بحاجة ل�صتعمال �صيارة دفع رباعي؟ اأم تكفيك �صيارة دفع ثنائي؟
6- هل اأنت بحاجة ملحرك ذو عزم قوي؟ بحجم كبري؟ اأم متو�صط اأم �صغري؟

7- ماذا عن القت�صاد يف ا�صتهلك الوقود؟ وهل تعرف مقدار التكلفة الت�صغيلية لل�صيارة قبل �صرائها؟  
8- ماذا عن تكلفة ال�صيانة الدورية لل�صيارة؟ هل تنا�صبك؟ اأم اأنها تفوق قدرتك املالية؟ 

9- ما هو م�ص�توى الرفاهية والكماليات التي تريدها؟ اعتيادي، اأو متو�ص�ط اأو عايل؟ وهل اأنت فعل بحاجة لهذا امل�ص�توى من 
الكماليات؟ 

10- هل هناك اأي احتياجات خا�صة يف املركبة؟ اأو هناك ركاب من ذوي الحتياجات اخلا�صة؟ 
11- ما هي ميزانيتك املتوفرة ل�صراء ال�صيارة؟ 
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مثال: نبين لك كيفية االستفادة من هذه األسئلة عبر النموذج التالي:

»حممد متزوج واأب لثلثة اأطفال يرتاوح اأعمارهم ما بني اخلم�س والع�صر �صنوات.
ق�رر حمم�د اأن ي�ص�رتي �ص�يارة تنا�ص�ب احتياجات�ه يف الذه�اب اإىل العم�ل يومي�ا، غ�ري اأن حمم�د يح�ب 
ممار�ص�ة ريا�ص�ات البح�ر، كم�ا يذه�ب اأ�ص�بوعيا يف عطل�ة نهاي�ة الأ�ص�بوع م�ع عائلته اإىل ال�ص�اطئ ويجر 
مع�ه ق�ارب �صي�د �صغ�ري، وب�ني ف�رتة واأخ�رى يحت�اج حمم�د اإىل ال�ص�فر �ص�ريعا اإىل بل�د خليج�ي جم�اور 

ل�ص�راء بع��س الب�صائ�ع اخلفيف�ة لحتياج�ات عائلت�ه«.
يقود حممد ما يعادل 50 كم يوميًا يف ق�صاء حاجياته اليومية، بني الذهاب اإىل العمل وتو�صيل الأطفال 
اإىل املدار��س و�ص�راء بع�س احلاجيات من ال�ص�وق. ي�ص�تطيع حممد اأن يخ�ص�س ما يقرب من 15% من 

راتبه للإنفاق على ال�صيارة اجلديدة �صاملة تكلفة �صرائها و�صيانتها الدورية وتكلفة وقودها ال�صهري. 
فيا ترى ما هي ال�صيارة التي هي الأن�صب لل�صراء ح�صب حاجيات حممد؟ 
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نعود لألسئلة ونضعها في خانة مصفوفة لنرى ما هي النتيجة: 

احتياجات محمد  األسئلة  #

اإي�صال الركاب.
ا�صتعمال يومي للعمل ومتطلبات 

احلياة. 
ما هو احتياجك الأ�صا�صي لل�صيارة؟ هل هي لإي�صال الركاب؟ اأم الب�صائع؟ اأم 

الثنني معا؟
1

ا�صتعمال عائلي فقط.
هل ال�صيارة لل�صتعمال ال�صخ�صي اأوالعائلي؟ 

اأم ميكن ا�صتعمالها للحتياجني معا؟  
2

ب�صكل اأ�صا�صي ت�صتعمل يف املدن
هل �صت�صتعمل ال�صيارة يف املدن والتنقلت الداخلية ب�صكل اأ�صا�صي؟ اأم اأنك 

تنوي ا�صتعمالها على اخلطوط ال�صريعة والتنقلت البعيدة؟ 
3

الذهاب اإىل ال�صاطئ وا�صتعمالها 
يف جر مركب �صيد �صغري.

هل هناك ا�صتعمالت اأخرى تنوي ال�صتفادة منها؟ كالرتحال يف ال�صحراء؟ 
اأو ا�صتعمالها للهوايات البحرية؟ اأو القيادة على املرتفعات اجلبلية؟

4

اأحتاج اأحيانا ل�صيارة دفع رباعي 
بحكم الرمال املتواجدة يف 

ال�صاطئ
هل اأنت بحاجة ل�صتعمال �صيارة دفع رباعي؟ اأم تكفيك �صيارة دفع ثنائي؟ 5

عزم متو�صط هل اأنت بحاجة ملحرك ذو عزم قوي؟ بحجم كبري؟ اأم متو�صط اأم �صغري؟ 6
ا�صتهلك ما بني )جيد اإىل جيد 

جدا( للوقود، نظرًا حلاجتي 
لقيادتها مل�صافة 50 كم يوميًا 

تقريبًا.

ماذا عن القت�صاد يف ا�صتهلك الوقود؟ 
وهل تعرف مقدار التكلفة الت�صغيلية لل�صيارة 

قبل �صرائها؟  
7
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اأن تكون �صيانتها الدورية م�صمولة 
يف قدرتي على الإنفاق، وهي لتتعدى 

15% من مدخويل ال�صهري الكلي.
ماذا عن تكلفة ال�صيانة الدورية لل�صيارة؟ هل تنا�صبك؟ اأم اأنها تفوق قدرتك 

املالية؟ 
8

م�صتوى متو�صط من الرفاهية. ما هو م�صتوى الرفاهية والكماليات التي تريدها؟ اعتيادي، اأم متو�صط اأم 
عايل؟ وهل اأنت فعل بحاجة لهذا امل�صتوى من الكماليات؟ 

9

اإمكانية تواجد GPS نظرًا 
حلاجتي لل�صفر اإىل بلد خليجي 

جماور بني فرتة واأخرى.

هل هناك اأي احتياجات خا�صة يف املركبة؟ اأو هناك ركاب من ذوي 
الحتياجات اخلا�صة؟ 

10

حوايل 150000 ريال �صعودي ما هي ميزانيتك املتوفرة ل�صراء ال�صيارة؟ 11
بعد التحليل الأويل ال�صابق، من املمكن اأن تكون ال�صيارة الأمثل ملحمد هي باملوا�صفات والإمكانيات التالية:

�ص�يارة متو�ص�طة احلج�م، متو�ص�طة الع�زم، ذات دف�ع ثنائ�ي ميك�ن حتويل�ه اإىل رباع�ي، ل تزي�د قيمته�ا الكلي�ة ع�ن 150000 
ري�ال �ص�عودي، اقت�ص�اد الوق�ود فيه�ا م�ا ب�ني جي�د اإىل جي�د ج�دا اأي م�ا يع�ادل )12 - 15 كم/ل�رت(.
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دليل المستهلك
للمركبات والدراجات النارية واإلطارات

ثانيا: قارن بين المركبات المتوفرة التي تناسب احتياجاتك

تتيح لك الآليات املتوفرة يف نظام املطابقة اخلليجي املقارنة بني موا�صفات ال�صيارات الفنية ب�صكل اأف�صل، فعن طريق 
بطاقات اقت�صاد الوقود املتواجدة يف ال�صيارات اجلديدة، ميكنك ب�صهولة املقارنة والتقدير بني خمتلف ال�صيارات فيما 

يخ�س كفاءة ا�صتهلكها للوقود، كما ميكنك عمل ال�صيء نف�صه يف املقارنة بني خمتلف الإطارات قبل �صرائها.
ميكن�ك كذل�ك بع�د م�ص�ح رم�ز ال�ص�تجابة ال�ص�ريعة QR-Code عل�ى ال�ص�يارة اأو الإط�ار م�ن النتق�ال ب�ص�كل ف�وري اإىل 
املوق�ع الإلك�رتوين لهيئ�ة التقيي��س اخلليجي�ة للتاأك�د م�ن تواج�د ه�ذا الط�راز �صم�ن الط�رازات املقبول�ة يف دول املجل��س، 

ويتي�ح ل�ك ذل�ك الط�لع على �ص�هادات املطابق�ة بتفا�صي�ل فنية اأكرث.  
يف الأج�زاء التالي�ة م�ن الدلي�ل �ص�يتم تعريف�ك عزي�زي امل�ص�تهلك باأه�م املعلوم�ات التي ميكن لك اأن جتده�ا يف  بطاقات 

اقت�صاد الوقود لل�ص�يارات والإطارات، وكذلك املحتويات التي تهمك كم�ص�تهلك يف �ص�هادات املطابقة اخلليجية. 

شكل رقم )1( :

اختر المنتج األفضل بالنسبة الحتياجاتك 
وإمكاناتك

قارن بين مختلف المنتجات واحتياجاتك

تعرف على المعلومات المتواجدة في 
بطاقات اقتصاد الوقود وافهمها بعناية 

ادرس احتياجاتك وإمكانياتك بدقة

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
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ما هي شهادة المطابقة الخليجية؟ 

�ص�هادة املطابق�ة اخلليجي�ة ه�ي �ص�هادة تب�ني اإق�رار ال�صانع على نف�ص�ه ب�اأن املنتج )ال�ص�يارة، الإطار، الدراج�ة النارية( 
مطاب�ق للوائ�ح الفني�ة اخلليجي�ة ال�صادرة من هيئة التقيي��س لدول جمل��س التعاون ل�دول اخلليج العربية.

وتع�د �ص�هادة املطابق�ة اخلليجي�ة الدلي�ل الأ�صا�ص�ي ب�اأن ال�صان�ع ق�د الت�زم بتوف�ر متطلب�ات ال�ص�لمة وحماي�ة البيئ�ة 
اخلليج�ي. للم�ص�تهلك  الأ�صا�ص�ية  والحتياج�ات 

كما تعترب �ص�هادة املطابقة ملزمة على كل �ص�يارة واإطار ودراجة نارية جديدة ت�صدر لدول املجل��س، ويجب اإبرازها اإىل 
ال�صلطات املخت�صة يف اجلمارك اأو جهات الف�صح قبل ال�صماح لهذه الب�صائع بالدخول اإىل الأ�صواق. 

كيف أتعرف على شهادة المطابقة الخليجية؟

يف الأ�ص�كال رق�م )2، 3، 5،4 ( �ص�ور ومن�اذج ل�ص�هادة املطابق�ة اخلليجي�ة لل�ص�يارات والإط�ارات والدراج�ات الناري�ة 
بالتوايل، مع بيان ملحتوى كل �صهادة. وب�صكل عام حتتوي �صهادات املطابقة على املعلومات التالية التي تهمك كم�صتهلك:

1. العلمة التجارية: وهي العلمة التي عادة ما جتدها على املنتج. 
2. ا�صم امل�صنع Manufacturer : وفيه يتم بيان ا�صم ال�صركة ال�صانعة للمنتج.

3. بلد املن�صاأ: وهو البلد الأ�صا�صي لل�صركة ال�صانعة.
4. بلد الإنتاج: وهو البلد الذي اأنتج فيه املنتج.

5. الط�راز Type: ط�راز املنت�ج وع�ادة م�ا يح�وي ا�ص�م املنت�ج التج�اري وبع��س موا�صف�ات املنت�ج العام�ة من قبيل 
�ص�كله وخوا�صه العامة.
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دليل المستهلك
للمركبات والدراجات النارية واإلطارات

6. الرق�م املمي�ز VIN number: ه�و الرق�م املمي�ز للمركب�ة  وال�ذي ميك�ن م�ن خلل�ه معرف�ة الدول�ة امل�صنع�ة و�ص�نة 
ال�صنع وت�صل�ص�������ل الطراز ويتك��������ون من �صبعة ع�صر خان��������ة حيث اأن اخلان�������ة التا�صعة ت�صي���ر اإىل رقم املراجع����ة 

)Check Digit( واخلانة العا�صرة ت�صري اإىل موديل املركبة )Model Year( ويوجد ف�ي اأماكن خمتلفة بح�ص�����ب 

اأنواع املركبات وكالتايل: 

المركبات أقل من 3.5 طن مثل سيارات الركوب وسيارات النقل الخفيف:

  يف اجلهة الي�صرى حتت الزجاج الأمامي للمركبات.
  يف لوحة البيانات اخلليجية املوجودة على حافة اأو قائم باب ال�صائق.

  حتت غطاء املحرك او يف ال�صندوق اخللفي للمركبة ويكون باختيار من قبل ال�صركة امل�صنعة.
المركبات أكثر من 3.5 طن مثل الشاحنات:

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

الدراجات النارية:

  يكون يف اجلهة الأمامية اليمنى لهيكل الدراجة.
  يف لوحة البيانات اخلليجية املوجودة على هيكل الدراجة. 

7. �صنة الطراز Model Year: ت�صمل ال�صهر وال�صنة التي اأنتج فيه املنتج.
8. رق�م ال�ص�هادة CCR No: وه�و الرق�م الت�صل�ص�لي لل�ص�هادة يف نظ�ام املطابق�ة اخلليج�ي، حي�ث ميك�ن الرج�وع لهذا 

الرق�م للتاأك�د م�ن �صحة املعلومات الواردة يف ال�ص�هادة واأنها غري مزورة.
التتب�ع لل�ص�هادة، ي�ص�تعمل ه�ذا الرم�ز بع�د قراءت�ه م�ن قب�ل  QR-Code: وه�و رم�ز  9. رم�ز ال�ص�تجابة ال�ص�ريعة 

تطبيق�ات الهوات�ف النقال�ة لنقل�ك ملوق�ع هيئ�ة التقيي��س اخلليجي�ة للتاأك�د م�ن �صح�ة ال�ص�هادة.
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محتويات شهادة المطابقة الخليجية للسيارات الجديدة
)نموذج(

شكل رقم )2( 

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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شكل رقم )3(

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

محتويات شهادة المطابقة الخليجية لإلطارات 
)نموذج(

دليل المستهلك
للمركبات والدراجات النارية واإلطارات
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شكل رقم )4(

 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

محتويات شهادة المطابقة الخليجية للدراجات النارية الجديدة  
)نموذج(
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شكل رقم )5(

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

محتويات شهادة المطابقة الخليجية إلطارات الدراجات النارية الجديدة
)نموذج(

دليل المستهلك
للمركبات والدراجات النارية واإلطارات
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هل يمكنني أن أّطلع على شهادة المطابقة الخليجية قبل أن أشتري السيارة أو اإلطار أو الدراجة 

النارية؟

لتخلي��س  وامل�رور  ال�ص�لع مث�ل اجلم�ارك  بف�ص�ح  العلق�ة  �ص�هادة املطابق�ة اخلليجي�ة اجله�ات املخت�ص�ة ذات  ت�ص�اعد 
ال�صيارات وت�صجيلها، وهي عادة ما تكون مرفقة مع امل�صتندات اخلا�صة  ب�صحنات ال�صيارات اأثناء ال�صترياد للدولة، اأو 
ميكن الطلع على اأهم املعلومات الفنية اإلكرتونيًا يف موقع هيئة التقيي�س اخلليجية بعد م�صح رمز ال�صتجابة ال�صريعة 

للبطاق�ة التعريفي�ة لكف�اءة ا�ص�تهلك الوق�ود ع�رب هاتف�ك النقال وع�رب التطبيقات املخ�ص�صة لهذا ال�ص�اأن.

ما هي البطاقة التعريفية الخاصة باقتصاد الوقودللسيارات؟

هو مل�صق يو�صع على ال�صيارة اجلديدة يعطي معلومات اأ�صا�صية عن املنتج ت�صاعد امل�صتهلك على اتخاذ القرار ال�صليم 
قبل ال�صراء، مثل كفاءة ا�صتهلك الوقود يف ال�صيارة؟ وما هو نوع الوقود امل�صتهلك؟ وما هو ا�صم الطراز لل�صيارة؟

كم�ا اأن املل�ص�ق علم�ة عل�ى مطابق�ة ال�ص�يارة للموا�صف�ات القيا�ص�ية اخلليجي�ة، وميك�ن ع�رب ق�راءة رم�ز ال�ص�تجابة 
ال�ص�ريعة النتق�ال اإىل موق�ع هيئ�ة التقيي��س اخلليجي�ة للط�لع عل�ى كام�ل تفا�صي�ل �ص�هادة املطابق�ة للط�راز. 
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دليل المستهلك
للمركبات والدراجات النارية واإلطارات

كيف أستطيع قراءة البطاقة التعريفية القتصاد الوقود في السيارة؟ وما هي محتوياتها 

األساسية؟ 

في الشكل رقم )6( نموذج للبطاقة التعريفية التي ستجدها على كل سيارة جديدة في دول مجلس 
التعاون، وتحتوي البطاقة على المعلومات التالية:

1. ا�صم ال�صانع: وفيه ا�صم ال�صركة امل�صنعة لل�صيارة.
2. طراز املركبة: ويحتوي ا�صم ال�صركة امل�صنعة ونوعية ال�صيارة بالإ�صافة اإىل بع�س ميزاتها اخلا�صة. 

3. موؤ�ص�ر اقت�صاد الوقود: وهو موؤ�ص�ر يبني مقدار ا�ص�تهلك الوقود يف ال�ص�يارة، ويقا��س هذا املوؤ�ص�ر بالكيلومرت 
ل�كل لي�رت وق�ود م�ص�تهلك، وه�ذا املوؤ�ص�ر مه�م ويعط�ي معلومات عن ما هي تكلفة ت�ص�غيل ال�ص�يارة وا�ص�تعمالها من 

قبل امل�صتهلك. 
4. نوعية الوقود امل�صتعمل يف املركبة: )بنزين اأو ديزل(.

بوا�ص�طة  قراءت�ه  طري�ق  ع�ن  امل�ص�تهلك  ي�ص�تطيع  ال�ذي  الرم�ز  وه�و   :QR-Code ال�ص�ريعة  ال�ص�تجابة  رم�ز   .5
تطبيقات الهاتف الذكي الرجوع اإىل قواعد البيانات يف موقع هيئة التقيي��س للتاأكد من تطابق �ص�هادة املطابقة، 

اأو للح�ص�ول عل�ى املزي�د م�ن املعلوم�ات الفني�ة حول ال�ص�يارة. 
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شكل رقم )6(

شكل ومحتويات البطاقة التعريفية القتصاد الوقود في السيارات الجديدة

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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دليل المستهلك
للمركبات والدراجات النارية واإلطارات

هل يجب أن تحتوي جميع السيارات الجديدة على البطاقة التعريفية القتصاد الوقود؟

بح�ص�ب اللوائ�ح الفني�ة اخلليجي�ة ل�دول جمل��س التع�اون، يج�ب اأن يك�ون هن�اك بطاق�ة تعريفي�ة تو�ص�ح اقت�ص�اد الوق�ود 
جلمي�ع املركب�ات ذات اخلدم�ة اخلفيف�ة )ل يزي�د ال�وزن الأق�ص�ى لها ع�ن 3500 كغم(، وميكن للم�ص�تهلك اأن يتاأكد من 

تواج�د ه�ذه البطاق�ات عل�ى زج�اج الناف�ذة يف املقعد خلف ال�ص�ائق. 

ماذا يقصد باقتصاد الوقود والتماسك على األسطح الرطبة لإلطارات؟ 

ل�كل اإط�ار مق�دار م�ن التما�ص�ك عل�ى ال�ص�طح الرط�ب، كلم�ا زاد متا�ص�ك الإط�ار على ال�ص�طح، كلم�ا كانت ال�ص�يارة اأكرث 
اأمان�ًا، ولك�ن اأك�رث ا�ص�تهلكًا للوق�ود نظرًا لزيادة مقدار الحتكاك مع ال�ص�طح، ولذلك يج�ب اأن يوؤخذ يف العتبار كفاءة 

ا�ص�تهلك الوقود للإطار. 

ما هو شكل ومحتويات بطاقة اقتصاد الوقود والتماسك على األسطح الرطبة لإلطارات؟

ه�و مل�ص�ق يو�ص�ع عل�ى الإط�ارات اجلدي�دة، وه�و يعط�ي معلوم�ات اأ�صا�ص�ية ع�ن الإط�ار ت�ص�اعد امل�ص�تهلك عل�ى اتخ�اذ 
الق�رار ال�ص�ليم قب�ل ال�ص�راء، م�ن قبي�ل م�ا ه�ي كف�اءة اقت�ص�اد الوق�ود عن�د ا�ص�تعمال الإطار يف ال�ص�يارة؟ وكذل�ك ما هو 
مق�دار التما�ص�ك للإط�ار اأثن�اء قيادت�ه عل�ى الأ�ص�طح الرطبة؟ كما اأن املل�ص�ق علمة على مطابقة الإط�ار للوائح الفنية 
اخلليجي�ة، ويحت�وي املل�ص�ق عل�ى رم�ز ال�ص�تجابة ال�ص�ريعة QR-Code وال�ذي ي�ص�تطيع امل�ص�تهلك عرب قراءت�ه يف هاتفه 
الذك�ي م�ن النتق�ال مبا�ص�رة اإىل موق�ع هيئ�ة التقيي��س للط�لع عل�ى ال�ص�هادة الأ�صلي�ة للإط�ار واملزي�د م�ن التفا�صي�ل 

الفني�ة عنه. 
انظر ال�صكل رقم )7(.
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شكل رقم )7(

شكل ومحتويات البطاقة التعريفية القتصاد الوقود والتماسك على األسطح الرطبة 

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 
والتماسك على 
األسطح الرطبة

قياس اإلطار

كفاءة الطاقة
التماسك على 
السطح الرطب

رمز االستجابة 
السريعة 

)QR Code(
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دليل المستهلك
للمركبات والدراجات النارية واإلطارات

سيارات الركوب
)Passenger Car(

الشاحنات الخفيفة
)Light Truck(

الحافالت
)Buses(

مركبة غير مكتملة 
)Incomplete Vehicle(

مركبات متعددة األغراض 
)MPV(

رأس قاطرة 
)Tractor Head(

هيكل وكابينة
)Chassis Cab(

شاحنة
)Truck(

)Multi-Purpose Vehicles( املركبات متعددة الأغرا�س )Passenger Car( صيارات الركوب�

)Chassis Cab( والهيكل والكابينة )Tractors Head( راأ�س قاطرة )Truck( والثقيلة )Light Truck( ال�صاحنات اخلفيفة

)Incomplete Vehicles( مركبات غري مكتملة )Buses( احلافالت ال�صغرية واملتو�صطة والكبرية

ما هي أنواع السيارات التي لها شهادات مطابقة خليجية؟ 

يشمل برنامج شهادات المطابقة الخليجية األنواع التالية من المركبات:
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ما هي أنواع اإلطارات التي لها شهادات مطابقة خليجية؟ 
ب�ص�كل ع�ام، كل اأن�واع ال�ص�يارات امل�ص�مولة بنظ�ام �ص�هادات املطابق�ة اخلليج�ي تت�م املطابق�ة كذل�ك عل�ى اإطاراته�ا، وبذلك ي�ص�مل نظام 

املطابق�ة اخلليج�ي الأن�واع التالي�ة من اإط�ارات املركبات: 
1. اإطارات �صيارات الركوب )Passenger Car Tyres( وهي اأكرث الأنواع ا�صتعماًل و�صيوعًا. 

.)Light Truck Tyres( 2. اإطارات ال�صاحنات اخلفيفة
.)Truck and Buses Tyres( 3. اإطارات ال�صاحنات الثقيلة واحلافلت

.)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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دليل المستهلك
للمركبات والدراجات النارية واإلطارات

ما هي أنواع الدراجات النارية المشمولة بنظام المطابقة الخليجي؟ 

هي ثالثة أنواع أساسية تشمل الدراجات التالية: 

      )Mopeds( 1 - الدراجات النارية من نوع
  �صغرية احلجم.

   ذات عجلتني.
   ل ت�صتخدم يف الطرقات ال�صريعة. 

   ال�صرعة الق�صوى 50 كم/�س .
   ال�صعة الق�صوى 50 �صي �صي .
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2 - الدراجات النارية من نوع )ATV( للبالغين واألطفال 
   تاأتي باأحجام خمتلفة.    

   ذات اأربع عجلت.
   ل ت�صتخدم يف الطرقات ال�صريعة )فقط الرمال او الطني(. 

   تت�صع لراكبني كحد اق�صى.
.)Handlebar( ل حتتوي على مقود   

)Motorcycles( 3 - الدراجات النارية
   كبرية احلجم. 

   ذات عجلتني.
    ت�صتخدم يف الطرقات ال�صريعة. 

   ال�صرعة الق�صوى اكرب من 50 كم/�س. 
   ال�صعة الق�صوى اكرب من 50 �صي �صي.
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دليل المستهلك
للمركبات والدراجات النارية واإلطارات

كيف أستطيع قراءة رمز االستجابة السريعة QR-Code عبر تطبيقات الهواتف الذكية؟  

رمز ال�ص�تجابة ال�ص�ريعة املتواجد يف �ص�هادات املطابقة اخلليجية وبطاقات اقت�صاد الوقود ي�ص�اعدك على الطلع على 
معلوم�ات متع�ددة ع�ن املنت�ج ال�ذي تن�وي �ص�راءه، �ص�واء كان �ص�يارة اأو دراج�ة ناري�ة اأو اإط�ارًا، كم�ا ت�ص�اهم ه�ذه العملية 
على ك�ص�ف اأي تزوير يف �ص�هادات املطابقة اخلليجية وت�صفي �ص�فافية عالية لك كم�ص�تهلك وكذلك للبائع، لكي ت�ص�تفيد 

م�ن هذه املي�زة عليك القيام مبا يلي:  
1- قم بتثبيت اأحد برامج قراءة QR-Code املتوفرة جمانًا من متجر اآبل اأو جوجل.

2- افتح الربنامج املثبت و�صوب القارئ على رمز QR-Code  يف �صهادة اأو مل�صق املطابقة. 
3- يف ح�ال ا�ص�تكمال الق�راءة، �ص�ياأخذك التطبي�ق مبا�ص�رة اإىل موق�ع هيئ�ة التقيي��س اخلليجية لقراءة ال�ص�هادة 

امل�صورة.
www.gso.org.sa 4- تاأكد اأن م�صدر املعلومات هو موقع هيئة التقيي�س الر�صمي
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خاتمة: 

 نأمـل أن يكـون فـي هـذا الدليـل المبسـط فائـدة لـك، كمـا نأمـل أن يسـاعدك على 

اختيـار المنتـج األنسـب الحتياجاتك. 

ال تتـردد فـي إيصـال أي مالحظـات أو اقتراحات لنا عبـر أرقام وطرق االتصـال المبينة، 

ونتمنى لك السـالمة. 

مع تحيات

إدارة المطابقة

هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية






