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بناًء على املادة التا�شعة من تنظيم الهيئة ال�شادر مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم 216 وتاريخ 
1431/6/17هـ، والتي تق�شي باأن: املجل�س هو ال�شلطة املخت�شة باإدارة �شوؤون الهيئة، وت�شريف 

اأمورها، ويتخذ جميع القرارات الالزمة لتحقيق اأغرا�شها يف حدود اأحكام هذا التنظيم. 
اعتمد جمل�س اإدارة الهيئة بالقرار رقم )02-2022/183/07( يف اجتماعه رقم )183( بتاريخ 

1443/06/10هـ، املوافق 2022/01/13م اللوائح الفنية التالية: 
1-   الالئحة الفنية للمركبات الهيدروجينية الوثيقة رقم )م.اإ.01-2-07-22-183(: 

تهدف هذه الالئحة الفنية اإىل حتديداملتطلبات االأ�شا�شية ل�شالمة املركبات التي تعمل 
بالهيدروجني،امل�شمولة يف جمال هذه الالئحة الفنية، وحتديد اإجراءات تقومي املطابقة التي يجب 

االلتزام بها قبل و�شع وعر�س هذه املركبات يف اأ�شواق اململكة، وذلك ل�شمان مطابقتها ملتطلبات 

االأنظمة واملوا�شفات القيا�شية ال�شعودية املعتمدة يف اململكة، و�شمان �شروط ال�شالمة للحفاظ على 
البيئة و�شحة و�شالمة امل�شتهلك وم�شتخدمي الطرق.

2-   الالئحة الفنية لل�شهاريج –اجلزء الثاين: �شهاريج نقل الغاز البرتويل امل�شال، الوثيقة رقم 
)م.اإ.02-02-07-22-183(.

تهدف هذه الالئحة اإىل حتديد املتطلبات االأ�شا�شية اخلا�شة ل�شهاريج نقل الغاز البرتويل امل�شال؛ 
امل�شمولة يف جمال هذه الالئحة، وحتديد اإجراءات تقومي املطابقة التي يجب على املوردين االلتزام 

بها، وذلك ل�شمان مطابقة هذا املنتج، واملحافظة على �شحة و�شالمة م�شتعملي الطرق.
واهلل املوفق،،،

وللمزيد من التفا�شيل ولالطالع على اللوائح الفنية املعتمدة ميكن الرجوع اإىل موقع الهيئة االإلكرتوين 
www.saso.gov.sa

اإلصدار األول

اللوائح الفنية ال�صعودية املعتمدة من جمل�س اإدارة الهيئة يف اجتماعه 
رقم )183( املنعقد بتاريخ 1443/06/10هـ

الالئحة الفنية للمركبات الهيدروجينية

متهيد

متا�شياً مع ان�شمام اململكة العربية ال�شعودية اإىل منظمة التجارة العاملية وفقاً لقرار جمل�س الوزراء رقم 
244 بتاريخ 1426/9/21هـ ب�شاأن املوافقة على وثائق ان�شمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية، وما 

يتطلب االأمر من التزام اململكة مبواءمة اأنظمتها ذات العالقة مبا يتما�شى مع مبادئ اتفاقيات املنظمة، 
خا�شة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة )TBT( التي تق�شي بعدم و�شع ا�شرتاطات فنية غري �شرورية 

اأمام ان�شياب ال�شلع بني الدول االأع�شاء، وعدم التمييز بني املنتجات ذات املن�شاأ املختلف من حيث 
اال�شرتاطات الفنية وطرائق تقومي املطابقة، وذلك من خالل اإ�شدار لوائح فنية ت�شمل املتطلبات االأ�شا�شية 

امل�شروعة وتوحيد اإجراءات العمل . 
وبناًء على املادة الثالثة )فقرة -1( من تنظيم الهيئة ال�شعودية للموا�شفات واملقايي�س واجلودة ال�شادر 

بقرار جمل�س الوزراء رقم 216 بتاريخ 1431/6/17هـ، املوافق 2010/5/31م، وذلك باأن تتوىل الهيئة 
»اإ�شدار موا�شفات قيا�شية �شعودية واأنظمة واأدلة اجلودة وتقدمي املطابقة، تتوافق مع املوا�شفات 

القيا�شية واالأدلة الدولية، وحتقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العاملية يف هذا املجال، وتكون 
متوافقة مع ال�شريعة االإ�شالمية وحمققة مل�شالح اململكة«.

وا�شتنادًا اإىل املادة الرابعة )فقرة -2( من تنظيم الهيئة ال�شعودية للموا�شفات واملقايي�س واجلودة 
ال�شادر بقرار جمل�س الوزراء رقم 216 بتاريخ 1431/6/17هـ، املوافق 2010/5/31م، وذلك باأن تتوىل 

الهيئة. “اإ�شدار لوائح اإجراءات تقومي املطابقة لل�شلع واملنتجات واخلدمات طبقاً للموا�شفات القيا�شية 
التي تعتمدها”.

وبناًء على املادة ال�شاد�شة )فقرة -1( من تنظيم الهيئة ال�شعودية للموا�شفات واملقايي�س واجلودة 
ال�شادر بقرار جمل�س الوزراء رقم 216 بتاريخ 1431/6/17هـ، املوافق 2010/5/31م، وذلك باأن تتوىل 

الهيئة »مع مراعاة ما ورد في املادة )الرابعة( من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي املرجع 
في اململكة في كل ما يتعلق باملواصفات القياسية، وإجراءات تقومي املطابقة، ومنح 

عالمة اجلودة والقياس واملعايرة، وعلى جميع القطاعات احلكومية واخلاصة االلتزام 
باملواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها«.

وحيث اإن املوا�شفات القيا�شية للمنتجات امل�شمولة يف اإحدى اللوائح تعترب اأ�شا�شاً ملطابقة تلك املنتجات 
للمتطلبات االأ�شا�شية لل�شالمة يف الالئحة الفنية املحددة. 

فقد قامت الهيئة باإعداد هذه الالئحة الفنية. 
ملحوظة: هذا التمهيد وجميع املالحق لهذه الالئحة الفنية جزء ال يتجزاأ منها.

المادة )1(
املصطلحات والتعاريف

1/1   تكون للم�شميات والعبارات اأدناه والعبارات االأخرى الواردة يف هذه الالئحة الفنية -عند تطبيق 
بنودها- الدالالت واملعاين املبينة اأمامها، اأو الواردة يف االأنظمة واللوائح والقرارات املعمول بها يف 

الهيئة مامل يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك.
اململكة: اململكة العربية ال�شعودية.

اجلهات الرقابية: هي اجلهة / اجلهات احلكومية ذات املهام الرقابية ح�شب اخت�شا�شها 
وامل�شوؤولة عن تنفيذ اأو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية �شواًء يف املنافذ اجلمركية اأو االأ�شواق اأو 

امل�شانع.
الهيئة: الهيئة ال�شعودية للموا�شفات واملقايي�س واجلودة.

اجمللس: جمل�س اإدارة الهيئة.

الالئحة الفنية: وثيقة معتمدة من جمل�س االإدارة ت�شع خ�شائ�س املنتجات والعمليات 
املرتبطة بهـا وطرق اإنتاجهـا، مبا يف ذلك االأحكام االإدارية �شـارية املفعول املطبقة، التي يجب 

االلتـزام بها. وقد ت�شمل اأو تبحث ب�شكل خا�س يف امل�شطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات 
و�شع ال�شارات اأو العالمات على املنتجات اأو اخلدمات اأو العمليات اأو طرائق االإنتاج. 

املواصفة القياسية: وثيقة حتدد �شفات ال�شلعة اأو املادة اأو اخلدمة اأو كل ما يخ�شع للقيا�س 
اأو اأو�شافها اأو خ�شائ�شها اأو م�شتوى جودتها اأو اأبعادها ومقايي�شها اأو متطلبات ال�شالمة واالأمان 

فيها، كما ت�شمل امل�شطلحات والرموز وطرق االختبار و�شحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات 
والعالمات.

املتطلبات األساسية: املتطلبات اخلا�شة باملنتجات، التي قد توؤثر على ال�شالمة وال�شحة 
والبيئة، التي يجب االلتزام بها.

اخلطر )أخطار()Hazard(s: م�شدر حمتمل لل�شرر.

اخملاطر )Risk(s: احتمال ظهور خطر م�شبب لل�شرر؛ مرتبطاً بدرجة �شدة ال�شرر، وُيح�شب يف 
العادة كحا�شل �شرب احتمال حدوث اخلطر بدرجة �شدة ال�شرر.

ِّد: وُيق�شد به كل من: املور
-   �شانع املنَتج، يف حالة اإقامته يف اململكة، اأو كل �شخ�س يقدم ُهويته على اأنه �شانع للمنَتج وذلك 

من خالل ت�شميته املنَتج با�شمه اأو اأي و�شف جتاري ذي �شلة، وكذلك كل �شخ�س يقدم على 
جتديد املنَتج.

-   وكيل ال�شانع يف اململكة يف حالة اإقامة ال�شانع خارج اململكة، اأو امل�شتورد يف حالة عدم وجود 
وكيل لل�شانع يف اململكة.

-  كل �شخ�س يف �شل�شلة التوريد، ممن قد يكون لن�شاطه اأثر على خ�شائ�س املنَتج.
اجلهات املقبولة: هي جهات تقومي مطابقة مت قبولها من الهيئة وفق الئحة قبول جهات تقومي 

املطابقة.
اجلهة اخملتصة: اجلهات املخت�شة نظامياً باململكة باإ�شدار الرتاخي�س اخلا�شة باملنتج، وتطبيق 

اأحكام هذه الالئحة الفنية واالأنظمة املتعلقة بها.
شهادة املطابقة: ال�شهادة ال�شادرة عن الهيئة اأو اإحدى اجلهات املقبولة، التي توؤكد مطابقة 

املنتج اأو اأي دفعة منه اأو املرافق اأو امل�شانع اأو املعدات اأو العمليات اأو اخلدمات ملتطلبات اللوائح 
الفنية واملوا�شفات القيا�شية ذات العالقة.

ِّد باملطابقة: اإقرار من املورد نف�شه باأن منتجه مطابق ملتطلبات الت�شريعات  إقرار املور
املعمول بها، وذلك دون اأي تدخل اإلزامي من طرف ثالث -ال يف مرحلة الت�شميم وال يف مرحلة 

االإنتاج اخلا�شة بعملية الت�شنيع- وقد يعتمد االإقرار على اختبارات على املنتج وفقاً 
للت�شريعات ذات العالقة.

الوضع في السوق: هو و�شع املنتج الأول مرة يف �شوق اململكة، وامل�شوؤول عنه اإما املورد اأو 
امل�شتورد.

العرض في السوق: تعني اأي اإمداد باملنتج بهدف التوزيع اأو اال�شتهالك اأو اال�شتخدام يف 
اململكة يف اإطار ن�شاط جتاري �شواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية اأو بدون مقابل.

السحب: هو اأي اإجراء يهدف اإىل منع املنتجات من العر�س يف ال�شوق ويف �شل�شلة التوريد.

االستدعاء: هو اأي اإجراء يهدف اإىل ا�شرتجاع املنتجات املعرو�شة التي قد مت توفريها للم�شتخدم 
النهائي.

املنتج: املركبات الهيدروجينية واالأنظمة املرتبطة بها.

املركبة الهيدروجينية hydrogen-powered vehicle: اأي مركبة ت�شتخدم الهيدروجني 
وقودًا لدفع املركبة.

نظام الدفع propulsion system: ُيق�شد به نظام خاليا الوقود امل�شتخدم لدفع املركبة.
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الالئحة الفنية للمركبات الهيدروجينية .. تتمة

مكونات نظام الهيدروجني hydrogen component: خزان الهيدروجني وجميع االأجزاء 
االأخرى للمركبة التي تعمل بالهيدروجني والتي تكون على ات�شال مبا�شر بالهيدروجني اأو التي 

ت�شكل جزًءا من نظام الهيدروجني.
نظام الهيدروجني system of hydrogen: منظومة التحكم يف م�شار الهيدروجني بني 

املكونات واأجزاء التو�شيل املجهزة للمركبات التي تعمل بالهيدروجني، با�شتثناء اأنظمة الدفع اأو 
وحدات الطاقة امل�شاعدة. وت�شمل على وجه اخل�شو�س:

   اأ( اأنظمة التحكم يف ا�شتخدام الهيدروجني ومراقبته.
ب( اأنظمة الرتكيب ملكونات الهيدروجني يف املركبة.

ج( اأنظمة حتديد تدفق الهيدروجني.
 د( اأنظمة احلماية من ال�شغط الزائد.

هـ( اأنظمة الك�شف عن ف�شل املبادل احلراري.
 :maximum allowable working pressure )MAWP( أقصى ضغط تشغيلي مسموح به
اأق�شى �شغط ميكن اأن يتعر�س له اأحد املكونات وفًقا لت�شميمه والذي يعمل اأ�شا�شاً لتحديد مقاومة 

املكون املعني.
 :nominal working pressure )NWP( ضغط التشغيل االسمي

-   يف حالة اخلزانات، ي�شتقر ال�شغط عند درجة حرارة موحدة تبلغ 288 كلفن )15درجة مئوية( 
خلزان ممتلئ.

-   يف حالة املكونات االأخرى، م�شتوى ال�شغط الذي يعمل عنده املكون يف ظل الظروف العادية.
اخلزان الداخلي inner tank: جزء من خزان الهيدروجني املخ�ش�س ال�شتقبال الهيدروجني 

ال�شائل الذي يحتوي على الهيدروجني املربد.
الفئة M:  املركبات ذات املحركات التي حتتوي على اأربع عجالت على االأقل، م�شممة وُم�شنعة 

لنقل الركاب. وي�شمل الفئات التالية:
   الفئة M1: املركبات امل�شممة واملبنية لنقل الركاب والتي ال يزيد عدد ركابها على 

ثمانية مقاعد باالإ�شافة اإىل مقعد ال�شائق.
   الفئة M2: مركبات م�شممة وم�شنعة لنقل الركاب، وتتاألف من اأكرث من ثمانية 

مقاعد باالإ�شافة اإىل مقعد ال�شائق، الب�شائع والتي تزيد كتلها الق�شوى عن 3.5 طن 
لكن ال تزيد على 5 طن.

   الفئة M3: مركبات م�شممة وم�شنعة لنقل الركاب، وتتاألف من اأكرث من ثمانية 
مقاعد باالإ�شافة اإىل مقعد ال�شائق، وتتجاوز كتلتها الق�شوى 5 اأطنان.

الفئة N:  املركبات ذات املحركات التي حتتوي على اأربع عجالت على االأقل، م�شممة وم�شنعة 
لنقل الب�شائع.

   الفئة N1: املركبات امل�شممة وامل�شنعة لنقل الب�شائع والتي ال تزيد كتلتها 
الق�شوى على 3.5 طن.

   الفئة N2: املركبات امل�شممة وامل�شنعة لنقل الب�شائع والتي تزيد كتلتها الق�شوى 
عن 3.5 طن لكن ال تزيد على 12 طناً.

   الفئة N3: املركبات امل�شممة وامل�شنعة لنقل الب�شائع والتي تزيد كتلتها الق�شوى 
على 12 طن.

1/2   يكون للكلمات والعبارات االأخرى الواردة يف هذه الالئحة الفنية املعاين الواردة يف االأنظمة واللوائح 
والقرارات املعمول بها يف الهيئة.

المادة )2(
اجملال

تُطبَّق هذه الالئحة الفنية على املركبات التي تعمل بالهيدرجني وقوداً 

حلركتها وتشمل الفئات التالية:

1(   املركبات التي تعمل بالهيدروجني من الفئتني M و N على النحو املحدد يف املادة رقم )1( 
امل�شطلحات والتعاريف.

2(   مكونات الهيدروجني املعدة لل�شيارات من الفئتني M و N واملدرجة يف امللحق رقم )2( من هذه الالئحة.
3(   اأنظمة الهيدروجني للمركبات ذات املحركات من الفئتني M و N ، مبا يف ذلك االأ�شكال اجلديدة 

لتخزين اأو ا�شتخدام الهيدروجني.
كما حتدد هذه الالئحة متطلبات اعتماد الطراز على نوع املركبات الهيدروجينية ومكوناتها واأنظمتها.

المادة )3( 
األهداف

تهدف هذه الالئحة الفنية اإىل حتديد املتطلبات االأ�شا�شية ل�شالمة املركبات التي تعمل بالهيدروجني، 
امل�شمولة يف جمال هذه الالئحة الفنية، وحتديد اإجراءات تقومي املطابقة التي يجب االلتزام بها قبل و�شع 

وعر�س هذه املركبات يف اأ�شواق اململكة، وذلك ل�شمان مطابقتها ملتطلبات االأنظمة واملوا�شفات القيا�شية 
ال�شعودية املعتمدة يف اململكة، و�شمان �شروط ال�شالمة للحفاظ على البيئة و�شحة و�شالمة امل�شتهلك 

وم�شتخدمي الطرق.

المادة )4( 
ِّد  التزامات املور

1/4  يجب على مستوردي املركبات الهيدروجينية استيفاء املتطلبات التالية:

1/1/4   تخ�شع املركبات الهيدروجينية اإىل نظام املرور والئحته التنفيذية املعمول به يف اململكة بعد 
ا�شتيفائها ل�شروط هذه الالئحة الفنية.  

2/1/4   اإ�شدار �شهادة مطابقة وفقاً ملتطلبات هذه الالئحة الفنية واملوا�شفات القيا�شية امل�شمولة بها، 
املبينة يف امللحق )1(.

3/1/4   يجب اإثبات اأن املركبات التي تعمل بالطاقة الهيدروجينية وجميع مكونات الهيدروجني واأنظمة 
الهيدروجني قد ح�شلت على اعتماد الطراز وفقاً لهذه الالئحة الفنية وتنفيذ االإجراءات املتعلقة 

مبطابقتها.
4/1/4   يجب اأن تكون املركبات التي تعمل بالهيدروجني مطابقة كذلك ملتطلبات الالئحة الفنية للمركبات 

الكهربائية.
2/4  املتطلبات الفنية 

1/2/4  المتطلبات العامة لمكونات الهيدروجين وأنظمة الهيدروجين

يجب على املورد إثبات املتطلبات التالية:

  اأ(   اأن تكون مكونات الهيدروجني واأنظمة الهيدروجني تعمل ب�شكل �شحيح واآمن وموثوق 
لتحمل ظروف الت�شغيل الكهربائية وامليكانيكية واحلرارية والكيميائية، دون ت�شرب اأو 

ت�شوه مرئي.
ب(  اأن تكون اأنظمة الهيدروجني حممية �شد ال�شغط الزائد.

 ج(   اأن تكون املواد امل�شتخدمة الأجزاء من مكونات الهيدروجني واأنظمة الهيدروجني التي 
تتالم�س مبا�شرة مع الهيدروجني متوافقة مع الهيدروجني.

 د(   اأن تتحمل مكونات الهيدروجني واأنظمة الهيدروجني درجات احلرارة وال�شغوط املناخية 
ب�شكل موثوق خالل فرتة خدمتها املتوقعة.

هـ(   اأن تتحمل مكونات الهيدروجني واأنظمة الهيدروجني نطاق درجة حرارة الت�شغيل املحدد يف 
اإجراءات التنفيذ.

 و(  اأن تتميز مكونات الهيدروجني بعالمات وفقاً الإجراءات التنفيذ.
 ز(  اأن يكون اجتاه التدفق حمددًا بو�شوح ملكونات الهيدروجني ذات التدفق االجتاهي.

ح(   اأن تكون مكونات الهيدروجني واأنظمة الهيدروجني م�شممة بحيث ميكن تركيبها وفقاً 
ملتطلبات امللحق رقم )7(.

2/2/4   متطلبات خزانات الهيدروجين المصممة الستخدام 
الهيدروجين السائل

يجب توفري اختبار خزانات الهيدروجني امل�شممة ال�شتخدام الهيدروجني ال�شائل وفقاً الإجراءات االختبار 
املو�شحة يف امللحق رقم )3(.

3/2/4   متطلبات مكونات الهيدروجين، المصممة الستخدام 
الهيدروجين السائل

  اأ(   يجب توفري اختبار مكونات الهيدروجني، بخالف اخلزانات، امل�شممة ال�شتخدام 
الهيدروجني ال�شائل وفقاً الإجراءات االختبار املو�شحة يف امللحق رقم )4( اعتمادًا على 

نوعها.
ب(   يجب اأن تكون اأجهزة تخفيف ال�شغط م�شممة ل�شمان اأن ال�شغط يف اخلزان الداخلي 

اأو مكونات الهيدروجني االأخرى ال يتجاوز القيمة امل�شموح بها وينبغي تعيني القيم مبا 
يتنا�شب مع احلد االأق�شى ل�شغط الت�شغيل امل�شموح به

 maximum allowable  working pressure’)MAWP(        
        لنظام الهيدروجني حيث اإن املبادالت احلرارية مزودة بنظام اأمان يكت�شف ف�شلها.

4/2/4   متطلبات خزانات الهيدروجين المصممة الستخدام الهيدروجين 
المضغوط )الغازي(

  اأ(   يجب ت�شنيف خزانات الهيدروجني امل�شممة ال�شتخدام الهيدروجني امل�شغوط )الغازي( 
وفقاً للبند 1 من امللحق رقم )5(.

ب(   يجب توفري اختبار اخلزانات امل�شار اإليها يف الفقرة 1 وفقاً الإجراءات االختبار املن�شو�س 
عليها يف امللحق رقم )5( بناًء على نوعها.

ج(   يجب توفري و�شف تف�شيلي جلميع خ�شائ�س املواد الرئي�شية والتفاوتات امل�شتخدمة يف 
ت�شميم اخلزان، مبا يف ذلك نتائج االختبارات التي خ�شعت لها املادة.

5/2/4   متطلبات مكونات الهيدروجني، املصممة الستخدام الهيدروجني 

املضغوط )الغازي(

اختبار مكونات الهيدروجني، امل�شممة ال�شتخدام الهيدروجني امل�شغوط )الغازي( يجب اأن يوافق 
اإجراءات االختبار املو�شحة يف امللحق رقم )6( بناًء على نوعها.
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6/2/4  املتطلبات العامة لتركيب مكونات الهيدروجني وأنظمة الهيدروجني

يجب تثبيت مكونات الهيدروجني واأنظمة الهيدروجني وفقاً للمتطلبات املو�شحة يف امللحق رقم )7(.
7/2/4  متطلبات االستخدام

1/7/2/4  فوهة التزويد

اأ(   يجب اأن تكون فوهة تزويد املركبة م�شممة بطريقة ت�شمن توافق �شغط التعبئة مع نظام 
تخزين الوقود يف املركبة. 

د(   يجب و�شع مل�شق بالقرب من الفوهة الإبالغ املزود / ال�شائق / مالك املركبة بنوع الوقود 
)الهيدروجني امل�شال اأو الغازي( وقيمة ال�شغط املنا�شب.

هـ(  يجب توافر احلماية من ال�شغط الزائد يف نظام ال�شغط املنخف�س.
و(   يجب حماية نظام اإمداد الهيدروجني املوجود يف اجتاه جمرى �شمام تخفي�س ال�شغط من 

ال�شغوط الزائدة ب�شبب احتمال ف�شل �شمام تقليل ال�شغط.
2/7/2/4  نظام إخالء الهيدروجني

  نظام تخفيف الضغط

يجب حماية اأنبوب ت�شريف الغاز من اأنظمة تخفيف ال�شغط يف نظام التخزين )اأجهزة تخفيف 
ال�شغط التي يكون التحكم فيها باحلرارة واملنظمني( بغطاء ملنع ان�شداده باأج�شام غريبة مثل 

الرمل واحل�شى.
  نظام عادم املركبة

يجب اإجراء اختبارات الإثبات اأن غازات العادم غري قابلة لال�شتعال والتاأكد من اأن غازات العادم 
من املركبة لي�شت خطرة.

3/7/2/4  احلماية من مخاطر االشتعال

  اأ(   يجب اأال يت�شبب العطل الفردي الذي يحدث يف اجتاه جمرى �شمام اإغالق الهيدروجني 
الرئي�شي يف وجود اأي تركيز للهيدروجني يف الهواء يف اأي مكان يف مق�شورة الركاب.

ب(   تعترب احلماية من وجود الهيدروجني يف الهواء يف االأماكن املغلقة اأو �شبه املغلقة داخل 
ال�شيارة التي حتتوي على م�شادر ا�شتعال غري حممية اإجراًء �شرورياً.

4/7/2/4  تسرب الوقود

يجب �شمان عدم وجود اأي ت�شربات للهيدروجني
5/7/2/4  نظام إنذار مرئي

  اأ(   يجب اأن يكون هناك نظام اإنذار باالإ�شارة املرئية لتنبيه ال�شائق يف حالة حدوث ت�شرب 
للهيدروجني.

ب(   يجب اأن يحذر نظام التحذير املرئي ال�شائق اأي�شاً يف حالة حدوث خلل يف نظام الك�شف عن 
الهيدروجني. 

 ج(   يجب اأن ي�شتجيب نظام الف�شل الأي من احلالتني اأعاله وينبه ال�شائق على الفور.
  د(   يجب و�شع �شوء انقطاع دائرة الهيدروجني يف مق�شورة الركاب اأمام ال�شائق ويف و�شع 

مرئي بو�شوح لل�شائق.
هـ(  يجب اأن يكون �شوء موؤ�شر االإنذار اأ�شفر اإذا ف�شل نظام الك�شف.

 و(  يجب اأن يكون �شوء املوؤ�شر اأحمر يف حالة االإغالق الطارئ لل�شمام.
3/4  املتطلبات املترولوجية 

يجب ا�شتخدام وحدات النظام الدويل )SI Units( اأو م�شاعفاتها اأو اأجزائها اأثناء الت�شميم اأو الت�شنيع 
اأو التداول.

المادة )5(
بيانات للمركبات الهيدروجينية املطلوب تضمينها في شهادة املطابقة 

)اعتماد الطراز(: 

1/5  يجب اأن تت�شمن البيانات االإي�شاحية للمركبات الهيدروجينية اخلا�شعة لهذه الالئحة الفنية ما يلي:
2/5  اأن تكون هذه البيانات مطابقة للمتطلبات الواردة يف املوا�شفات القيا�شية الواردة يف امللحق )1(.

د و�شجله التجاري. 3/5  اأن ُيكَتب يف البيانات االإي�شاحية ا�شم املورِّ
4/5  طراز املركبة و�شنة الطراز.

5/5  نوع الوقود.
6/5  بلد الت�شدير )البلد امل�شتوَرد منه(.

7/5  بلد املن�شاأ.
8/5   اأن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة اأخرى اإ�شافة اإىل اللغة العربية، وتكون 

العربة مبا دون باللغة العربية.

المادة )6( 
إجراءات تقومي املطابقة

1/6  يجب االلتزام مبتطلبات اإجراءات تقومي املطابقة الواردة يف هذه الالئحة الفنية.

د -امل�شوؤول عن و�شع وعر�س املركبات الهيدروجينية يف ال�شوق- احل�شول على  2/6   يجب على املورِّ
�شهادة اعتماد الطراز )Type Approval( من الهيئة.

3/6  يجب اأن ُيرفق مع املركبات التي تعمل بالهيدروجني ملٌف فني يت�شمن ما يلي:
د )ال�شانع/امل�شتورد( باملطابقة وفقا للنموذج املرفق يف امللحق )9(.   اأ(  اإقرار املورِّ

ب(  وثيقة تقييم املخاطر.
ج(  �شهادة املن�شاأ.

 د(  تقارير االختبارات املطلوبة يف الالئحة الفنية.
هـ(  قائمة املوا�شفات املطبقة على املركبة واملكونات واالأنظمة التي تعمل بالهيدروجني.

 و(  كتيِّب البيانات االإي�شاحية املتعلقة با�شتخدام الهيدروجني يف املركبة.
د التعاون مع اجلهات الرقابية و�شلطات م�شح ال�شوق، مثل تقدمي وثائق امللف الفني  4/6   يجب على املورِّ

و�شهادات املطابقة، واأي معلومات اأخرى موّثقة ُتثِبُت مطابقة املنَتج ملتطلبات هذه الالئحة الفنية، 
متى ما ُطِلب منه ذلك.

5/6   ُتعترب املنتجات اخلا�شعة لهذه الالئحة الفنية احلا�شلة على عالمة اجلودة ال�شعودية مطابقة 
للمتطلبات املن�شو�س عليها يف هذه الالئحة الفنية.

المادة )7( 
مسؤوليات اجلهات الرقابية 

تقوم اجلهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصالحياتها مبا يلي:

دة  1/7   التحقق من ا�شتيفاء املنتجات، اخلا�شعة لهذه الالئحة الفنية الإجراءات تقومي املطابقة املحدَّ
والوثائق الفنية املُرفقة مع االإر�شاليات، يف املنافذ وامل�شانع.

دين )�شانعني وم�شتوردين( تكاليف اإجراء االختبارات  2/7   يحق للجهات الرقابية حتميل املورِّ
االإ�شافية )اإذا لزم االمر يف اثبات ال�شالمة( وما يتعلق بذلك.

3/7   عند �شبط حالة عدم مطابقة للمنَتج، فاإن اجلهة الرقابية ت�شحب املنتجات املعنية من امل�شتودعات، 
وتتخذ االإجراءات النظامية يف حقها وتطبق االإجراءات والعقوبات امل�شار اإليها يف املادة )10(، 

وذلك بعد اتخاذ االإجراءات الالزمة.

المادة )8( 
مسؤوليات سلطات مسح السوق 

تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصالحياتها مبا يلي:

نة  1/8   تطبيق اإجراءات م�شح ال�شوق على املنتجات املعرو�شة يف االأ�شواق، وكذلك املنتجات املخزَّ
يف م�شتودعات التجار وال�شانعني للتحقق من �شالمة املنتجات، ومن مدى ا�شتيفائها للمتطلبات 

االأ�شا�شية املبيَّنة يف هذه الالئحة الفنية واملوا�شفات القيا�شية ذات العالقة. 
2/8   عند �شبط حالة عدم مطابقة للمنَتج -املعرو�س واملخزَّن- ملتطلبات هذه الالئحة الفنية، فاإن 

�شلطات م�شح ال�شوق تتخذ جميع االإجراءات االإدارية من �شحٍب وا�شتدعاء للمنَتج املعني، وُتطبِّق 
االإجراءات والعقوبات امل�شار اإليها يف املادة )10(، وذلك بعد اتخاذ االإجراءات الالزمة. 

المادة )9(
اخملالفات والعقوبات

1/9   ُيحَظر �شناعة املنتجات غري املطابقة لبنود هذه الالئحة الفنية، وا�شتريادها، وو�شعها اأو عر�شها 
يف ال�شوق، اأو حتى االإعالن عنها.

2/9   عدم ا�شتيفاء املنَتج ملتطلبات هذه الالئحة الفنية يعد �شبباً كافياً ل�شلطات م�شح ال�شوق واجلهات 
ل خطرًا على �شحة و�شالمة امل�شتهلك  الرقابية للحكم باأن هذا املنَتج غري مطابق، حيث اإنه قد ي�شكِّ

وعلى البيئة، وذلك يف احلاالت التالية:
 عدم تثبيت �شارات املطابقة اأو عالمة اجلودة ال�شعودية اأو ما يكافئها، اأو تثبيتها بطريقة غري �شحيحة.

د باملطابقة، اأو اإ�شدارهما بطريقة غري �شحيحة، اأو احتواوؤهما   عدم اإ�شدار �شهادة املطابقة اأو اإقرار املورِّ
على معلومات غري مكتملة اأو غري �شحيحة.

 عدم توفر اأو عدم اكتمال الوثائق الفنية.
 عدم توفر اأو عدم اكتمال البيانات االإي�شاحية اأو اإر�شادات اال�شتخدام، اأو عدم توفر بيانات املنَتج 

اأو املعلومات املتعلقة بتقييم املخاطر.
3/9   عند �شبط اأي خمالفة الأحكام هذه الالئحة الفنية، فعلى اجلهات الرقابية و �شلطات م�شح ال�شوق 

-ح�شب احلالة- اتخاذ جميع االإجراءات الالزمة الإزالة املخالفة واآثارها من ال�شوق، ولها يف 
�شبيل ذلك اتخاذ ما يلي:

  اأ(   تكليف اجلهة املخالفة -امل�شوؤولة عن و�شع اأو عر�س املنتج املخالف-  ب�شحبه من امل�شتودعات 
اأو من ال�شوق بهدف ت�شحيح املخالفة - اإن كان ذلك ممكناً، اأو ت�شديره، وذلك خالل املدة 

الزمنية التي حتددها ال�شلطات.
ب(   القيام ب�شحب املنتجات اأو حجزها، اأو اتخاذ اأي اإجراء اآخر ال�شتدعائها من ال�شوق. ول�شلطات 

م�شح ال�شوق -ح�شب احلالة- االإعالن عن ا�شتدعاء املنَتج من ال�شوق، مع حتّمل اجلهة 
املخالفة جميع التكاليف املرتتبة على ذلك.
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ده االأنظمة واللوائح  ج(   التعامل مع املنتجات املخالفة امل�شمولة يف هذه الالئحة الفنية وفقاً ملا حُتدِّ
املطبَّقة لدى اجلهات الرقابية و�شلطات م�شح ال�شوق.

4/9   عند �شبط خمالفة للمنتجات اخلا�شعة لهذه الالئحة الفنية، فاإن الهيئة تتخذ االإجراءات الالزمة بحق 
هذه املنتجات املخالفة ملتطلبات هذه الالئحة الفنية، مبا يف ذلك اإلغاء �شهادة املطابقة ذات العالقة، 

واتخاذ التدابري الالزمة مع اجلهة املقبولة -ُم�شِدرة ال�شهادة- وفقاً لالئحة قبول جهات تقومي املطابقة.
5/9   دون االإخالل باأي عقوبة اأ�شد يف االأنظمة املعمول بها، فاإنه ُيعاقب كل من يخالف متطلبات 

املوا�شفات القيا�شية املعتمدة للمنتجات امل�شمولة مبجال هذه الالئحة الفنية بالعقوبات املن�شو�س 
عليها يف نظام مكافحة الغ�س التجاري.

المادة )10(
أحكام عامة

د كامل امل�شوؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه الالئحة الفنية، وُتطبَّق عليه  ل املورِّ 1/10   يتحمَّ
العقوبات التي ين�س عليها نظام مكافحة الغ�س التجاري و/اأي اأنظمة اأخرى تتعلق بذلك، اإذا ثبت 

خمالفتها الأي مادة من مواد هذه الالئحة الفنية.
د بجميع االأنظمة/اللوائح االأخرى املعمول بها يف  2/10   ال حتول هذه الالئحة الفنية دون التزام املورِّ
اململكة؛ املتعلقة بتداول املنَتج ونقله وتخزينه، االأنظمة/اللوائح ذات العالقة بالبيئة واالأمن 

وال�شالمة، واأي�شا االلتزام مبتطلبات الالئحة الفنية حلواجز ال�شاحنات.
دي املركبات الهيدروجينية؛ اخلا�شعة الأحكام هذه الالئحة الفنية، اأن  3/10   يجب على جميع مورِّ

موا ملفت�شي اجلهات الرقابية و�شلطات م�شح ال�شوق جميع الت�شهيالت واملعلومات التي  ُيقدِّ
يطلبونها لتنفيذ املهام املوكلة لهم.

4/10   اإذا ن�شاأت اأية حالة ال ميكن معاجلتها مبقت�شى اأحكام هذه الالئحة الفنية، اأو ن�شاأ اأي خالٍف يف 
تطبيقها، فرُيفع االأمر اإىل جلنة خمت�شة يف الهيئة الإ�شدار القرار املنا�شب ب�شاأن هذه احلالة اأو هذا 

اخلالف، ومبا يحقق امل�شلحة العامة.

د تقدمي طلب جديد للح�شول على �شهادة املطابقة وذلك بعد زوال اأ�شباب رف�س الطلب  5/10   يجوز للمورِّ
ال�شابق، وبعد اإجراء الت�شحيحات الالزمة لالأ�شباب التي اأدت اإىل الرف�س، ودفع جميع التكاليف 

دها الهيئة.  االإ�شافية التي حُتدِّ
6/10   تقوم الهيئة بدرا�شة ال�شكاوى التي ترد اإليها ب�شاأن املنتجات احلا�شلة على �شهادة املطابقة، 
والتحقق من �شحة هذه ال�شكاوى، واتخاذ االإجراءات النظامية يف حالة ثبوت اأي خمالفات. 

د بنود هذه الالئحة الفنية، واتخاذ االإجراءات  7/10   يحق للهيئة اإلغاء �شهادة املطابقة اإذا خالف املورِّ
النظامية التي تكفل احلفاظ على حقوق الهيئة.

8/10   عند ح�شول اأي تعديالت على املنتج خالل فرتة �شالحية �شهادة املطابقة )ما عدا التعديالت 
م بطلب جديد.  ال�شكلية( فاإن ال�شهادة اأو الرتخي�س ي�شبح ُملَغى، والبد من التقدُّ

9/10   للهيئة فقط حق تف�شري مواد هذه الالئحة الفنية، وعلى جميع املوردين تطبيق هذه الالئحة الفنية 
وااللتزام مبا ي�شدر عن الهيئة من تف�شريات.

المادة )11(
أحكام انتقالية

1/10  تطبق اأحكام هذه الالئحة خالل مدة ال تزيد على 180 يوماً من تاريخ ن�شرها يف اجلريدة الر�شمية.
دين لت�شحيح اأو�شاعهم يف ال�شوق،  2/10   مع مراعاة اأحكام الفقرة )1( من هذه املادة، ُيعطى مهلة للمورِّ

وفقاً ملتطلبات هذه الالئحة الفنية خالل مدة ال تزيد على 365 يوماً من تاريخ ن�شرها يف اجلريدة 
الر�شمية.

3/10   تلغي هذه الالئحة الفنية -بعد اعتمادها- كل اللوائح ال�شابقة يف جمال هذه الالئحة الفنية.

المادة )12(
النشر

ُتن�شر هذه الالئحة الفنية يف اجلريدة الر�شمية.

الملحق )1(

)أ(  قائمة املواصفات القياسية ذات العالقة باملركبات التي تعمل بالهيدروجني

عنوان املواصفة القياسية باللغة اإلجنليزيةعنوان املواصفة القياسية باللغة العربيةرقم املواصفةم

1ISO/TS 20100الهيدروجني الغازي - حمطات الوقودGaseous hydrogen — Fuelling stations

2SAE J 2601تاأجيج بروتوكوالت ملركبات �شطح الهيدروجني الغازي اخلفيف Fueling Protocols For Light Duty Gaseous Hydrogen
Surface Vehicles

3ISO 17268اأجهزة تو�شيل التزود بالوقود للمركبة االأر�شية بالهيدروجني الغازي Gaseous hydrogen land vehicle refuelling connection
devices

4ISO 26142جهاز ك�شف الهيدروجني - تطبيقات ثابتةHydrogen detection apparatus — Stationary applications

5ISO/TS 19883شالمة اأنظمة امت�شا�س ال�شغط املتاأرجح لف�شل الهيدروجني وتنقيته� Safety of pressure swing adsorption systems for hydrogen
separation and purification

6ISO 19882
الهيدروجني الغازي - اأجهزة تخفيف ال�شغط التي يتم تن�شيطها حرارياً 

حلاويات وقود مركبات الهيدروجني امل�شغوط
 Gaseous hydrogen — Thermally activated pressure relief
devices for compressed hydrogen vehicle fuel containers

7ISO 19881الهيدروجني الغازي - حاويات وقود املركبات الربيةGaseous hydrogen — Land vehicle fuel containers

8ISO 17268اأجهزة تو�شيل التزود بالوقود للمركبة االأر�شية بالهيدروجني الغازي Gaseous hydrogen land vehicle refuelling connection
devices

9ISO 16110-1مولدات الهيدروجني با�شتخدام تقنيات معاجلة الوقود - اجلزء 1: ال�شالمة Hydrogen generators using fuel processing technologies
— Part 1: Safety

10ISO 16110-2
مولدات الهيدروجني با�شتخدام تقنيات معاجلة الوقود - اجلزء 2: طرق 

اختبار االأداء
 Hydrogen generators using fuel processing technologies

— Part 2: Test methods for performance

11ISO/TR 15916اعتبارات اأ�شا�شية ل�شالمة اأنظمة الهيدروجنيBasic considerations for the safety of hydrogen systems

12ISO 13985الهيدروجني ال�شائل - خزانات وقود املركبات الربيةLiquid hydrogen — Land vehicle fuel tanks

13ISO 13984الهيدروجني ال�شائل - واجهة نظام تزويد املركبات االأر�شية بالوقود Liquid hydrogen — Land vehicle fuelling system
interface
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14SASO-ISO-8820-1
مركبات الطرق الوعرة -اأ�شالك امل�شاهر- اجلزء 1: تعاريف ومتطلبات 

اختبار عامة
 Road vehicles -- Fuse-links -- Part 1: Definitions and

general test requirements

15SASO-ISO-8820-6
مركبات الطرق الوعرة -اأ�شالك امل�شاهر- اجلزء 6: اأ�شالك م�شاهر مب�شمار 

Road vehicles -- Fuse-links -- Part 6: Single-bolt fuse-linksمفرد

16SASO 273
ال�شيارات - اأداة الوقاية اخلارجية االأمامية واخللفية ل�شيارات الركوب 

)ال�شدامات وغريها( وطرق اختبارها

Motor Vehicles: front and rear exterior protection 
devices for passenger›s cars (Bumpers etc.) and its 

methods of test

17SASO GSO 42ال�شيارات - املتطلبات العامةMotor vehicles - General requirements

18SASO 400ال�شيارات - �شهادات املطابقةMotor vehicles conformity certificates

19SASO 445
اإطارات �شيارات الركوب - اجلزء االأول: امل�شميات والتمييز والبيانات 

االإي�شاحية واالأبعاد واالأحمال و�شغوط النفخ
 Passenger car tyres - Part 1: Nomenclature, designation,

marking, dimensions, load capacities and inflation pressure

20SASO 447اإطارات �شيارات الركوب - اجلزء الثاين : املتطلبات العامةPassenger car tyres - part 2: general requirement

21SASO 448اإطارات �شيارات الركوب -  اجلزء الثالث : طرق االختبارPassenger car tyres - part 3: methods of  test

22SASO 525ال�شيارات - طرق اختبار اأحزمة االأمانMotor vehicles - Methods of testing safety belts

23SASO 526ال�شيارات - اأحزمة االأمانMotor vehicles - safety belts

24SASO 449ال�شيارات - قابلية االأجزاء الداخلية لال�شتعال وطرق اختبارها Motor vehicles-flammability of interior materials and
testing methods

25SASO 442مركبات الطرق -املنبهات ال�شوتية- املوا�شفات الفنية Road vehicles - Sound signalling devices - Technical
specification

26SASO 469ال�شيارات – االأبعاد واالأوزانMotor Vehicles – Dimensions and weights

27SASO  GSO 279طرق اختبار فر�س ال�شيارات - قما�س تنجيد مقاعد ال�شيارة Car Upholstery – Testing Methods of Fabric for Car
Seats

28SASO  GSO 280فر�س ال�شيارات - قما�س تنجيد مقاعد ال�شيارةCar Upholstery – Fabric for Car Seats

29SASO 572مركبات الطرق - لوحات االأرقام ذات اخللفية العاك�شة وطرق اختبارها Road vehicles retro - reflective number plates and its
methods of test

30SASO 573كتيب اإر�شادات االأجهزة واملعداتInstruction Manual for Appliances and Equipment

31SASO 768ال�شيارات - طرق اختبار اأقفال االأبواب ومف�شالتها Motor vehicles - methods of test for door locks and door
hinges

32SASO 769ال�شيارات - اأقفال االأبواب ومف�شالتهاMotor vehicles - door locks and door hinges

33SASO 770ال�شيارات - طرق اختبار مرايا الروؤية اخللفيةMotor vehicles - Methods of testing of rear view mirrors.

34SASO 771ال�شيارات - مرايا الروؤية اخللفيةMotor Vehicles: Rear-view mirrors

35SASO 1066ا�شرتاطات تخزين اإطارات ال�شياراتRequirements for storage of motor vehicle tyres

36SASO 1134
اإطارات ال�شيارات متعددة االأغرا�س وال�شاحنات واحلافالت واملقطورات - 
اجلزء االأول: امل�شميات والتمييز والبيانات االإي�شاحية واالأبعاد واالأحمال 

و�شغوط النفخ

Multi-Purpose Vehicles, Trucks, Buses and 
Trailers Tyres - Truck and Bus - Part 1: Nomen-
clature, Designation Marking, Dimensions, Load 

Capacities and Inflation Pressures

37SASO 1135
اإطارات ال�شيارات املتعددة االأغرا�س وال�شاحنات واحلافالت 

واملقطورات - اجلزء الثاين : طرق االختبار
 Multi-Purpose Vehicles, Trucks, Buses and Trailers

Tyres - Part 2:  Methods of Test

38SASO 1136
اإطارات ال�شيارات متعددة االأغرا�س وال�شاحنات واحلافالت واملقطورات 

- اجلزء الثالث: املتطلبات العامة
 Multi-Purpose Vehicles, Trucks, Buses and Trailers

Tyres - Part 3:  General Requirements

39GSO 1052
اإطارات ال�شيارات - العجالت واالإطارات االحتياطية املوؤقتة وطرق 

اختبارها
 Motor vehicles tyers - temporary use spare wheels /tyers

and there methods test
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40SASO 1771
اإطارات ال�شيارات - العجالت واالإطارات االحتياطية املوؤقتة وطرق 

اختبارها
 Motor vehicles tyres - temporary use spare wheels /tyres

and there methods test

41SASO 1437ال�شيارات ـ احلماية من ال�شرقةMotor Vehicles - Protection against theft

42SASO 1490اأنوار امل�شابيح االأمامية لل�شيارات - متطلبات االأمانMotor Vehicle - Head Lamps Safety Requirements

43SASO 1315ال�شيارات - م�شاند الراأ�س وطرق اختبارهاMotor Vehicles - Head restraints and method of testing

44SASO GSO 1677ال�شيارات - زجاج االأمان متعدد الطبقاتMotor vehicles – laminated safety glass

45SASO 2209ال�شيارات  –و�شائل تثبيت الطفلMotor vehicles – child restraint  system

46SASO 2210ال�شيارات - طرق اختبار و�شائل الطفل Motor vehicles methods of testing of child restraint
system

47SASO 1444
ال�شيارات حمددات ال�شرعة - اجلزء االأول: املتطلبات العامة ، فح�س 

اجلهاز ، �شهادات املطابقة، اعتماد الطراز 

Motor vehicles – Speed limits – Part 1: General 
requirements , Equipment inspection , Certification 

and type approval

48SASO 2249ال�شيارات -الرقم املميز للمركبة- املتطلبات
Motor Vehicle – Identification Number (Vin) 

Requirements

49SASO 2250ال�شيارات - الرمز العاملي ل�شانع املركبةMotor Vehicles – World manufacturer identifier code

50SASO 2251ال�شيارات -الرقم املميز للمركبة- و�شعة وتثبيتهMotor Vehicles – VIN-Location and attachment

51SASO 2252اإطارات �شيارات الركوب درجة مقامة تاآكل املوطئ وال�شحب واحلرارة Motor Vehicles Tyres – Treadwear, Traction and
Temperature Resistance Grading

52SASO 2253اإطارات �شيارات الركوب - طرق اختبار درجة مقاومة االإطار للحرارة
Motor Vehicles Tyres – Method of Testing of  Tire 

Temperature Resistance Grading

53SASO ISO 3537ال�شيارات -مواد زجاج االأمان- طرق االختبارات امليكانيكية
Road vehicles - Safety glazing materials - Mechanical 

tests Road vehicles 

54SASO ISO 3538ال�شيارات -زجاج االأمان- طرق اختبار اخل�شائ�س الب�شريةRoad Vehicles - Safety Glasses - Test Methods for 
Optical Properties

55 SASO GSO ISO
6311

ال�شيارات -طرق اختبار بطانات املكابح- اجلزء االأول: اإجهاد الق�س 
الداخلي ملادة البطانة

Motor vehicles – methods of testing for broke lining – 
part 1: internal shear strength of lining material.

56 SASO GSO ECE
13H

Motor Vehicles - Braking system of Passenger Car and ال�شيارات - نظام مكابح �شيارات الركوب وال�شيارات متعددة االأغرا�س
Multi-Purpose Vehicles

57 SASO GSO ECE
13H-1

- Motor Vehicles: Methods of Test for Braking System ال�شيارات -طرق االختبار لنظاِم املكابح- اجلزء االأول: اأداء املكابح
Part 1: Braking Performance

58 SASO GSO ECE
13H-2

ال�شيارات -طرق االختبار لنظاِم املكابح- اجلزء الثاين: تعيني �شعة 
اأجهزة خزِن الطاقة

Motor Vehicles: Methods of Test for Braking System-
Part 2: Determination of Capacity of Energy Storage 

Devices

59 SASO GSO ECE
13H-3

ال�شيارات- طرق االختبار لنظاِم املكابح - اجلزء الثالث: تعيني توزيع 
املكابح بني حماور املركبات

Motor Vehicles: Methods of Test for Braking System - 
Part 3: Determination of Distribution of Braking among 

the Axles of Vehicles

60 SASO GSO ECE
13H-4

ال�شيارات- طرق االختبار لنظاِم املكابح - اجلزء الرابع: تعيني وظيفة 
االأنظمة �شد القفَل

Motor Vehicles: Methods of Test for Braking System - 
Part 4: Determination of Function of Anti-Lock Systems

61 SASO GSO ECE
13H-5

ال�شيارات: طرق االختبار لنظاِم املكابح - اجلزء اخلام�س: تعيني اأداِء 
بطانِة الكبِح با�شتخدام دينامومرت الق�شور الذاتي

Motor Vehicles: Methods of Test for Braking System - 
Part 5: Determination of  Performance of Brake Lining 

Using Inertia Dynamometer
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62 SASO GSO ECE
13H-6

ال�شيارات: طرق االختبار ملكابح النظام - اجلزء ال�شاد�س: تعيني معامل 
االلت�شاق

 Motor Vehicles: Methods of Test for Braking System -
Part 6: Determination of Coefficient of Adhesion

63SASO ISO 3917
مركبات الطرق -مواد زجاج االأمان- طرق اختبار مقاومة االإ�شعاع 

وارتفاع درجة احلرارة والرطوبة واحلريق وحماكاة العوامل اجلوية

 Road vehicles - Safety glazing materials -- Test methods
 for resistance to radiation, high temperature, humidity,

fire and simulated weathering

64SASO ISO 6310ال�شيارات -بطانات املكابح )الفرامل(- طريقة اختبار انفعال االن�شغاط road vehicle - brake linings - compressive strain test
method

65SASO ISO 6312
مركبات الطرق -بطانات املكابح )الفرامل(- اإجراء اختبار الق�س للمكابح 

القر�شية و االأ�شطوانية
 Road vehicles - Brake linings - Shear test procedure for

disc brake pad and drum brake shoe assemblies

66SASO ISO 6313
ال�شيارات -بطانات املكابح )الفرامل(- تاأثري احلرارة على اأبعاد و�شكل لقم 

املكابح القر�شية - طريقة االختبار
Road vehicles - brake linings - effects of heat on dimen-

sions and form of disc brake pads - test procedure

67 SASO GSO ISO
4000-2

Passenger car tyres and rims - Part 2: rimsاإطارات وجنوط �شيارات الركوب - اجلزء الثاين  اجلنوط

68 SASO GSO ISO
4209-2

اإطارات واأطواق ال�شاحنات واحلافالت )الت�شل�شل املرتي( - اجلزء الثاين: 
االأطواق

Truck and bus tyres and rims (metric series) - 
Part 2: Rims

69ISO 23273
مركبات الطرق التي تعمل بخاليا الوقود --موا�شفات ال�شالمة-- احلماية 

من خماطر الهيدروجني للمركبات التي تعمل بالهيدروجني امل�شغوط

Fuel cell road vehicles — Safety specifications — 
Protection against hydrogen hazards for vehicles 

fueled with compressed hydrogen

70ECE R 100
متطلبات ال�شالمة اخلا�شة مبجموعة الطاقة الكهربائية ملركبات الطرق مبا 

يف ذلك اأنظمة البطاريات القابلة الإعادة ال�شحن

The safety requirements specific to the electric power 
train of road vehicles including rechargeable battery 

systems

71UN/ECE134
اأحكام موحدة تتعلق باملوافقة على املركبات ذات املحركات ومكوناتها فيما 

يتعلق باأداء �شالمة املركبات التي تعمل بالوقود الهيدروجني

 Uniform provisions concerning the approval of motor
 vehicles and the components with regard to the safety

performance of hydrogen fuelled vehicles

72SASO ISO 3894ال�شيارات -عجالت واأطواق املركبات التجارية- طرق االختبار
 Road vehicles - Wheels/rims for commercial vehicles -

Test methods

73SASO IEC 60095-11 : بطاريات الر�شا�س احلم�شية امل�شتخدمة لبدء احلركة - اجلزءLead-acid batteries for starters - Part : 1

74SASO IEC 60095-22 : بطاريات الر�شا�س احلم�شية امل�شتخدمة لبدء احلركة - اجلزءLead-acid batteries for starters - Part : 2

75SASO ISO 6469-1
مركبات الطرق الكهربائية -موا�شفات ال�شالمة- اجلزء 1: نظام تخزين 

)RESS( الطاقة القابلة الإعادة ال�شحن

Electrically propelled road vehicles — Safety 
specifications — Part 1: Rechargeable energy storage 

system (RESS)

76SASO ISO 6469-2
مركبات الطرق الكهربائية -موا�شفات ال�شالمة- اجلزء 2:   ال�شالمة 

الت�شغيلية للمركبة
Electrically propelled road vehicles — Safety  

specifications— Part 2: Vehicle operational safety

77SASO ISO 6469-3
مركبات الطرق الكهربائية -موا�شفات ال�شالمة- اجلزء 3:

حماية االأ�شخا�س من ال�شدمات الكهربائية

  Electrically propelled road vehicles — Safety
 specifications— Part 3: Protection of persons against

electric shock

78SASO ISO 6469-4
مركبات الطرق الكهربائية -موا�شفات ال�شالمة- اجلزء 3: متطلبات 

ال�شالمة الكهربائية
 Electrically propelled road vehicles — Safety  specifications—

Part 4:  Post crash electrical safety requirements

79 SASO GSO ISO
3006

ال�شيارات -عجالت �شيارات الركوب امل�شتخدمة على الطرق- 
طرق االختبار

Road vehicles - Passenger car wheels for road
use - Test methods

ملحوظة: ُتعد قائمة املوا�شفات القيا�شية املذكورة يف هذا امللحق خا�شعة للمراجعة، ويتوىل املوردون م�شوؤولية التاأكد من اأنهم ي�شتخدمون اأحدث املوا�شفات القيا�شية.

)ب(  قائمة الترميز اجلمركي لفئات املنتجات ذات العالقة

البند اجلمركيفئات املنتجاتالرقم

8702�شيارات معدة لنقل ع�شرة اأ�شخا�س اأو اأكرث، مبا فيهم ال�شائق1

ملحوظة: ُتعد املنتجات والرتميزات اجلمركية املوجودة يف من�شة �شابر االإلكرتونية هي الن�شخة املحدثة واملعتمدة.
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الملحق )2(

الملحق )3(

الملحق )4(

قائمة مكونات الهيدروجني

إجراءات االختبار خلزانات الهيدروجني املصممة الستخدام الهيدروجني السائل

إجراءات االختبار ملكونات الهيدروجني بخالف اخلزانات املصممة الستخدام الهيدروجني السائل

  أ( املكونات املصممة الستخدام الهيدروجني السائل:
   1-   خزان.

   2-   �شمام االإغالق التلقائي.
   3-   �شمام عدم الرجوع )اإذا كان ا�شتخدامه جهازًا لالأمان(.

   4-   خرطوم الوقود )اإذا كان املنبع من اأول �شمام اإغالق تلقائي اأو اأجهزة اأمان اأخرى(.
   5-   مبادل حراري.

   6-   �شمام يدوي اأو تلقائي.
   7-   منظم.

   8-   �شمام تخفيف ال�شغط.
   9-   م�شبار ال�شغط ودرجة احلرارة والتدفق )اإذا كان ا�شتخدامه جهازًا لالأمان(.

10-   مو�شل اأو وعاء للتزود بالوقود.
11-   جم�شات ك�شف ت�شرب الهيدروجني.

ب(  املكونات املصممة الستخدام الهيدروجني )الغازي( املضغوط إلى ضغط تشغيل 

اسمي أكبر من 3.0 ميجا باسكال:

     1-   خزان.
  2-   �شمام االإغالق التلقائي.

  3-   خزان كامل.
  4-   ال�شحابات.

  5-   خرطوم الوقود.
  6-   مبادل حراري.

  7-   مر�شح الهيدروجني.
  8-   �شمام يدوي اأو تلقائي.

  9-   �شمام عدم الرجوع.
10-   منظم.

11-   جهاز تخفيف ال�شغط.
12-   �شمام تنفي�س ال�شغط.

13-   مو�شل اأو وعاء للتزود بالوقود.
14-   ات�شال نظام التخزين القابل لالإزالة.

15-   جم�شات ال�شغط ودرجة احلرارة والهيدروجني والتدفق )اإذا ا�شتخدمت كاأداة اأمان(.
16-   جم�شات ك�شف ت�شرب الهيدروجني.

نوع االختبار
1-   اختبار االنفجار

2-   اختبار التعر�س للحريق
3-   اختبار م�شتوى التعبئة الق�شوى

4-   اختبار مقاومة ال�شغط
5-   اختبار العزل

تشمل إجراءات االختبار التي ينبغي تطبيقها للحصول على اعتماد الطراز 
خلزانات الهيدروجني املصممة الستخدام الهيدروجني السائل االختبارات التالية:

أ(   اختبار االندفاع:  اإثبات اأن خزان الهيدروجني ال ينتج قبل م�شتوى �شغط مرتفع حمدد، دون 
جتاوز �شغط االنفجار )عامل االأمان م�شروباً يف PSMA(. للح�شول على املوافقة على النوع، 

يجب اأن تتجاوز قيمة �شغط االنفجار الفعلي اأثناء االختبار احلد االأدنى املطلوب ل�شغط االنفجار.

ب(   اختبار التعرض للحريق: اإثبات اأن اخلزان، بنظام احلماية من احلرائق اخلا�س به، لن ينفجر 
عند اختباره يف ظل ظروف احلريق املحددة.

ج(   اختبار مستوى امللء األقصى: اإثبات اأن النظام الذي مينع امللء الزائد للخزان يعمل 
ب�شكل �شحيح واأن م�شتوى الهيدروجني ال يت�شبب اأبدًا يف فتح اأجهزة اإزالة ال�شغط اأثناء عملية 

التعبئة.
  د(   اختبار مقاومة الضغط: اإثبات اأن خزان الهيدروجني يتحمل م�شتوى �شغط مرتفع حمدد. 

للقيام بذلك، يتم �شغط اخلزان اإىل قيمة معينة لفرتة زمنية حمددة، بعد االختبار، يجب اأال تظهر 
على اخلزان عالمات الت�شوه الدائم املرئي اأو الت�شريبات املرئية.

هـ(   اختبار التسرب: اإثبات اأن خزان الهيدروجني ال يظهر اأي عالمة للت�شرب يف ظل الظروف املحددة 
وللقيام بذلك، ٌي�شغط اخلزان وفقاً ل�شغط الت�شغيل اال�شمي يجب عدم الك�شف عن اأي عالمة على 

وجود ت�شرب من خالل ال�شقوق اأو امل�شام اأو ما �شابه ذلك.

مع مراعاة املتطلبات احملددة ملكونات الهيدروجني اخملتلفة، تشمل إجراءات 
االختبار التي يجب تطبيقها للحصول على اعتماد الطراز ملكونات الهيدروجني، 

بخالف اخلزانات، املصممة الستخدام الهيدروجني السائل، االختبارات التالية:

  أ(   اختبار مقاومة الضغط: اإثبات اأن مكونات الهيدروجني ميكن اأن تتحمل �شغًطا اأكرب من �شغط 
ت�شغيل املكون قد ال يظهر مكون الهيدروجني اأي عالمة مرئية للت�شرب اأو الت�شوه اأو التمزق اأو الت�شدع 

عند زيادة ال�شغط اإىل قيمة حمددة.
ب(   اختبار التسرب اخلارجي: اإثبات اأن مكونات الهيدروجني ال تت�شرب اإىل اخلارج ال ميكن ملكونات 

الهيدروجني اأن تظهر عالمات امل�شام.

ج(    اختبار التحمل: اإثبات اأن مكونات الهيدروجني تعمل ب�شكل م�شتمر وموثوق يت�شمن االختبار 
اإخ�شاع مكون الهيدروجني لعدد حمدد من دورات االختبار يف ظل ظروف حمددة لدرجة احلراراة 

وال�شغط. 
 د(  اختبار املوثوقية: اإثبات اأن مكونات الهيدروجني تعمل ب�شكل موثوق.

هـ(   اختبار مقاومة التآكل: اإثبات اأن مكونات الهيدروجني تقاوم التاآكل. للقيام بذلك، تتالم�س 

مكونات الهيدروجني مع مواد كيميائية حمددة.
 و(   اختبار مقاومة احلرارة اجلافة: اإثبات اأن مكونات الهيدروجني غري املعدنية تتحمل درجات 

احلرارة العالية. الإثبات ذلك، تتعر�س املكونات للهواء امل�شخن اإىل اأق�شى درجة حرارة ت�شغيل.

املنتج

نوع االختبار

اختبار مقاومة 
ال�شغط

اختبار الت�شرب 
اخلارجي

اختبار 
التحمل

اختبار 
املوثوقية

اختبار 
مقاومة التاآكل

اختبار مقاومة 
احلرارة اجلافة

اختبار �شيخوخة 
االأوزون

اختبار دورة 
درجة احلرارة

اختبار دورة 
ال�شغط

اختبار توافق 
الهيدروجني

اختبار 
�شيق املدى

اأجهزة تخفيف ال�شغط

ال�شمامات و�شمامات 
الفح�س

املبادالت احلرارية

و�شالت التزود بالوقود 
اأو اأوعية
املنظمني

املج�شات 

خراطيم الوقود
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الملحق )5(
إجراءات االختبار خلزانات الهيدروجني املصممة الستخدام الهيدروجني املضغوط )الغازي(

1(   تصنيف صهاريج الهيدروجني املصممة الستخدام الهيدروجني املضغوط 

)الغازي(:

  النوع 1 خزان معدين غري ملحوم.

  النوع 2 خزان ملفوف منكم�س مع �شرتة معدنية غري ملحومة.

  النوع 3 خزان ملفوف بالكامل مع �شرتة معدنية ملحومة اأو غري ملحومة.

  النوع 4 خزان ملفوف بالكامل مع �شرتة غري معدنية.

 ز(   اختبار تقادم األوزون Ozone ageing test: اإثبات اأن مكونات الهيدروجني غري املعدنية تقاوم 

ال�شيخوخة ب�شبب االأوزون. اإثبات ذلك، تتعر�س املكونات للهواء مع تركيز عاٍل من االأوزون.
ح(   اختبار دورة درجة احلرارة: اإثبات اأن مكونات الهيدروجني قادرة على حتمل التغريات الكبرية يف 

درجة احلرارة. اإثبات ذلك ، تخ�شع مكونات الهيدروجني لدورة درجة حرارة ملدة حمددة من اأدنى 
درجة حرارة ت�شغيل اإىل اأعلى درجة حرارة ت�شغيل.

ط(   اختبار دورة الضغط: اإثبات اأن مكونات الهيدروجني تتحمل التغريات الكبرية يف ال�شغط، 

للقيام بذلك، تخ�شع مكونات الهيدروجني لتغري يف ال�شغط من ال�شغط اجلوي اإىل اأق�شى �شغط عمل 

م�شموح به )MAWP( ثم تعود اإىل ال�شغط اجلوي يف فرتة زمنية ق�شرية.
ي(   اختبار التوافق مع الهيدروجني: اإثبات اأن مكونات الهيدروجني املعدنية )اأي ال�شمامات.. اإلخ( 

لي�شت عر�شة لتق�شف الهيدروجني.
-  ويف مكونات الهيدروجني التي تخ�شع لدورات �شحن متكررة، يجب جتنب الظروف التي ميكن اأن 

توؤدي اإىل التاآكل املحلي وظهور وانت�شار ت�شققات التاآكل يف الهيكل.
ك(   اختبار عزل االمتداد: اإثبات اأن مكونات الهيدروجني خالية من الت�شرب عند تركيبها يف نظام 

الهيدروجني.

2(   تشمل إجراءات االختبار التي يتعني تطبيقها للحصول على اعتماد الطراز 
خلزانات الهيدروجني املصممة الستخدام الهيدروجني املضغوط )الغازي( 

االختبارات التالية:

  أ(   اختبار االندفاع: حتديد قيمة ال�شغط الذي ينفجر عنده اخلزان للقيام بذلك، يجب �شغط 
اخلزان اإىل قيمة معينة، والتي يجب اأن تكون اأكرب من �شغط العمل اال�شمي للخزان كما يجب 

اأن يتجاوز �شغط االنفجار للخزان ال�شغط املحدد. يجب ت�شجيل �شغط االنفجار للخزان 
واملحافظة عليه من قبل ال�شركة امل�شنعة طوال العمر االإنتاجي للخزان.

ب(   اختبار تدوير الضغط في درجة احلرارة احمليطة: اإثبات اأن خزان الهيدروجني يتحمل 
التغريات الكبرية يف ال�شغط الإثبات ذلك، ينبغي تطبيق دورات ال�شغط على اخلزان حتى يحدث 
ف�شل اأو حتى الو�شول اإىل عدد حمدد من الدورات بزيادة ال�شغط وخف�شه اإىل قيمة حمددة ويجب 

اأال تف�شح اخلزانات الطريق حتى ت�شل اإىل عدد حمدد من الدورات. يجب ت�شجيل عدد دورات 
الف�شل، جنباً اإىل جنب مع موقع وو�شف الف�شل. يجب اأن يحتفظ املن�شئ بالنتائج طوال العمر 

االإنتاجي للخزان.
ج(   اختبار سلوك »التسرب قبل التمزق« Leak before break )LBB): اإثبات اأن خزان 
الهيدروجني يت�شرب قبل التمزق الإثبات ذلك، ينبغي تطبيق دورات ال�شغط على اخلزان بزيادة 

وتقليل ال�شغط اإىل قيمة حمددة. يجب اأن تف�شل اخلزانات املختربة اإما بالت�شرب اأو تتجاوز 
عددًا حمددًا من دورات االختبار دون ف�شل. يجب ت�شجيل عدد الدورات التي يتم اإجراوؤها حتى 

ف�شل اخلزان، جنباً اإىل جنب مع موقع وو�شف الف�شل.
 د(   اختبار التعرض للحريق: اإثبات اأن اخلزان، مع نظام احلماية من احلرائق اخلا�س به، لن ينفجر 

عند اختباره يف ظل ظروف احلريق املحددة، وميكن للخزان، الذي ي�شغط وفقاً ل�شغط الت�شغيل 

اخلا�س به، ال�شماح ملحتوياته باخلروج فقط من خالل جهاز تخفيف ال�شغط وال ميكنه التمزق.
هـ(  اختبار االختراق: اإثبات اأن اخلزان ال يتمزق عند اخرتاقه.

  و(   اختبار التعرض للعامل الكيميائي: اإثبات قدرة اخلزان على حتمل التعر�س لعوامل 
كيميائية حمددة. الإثبات ذلك، يتعر�س اخلزان ملحاليل كيميائية خمتلفة. يتم زيادة �شغط 

اخلزان اإىل قيمة معينة وينبغي اإجراء اختبار االنفجار امل�شار اإليه يف النقطة )اأ( ويجب اأن ي�شل 
اخلزان اإىل �شغط انفجار حمدد ويجب ت�شجيله.

  ز(   اختبار حتمل اخللل املركب: اإثبات اأن خزان الهيدروجني يتحمل ال�شغوط العالية الإثبات 
ذلك، يتم عمل �شقوق هند�شية حمددة يف جدار اخلزان ويتم تطبيق عدد حمدد من دورات ال�شغط. 

قد ال يت�شرب اخلزان اأو يتمزق لعدد من الدورات، ولكن قد يت�شرب اأثناء دورات االختبار 
املتبقية، ويجب ت�شجيل عدد الدورات حتى ف�شل اخلزان، باالإ�شافة اإىل موقع وو�شف الف�شل.
ح(   اختبار متزق اإلجهاد املتسارع: اإثبات اأن خزان الهيدروجني قادر على حتمل ال�شغط 

العايل ودرجات احلرارة املرتفعة يف حدود نطاق الت�شغيل امل�شموح به لفرتة ممتدة، والإثبات 
ذلك، يتعر�س اخلزان لفرتة زمنية حمددة لظروف �شغط ودرجة حرارة حمددة ثم يخ�شع 

الختبار االنفجار امل�شار اإليه يف النقطة )اأ( ويجب اأن ي�شل اخلزان اإىل �شغط االنفجار املحدد.
ط(   اختبار دورة ضغط درجة احلرارة القصوى: اإثبات اأن خزان الهيدروجني ميكنه حتمل 

تغريات ال�شغط يف ظل ظروف درجات احلرارة املختلفة، والإثبات ذلك، يخ�شع اخلزان، اخلايل 
من اأي غالف واقي، الختبار دورة هيدرو�شتاتيكي من خالل تعري�شه لظروف حميطة قا�شية قبل 

اخل�شوع الختبار االندفاع واختبار عدم الت�شرب امل�شار اإليه يف البند  )اأ(. و)ك(. قد ال تظهر 
اخلزانات املعر�شة لهذه الدورات عالمات متزق اأو ت�شرب اأو تفكك االألياف. ال ميكن اأن تنفجر 

الدبابات عند �شغط معني.

ينطبق على نوع اخلزاناالختبار

1234

اختبار االنفجار

اختبار تدوير ال�شغط يف درجة حرارة الغرفة

)LBB( اختبار الت�شرب

اختبار التعر�س للحريق

اختبار االخرتاق

اختبار التعر�س للعامل الكيميائي

اختبار حتمل اخللل املركب

اختبار متزق االإجهاد املعجل

اختبار ركوب الدراجات يف درجات احلرارة الق�شوى

اختبار ال�شدمة

اختبار �شيق

اختبار النفاذية

اختبار عزم الدوران على الرئي�س

اختبار الدورة بغاز الهيدروجني
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ي(   اختبار التأثير: الغر�س من هذا االختبار هو اإثبات اأن خزان الهيدروجني يظل قيد الت�شغيل بعد 
تعر�شه للتاأثريات امليكانيكية املحددة. والإثبات ذلك، يخ�شع اخلزان الختبار ال�شقوط وعدد حمدد 

من دورات ال�شغط. يجب للخزان اأال يت�شرب اأو يتمزق لعدد حمدد من الدورات، ولكن قد يف�شل 
ب�شبب الت�شرب اأثناء دورات االختبار املتبقية.

ك(   اختبار التسرب: اإثبات اأن خزان الهيدروجني ال يظهر اأي عالمة للت�شرب يف ظل الظروف املحددة، 
والإثبات ذلك، ينبغي �شغط اخلزان وفقاً ل�شغط الت�شغيل اال�شمي وال ميكن الك�شف عن اأي عالمة 

للت�شرب من خالل ال�شقوق اأو امل�شام اأو عيوب مماثلة.
ل(   اختبار النفاذية: اإثبات اأن معدل النفاذية خلزان الهيدروجني ال يتجاوز قيمة حمددة، وللقيام 
بذلك، يتم �شغط اخلزان بغاز الهيدروجني اإىل �شغط الت�شغيل اال�شمي اخلا�س به ويو�شع لفرتة 

زمنية حمددة وحتت ظروف درجة حرارة حمددة يف غرفة حمكمة االإغالق.

م(   اختبار عزم الدوران للزعيم: اإثبات اأن خزان الهيدروجني يتحمل عزم الدوران املحدد والإثبات 
ذلك، ينبغي تطبيق عزم الدوران على اخلزان من اجتاهات خمتلفة. وبعد ذلك، يتم اإجراء اختبار 

االنفجار واختبار منع الت�شرب امل�شار اإليهما يف البند )اأ( و )ك(. يجب اأن يفي اخلزان مبتطلبات 
اختبار االنفجار والت�شرب، ويجب ت�شجيل عزم الدوران املطبق والت�شريبات و�شغط االنفجار.

ن(   اختبار الدورة بغاز الهيدروجني: اإثبات اأن خزان الهيدروجني يتحمل تغريات ال�شغط الكبرية 
عند ا�شتخدام غاز الهيدروجني، والإثبات ذلك، يخ�شع اخلزان لعدد من دورات ال�شغط با�شتخدام غاز 
الهيدروجني واختبار عدم الت�شرب امل�شار اإليه يف البند )ك(. ينبغي فح�س التلف، مبا يف ذلك ت�شققات 

التاآكل اأو التفريغ الكهرو�شتاتيكي من اخلزان. 
-    ويجب اأن يفي اخلزان مبتطلبات اختبار منع الت�شرب ويجب اأن يخلو اخلزان من اأي تلف، وال �شيما 

�شقوق التاآكل اأو التفريغ الكهرو�شتاتيكي.

مع مراعاة املتطلبات احملددة ملكونات الهيدروجني اخملتلفة، فإن إجراءات االختبار التي 

تُطبق للحصول على اعتماد الطراز النوعية ملكونات الهيدروجني، املصممة الستخدام 

الهيدروجني املضغوط )الغازي( تشمل االختبارات التالية:

1(  االختبارات على املواد:
  اأ(  اختبار التوافق مع الهيدروجني امل�شار اإليه يف النقطة )ي( من امللحق رقم )4(.

ب(   اختبار ال�شيخوخة: الغر�س من هذا االختبار هو التحقق مما اإذا كانت املادة غري املعدنية 
امل�شتخدمة يف مكون الهيدروجني ميكن اأن تقاوم ال�شيخوخة. ال ي�شمح بوجود �شقوق ظاهرة على 

العينات املختربة.
ج(   اختبار توافق االأوزون: الغر�س من هذا االختبار هو التحقق مما اإذا كانت املادة املرنة ملكون 

الهيدروجني متوافقة مع التعر�س لالأوزون، ال ي�شمح بوجود �شقوق ظاهرة على العينات املختربة.
2(  اختبار مقاومة التاآكل امل�شار اإليه يف النقطة )هـ( من امللحق رقم )4(.

3(  اختبار التحمل امل�شار اإليه يف النقطة )ج( من امللحق رقم )4(.
4(   اختبار دورة ال�شغط امل�شار اإليه يف النقطة )1( من امللحق )3(: يجب اأال تظهر مكونات الهيدروجني 

عالمات مرئية للت�شوه اأو البثق ويجب اأن تفي مبتطلبات اختبارات الت�شرب الداخلية واخلارجية.
5(   اختبار الت�شرب الداخلي: الغر�س من هذا االختبار هو اإثبات اأن مكونات الهيدروجني املحددة خالية 

من الت�شرب الداخلي. للقيام بذلك، ينبغي �شغط مكونات الهيدروجني حتت ظروف درجات حرارة 
خمتلفة مع مالحظتها الحتمال حدوث ت�شربات. يجب اأن يظل مكون الهيدروجني خالياً من الفقاعات 

وال ميكن اأن يت�شرب اإىل الداخل مبعدل اأكرب من ذلك املحدد.
6(  اختبار مقاومة الت�شرب اخلارجي امل�شار اإليه يف البند ) ب( من امللحق رقم )4(.

الملحق )6(
إجراءات االختبار ملكونات الهيدروجني، بخالف اخلزانات، املصممة الستخدام الهيدروجني املضغوط )الغازي(

املنتج 
االختبار

اختبار الت�شرب اخلارجياختبار الت�شرب الداخلياختبار دورة ال�شغطاختبار التحملاختبار مقاومة التاآكلاختبارات على املواد

اأجهزة تخفيف ال�شغط

ال�شمامات االأوتوماتيكية

ال�شمامات اليدوية

�شمامات عدم رجوع

�شمامات تخفيف ال�شغط

املبادالت احلرارية

و�شالت التزود بالوقود اأو اأوعية

املنظمني

جم�شات الأنظمة الهيدروجني

خراطيم الوقود

املثبتات 

مر�شحات الهيدروجني

ات�شاالت نظام التخزين القابل لالإزالة
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1-    يجب تركيب نظام الهيدروجني بطريقة حتميه من التلف وعزله عن م�شادر احلرارة يف ال�شيارة.
2-    ال يجوز اإزالة خزان الهيدروجني اإال ال�شتبداله بخزان هيدروجني اآخر للتزود بالوقود اأو ال�شيانة، 

ويف حالة وجود حمرك احرتاق داخلي، ال ميكن تركيب اخلزان يف حجرة حمرك ال�شيارة، على اأن 
تكون حممية ب�شكل كاف �شد اأي �شكل من اأ�شكال التاآكل.

3-    يجب اتخاذ تدابري ملنع االأخطاء وت�شرب الهيدروجني اأثناء اإعادة تزويد ال�شيارة بالوقود ول�شمان 
اإزالة نظام تخزين الهيدروجني القابل لالإزالة باأمان.

4-    يجب اأن مينع مو�شل التزود بالوقود اأو الوعاء اأي اختالل ويجب حمايته من الغبار واملاء، ويجب 
اأن ي�شتمل على �شمام عدم رجوع اأو �شمام له نف�س الوظيفة اإذا مل ٌتركب و�شلة التزود بالوقود 
مبا�شرة على اخلزان، فيجب تاأمني خراطيم اإعادة التزود بالوقود ب�شمام عدم رجوع اأو �شمام 

بنف�س الوظيفة، مثبت مبا�شرة على اخلزان اأو بداخله.
5-    يجب تثبيت خزان الهيدروجني وتاأمينه بطريقة ميكن من خاللها امت�شا�س الت�شارع املحدد دون 

االإ�شرار مبكونات االأمان عند امتالء خزانات الهيدروجني.
6-   يجب تاأمني اأنابيب اإمداد وقود الهيدروجني ب�شمام اإغالق اأوتوماتيكي مركب مبا�شرة على اخلزان 
اأو بداخله، ويجب اأن يغلق ال�شمام اإذا تطلب ذلك عطل يف نظام الهيدروجني اأو يف حالة حدوث اأي 

حدث اآخر يت�شبب يف ت�شرب الهيدروجني عند اإيقاف ت�شغيل نظام الدفع، يجب اإغالق اإمداد الوقود من 
اخلزان اإىل نظام الدفع ويظل مغلقاً حتى ت�شغيل النظام مرة اأخرى.

   7-   يف حالة وقوع حادث، يجب اأن يوقف �شمام االإغالق التلقائي املثبت مبا�شرة على اخلزان اأو بداخله 
تدفق الغاز من اخلزان.

   8-   يجب اأال يربز اأي مكون من مكونات الهيدروجني، مبا يف ذلك املواد الواقية التي ت�شكل جزءًا من هذا 
املكون، من ارجتاج  ال�شيارة اأو هيكل احلماية هذا ال ينطبق على مكون الهيدروجني املحمي ب�شكل 

كاف وال يوجد جزء منه خارج هذا الهيكل الوقائي.
   9-   يجب تركيب نظام الهيدروجني بطريقة حتميه، قدر االإمكان، من التلف الناجت عن حركة مكونات 

ال�شيارة، وال�شدمات، واالنب�شاط، وحتميل ال�شيارة وتفريغها اأو نقل االأحمال.
10-   ال ميكن و�شع مكون الهيدروجني بالقرب من عادم حمرك االحرتاق الداخلي اأو اأي م�شدر اآخر 

للحرارة، ما مل يكن هذا املكون حممياً ب�شكل كاٍف من احلرارة.
11-   يجب ت�شميم نظام التهوية اأو التدفئة يف مق�شورة الركاب ويف االأماكن التي قد يت�شرب فيها 

الهيدروجني اأو يرتاكم بحيث ال ميكن �شحب الهيدروجني اإىل داخل ال�شيارة.
12-   ينبغي التاأكد قدر االإمكان، يف حالة وقوع حادث، اأن جهاز تخفيف ال�شغط ونظام التهوية 

املرتبط به يظالن يف حالة عمل. يجب حماية نظام التهوية جلهاز تخفيف ال�شغط ب�شكل كاٍف من 
الغبار واملاء.

13-   يجب ف�شل مق�شورة الركاب يف ال�شيارة عن نظام الهيدروجني ملنع تراكم الهيدروجني، ويجب 
�شمان عدم ت�شرب الوقود املت�شرب من اخلزان اأو ملحقاته اإىل مق�شورة الركاب يف ال�شيارة.

14-   يجب و�شع مكونات الهيدروجني التي ميكن اأن يت�شرب الهيدروجني من خاللها اإىل مق�شورة الركاب 
اأو مق�شورة االأمتعة اأو اأي مق�شورة اأخرى غري مهواة يف مبيت حمكم الغلق اأو جهاز مكافئ، كما 

هو حمدد يف اإجراءات التنفيذ.
15-   يجب عزل االأجهزة التي تعمل بالكهرباء والتي حتتوي على الهيدروجني بطريقة ال مير بها اأي تيار 

من خالل االأجزاء املحتوية على الهيدروجني، وذلك لتجنب ال�شرارات الكهربائية يف حالة التمزق. 
يجب تو�شيل املكونات املعدنية لنظام الهيدروجني كهربائياً باأر�س ال�شيارة.

16-   يجب ا�شتخدام املل�شقات اأو و�شائل التعريف االأخرى لالإ�شارة اإىل خدمات الطوارئ اأن ال�شيارة 
تعمل بالهيدروجني واأن امل�شتخدم هو الهيدروجني ال�شائل اأو الهيدروجني امل�شغوط )الغازي(.

1/1  اعتماد الطراز 

ُيعرَّف اعتماد الطراز باأنه اأحد اإجراءات تقومي املطابقة، حيث تقوم اجلهة املقبولة مبقت�شاه مبراجعة 
الت�شميم الفني للمنَتج، والتاأكد من �شحته ثم االإقرار باأن الت�شميم الفني للمنَتج ي�شتويف متطلبات اللوائح 

الفنية ال�شعودية ذات العالقة.
وميكن اإجراء اعتماد الطراز باإحدى الطريقتني التاليتني:

  اأ(  فح�س عينة منوذجية من املنَتج كاماًل، بحيث يكون مُمثِّال لالإنتاج املرتقب، )منوذج االإنتاج(.
ب(   تقومي مدى مطابقة الت�شميم الفني للمنَتج من خالل مراجعة الوثائق الفنية واالأدلة )منوذج 

لة لالإنتاج املُزمع، لواحدة اأو اأكرث من االأجزاء ذات املخاطر للمنَتج  الت�شميم(، مع فح�س عينة مُمثِّ
)جمع بني منوذج االإنتاج ومنوذج الت�شميم(.

1/2  إجراءات اعتماد الطراز 

1/1/2  تقدمي طلب العتماد الطراز عند إحدى اجلهات املقبولة 

يجب على الصانع أن يُقدم طلباً العتماد الطراز عند جهة مقبولة يختارها؛ على أن 

يحتوي الطلب على ما يلي:

  اأ(  ا�شم وعنوان ال�شانع. 
ب(  اإقرار مكتوب بعدم تقدمي الطلب نف�شه اإىل اأي جهة مقبولة اأخرى.

ن من تقومي مدى مطابقة املنتج ملتطلبات اللوائح الفنية ال�شعودية، واأن حتتوي على  ج(   وثائق فنية مُتكِّ
حتليل وتقييم منا�شبني للمخاطر. 

د الوثائق الفنية املتطلبات التي تنطبق على املنَتج؛ على اأن ت�شمل -ح�شب ما يقت�شيه   د(   يجب اأن حتدِّ
التقومي- الت�شميم والت�شنيع وت�شغيل )ا�شتخدام( املنَتج. 

هـ(  يجب اأن ت�شمل الوثائق الفنية -على االأقل- العنا�شر التالية:
1(  و�شف عام للمنَتج.

2(   ر�شومات الت�شميم والت�شنيع وامل�شاقط االأفقية )الر�شوم البيانية( العنا�شر والوحدات 
والتق�شيمات اجلزئية، اإلخ...

3(   التو�شيف وال�شروح الالزمة لفهم الر�شومات والر�شوم البيانية وت�شغيل )ا�شتخدام( املنَتج 
امل�شار اإليها.  

4(   قائمة باملوا�شفات القيا�شية ال�شعودية اأو اأي موا�شفات فنية اأخرى مالئمة تعتمدها الهيئة، 
اة ال�شتيفاء املتطلبات االأ�شا�شية  �شواًء كانت مطبقة كلياً اأو جزئياً، وو�شفاً للحلول املتبنَّ

للوائح الفنية ال�شعودية، وذلك يف حالة عدم تطبيق املوا�شفات القيا�شية امل�شار اإليها، ويف حالة 
ح يف الوثائق الفنية البنود  اال�شتعمال اجلزئي للموا�شفات القيا�شية ال�شعودية، فيجب اأن ُيو�شَّ

املطبقة.
5(   نتائج التقارير )احل�شابات البيانية( اخلا�شة بالت�شميم، وعمليات املراقبة واالختبارات 

املُجراة، اإلخ... 
6(  تقارير االختبارات.

7(   عينات مُمثِّلة عن االإنتاج املُزمع، وميكن اأن تطلب اجلهة املقبولة املزيد من العينات اإذا دعت 
احلاجة لذلك.

8(   االأدلة )الرباهني( التي تدعم مالئمة احللول الفنية املتخذة يف الت�شميم، حيث يجب اأن ت�شري 
هذه االأدلة اإىل كل الوثائق املُتَبعة، خا�شة يف حالة عدم تطبيق املوا�شفات القيا�شية ال�شعودية 
و/اأو املوا�شفات الفنية املالئمة امل�شار اإليها، ويجب اأن ت�شمل االأدلة الداعمة -متى ما اقت�شى 

االأمر ذلك- نتائج االختبارات املُجراة يف املخترب املنا�شب لدى ال�شانع، اأو يف خمترب اآخر حتت 
م�شوؤوليته.

2/1/2  مهام اجلهة املقبولة 

أ(  بالنسبة للمنَتج 

درا�شة الوثائق الفنية واالأدلة )الرباهني( الداعمة بغر�س تقومي مالئمة الت�شميم الفني للمنَتج.

ب(  بالنسبة للعينات

مة وفقاً للموا�شفات  1(   التاأكد من اأن ت�شنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وحتديد العنا�شر املُ�شمَّ
مة وفقاً للموا�شفات االأخرى. القيا�شية ال�شعودية، والعنا�شر املُ�شمَّ

2(   اإجراء الفحو�شات واالختبارات املنا�شبة، اأو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتاأكد من اأن احللول 
الفنية )technical solution( التي تبناها ال�شانع تفي باملتطلبات الرئي�شة املحددة يف 

املوا�شفات القيا�شية، وذلك يف حالة عدم تطبيق املوا�شفات ذات العالقة.
3(   اإجراء االختبارات املنا�شبة، اأو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتاأكد -يف حالة عدم تطبيق 

املوا�شفات القيا�شية ال�شعودية و/اأو املوا�شفات االأخرى املالئمة- باأن احللول الفنية التي 
تبناها ال�شانع ت�شتويف املتطلبات االأ�شا�شية للوائح الفنية ال�شعودية.

4(   االتفاق مع ال�شانع على مكان اإجراء االختبارات.

الملحق )8(

الملحق )7(

ISO/IEC 17067 وفقاً للمواصفة )Type 1a( منوذج تقومي املطابقة

(Type Approval( اعتماد الطراز

املتطلبات املطبقة على تركيب مكونات الهيدروجني وأنظمة الهيدروجني
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الالئحة الفنية للمركبات الهيدروجينية .. تتمة

ج(  بالنسبة لقرارات اجلهة املقبولة 

1(   يجب على اجلهة املقبولة اإ�شدار تقرير تقومي عن االإجراءات التي قامت بها وخمرجاتها، وعلى 
اجلهة املقبولة اأالَّ تن�شر هذا التقرير ال كلياً وال جزئياً اإال بعد موافقة ال�شانع.

2(   اإذا كان الطراز مطابقاً ملتطلبات اللوائح الفنية ال�شعودية املنطبقة على املنَتج املعني، فاإن اجلهة 
املقبولة ُت�شِدر �شهادة اعتماد طراز لل�شانع، ويجب اأن حتتوي ال�شهادة على ا�شم وعنوان 
ال�شانع، ونتائج االختبارات، و�شروط �شريانها -اإن ُوِجدت-، واملعلومات الالزمة لتحديد 

الطراز امل�شاَدق عليه، وميكن اأن حتتوي ال�شهادة كذلك على مرفقات. 
3(   يجب اأن حتتوي ال�شهادة مع مرفقاتها على جميع املعلومات املنا�شبة لتقومي مدى مطابقة 

املنتجات امل�شنَّعة وفقاً للطراز املُخترَب وللمراقبة اأثناء الت�شغيل.
4(   اإذا كان الطراز غري مطابق ملتطلبات اللوائح الفنية ال�شعودية املنطبقة على املنَتج املعني، 

فيجب على اجلهة املقبولة اأالَّ ُت�شِدر �شهادة اعتماد الطراز، واأن ُتبلِّغ �شاحب الطلب بقرارها، مع 
لة حيال عدم اإ�شدارها �شهادة اعتماد الطراز. اإعطائه م�شوغات مف�شَّ

5(   يجب على اجلهة املقبولة اأن تتَّبع كل التطورات التقنية املعروفة، ومتى ما اأ�شارت هذه 
التطورات اإىل اإمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز امل�شاَدق عليه ملتطلبات اللوائح الفنية 

د مدى احلاجة اإىل اإجراء اختبارات اإ�شافية،  ال�شعودية، فيجب على اجلهة املقبولة اأن حتدِّ
وعليها يف هذه احلالة اإبالغ ال�شانع بذلك.

6(   يجب على ال�شانع اإبالغ اجلهة املقبولة -التي حتتفظ بالوثائق الفنية اخلا�شة ب�شهادة اعتماد 
ر على مطابقة  الطراز- بكل التغيريات املُدخلة على الطراز امل�شادق عليه؛ التي من �شاأنها اأن ُتوؤثِّ

املنَتج ملتطلبات اللوائح الفنية ال�شعودية، اأو ل�شروط �شريان �شهادة اعتماد الطراز، حيث اأن مثل 
هذه التغيريات تتطلب م�شادقة اإ�شافية على �شهادة اعتماد الطراز االأولية.

7(   يجب على كل جهة مقبولة اأن ُتبلَّغ الهيئة عن �شهادات اعتماد الطراز واأي اإ�شافة اأُ�شِدرت اأو 
�ُشِحبت، وعليها اأن تقوم ب�شكل دوري -اأو عند الطلب- بتقدمي قائمة ب�شهادات اعتماد الطراز 

واأي اإ�شافات قد ُرِف�س اإ�شدارها اأو تلك التي قد ُعلِّقت اأو ُقيِّدت باأي �شكل.
8(   يجب على كل جهة مقبولة اأن ُتبلَّغ اجلهات املقبولة االأخرى عن �شهادات اعتماد الطراز واأي 

اإ�شافات قد ُرِف�س اإ�شدارها اأو تلك التي قد ُعلِّقت اأو ُقيِّدت باأي �شكل، واأن ُتبلَّغ كذلك -عند الطلب-
عن �شهادات اعتماد الطراز واأي اإ�شافة قد اأُ�شِدرت.

9(   ميكن للهيئة وللجهات املقبولة االأخرى –عند الطلب- اأن حت�شل على ن�شخ من �شهادات اعتماد 
الطراز و/اأو االإ�شافات املدخلة عليها، وميكن للهيئة –عند الطلب- اأن حت�شل على ن�شخ 

من الوثائق الفنية، ومن نتائج االختبارات التي قامت بها اجلهة املقبولة، ويجب على اجلهة 
املقبولة االحتفاظ بن�شخة من �شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها واالإ�شافات املدخلة عليها، ف�شاًل 

عن الوثائق الفنية، مبا يف ذلك امل�شتندات املرفقة من ال�شانع، وذلك حتى تاريخ انتهاء �شريان 
ال�شهادة.

10(   يجب على ال�شانع االحتفاظ بن�شخة من �شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها واالإ�شافات املدخلة 
عليها مع الوثائق الفنية، واإتاحتها للجهات الرقابية و�شلطات م�شح ال�شوق ملدة ع�شر �شنوات 

بعد و�شع املنَتج يف ال�شوق.
د تقدمي الطلب امل�شار اإليه يف البند )1/1/2( اأعاله، والقيام بالواجبات امل�شار اإليها  11(   ميكن للمورِّ

�شلفاً با�شم ال�شانع، ب�شرط اأن يكون ذلك مبوافقة ال�شانع.

ِّد 1(  بيانات املور

اال�شــــــــم: ....................................................................................................

العنوان: ......................................................................................................

ال�شخ�س الذي ميكن االت�شال به:

الربيد االإلكرتوين: ............................................................................................

رقم الهاتف: ..................................................................................................

الفاك�س: ......................................................................................................

2(  تفاصيل املنتج

-   ا�شم ال�شانع: ...........................................................................................................................................................................................................

-   بلد الت�شنيع: ..........................................................................................................................................................................................................

-   �شهر و�شنة الت�شنيع: ..................................................................................................................................................................................................

-   نوع/ طراز ال�شيارة: .....................................................................................

-   موديل ال�شيارة: ........................................................................................................................................................................................................

-   بيانات املوا�شفات القيا�شية ال�شعودية/اخلليجية اأو املوا�شفات االأخرى: .........................................................................................................................................

ُنقرُّ باأن املنتج املذكور يف هذا االإقرار هو منَتج مطابق لالئحة الفنية ال�شعودية/ .............................................. ............................................................)                                             ( 

واملوا�شفات القيا�شية ال�شعودية/ ................................................................ امللحقة بها.           

ال�شخ�س امل�شوؤول: ............................................................................................................................................................................................................

ا�شم ال�شركة: ...................................................................................................................................................................................................................

اخلتم الر�شمي: التوقيع: ...................................................  

التاريخ: ..../..../................

الملحق )9(
(Supplier Declaration of Conformity( رد باملطابقة منوذج إقرار املونّ

يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة
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متهيد

متا�شياً مع ان�شمام اململكة العربية ال�شعودية اإىل منظمة التجارة العاملية وفًقا لقرار جمل�س الوزراء 
رقم 244 وتاريخ 1426/9/21هـ، ب�شاأن املوافقة على وثائق ان�شمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية، 

وما يتطلب االأمر من التزام اململكة مبواءمة اأنظمتها ذات العالقة مبا يتما�شى مع مبادئ اتفاقيات 
املنظمة، خا�شة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة )TBT( التي تق�شي بعدم و�شع ا�شرتاطات فنية غري 
�شرورية اأمام ان�شياب ال�شلع بني الدول االأع�شاء، وعدم التمييز بني املنتجات ذات املن�شاأ املختلف من 
حيث اال�شرتاطات الفنية وطرائق تقومي املطابقة، وذلك من خالل اإ�شدار لوائح فنية ت�شمل املتطلبات 

االأ�شا�شية امل�شروعة وتوحيد اإجراءات العمل . 
وبناًء على املادة الثالثة )فقرة -1( من تنظيم الهيئة ال�شعودية للموا�شفات واملقايي�س واجلودة ال�شادر 
بقرار جمل�س الوزراء رقم 216 وتاريخ 1431/6/17 هـ، املوافق 2010/5/31 م، وذلك باأن تتوىل الهيئة 

»اإ�شــدار موا�شفــات قيا�شــية �شــعودية واأنظمــة واأدلــة اجلــودة وتقديــم املطابقــة، تتوافــق مــع 
املوا�شفــات القيا�شــية واالأدلة الدوليـة، وحتقـق متطلبـات اتفاقيـة منظمـة التجـارة العامليـة فـي هـذا 

املجـال، وتكـون متوافقـة مـع ال�شـريعة االإ�شالمية وحمققـة مل�شالـح اململكـة«
وا�شتنادا اإىل املادة الرابعة )فقرة -2( من تنظيم الهيئة ال�شعودية للموا�شفات واملقايي�س واجلودة 
ال�شادر بقرار جمل�س الوزراء رقم 216 بتاريخ 1431/6/17هـ، املوافق 2010/5/31 م، وذلك باأن 
تتوىل الهيئة »اإ�شدار لوائح اإجراءات تقومي املطابقة لل�شلع واملنتجات واخلدمات طبقاً للموا�شفات 

القيا�شية التي تعتمدها«.
وبناًء على املادة ال�شاد�شة )فقرة -1( من تنظيم الهيئة ال�شعودية للموا�شفات واملقايي�س واجلودة 

ال�شادر بقرار جمل�س الوزراء رقم 216 وتاريخ 1431/6/17هـ، املوافق 2010/5/31 م، وذلك باأن 
تتوىل الهيئة »مـع مراعـاة مـا ورد فـي املـادة )الرابعـة( مـن هـذا التنظيـم، تعـد الهيئـة هـي املرجـع فـي 

اململكـة فـي كل مـا يتعلـق باملوا�شفـات القيا�شـية، واإجـراءات تقويـم املطابقـة، ومنـح عالمة اجلـودة 
والقيـا�س واملعايـرة. وعلـى جميـع القطاعات احلكوميـة واخلا�شـة االلتزام باملوا�شفـات القيا�شـية 

ال�شـعودية فـي جميـع م�شـرتياتها واأعمالهـا«.
وحيث اأن املوا�شفات القيا�شية للمنتجات امل�شمولة يف اإحدى اللوائح تعترب اأ�شا�شاً ملطابقة تلك املنتجات 

للمتطلبات االأ�شا�شية لل�شالمة يف الالئحة الفنية املحددة. 
فقد قامت الهيئة باإعداد هذه الالئحة الفنية. 

ملحوظة: هذا التمهيد وجميع املالحق لهذه الالئحة الفنية جزء ال يتجزاأ منها.

المادة: )1(
املصطلحات والتعاريف

تكون للم�شميات والعبارات اأدناه -عند تطبيق بنود هذه الالَّئحة- الدالالت واملعاين املبينة اأمامها، ما مل 
يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك.

اململكة: اململكة العربية ال�شعودية.

اجمللس: جمل�س اإدارة الهيئة.

الهيئة: الهيئة ال�شعودية للموا�شفات واملقايي�س واجلودة.

اجلهات الرقابية: هي اجلهة/اجلهات احلكومية ذات املهام الرقابية ح�شب اخت�شا�شها؛ امل�شوؤولة عن 
تنفيذ اأو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية، �شواًء يف املنافذ اجلمركية اأو االأ�شواق اأو امل�شانع.

اجلهات اخملتصة: اجلهات املخولة نظامياً باململكة باإ�شدار الرتاخي�س اخلا�شة بت�شنيع املنتج 
ومزاولة الن�شاط، وتطبيق اأحكام هذه الالئحة.

سلطات مسح السوق: هي اجلهة/اجلهات احلكومية امل�شوؤولة عن تنفيذ عمليات م�شح ال�شوق. 

الالئحة الفنية: وثيقة معتمدة من جمل�س االإدارة ت�شع خ�شائ�س املنتجات والعمليات املرتبطة بها 
وطرائق اإنتاجها، مبا يف ذلك االأحكام االإدارية �شارية املفعول املطبقة؛ التي يجب االلتزام بها. وقد ت�شمل 
اأو تبحث ب�شكل خا�س يف امل�شطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات و�شع ال�شارات اأو العالمات على 

املنتجات اأو اخلدمات اأو العمليات اأو طرائق االإنتاج. 
املواصفة القياسية: وثيقة معتمدة من جمل�س االإدارة؛ ت�شع -لال�شتخدام االعتيادي واملتكرر- 

القواعد والتعليمات اأو اخل�شائ�س للمنتجات اأو العمليات وطرائق االإنتاج ذات العالقة؛ التي يكون 
تطبيقها اختيارياً، وقد ت�شمل اأو تبحث ب�شكل خا�س امل�شطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات و�شع 

ال�شارات اأو العالمات التي تنطبق على املنتجات اأو اخلدمات اأو العمليات اأو طرائق االإنتاج.
املتطلبات األساسية: املتطلبات اخلا�شة باملنتجات التي قد توؤثر على ال�شالمة وال�شحة والبيئة؛ 

التي يجب االلتزام بها.
اخلطر )أخطار)Hazard(s): م�شدر حمتمل لل�شرر.

اخملاطر )Risk(s: احتمال ظهور خطر م�شبب لل�شرر؛ مرتبطاً بدرجة �شدة ال�شرر.

ِّد: وُيق�شد به ما يلي: املور

م هويته على اأنه �شانع للمنَتج وذلك  -   �شانع املنَتج، يف حالة اإقامته يف اململكة، اأو كل �شخ�س ُيقدِّ
من خالل ت�شميته املنَتج با�شمه اأو اأي و�شف جتاري ذي �شلة، وكذلك كل �شخ�س ُيقِدم على 

جتديد املنَتج.

-  وكيل ال�شانع يف اململكة يف حالة اإقامة ال�شانع خارج اململكة.
-  كل �شخ�س يف �شل�شلة التوريد ممن يكون لن�شاطه اأثر على خ�شائ�س املنَتج.

إجراءات تقومي املطابقة: وثيقة معتمدة من جمل�س االإدارة تو�شح االإجراء امل�شتخدم بطريقة 
مبا�شرة اأو غري مبا�شرة لتقومي املطابقة.

اجلهات املقبولة: هي جهات تقومي مطابقة مت قبولها من الهيئة وفق الئحة قبول جهات تقومي 
املطابقة.

شهادة املطابقة: ال�شهادة ال�شادرة عن الهيئة اأو اإحدى اجلهات املقبولة؛ التي توؤكد مطابقة املنتج 
اأو اأي دفعة منه ملتطلبات املوا�شفات القيا�شية ذات العالقة.

ِّد باملطابقة: اإقرار من املورد نف�شه باأن منتجه مطابق ملتطلبات الت�شريعات املعمول بها،  إقرار املور
وذلك دون اأي تدخل اإلزامي من طرف ثالث -ال يف مرحلة الت�شميم وال يف مرحلة االإنتاج اخلا�شة بعملية 

الت�شنيع- وقد يعتمد االإقرار على اإجراء اختبارات على املنتج وفقاً للت�شريعات ذات العالقة.
عالمة اجلودة السعودية: هي عالمة اعتمدتها الهيئة تدل على اأن املن�شاأة لديها نظام اإدارة فعال 

ي�شمن اإنتاج �شلعة مطابقة لالئحة واإجراء املنح واملوا�شفات القيا�شية ال�شعودية ذات العالقة.
مسح السوق: االأن�شطة والتدابري التي تتخذها �شلطات م�شح ال�شوق للتحقق من اأن املنتجات ت�شتويف 

املتطلبات املن�شو�س عليها يف اللوائح الفنية ذات العالقة، واأنها ال ت�شكل خطرًا على ال�شحة وال�شالمة 
والبيئة، اأو اأي جانب اآخر يتعلق بحماية امل�شلحة العامة. 

الوضع في السوق: هو و�شع املنَتج الأول مرة يف �شوق اململكة، وامل�شوؤول عنه اإما ال�شانع اأو 
امل�شتورد.

العرض في السوق: تعني اأي اإمداد باملنَتج بهدف التوزيع اأو اال�شتهالك اأو اال�شتخدام يف اململكة يف 
اإطار ن�شاط جتاري، �شواًء كان ذلك مقابل مبالغ مادية اأو بدون مقابل.

السحب: اأي اإجراء يهدف اإىل منع املنتجات من العر�س يف ال�شوق ويف �شل�شلة التوريد.

االستدعاء: اأي اإجراء يهدف اإىل ا�شرتجاع املنتجات املعرو�شة التي قد مت توفريها للم�شتخدم النهائي.

الصهريج: وعاء لنقل ال�شوائل ميكن تركيبه ب�شكل دائم على ال�شاحنة ال�شهريجية/املقطورة.

الغاز البترولي املسال: خليط الربوبان والبيوتان التجاري من مواد هيدروكربونية خفيفة تتكون 
اأ�شا�شاً من غازات الربوبان والبيوتان وامل�شتخل�شة من غازات م�شايف التكرير، اأو املتكثفات ال�شائلة للغاز 

الطبيعي، اأو الغاز امل�شاحب اأو من غازات النفط اخلام والزيوت الثقيلة.
املقطورة: َمركبة يراعى يف ت�شميمها اأاّل يعتمد اأي جزء اأ�شا�شي منها على ال�شيارة القاطرة )ال�شاحنة(، 

ويعترب ن�شف املقطورة ذات امل�شطح ال�شغري مبنزلة مقطورة. 
نصف املقطورة: َمركبة م�شممة لتقرن مع قاطرة عن طريق �شينية اجلر، وي�شتند جزء من وزنها على 

القاطرة. 
مقطورة الصهريج: �شهريج مركب على مقطورة، جُتر بوا�شطة �شيارة مبحرك.

الشاحنة: مركبة مبحرك جلر مقطورة ال�شهريج.

الشاحنة الصهريجية: مركبة مبحرك مزودة مبقطورة �شهريجية.

رقم الهيكل: الرقم املميز )VIN( لقاعدة ال�شهريج )ال�شا�شيه(.

الوزن األقصى اإلجمالي: وزن ال�شاحنة ال�شهريجية مبا يف ذلك حمتويات �شهريج ال�شحن املعباأ متاماً.

المادة: )2( 
اجملال

تطبق هذه الالئحة على �شهاريج نقل الغاز البرتويل امل�شال، حيث حتدد متطلبات ت�شميم وت�شنيع 
ومعاينة واختبار ال�شهاريج وفقاً للموا�شفات القيا�شية املذكورة يف امللحق )1(.

المادة: )3( 
األهداف

تهدف هذه الالئحة اإىل حتديد املتطلبات االأ�شا�شية اخلا�شة ل�شهاريج نقل الغاز البرتويل امل�شال؛ 
امل�شمولة يف جمال هذه الالئحة، وحتديد اإجراءات تقومي املطابقة التي يجب على املوردين االلتزام بها، 

وذلك ل�شمان مطابقة هذا املنتج، واملحافظة على �شحة و�شالمة م�شتعملي الطرق.

المادة: )4(
ِّد التزامات املور

د، عند ت�شنيع اأو ا�شترياد �شهاريج نقل الغاز البرتويل امل�شال، االلتزام باملتطلبات التالية: يجب على املورِّ
1/4  املتطلبات العامة 

يجب على املُورد االلتزام باملتطلبات التالية:

1/1/4  اال�شرتاطات الفنية واالإدارية املذكورة يف اللوائح واملوا�شفات القيا�شية ذات العالقة باملنتج.
2/1/4  احل�شول على الرتاخي�س الالزمة ملزاولة الن�شاط من اجلهات املخت�شة.

3/1/4   اأن يكون لدى امل�شنع نظام اإدارة جودة فعال، حيث ُيعد امل�شنع احلا�شل على �شهادة نظام 
اإدارة اجلودة وفقاً ملتطلبات ISO 9001 م�شتوفياً ملتطلبات هذا البند.
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4/1/4  ا�شتيفاء االأحكام االإدارية ال�شارية واأحكام هذه الالئحة الفنية لتجديد تراخي�س مزاولة الن�شاط.
5/1/4   اأن يتوافر يف امل�شنع الكفاءات الفنية واالإدارية القادرة على �شنع ال�شهاريج وفقاً ملتطلبات 

اللوائح الفنية واملوا�شفات القيا�شية امل�شمولة بها ذات العالقة.
6/1/4  اأن يكون م�شنع ال�شهريج م�شجاًل لدى الهيئة.

7/1/4   اإ�شدار �شهادة مطابقة وفقاً ملتطلبات هذه الالئحة الفنية واملوا�شفات القيا�شية املبينة يف 
امللحق )1(.

2/4  املتطلبات اإلدارية 

1/2/4  االلتزام بت�شجيل �شهاريج نقل الغاز البرتويل امل�شال وفقاً لنظام املرور والئحته التنفيذية.
2/2/4   يجب على �شائقي �شهاريج نقل الغاز البرتويل امل�شال احل�شول على الرتاخي�س الالزمة وفقاً 

ملا تقرره اجلهة املخت�شة.
3/2/4   يجب اإ�شدار �شهادة مطابقة وفقاً ملتطلبات هذه الالئحة الفنية واملوا�شفات القيا�شية امل�شمولة 

بها، املبينة يف امللحق )1(.

المادة: )5(
البيانات اإليضاحية

يجب أن تتضمن البيانات اإليضاحية على الصهريج االشتراطات التالية:

د باللغة العربية و�شجله التجاري. 1/5  اأن ُيكَتب ا�شم املورِّ
2/5  رقم الهيكل اخلا�س باملقطورة.

3/5  اأن ُتكتب البيانات على ال�شهريج من اجلهة اليمنى والي�شرى.
4/5  اأن ُتكتب البيانات يف مكان ي�شمح بروؤيته ب�شكل وا�شح ي�شهل الو�شول اإليه.

5/5  اأن ُتكتب بطريقة احلفر )الدمغ - النق�س( اأو اخلتم اأو اأي طريقة ي�شعب طم�شها اأو اإتالفها.
6/5  ا�شم اجلهة املقبولة و�شعارها، تاريخ املعاينة، تاريخ انتهاء �شهادة التفتي�س، ورقم هيكل املقطورة.

المادة: )6(
إجراءات تقومي املطابقة

د -امل�شوؤول عن �شناعة �شهاريج نقل الغاز البرتويل امل�شال- احل�شول على �شهادة  1/6   يجب على املورِّ
 )Type 1-a( مطابقة �شادرة من اإحدى اجلهات املقبولة من الهيئة، وفقاً لنموذج تقومي املطابقة

الوارد يف املوا�شفة ISO/IEC 17067، كما هو مو�شح يف امللحق )2(.
د، مبا ي�شمن الوفاء  2/6   يجب اأن ُتنفِّذ اجلهة املقبولة اإجراءات تقومي مطابقة وفقاً للنموذج املحدَّ
مبتطلبات هذه الالئحة واملوا�شفات القيا�شية ال�شعودية ذات العالقة؛ املبّينة يف امللحق )1(.

3/6   تخ�شع �شهاريج نقل الغاز البرتويل امل�شال لعملية تفتي�س قبل دخولها اخلدمة، وب�شكل دوري كل 
�شنة بعد دخولها اخلدمة من اإحدى اجلهات املقبولة لدى الهيئة وذلك وفقاً للموا�شفات القيا�شية 

واملمار�شات الدولية املتبعة يف املجال.
4/6   يجب على جهة التفتي�س املقبولة اأن ت�شع مل�شق التفتي�س على ال�شهريج، مو�شحاً فيه ا�شم اجلهة 

املقبولة و�شعارها، وتاريخ التفتي�س الدوري ورقم هيكل املقطورة، على اأن يكون املل�شق مزودًا 
برمز اال�شتجابة ال�شريع )QR Code( وذلك للتحقق من �شحة بياناته.

د التعاون مع اجلهات الرقابية وجهات تقومي املطابقة، مثل تقدمي وثائق امللف الفني  5/6   يجب على املورِّ
و�شهادات املطابقة وتقارير التفتي�س واأي معلومات اأخرى موّثقة ُتثِبُت مطابقة املنَتج ملتطلبات هذه 

الالئحة، متى ما ُطِلب منه ذلك.
6/6   ُتعد امل�شانع احلا�شلة على عالمة اجلودة ال�شعودية اأو ما يكافئها م�شتوفية للمتطلبات املن�شو�س 

عليها يف هذه الالئحة.

المادة: )7(
مسؤوليات اجلهات الرقابية واجلهات اخملتصة 

تقوم اجلهات الرقابية كجزء من مجال اختصاصها وصالحياتها مبا يلي:

1/7   تقوم اجلهات الرقابية بالتحقق من ا�شتيفاء ال�شهاريج الإجراءات تقومي املطابقة املحدَّدة، والوثائق 
الفنية املرفقة مع االإر�شاليات يف املنافذ وامل�شانع.

2/7   يحق للجهات الرقابية –ع�شوائياً– �شحب عينة من ال�شهاريج واإحالتها اإىل املختربات املخت�شة 
للتاأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة يف هذه الالئحة.

ين تكاليف اإجراء االختبارات وما يتعلق بذلك. 3/7  يحق للجهات الرقابية حتميل املوردِّ
4/7   عند �شبط حالة عدم مطابقة للمنَتج، فاإن اجلهة الرقابية تقوم ب�شحب املنتجات املعنية من 

امل�شتودعات واتخاذ االإجراءات النظامية يف حقها.
5/7   تقوم اجلهة املخت�شة مبنح وجتديد رخ�س مزاولة ن�شاط النقل لل�شاحنات ال�شهريجية- امل�شمولة 

يف جمال هذه الالئحة- وذلك بعد التـاأكد من مطابقتها ملتطلبات هذه الالئحة الفنية وفقاً ل�شهادة 
املطابقة، واالأنظمة واالإجراءات املعمول بها يف اململكة.

6/7   تقوم اجلهة املخت�شة بالتحقق من وثائق ت�شجيل ال�شاحنات ال�شهريجية، والتاأكد من مطابقتها 
لالئحة، وذلك ح�شب االأنظمة واالإجراءات املعمول بها يف اململكة.

ن - ملتطلبات هذه الالئحة الفنية، فاإن  7/7   عند �شبط حالة عدم مطابقة لل�شهريج املعرو�س اأو املخزَّ

�شلطات م�شح ال�شوق تتخذ جميع االإجراءات االإدارية من �شحٍب وا�شتدعاء للمنتج املعني، وُتطبَّق 
االإجراءات والعقوبات الواردة يف املادة )8(، وذلك بعد اتخاذ االإجراءات الالزمة.  

المادة: )8(
اخملالفات والعقوبات

1/8   ُيحَظر �شناعة وا�شترياد وعر�س ال�شهاريج غري املطابقة لبنود هذه الالئحة، اأو حتى االإعالن عنها.
2/8   ُيعترب عدم ا�شتيفاء ال�شهاريج ملتطلبات هذه الالئحة �شبباً كافياً ل�شلطات م�شح ال�شوق واجلهات 

الرقابية للحكم باأن هذا املنَتج غري مطابق؛ مما قد ي�شكل خطرًا على �شحة و�شالمة امل�شتهلك وعلى 
البيئة، وذلك يف احلاالت التالية: 

  اأ(   عدم تثبيت �شارات املطابقة اأو عالمة اجلودة ال�شعودية اأو ما يكافئها، اأو تثبيتها بطريقة غري 
�شحيحة.

د باملطابقة، اأو اإ�شدارها بطريقة  ب(   عدم اإ�شدار �شهادة املطابقة اأو �شهادة التفتي�س او اإقرار املورِّ
غري �شحيحة، اأو احتوائهما على معلومات غري مكتملة اأو غري �شحيحة.

ج(  عدم توفر اأو عدم اكتمال الوثائق الفنية عند الطلب. 
 د(  عدم توفر اأو عدم اكتمال البيانات االإي�شاحية مبا يف ذلك رقم الهيكل وفقاً الأحكام هذه الالئحة.

3/8   عند �شبط اأي خمالفة الأحكام هذه الالئحة، فعلى اجلهات الرقابية و�شلطات م�شح ال�شوق –ح�شب احلالة- 
اتخاذ جميع االإجراءات الالزمة الإزالة املخالفة واآثارها من ال�شوق، ولها يف �شبيل ذلك:

  اأ(   تكليف اجلهة املخالفة -امل�شوؤولة عن و�شع اأو عر�س ال�شهريج املخالف-  ب�شحبها من 
امل�شتودعات اأو ال�شوق بهدف ت�شحيح املخالفة كلما كان ذلك ممكناً، اأو اإعادة ت�شديرها، اأو 

اإتالفها )ح�شب طبيعة املنتج( وذلك خالل املدة الزمنية التي حتددها تلك اجلهات.
ب(   القيام ب�شحب املنتجات اأو حجزها اأو اإتالفها، اأو اتخاذ اأي اإجراء اآخر ال�شتدعائها من 

االأ�شواق. ول�شلطات م�شح ال�شوق -ح�شب احلالة-  االإعالن عن ا�شتدعاء املنَتج من االأ�شواق، 
ل اجلهة املخالفة جميع التكاليف املرتتبة على ذلك. مع حتمُّ

4/8   عند �شبط خمالفة، فاإن الهيئة تتخذ االإجراءات الالزمة بحق هذه املنتجات املخالفة ملتطلبات هذه 
الالئحة، مبا يف ذلك اإلغاء �شهادة املطابقة ذات العالقة واالإعالن عن املخالفات، واتخاذ التدابري 

الالزمة مع اجلهة املقبولة ُم�شِدرة ال�شهادة.
5/8   دون االإخالل باأي عقوبة اأ�شد يف االأنظمة املعمول بها، فاإنه ُيعاقب كل من يخالف متطلبات 

املوا�شفات القيا�شية املعتمدة للمنتجات امل�شمولة مبجال هذه الالئحة الفنية بالعقوبات املن�شو�س 
عليها يف نظام مكافحة الغ�س التجاري.

المادة: )9(
أحكام عامة

1/9   تعترب املالحق املرفقة بهذه الالئحة، مبا يف ذلك امل�شطلحات والتعاريف املبّينة يف املوا�شفات 
القيا�شية جزًء ال يتجزاأ من اأحكامها، وللهيئة تعديل اأي من هذه املالحق كلما اقت�شى االأمر ذلك.

د بجميع االأنظمة/اللوائح االأخرى املعمول بها يف اململكة؛  2/9   ال حتول هذه الالئحة دون التزام املورِّ
املتعلقة بتداول وا�شتخدام ال�شهاريج، وكذلك االأنظمة/اللوائح ذات العالقة بالبيئة واالأمن 

وال�شالمة ونظام املرور ولوائحه التنفيذية.
موا ملفت�شي اجلهات  دي ال�شهاريج اخلا�شعة الأحكام هذه الالئحة، اأن يقدِّ 3/9   يجب على جميع مورِّ

الرقابية و�شلطات م�شح ال�شوق واجلهات املخت�شة جميع الت�شهيالت واملعلومات التي يطلبونها 
لتنفيذ املهام املوكلة لهم.

4/9   يجب اأن تخ�شع ال�شاحنات ال�شهريجية -امل�شمولة بهذه الالئحة-  لعملية تفتي�س دورية، والتاأكد 
من وجود رقم هيكل خا�س للمقطورة واأنها توفر جميع متطلبات ال�شالمة لل�شري على الطرق، وذلك 

وفقاً لالأنظمة املعمول بها يف اململكة. 
5/9   اإذا ن�شاأت اأي حالة ال ميكن معاجلتها مبقت�شى اأحكام هذه الالئحة، اأو ن�شاأ اأي خالف يف تطبيقها، 

فرُيفع االأمر اإىل جلنة خمت�شة يف الهيئة الإ�شدار القرار املنا�شب ب�شاأن هذه احلالة اأو هذا اخلالف، 
ومبا يحقق امل�شلحة العامة.

6/9   للهيئة فقط حق تف�شري مواد هذه الالئحة، وعلى جميع امل�شتفيدين من تطبيق هذه الالئحة االلتزام 
مبا ي�شدر عن الهيئة من تف�شريات.

المادة: )10(
أحكام انتقالية

1/10   تطبق اأحكام هذه الالئحة خالل مدة ال تزيد على180 يوماً من تاريخ ن�شرها يف اجلريدة الر�شمية.
2/10   مع مراعاة اأحكام الفقرة )1( من مادة االأحكام االنتقالية، ُيعطى لل�شهاريج التي داخل اخلدمة 
دين مهلة لت�شحيح اأو�شاعهم يف ال�شوق، وفقاً ملتطلبات الالئحة الفنية خالل مدة ال تزيد  وللمورِّ

على )1095( يوماً من تاريخ ن�شرها يف اجلريدة الر�شمية. 
3/10  تلغي هذه الالئحة الفنية -بعد اعتمادها- كل اللوائح ال�شابقة يف جمال هذه الالئحة الفنية.

المادة )11(
النشر 

ُتن�شر هذه الالئحة يف اجلريدة الر�شمية.
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الالئحة الفنية لصهاريج نقل الغاز البترولي المسال.. تتمة

رقم املواصفة القياسيةعنوان املواصفة القياسيةاملنتجالرقم

1

�شهاريج نقل الغاز البرتويل امل�شال

SASO EN 12252معدات الغازات البرتولية امل�شالة وملحقاتها – جتهيز معدات �شاحنات �شهاريج الغاز البرتويل امل�شال

2
لب امللحومة ل�شاحنات �شهاريج الغاز البرتويل  معدات الغازات البرتولية امل�شالة وملحقاتها – اأوعية ال�شغط ال�شُ

SASO EN 12493امل�شال – الت�شميم والت�شنيع

SASO EN 13776معدات الغازات البرتولية امل�شالة وملحقاتها اإجراءات التعبئة والتفريغ ل�شاحنات �شهاريج الغاز البرتويل امل�شال3

SASO EN 14334معدات الغازات البرتولية امل�شالة وملحقاتها – الفح�س واالختبار ل�شاحنات �شهاريج الغاز البرتويل امل�شال4

SASO - 2910املقطورات – املتطلبات العامة5

SASO - 469ال�شيارات - االأبعاد واالأوزان6

SASO -1284ال�شيارات - دليل الفح�س الفني الدوري7

مالحظة: تعد قائمة املوا�شفات القيا�شية املذكورة يف هذا امللحق خا�شعة للمراجعة، ويتوىل املوردون م�شوؤولية التاأكد من موقع الهيئة باأنهم ي�شتخدمون اأحدث املوا�شفات والن�شخ من تلك املذكورة يف القوائم.

الملحق )1(

)أ(  املواصفات القياسية لصهاريج نقل الغاز البترولي املسال

الترميز اجلمركياملنتجالرقم

8704�شيارات لنقل الب�شائع1

8716مقطورات ومقطورات ن�شفية )�شهاريج(2

ملحوظة: ُتعد املنتجات والرتاميز اجلمركية املوجودة يف من�شة �شابر االإلكرتونية هي الن�شخة املحدثة واملعتمدة.

)ب(  قائمة املنتجات والترميز اجلمركي

الملحق )2(
 ISO/IEC 17067 وفقاً للمواصفة )Type 1a( منوذج تقومي املطابقة

(Type Approval( اعتماد الطراز

1/1   اعتماد الطراز
ُيعرَّف اعتماد الطراز باأنه اأحد اإجراءات تقومي املطابقة، حيث تقوم اجلهة املقبولة مبقت�شاه مبراجعة 

الت�شميم الفني للمنتج، والتاأكد من �شحته ثم االإقرار باأن الت�شميم الفني للمنتج ي�شتويف متطلبات اللوائح 
الفنية ال�شعودية ذات العالقة. 

وميكن اإجراء اعتماد الطراز باإحدى الطريقتني التاليتني:
اًل لالإنتاج املرتقب، )منوذج االإنتاج(.   اأ(  فح�س عينة منوذجية من املنَتج كاماًل، بحيث يكون مُمثِّ
ب(   تقومي مدى مطابقة الت�شميم الفني للمنَتج من خالل مراجعة الوثائق الفنية واالأدلة )منوذج 

لة لالإنتاج املُزمع، لواحدة اأو اأكرث من االأجزاء ذات املخاطر للمنَتج  الت�شميم(، مع فح�س عينة مُمثِّ
)جمع بني منوذج االإنتاج ومنوذج الت�شميم(.

2/1    إجراءات اعتماد الطراز 

1/2/1 تقدمي طلب العتماد الطراز عند إحدى اجلهات املقبولة

يجب على الصانع أن يقدم طلباً العتماد الطراز عند جهة مقبولة يختارها؛ على أن 

يحتوي الطلب على ما يلي:

  اأ(  ا�شم وعنوان ال�شانع.
ب(  اإقرار مكتوب بعدم تقدمي الطلب نف�شه اإىل اأي جهة مقبولة اأخرى.

ن من تقومي مدى مطابقة املنتج ملتطلبات اللوائح الفنية ال�شعودية، واأن حتتوي على  ج(   وثائق فنية مُتكِّ
حتليل وتقييم منا�شبني للمخاطر.

د الوثائق الفنية املتطلبات التي تنطبق على املنَتج؛ على اأن ت�شمل -ح�شب ما يقت�شيه   د(    يجب اأن حتدِّ
التقومي- الت�شميم والت�شنيع وت�شغيل )ا�شتخدام( املنَتج.

هـ(  يجب اأن ت�شمل الوثائق الفنية -على االأقل- العنا�شر التالية:
1(  و�شف عام للمنَتج.

2(   ر�شومات الت�شميم و الت�شنيع و امل�شاقط االأفقية )الر�شوم البيانية( العنا�شر والوحدات 
والتق�شيمات اجلزئية ،..... اإلخ.

3(   التو�شيف وال�شروح الالزمة لفهم الر�شومات والر�شوم البيانية وت�شغيل ا�شتخدام املنَتج 
امل�شار اإليها.

4(   قائمة باملوا�شفات القيا�شية ال�شعودية اأو اأي موا�شفات فنية اأخر مالئمة تعتمدها الهيئة، �شواًء 
اة ال�شتيفاء املتطلبات االأ�شا�شية للوائح الفنية  كانت مطبقة كلياً اأو جزئياً، وو�شفاً للحلول املتبنَّ

ال�شعودية، وذلك يف حالة عدم تطبيق املوا�شفات القيا�شية امل�شار اإليها. ويف حالة اال�شتعمال 
ح يف الوثائق الفنية البنود املطبقة. اجلزئي للموا�شفات القيا�شية ال�شعودية، فيجب اأن ُيو�شَّ

5(   نتائج التقارير )احل�شابات البيانية( اخلا�شة بالت�شميم، وعمليات املراقبة واالختبارات 
املُجراة، اإلخ....

6(  تقارير االختبارات.
7(   عينات مُمثِّلة عن االإنتاج املُزمع، وميكن اأن تطلب اجلهة املقبولة املزيد من العينات اإذا دعت 

احلاجة لذلك.
8(   االأدلة )الرباهني( التي تدعم مالئمة احللول الفنية املتخذة يف الت�شميم، حيث يجب اأن ت�شري 

هذه االأدلة اإىل كل الوثائق املُتَبعة، خا�شة يف حالة عدم تطبيق املوا�شفات القيا�شية ال�شعودية 
و/اأو املعايري الفنية املالئمة امل�شار اإليها، ويجب اأن ت�شمل االأدلة الداعمة -متى ما اقت�شى 

االأمر ذلك– نتائج االختبارات املُجراة يف املخترب املنا�شب لدى ال�شانع، اأو يف خمترب اآخر حتت 
م�شوؤوليته.

2/2/1 مهام اجلهة املقبولة

أ(   بالنسبة للمنَتج

دار�شة الوثائق الفنية واالأدلة )الرباهني( الداعمة بغر�س تقومي مالئمة الت�شميم الفني للمنَتج.

ب(  بالنسبة للعينات

مة وفقاً للموا�شفات  1(   التاأكد من اأن ت�شنيع العينات م�شتوٍف للوثائق الفنية، مع حتديد العنا�شر املُ�شمَّ
مة وفقاً للموا�شفات االأخرى. القيا�شية ال�شعودية، والعنا�شر املُ�شمَّ
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2(   اإجراء الفحو�شات واالختبارات املنا�شبة، اأو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتاأكد من اأن احللول الفنية 
اها ال�شانع تفي باملتطلبات الرئي�شة املحددة يف املوا�شفات  )technical solution( التي تبنَّ

القيا�شية، وذلك يف حالة عدم تطبيق املوا�شفات ذات العالقة.
3(   اإجراء االختبارات املنا�شبة، اأو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتاأكد -يف حالة عدم تطبيق املوا�شفات 

القيا�شية ال�شعودية و/اأو املوا�شفات االأخرى املالئمة- من اأن احللول الفنية التي تبناها ال�شانع 
ت�شتويف املتطلبات االأ�شا�شية للوائح الفنية ال�شعودية.

4(  االتفاق مع ال�شانع على مكان اإجراء االختبارات.

ج(   بالنسبة لقرارات اجلهة املقبولة

   1(   يجب على اجلهة املقبولة اإ�شدار تقرير تقومي عن االإجراءات التي قامت بها وخمرجاتها، وعلى 
اجلهة املقبولة اأال تن�شر هذا التقرير ال كلياً وال جزئياً اإال بعد موافقة ال�شانع.

   2(   اإذا كان الطراز مطابقاً ملتطلبات اللوائح الفنية ال�شعودية املنطبقة على املنَتج املعني، فاإن اجلهة 
املقبولة ُت�شِدر �شهادة اعتماد طراز لل�شانع، ويجب اأن حتتوي ال�شهادة على ا�شم وعنوان ال�شانع، 

ونتائج االختبارات، و�شروط �شريانها -اإن ُوجدت- واملعلومات الالزمة لتحديد الطراز امل�شاَدق 
عليه، وميكن اأن حتتوي ال�شهادة كذلك على مرفقات.

   3(   يجب اأن حتتوي ال�شهادة مع مرفقاتها على جميع املعلومات املنا�شبة لتقومي مدى مطابقة املنتجات 
امل�شنَّعة وفقاً للطراز املُخترَب وللمراقبة اأثناء الت�شغيل.

   4(   اإذا كان الطراز غري مطابق ملتطلبات اللوائح الفنية ال�شعودية املنطبقة على املنَتج املعني، فيجب 
على اجلهة املقبولة اأال ُت�شدر �شهادة اعتماد الطراز، واأن ُتبلِّغ �شاحب الطلب بقرارها، مع اإعطائه 

لة حيال عدم اإ�شدارها �شهادة اعتماد الطراز. م�شوغات مف�شَّ
   5(   يجب على اجلهة املقبولة اأن تتَّبع كل التطورات التقنية املعروفة، ومتى ما اأ�شارت هذه التطورات 

اإىل اإمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز امل�شاَدق عليه ملتطلبات اللوائح الفنية ال�شعودية املوا�شفات 
د مدى احلاجة اإىل اإجراءات اختبارات  القيا�شية ال�شعودية، فيجب على اجلهة املقبولة اأن حتدِّ

اإ�شافية، وعليها يف هذه احلالة اإبالغ ال�شانع بذلك.
   6(   يجب على ال�شانع اإبالغ اجلهة املقبولة -التي حتتفظ بالوثائق الفنية اخلا�شة ب�شهادة اعتماد 

ر على مطابقة  الطراز- بكل التغيريات املُدخلة على الطراز امل�شادق عليه، التي من �شاأنها اأن توؤثِّ
املنَتج ملتطلبات اللوائح الفنية ال�شعودية، اأو ل�شروط �شريان �شهادة اعتماد الطراز، حيث اإن مثل 

هذه التغيريات تتطلب م�شادقة اإ�شافية على �شهادة اعتماد الطراز االأولية.
   7(   يجب على كل جهة مقبولة اأن تبلِّغ الهيئة عن �شهادات اعتماد الطراز واأي اإ�شافة اأُ�شدرت اأو 

�ُشحبت، وعليها اأن تقوم ب�شكل دوري -اأو عند الطلب- بتقدمي قائمة ب�شهادات اعتماد الطراز واأي 
اإ�شافات قد ُرف�س اإ�شدارها اأو تلك التي قد ُعلِّقت اأو ُقيِّدت باأي �شكل.

   8(   يجب على كل جهة مقبولة اأن ُتبلِّغ اجلهات املقبولة االأخرى عن �شهادات اعتماد الطراز واأي 
اإ�شافات قد ُرف�س اإ�شدارها اأو تلك التي قد ُعلِّقت اأو ُقيِّدت باأي �شكل، واأن تبلغ كذلك -عند الطلب- 

عن �شهادة اعتماد الطراز واأي اإ�شافات قد اأُ�شدرت.
   9(   ميكن للهيئة وللجهات املقبولة االأخرى -عند الطلب- اأن حت�شل على ن�شخ من �شهادات اعتماد 

الطراز و/اأو االإ�شافات املدخلة عليها، وميكن للهيئة -عند الطلب- اأن حت�شل على ن�شخ من 
الوثائق الفنية، مبا يف ذلك امل�شتندات املرفقة من ال�شانع وذلك حتى تاريخ انتهاء �شريان ال�شهادة.
10(   يجب على ال�شانع االحتفاظ بن�شخة من �شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها واالإ�شافات املدخلة عليها 

من الوثائق الفنية، وجعلها متاحة للجهات الرقابية و�شلطات م�شح ال�شوق ملدة ع�شر �شنوات، وذلك 
بعد و�شع املنَتج يف ال�شوق.

د تقدمي الطلب امل�شار اإليه يف البند )1/2/1( اأعاله، والقيام بالواجبات امل�شار اإليها �شلفاً  11(   ميكن للمورِّ
با�شم ال�شانع، ب�شرط اأن يكون ذلك مبوافقة ال�شانع.

الالئحة الفنية لصهاريج نقل الغاز البترولي المسال.. تتمة

ِّد 1(  بيانات املور

اال�شـم: ....................................................................................................................................................................................................................

العنوان: ..................................................................................................................................................................................................................

ال�شخ�س الذي ميكن االت�شال به:

الربيد االإلكرتوين: .........................................................................................................................................................................................................

رقم الهاتف: ...............................................................................................................................................................................................................

الفاك�س: ...................................................................................................................................................................................................................

2(  تفاصيل املنتج

-   العالمة التجارية للمنتج: ..............................................................................................................................................................................................

-  الطراز: ..................................................................................................................................................................................................................

-  و�شف املنتج: ...........................................................................................................................................................................................................

-  ال�شنف )وفقاً للموا�شفات(: ...........................................................................................................................................................................................

-  املوا�شفات القيا�شية املرجعية /املوا�شفات الفنية: .................................................................................................................................................................

ُنقرُّ باأن املنتج املذكور يف هذا االإقرار هو منَتج مطابق لالئحة الفنية ال�شعودية/ .............................................. ............................................................)                      ( واملوا�شفات 

القيا�شية ال�شعودية/ ................................................................ امللحقة بها.           

ال�شخ�س امل�شوؤول: ............................................................................................................................................................................................................

ا�شم ال�شركة: ...................................................................................................................................................................................................................

اخلتم الر�شمي: التوقيع: ...................................................  

التاريخ: ..../..../................

الملحق )3(
Supplier Declaration of Conformity ِّد باملطابقة منوذج إقرار املور

يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة


