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ددت ■ لَف  ق َيمددين المعتمدددين” لقددد كِّ بمهمددة ضددمان ( قيدديمت)“ الهيئددة السددعودية للمِّ

.إجراء جميع عمليات التقييم بالمملكة بواسطة مقيمين معتمدين

ضددرار تنظدديم مقدددمي طدددمات تقيدديم و تقدددير ا“ هيئددة تقيدديم”تتضددمن ططددط ■

.حوادث السيارات بالمملكة

فهدم بدججراء دراسدة سدوقية ل“  جدي.إم.بدي.كي”شركة ” هيئة تقييم ”كلفت ■

كداب الوضع الراهن لعمليدات تقيديم ارضدرار التدي يدتم إجراسهدا لسديارات الر

بالمملكة 

فدي توضيح المشهد الحدالي لعمليدات تقيديم اضدرار حدوادث سديارات الركداب■

ست مدن كبرى بالمملكة 

فهم عملية تقدير ارضرار بالمدن الرئيسية بالمملكة •

ق َيمي ارضرار الرئيسيين بالمدن الكبرى ب• المملكةالتعرف على مِّ

دددَيم و طبرتدددل و طلفيتدددل التعليميدددة و• ق  راتبدددل معرفدددة وفهدددم مدددسهيت المِّ

الشهري

رار اسددتقراء نتددائب البحددوث اروليددة لتقدددير العدددد امجمددالي لتقييمددات اضدد■

حوادث سيارات الركاب التي يتم إجراسها بالمملكة 

أهداف الدراسة 
2

طلفية المشروع  1

لعربية يتمثل الهدف ارساسي للدراسة في فهم المشهد الراهن لتقييمات أضرار حوادث سيارات الركاب بالمملكة ا
السعودية 
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:تتألف الدراسة من ثيث مراحل

إرساء أساس متين 
لتنفيذ المشروع 

تعبئة االرتباط 

فهم الميمح التجارية لمقدمي 
طدمات تقييم ارضرار 

تقييم شركات التأمين 

بهدف 2تلطيص نتائب المرحلة 
توضيح المشهد الراهن لتقييم 
اضرار حوادث سيارات الركاب 

بالمملكة 

إجراء تقييم لمقدمي طدمات 
2ملطص نتائب المرحلة تقييم ارضرار 

فهم المنهجيات و ارساليب التي 
تتبعها شركات التأمين عند تقييم 
ارضرار التي تلحق بسيارات 

الركاب 

3المرحلة ب2المرحلة أ2المرحلة 1المرحلة 
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ب ع في إجراء  البحوث ارولية  تَّ (:3/1)النهب المِّ

النقاط الرئيسية للمناقسة مدن 6عدد المقابيت الشطصية في الشطصية المقابيت

مقدمو طدمات تقييم أضرار سيارات الركاب -أ

ت المقابالت الشخصية مع مقدمي خدما
تقييم األضرار بالمدن

مدن6مقابلة شطصية يتم اجراسها في 120

عملية التقييم •

عملية التقييم األدوات المستخدمة أثناء•

السيارات التي يجري تقييمها في اليوم الواحد عدد•

تستغرقه عملية التقييم و مدة االنتظار الوقت الذي•

أتعاب و رسوم تقييم الضرر•

قطع الغيار •

(:المقيمون ، القائمون باإلصالح ، الفنيون) الموظفون •

العدد•

الراتب •

المؤهالت•

التراخيص الحكومية •

تعريف المركبة رقم•
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ب ع في إجراء  البحوث ارولية  تَّ (:3/2)النهب المِّ

النقاط الرئيسية للمناقسة مدن 6عدد المقابيت الشطصية في الشطصية المقابيت

مسسسات التمويل -ب

مقابيت شطصية 4شركات التأمين 

حتى انتهاء التسوية عملية المطالبة بدءا من وقوع الحادث•

سيناريوهات األضرار الجزئية و األضرار الكلية•

اساليب و معالم التقدير العادل •

منهجية اإلهالك  •

الورش المعتمدة و تصنيفها •

(مقدمو الخدمة، سحب السيارة، إيجار السيارة ) رسوم التقييم •

معالم تعديل تقدير األضرار لدى مقدمي الخدمة •

قطع الغيار •

االتصال بمقدمي الخدمة •

التغذية المرتدة لعملية تقييم األضرار بالمملكة •
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ب ع في إجراء  البحوث ارولية  تَّ (:3/3)النهب المِّ

النقاط الرئيسية للمناقسة مدن 6عدد المقابيت الشطصية في الشطصية المقابيت

المستهلك النهائي -جـ 
مدن كبرى 3مقابلة في90المستهلك المقابالت الشخصية مع

مدن صغرى 3مقابلة في 30

:معلومات الحادث•

الموقع ¾

تقرير الحادث ¾

نوع السيارة ¾

النسبة المئوية للخطأ¾

اختيار الُمقَيِّم•

المدة التي تستغرقها عملية التقييم و زمن االنتظار •

نتائج التقييم •

أتعاب التقييم •

التغذية المرتدة للتقييم والُمقَيِّم•

(رشوة)أتعاب غير رسمية •

قطع الغيار •

عملية تسوية التعويض •
الكلي امجمالي

(جـ+ ب+أ )
مقابلة شطصية 240-245
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نسمة بحلول عام 1000سيارة لكل 495بالسوق السعودي إلى معدل يصل تغلغل المركبات من المتوقع ان 
سنويا بحلول % 10نظرا رنل من المتوقع أيضا حدوث زيادة في الدطل الشطصي القابل للصرف بنسبة 2020
2020عام 

نسمة مقابل الدطل الشطصي القابل للصرف 1000المركبات لكل 
(2011-2018)

نسمة مقابل الناتب المحلي امجمالي للفرد1000عدد المركبات لكل 
(2013)

Source: EIU database 2014, EIU September 2014 Forecast – KSA
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(باأللف دوالر)الناتج المحلي اإلجمالي للفرد 

مقارنة بالدول المتقدمة و الناشئة ، تعتبر نسبة تغلغل السيارات إلى الناتب المحلي امجمالي أعلى من 
المتوسط

تغلغل المركبات بالممكلة العربية السعودية

هة مدن حيدث يعتبر تغلغل المركبات بالمملكة مرتفعا نسبيا عندد مقارنتدل بالددول ارطدرى المشداب■
الناتب المحلي امجمالي للفرد، هذا رغم عدم السماح للسيدات بقيادة السيارات

سداهم فدي يعتبر الدعم الكبير للوقود المقترن بمحدودية وسائل النقل العدام مدن العوامدل التدي ت■
زيادة حجم الطلب على السيارات

ريعة لقد كان النمو التاريطي للطلدب علدى المركبدات مددعوما بدالنمو االقتصدادي و الزيدادة السد■
في عدد السكان

ة رغددم النمددو السددريع فددي الدددطل الشطصددي القابددل للصددرف ، فجنددل مددن المتوقددع حدددوث زيدداد■
2018-2014في عدد السيارات طيل الفترة % 1.7سنوية بواقع 

2018-20132013-2011)%(النمو السنوي المركب معدل

%2.1%0.8نسمة 1000المركبات لكل عدد

%10.0%15.4(بليون دوالر)االشخصي القابل للصرف الدخل
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مو مبيعات تعتبر الممكلة العربية السعودية أكبر سوق للسيارت بمنطقة الشرق اروسط  و إفريقيا ، إال أن  ن
.2018السيارات الجديدة سيسير بمعدل أسرع من المملكة بباقي دول الشرق اروسط و أفريقيا حتى عام 

مبيعات السيارات الجديدة بالمملكة بالمقارنة إلى الشرق اروسط و افريقيا 
(2011 – 2018F)

Source: EIU database 2014, EIU September 2014 Forecast – KSA

تغلغل المركبات بالمملكة 

من جملدة مبيعدات السديارات الجديددة  بالسدوق فدي % 44من المقدر أن تساهم المملكة بنسبة ■
.2013منطقة الشرق اروسط و افريقيا عام 

روسدط من المتوقع أن تنطفض حصة المملكة من مبيعات السيارات الجديدة  بمنطقة الشدرق ا■
إلدى تحسدن الطلدب بالددول -إلى حد بعيد -، مما يرجع 2018بحلول عام % 38وإفريقيا إلى 

2011-2009ارطرى التي تاثرت بشدة بتباطس معدل النمو االقتصادي طيل الفترة 

يدة التحتيدة سينطفض النمدو فدي مبيعدات السديارات قدرب نهايدة هدذة الفتدرة نتيجدة لتحسدن البن■
.2018مترو الرياض المططط الفتتاحل عام : للمواصيت بالمملكة ، مثل
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J4.7%5.4%11.8العربية السعودية المملكة%

F12.5%9.7%2.0دول الشرق األوسط و إفريقيا باقي%

%9.2%9.1%6.0الجملة 



حوادث السيارات 
بالمملكة العربية السعودية 
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طيل السنوات الثيث ارطيرة % 7-6من جملة عدد السيارات إلى % 4-3لقد زاد عدد الحوادث بالمملكة من 

,

z إلدى 2005مليدون سديارة عدام 11زاد عدد السيارات بالمملكة من حوالي
%5.5بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2014مليون عام 18

z 296وفقا لتقارير شدرطة المدرور، فقدد زادت أعدداد حدواث السديارات مدن
عددديوة علدددى تقدددارير شدددرطة . 20100الدددف عدددام 557الدددف حدددادث إلدددى 

المرور، فدجن أعدداد الحدوادث حسدب تقدارير شدركة نجدم للتدأمين فدى أعدوام
ألفددددا علددددى 645، و 560، و 317بلغددددت 2014، و 2013، و 2012
.الترتيب

z ،تشدير الحددوادث هندا إلددى أعددداد الحدوادث الددواردة بتقدارير شددرطة المددرور
ارير مركددز القيددادة و الددتحكم التددابع لددوزارة الداطليددة السددعودية و كددذلك بتقدد

شركة نجم فقط طيل ارعوام الثيثة السابقة
z مدن–كنسبة مئوية من جملة السيارات المسدجلة –زادت أعداد الحوادث

و بعددد أن بدددأت شددركة نجددم . 2011عددام % 3.7إلددى 2006عددام % 2.5
مدن في امبيغ عن الحوادث ضمن تقاريرها ، زادت الحوادث كنسبة مئوية
لددى السدديارات المسددجلل بشددكل حدداد طدديل السددنوات الددثيث ارطيددرة لتصددل إ

.2014عام % 6.4
z من جملة الحوادث بالمملكة % 5.9تمثل الحوادث الضارة

السيارات المسجلة و الحوادث بالمملكة �

10,92811,51512,12112,78613,44714,14514,92815,90316,779
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2005200620072008200920102011201220132014

296284
435486485498557

906
1,100

1,133

2.7%2.5%

3.6%3.8%3.6%3.5%3.7%

5.7%

6.6%6.4%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2005200620072008200920102011201220132014

جملة الحوادث بالمملكة  جملة الحوادث% عدد السيارات 

(بارلف)عدد السيارات المسجلة بالمملكة 

(بارلف)عدد الحوادث  بالمملكة 
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(  2014)نسبة الحوادث تبعا لتقارير شرطة المرور � (2014)حصة المناطق المطتلفة بالمملكة من جملة أعداد السيارات �

الرياض 
26%

المنطقة الشرقية 
22%

مكة
19%

عسير
6%

القصيم 
6%

المدينة 
5%

أخرى 
16%

مكة
32%

الرياض
30%

المنطقة الشرقية 
19%

يمالقص
5%

عسير 
3%

المدينة 
3%

أخرى 
8%

تعتبر حصة الرياض و مكة من جملة الحوادث اقل بكثير من حصتهما من جملة أعداد السيارت•

%  22من جملة السيارات بالمملكة ، بينما تبلغ حصتها من جملة  الحوادث % 19يوجد بالمنطقة الشرقية •

%.4من جملة السيارات بالمملكة في حين تبلغ حصتهما من جملة الحوادث بالمملكة % 1لك منطقتا تبوك و جيزان تتم•

%.6من جملة السيارات بالمملكة بينما تصل حصتها من جملة الحوادث % 3تبلغ حصة منطقة عسير •

Source: (1) Ministry of Interior, General Department of Traffic. (2) Ministry of Interior, Command and Control Centre

يزان و بناًء على تقارير شرطة المرور، تعتبر معدالت الحوادث بالمناطق ارصغر حجما مثل عسير و تبوك و ج
الحدود الشمالية أعلى بالمقارنة رعداد السيارت الموجودة  بتلك المناطق 
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من جملة الحوادث الواردة بتقارير شرطة المرور بالمملكة % 27تمثل منطقة الرياض 

z 2005مليون سيارة عام 3.4زادت أعداد  السيارات بالرياض من حوالي
ةِّ 2014مليون في 5.3إلى  %5بمعدل نمو سنوي مركب ق ْدرِّ

z الدف 49وفقات لتقارير شرطة المرور ، فجن أعداد الحوادث قد زادت مدن
ولقدد انطفدض عددد الحدوادث . 2011الفا فدي 170إلى 2005حادث عام 

تدريجيا طيل السنوات الثيث ارطيرة
z  مدددن –كنسدددبة مئويدددة مدددن جملدددة السددديارات المسدددجلة -زادت الحدددوادث

إال أن هدذة النسدبة أطدذت فدي . 2011فدي % 3.7إلى 2006عام % 1.3
% 2.4االنطفاض على نحو مضدطرد طديل السدنوات الدثيث ارطيدرة لتبلدغ 

.2014عام 

السيارات المسجلة و الحوادث في الرياض �
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Source: (1) Ministry of Interior, General Department of Traffic. (2) Ministry of Interior, Command and Control Centre
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.تبعا لتقارير شرطة المرور، تمثل منطقة مكة أقل نسبة من الحوادث مقارنًة بالمناطق ارطرى بالمملكة

,

z إلى 2005مليون سيارة عام 3.7زادت أعداد  السيارات بمكة من حوالي
ةِّ 2014مليون في 5.6 %4.8بمعدل نمو سنوي مركب ق ْدرِّ

zوفقا لتقدارير شدرطة المدرور ، فدجن أعدداد الحدوادث بمنطقدة مكدة قدد زادت
ولقدد انطفدض . 2012الفدا فدي 135إلدى 2005الف حدادث عدام 94من 

.حادثا100000عدد الحوادث طيل العامين ارطيرين إلى أقل من 
z. مدددن –كنسدددبة مئويدددة مدددن جملدددة السددديارات المسدددجلة –زادت الحدددوادث

إال أن هدذة النسدبة انطفضدت . 2010فدي % 2.9إلدى 2006عام % 2.3
.2014في % 1.7باضطراد طيل العامين ارطيرين لتصل إلى 

السيارات المسجلة و الحوادث بمكة �
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1,8531,8691,9822,1052,2232,3542,633
2,9713,135

3,308

2005200620072008200920102011201220132014

من جملة حوادث السيارات % 22من إجمالي عدد السيارات بينما بلغت حصتها % 19يوجد بالمنطقة الشرقية 
تبعا لتقارير شرطة المرور2014بالمملكة عام 

,

z ملدون سديارة عدام 1.9زادت أعداد السيارات بالمنطقة الشرقية من حوالي
%6.6بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2014مليون عام 3.3إلى 2005

z ألفددا عددام 106إلددى 2005ألددف حددادث عددام 72زاد عدددد الحددوادث مددن
ولقد عكست  أعداد الحوادث اتجاها متقلبا طيل السنوات الطمس.  2014
.ارطيرة

z مدن–كنسبة مئوية من جملة السيارات المسدجلة –زادت أعداد الحوادث
إال أن نسبة الحدوادث , 2010في % 5.2لتصل إلى  2006عام % 3.3

عدام % 3.2انطفضت باضطراد طيل السنوات ارربع ارطيدرة بحيدث بلغدت 
في % 2.8وهو معدل أعلى بكثير من المتوسط الوطني الذي بلغ ) 2014
2014)

السيارات المسجلة و الحوادث بالمنطقة الشرقية �
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Source: (1) Ministry of Interior, General Department of Traffic. (2) Ministry of Interior, Command and Control Centre
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بمقدار الضعف تبعا لتقارير شرطة % 2.8المعدل الوطني البالغ 2014فاق معدل الحوادث في تبوك عام 
.المرور

,

z 2005الدف سديارة عدام 156ارتفع عددد السديارات فدي تبدوك مدن حدوالي
%6بمعدل نمو سنوي مركب قدرة 2014ألفا عام 264إلى 

z 2005آالف حادثدا عدام 6تبعا لشرطة المرور، ارتفدع عددد الحدوادث مدن
2012و لقدد ظدل عددد الحدوادث ثابتدا مندذ عدام .  2012الفا عام 21إلى 

.رغم زيادة عدد السيارات
z كنسددبة مئويددة مددن جملددة السدديارات المسددجلة –ارتفددع عدددد الحددوادث–

إال أن عددد . 2012عدام % 8.8إلدى 2006عام % 3.5ارتفاعا حادا من 
فددي % 7.6الحددوادث انطفددض بشددكل ثابددت طدديل العددامين ارطيددرين وبلددغ 

%.2.8، وهي نسبة تفوق بكثير المتوسط الوطني البالغ 2014

السيارات المسجلة و الحوادث في تبوك �
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(بارلف) جملة السيارات المسجلة بمنطقة تبوك 

(بارلف)عدد الحوادث بمنطقة تبوك تبعا لتقارير شرطة المرور 

Source: (1) Ministry of Interior, General Department of Traffic. (2) Ministry of Interior, Command and Control Centre
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بمقدار % 2.8المعدل الوطني البالغ 2014تبعا لتقارير شرطة المرور ، فقد فاق معدل الحوادث في جيزان عام 
الضعف 

,

z 2005ألدف سديارة عدام 144ارتفع عدد السيارات في جيزان مدن حدوالي
%6.6بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2014الفا عام 256إلى 

z 2005آالف حادثدا عدام 3تبعا لشرطة المرور، فقد زاد عدد الحدوادث مدن
ولقد  انطفض عددد الحدوادث انطفاضدا طفيفدا فدي. 2013الفا عام 21إلى 
.2014عام 

z كنسددبة مئويددة مددن جملددة السدديارات المسددجلة –لقددد ارتفعددت الحددوادث–
رغدددم . 2013عدددام % 8.8إلدددى 2010عدددام % 3.3ارتفاعدددا حدددادا مدددن 

، إال انها مازالدت أعلدى بكثيدر 2014عام % 7.5انطفاض هذة النسبة إلى 
%2.8من المتوسط الوطني البالغ 

أعداد السيارات المسجلة و الحوادث في جيزان �
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(بارلف) جملة السيارات المسجلة بمنطقة جيزان 

(بارلف)عدد الحوادث بمنطقة جيزان تبعا لتقارير شرطة المرور 

Source: (1) Ministry of Interior, General Department of Traffic. (2) Ministry of Interior, Command and Control Centre
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%  7.5تبعا لتقارير شرطة المرور، هبط معدل الحوادث بمنطقة عسير  باضطراد طيل السنوات العشر ارطيرة حيث انطفض من
.2014عام % 4.8إلى 2005عام 

,

z 2005ألف سيارة عام 293ارتفع عدد السيارات في عسير من حوالي
%7.8بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2014الفا عام 620إلى 

z 2005ألف حادث عام 19تبعا لشرطة المرور، فقد زاد عدد الحوادث من
ولقد  انطفض عدد الحوادث انطفاضا طفيفا في. 2013الفا عام 31إلى 
.2014عام 

z كنسبة مئوية من جملة السيارات المسجلة –انطفضت الحوادث–
، مما 2014عام % 4.8إلى 2005عام % 7.5انطفاضا تدريجيا من 

%.2.8يعتبر أعلى بكثير من المتوسط الوطني البالغ 

السيارات المسجلة و الحوادث بمنطقة عسير �
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Source: (1) Ministry of Interior, General Department of Traffic. (2) Ministry of Interior, Command and Control Centre
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أنواع مقدمي طدمة تقييم اضرار السيارات 

أنواع المقيمين 

مليات وتقدم هذة المنافذ طدمات تقييم ارضرار و كذلك ع. مكرسة لإلصيح و ترتبط بجحدى شركات التأمين /منافذ مستقلة وهي: محال امصيح
امصيح

َنع ارصلي  َنع ارصلي الدولي لبيع السيارات الجديدة و وقطع غيارها بالمم: توكيل المِّص  لكة العربية السعودية وهي وكاالت مفوضة من قبل المِّص 
وكذلك لتقديم طدمات تقييم الضرار 

.وهي ورش معتمدة من قبل شرطة المرور بكل مدينة وتقدم طدمات تقييم ارضرار و كذلك امصيح(: ورش المرور)الورش المعتمدة حكوميا

حوهم افراد مطتارون من قبل مجموعة من تجار السيارات ويقدمون طدمات تقييم ارضرار فقط وال يمارسون امصي(: المعارضشيخ)ارفراد 
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عملية تقييم ارضرار بالرياض 

/  تتجه شرطة المرور وقوع الحادث 
شركة  نجم إلى 

مسرح الحادث إلعداد 
التقرير 

تقوم شرطة المرور بتوجيه 
اصحاب السيارات إلي ثالث 
ورش معتمدة من قبل المرور 

لتقييم األضرار

في حالة تجاوز تكلفة األضرار 
لاير إوفي حالة التلف الكلي، 10000

يتولى شيخ المعارض تقييم األضرار

يتولى المقيمون التابعون 
لشيخ المعارض تقدير 

األضرار 

تسليم التقرير شامال تقييم 
تفصيلي باألضرار 

يتلقى مالك السيارة التقرير و
يقدمه للمطالبة بالتأمين

في حالة و جود خالف، تلجأ 
شركة التأمين أو مالك السيارة

إلى شيخ المعارض
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عملية تقييم ارضرار في جدة

/  تتجه شرطة المرور وقوع الحادث 
شركة  نجم إلى 

مسرح الحادث إلعداد 
التقرير 

يتولى شيخ الورش المعاينة و 
يتحرى عن أسعار اإلصالح من 

جهات متعددة  مصادر و

تحديد مكان اإلصالح لعمل 
تقييم كامل لألضرار 

د يتم التقييم تحت إشراف أح
كبار الفنيين

ار في تسليم التقييم التفصيلي لألضر
ظرف مغلق و مختوم 

لنهائي يتلقى شيخ الورش التقرير ليعطي التصريح ا
ة ببدء عملية اإلصالح أو بتوجه المستهلك إلى شرك

التأمين بخطاب المطالبة 
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عملية تقييم ارضرار في الدمام 

/  تتجه شرطة المرور وقوع الحادث 
شركة  نجم إلى 

مسرح الحادث إلعداد 
التقرير 

ر لمالك السيارة خيار تقييم األضرا
من خالل إى ثالث ورش بالمدينة 

في حالة تجاوز تكلفة األضرار 
لاير إوفي حالة التلف 10000

الكلي، يتولى شيخ المعارض تقييم 
األضرار 

يتولى المقيمون التابعون 
لشيخ المعارض تقدير 

األضرار 

تسليم التقرير شامال تقييم 
تفصيلي باألضرار 

يتلقى مالك السيارة التقرير و
يقدمه للمطالبة بالتأمين

في حالة و جود خالف، تلجأ 
شركة التأمين أو مالك السيارة

إلى شيخ المعارض



التغذية المرتدة للمستهلك
تجاة عملية التقييم 
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تحديد موعد التقييم 

(122= حجم العينة )بناًء على تجربتك مع مقدم الطدمة الذي قمت بزيارتل، هل تحتاج تحديد موعد مجراء التقييم؟ 
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Source: KPMG Primary Research Program, June 2015

دة حكومياهناك حاجة لتحديد موعد لجدولة عملية تقييم و إصيح السيارات المتضررة مع ورش التصليح و تجار السيارات و مراكز الطدمة المعتم■

يتوجل معظم المستهلكين بسياراتهم التالفل مباشرة من موقع الحادث إلى  شيخ المعارض مجراء عملية تقييم ارضرار ■



28© 2015 KPMG Al Fozan & Al Sadhan, a Saudi Arabian  member firm of the KPMG network of independent member 
firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 

All rights reserved.

9%3%

45%

100%

91%93%

55%

100%100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

جيزان أبهاتبوكالدمام جدةالرياض 

أقل من 30دقيقة  30-60دقيقة  ال أتذكر 

فترة االنتظار السابقة على عملية التقييم 

(122=حجم العينة )ما هي مدة االنتظار قبل إجراء عملية تقييم ارضرار ؟ الوقت الفعلي 
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ال يتذكر معظم المستهلكين مدة االنتظار قبل التقييم ■

دقيقة على مستوى لكل المدن و جميع أنواع الُمَقيِّمين30أن فترة االنتظار كانت أكثر من -ممن تذكروا -قرر معظم المستهلكين ■
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أقل من 30-60دقيقة  30-60دقيقة  61-120دقيقة 

121-180دقيقة  أكبر من 181 ال أتذكر

المدة التي يستغرقها تقييم ارضرار

م فيل الطدمة ذاتها؟) ما المدة التقديرية التي تستغرقها عملية تقييم ارضرار  حجم العينة )الساعة الوقت الفعلي ب–( التذكر فترة االنتظار بل نود معرفة الوقت الذي تِّق دَّ
=122)

Source: KPMG Primary Research Program, June 2015

تستغرق عملية تقييم األضرار أقل من ساعة في معظم الحاالت بالمدن الصغيرة ■

ر هي األكثرازدحاما  أيام وتعتبر ورش المرو. تختلف المدة بالنسبة لمختلف الُمَقيِّمين في المدن الكبرى تبعا لعطلة  نهاية األسبوع ونوع الضرر■
اآلحاد
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أسلوب التقييم 
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المراكز المعتمدة تجار السياراتمحال اإلصالح
حكوميا 

أفراد

بصريا  برمجيات كالهما 

ق َيم عملية التقييم ؟  (122= العينة )كيف يسدي المِّ

Source: KPMG Primary Research Program, June 2015

ة مااا زال معظاام مقاادمي خاادمات التقياايم يعتماادون علااى وسااائل المعايناا■
معتمدة البصرية عند التقييم ، خاصة شيخ المعارض و مراكز الخدمة ال

(.المرور)حكوميا 
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نتيجة التقييم 
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lأفرادمراكز معتمدة حكوميا تجار السياراتمحال اإلصالح

تقرير تفصيلي  مقايسة يتكلفة اإلصالح فقط

(122=العينة ) ما النتيجة التي حصلت عليها بعد التقييم؟ 

Source: KPMG Primary Research Program, June 2015

رار التي لحقت يقدم معظم الُمَقيِّمين تقارير تفصيلية بناًء على األض■
بالمركبة 

يار في يتضمن التقرير وصف الضرر، و تكلفة اإلصالح وقطع الغ■
.بعض الحاالت

–ل بشكل منفص-في بعض الحاالت،  يحتاج اصحاب السيارات  ■
.الحصول على تكلفة قطع الغيار من تاجر السيارات
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(ورش المرور)دور الورش المعتمدة حكوميا 

ق َيم العملية السيارة الططأنوع التأمين المِّ

طرف ثالث / تأمين شاملالورش المعتمدة حكوميا 

َمنططأ س  سيارة طرف ثالث المِّ
ويدل نجدم بالمعايندة ، يجدري تح/بعد قيام شرطة المرور

الحالة إلى ورش المرور لتسعير ارضرار 

بثيث ورش لوضع التسعيراتيقدم المرور قائمة

يحصددل مالددك السدديارة علددى تسددعير الضددرر  مددن كددل 
أو /ورشددددة و يقدمددددل لشددددركة تددددأمين الطددددرف ا طددددر 

للمرور لتسوية المطالبة 

خ فدددي حددداالت معيندددة، يدددتم تحويدددل التسدددعير  إلدددى شدددي
المعارض 

َمنططأ الطرف الثالث  س  سيارة المِّ

سيارة طرف ثالث ططأ الطرف الثالث 
ال يوجد دور للورش المعتمدة حكوميا 

َمنططأ س  َمنالمِّ س  سيارة المِّ
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دور شيخ المعارض 

ق َيم العملية السيارة الططأنوع التأمين المِّ

طرف ثالث / تأمين شاملشيخ المعارض 

َمنططأ س  سيارة طرف ثالث المِّ
:حالة تحويل الحالة إلى شيخ المعارض فييتم

لاير 10000قيمة األضرار تجاوز(1)
حدوث تلف شامل بالسيارة (2)
في حالة عدم الموافقة على التقدير(3)

الذي تضعه ورش المرور من قبل  
ركة الطرف الثالث أو و الُمَؤمِّن أو ش

التأمين َمنططأ الطرف الثالث  س  سيارة المِّ

سيارة طرف ثالث ططأ الطرف الثالث 
دور لشيخ المعارض اليوجد

َمنططأ س  َمنالمِّ س  سيارة المِّ
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َنع ارصلي  دور توكيل المِّص 

ق َيم العملية السيارة الططأنوع التأمين المِّ

َنع ارص طرف ثالث / تأمين شامللي توكيل المِّص 

َمنططأ س  سيارة طرف ثالث المِّ
:التوكيل في الحاالت اآلتية يتم التحويل إلى

شهرا 12-6إذا كان عمر السيارة اقل من (1)

ارتفاع ثمن السيارة (2)

أن يكون لدى الُمَؤمِّن خطة تأمين شاملة و أن(3)
طة التوكيل تشترط وثيقة التأمين أن يتم التقييم بواس

َمنططأ الطرف الثالث  س  سيارة المِّ

سيارة طرف ثالث ططأ الطرف الثالث 
التقييم أن يتمحيازة الُمَؤمِّن على وثيقة تامين شاملة تشترط

و اإلصالح بمعرفة التوكيل 

َمنططأ س  َمنالمِّ س  سيارة المِّ
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دور ورش امصيح 

ق َيم العملية السيارة الططأنوع التأمين المِّ

امصيحورش
تأمين شامل

َمنططأ س  يوجد دور لورش اإلصالح السيارة طرف ثالث المِّ

َمنططأ الطرف الثالث  س  سيارة المِّ

:يتم التحويل إلى ورش اإلصالح في حالة

تشاترط حيازة الُمَؤمِّن على وثيقة تاأمين شاامل( 1)
إجااراء التقيااايم و اإلصاااالح فاااي ورش معتمااادة لااادى

شركة التأمين

يوجد دور لورش اإلصالح السيارة طرف ثالث ططأ الطرف الثالث 

َمنططأ س  َمنالمِّ س  سيارة المِّ

:يتم التحويل إلى ورش اإلصالح في حالة

تشاترط حيازة الُمَؤمِّن على وثيقة تأمين شاامل(1)
إجاااراء التقيااايم و اإلصاااالح فاااي ورش معتمااادة

شركة التأمينلدى

يوجد دور لورش اإلصالحالتأمين طرف ثالث 



التغذية المرتدة تجاة 
مطالبات التأمين 
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؟  الوقت الفعلي محسوبا باريام(يتم حساب الوقت بدءا من تاريخ الحادث ) ما الوقت الذي استغرقتل تسوية مطالبة التأمين 

في تسوية مطالبة التأمين  ق ْغر  الوقت المِّست 
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Source: KPMG Primary Research Program, June 2015
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بناء  على تجربتك مع شركة تامين الطرف الثالث، ساقوم بقراءة بعض العبارات الطاصة بهذة التجربة 
? 

تقييم شركات تأمين الطرف الثالث 

82%

84%

71%68%

66%

عملية سهلة 

ترتيبات موعد السداد

التجربة ككل االلتزام بالجدول الزمني 

مبلغ المطالبة 

(56=حجم العينة)االجمالي 

ْرِضية• قدمل شركة إال أن السبب الرئيس وراء عدم الرضا قد ينشأ عن مبلغ التعويض الذي ت.  يبدو أن تجربة المستهلك في مجملها مع شركات تأمين الطرف الثالث مِّ
التأمين

Source: KPMG Primary Research Program, June 2015
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مصدر التعرف على الُمقَيِّم

ق َيم ارضرار ؟ إجابات متعددة  (122= العينة) من أين تعرفت على مِّ
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68%
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شرطة المرور أصدقاء  شركة التأمين نجم

43%
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9%63%

71% 40%
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شرطة المرور  أصدقاء  شركة التأمين  أطراف  أخرى بالحادث  نجم

Source: KPMG Primary Research Program, June 2015

المدن لكين ببينما يعتمد المستهلكون بالمدن الكبرى على مصادر متعددة مثل المرور و األصدقاء و شركات التأمين و شركة نجم، نجد أن معظم المسته■
الصغرى يعتمدون أساسا على نصائح األصدقاء

م األضرار على النصيحة من األصدقاء ، بينما يلجأ السعوديون إلى مصادر متعددة للتعرف على ُمَقيِّ ( المغتربين)يحصل معظم الُمِقْيمين ■



ق َيم  بلوراتمسهيت المِّ
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ق َيمين اكم عدد  (87=حجم العينة )اجابة محددة –يعملون في  ورشة تقييم أضرار حوادث المركبات ؟ الذين لمِّ
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مراكز الخدمة المعتمدة التوكيلمحال االصالح
حكوميا

(شيخ المعارض)االفراد

<3أفراد  3-5أفراد  >5افراد 

اضرار حوادث المركباتلتقييم أفراد3ومراكز الطدمة المعتمدة حكوميا اقل من و التوكييت توظف أغلبية ورش امصيح ■

ق َيمينثيثة مِّ وظف اغلبية مقدمي الطدمة في المدن الصغيرة  اقل من ي■

86%

44%

89%84%
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100%
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1436 19 18

ق َيميناأعداد  لمِّ

482856

Source: KPMG Primary Research Program, June 2015
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<3افراد  3-5افراد  >5أفراد 

(87=حجم العينة)اجابة محددة –السياراتالعاملين  في ورشة تقدير أضرار ما العدد امجمالي للموظفين 

عاملين لتقييم ارضرار5توظف معظم المنافذ في المملكة أكثر من ■

ثتوظف جميع منافذ مدينة الدمام عدد اقل من العاملين  وذلك رن جميع محال االصيح الموجودة في الدمام تقدم طدمات تقييم اضرار الحواد■
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العدد امجمالي للعاملين 

482856

Source: KPMG Primary Research Program, June 2015
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مسهيت العامل
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خريجو المدارس الثانوية  خريجو الجامعات حملة الدبلومات لفنية 

طالب المرحلة الجامعية  خبرة فنية فقط 

34%

19%
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خريجو المدارس الثانوية  خريجو الجاممعات  حملة الدبلومات الفنية 
طالب المرحلة الجامعية  خبرة فنية فقط 

فنيو االصيح

482856

ق َيمين معظم ا■ ن طريجدي مدأمدا ( شديو  معدارض)كأفراديعملون في محال االصيح اوفي مراكز الطدمة المعتمدة حكوميا أو ممن وفنيو االصيح المِّ
(بدون شهادات علمية رسمية)طبرة فنية فقط ذوي الثانوية العامة أو 

■

482856

مقّيمون

Source: KPMG Primary Research Program, June 2015
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ق َيمينارواتب  لمِّ

ق َيم (87=حجم العينة) اجابة محددة –؟ ارضرار الذي يعمل في ورش تقييم ما هو متوسط  الراتب الشهري للمِّ
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<3000لاير  3001-4000لاير  4001-5000لاير  5001-6000لاير  >6000لاير 

1436 19 18

منهم % 78)وذلك بالمقارنة مع الذين يعملون في المدن األصغر (  لاير في الشهر 6000منهم يربح أكثر من %64)اعلي بمدينة الرياض لُمَقيِّمينُتعتبر مستويات رواتب ا■
(لاير في الشهر3000يربح اقل من 

لُمَقيِّمينمستوي خبرة احسب توكيل الُمَصنِّع األصلي تتفاوت الرواتب في محال االصالح و ■

482856

Source: KPMG Primary Research Program, June 2015
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رواتب فنيو اصي ح المركبات

(87=حجم العينة)اجابة محددة -قييم اضرار حوادث المركبات تيعملون في ورش ممنصيح المركبات ما متوسط الراتيب الشهري لفنيي إ
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1436 19 18 482856

لاير شهريا 3000فنيو اصالح المركبات في المملكة علي اقل من معظم يحصل ■

(لاير شهريا3000يربحون اقل من % 76) في المدن الكبرى بالمقارنة مع المدن االصغر أعلى تعتبر مستويات رواتبهم ■

Source: KPMG Primary Research Program, June 2015



قطع الغيار
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كان ذلك اختياريا أضطررت للشراء من منفذ معين

اطتيار مصدر قطع الغيار

(122=حجم العينة)هل اطترت المنافذ التي تشتري منها قطع الغيار أم كنت مضطرا للشراء من منفذ معين ؟
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كان ذلك اختياريا اضطررت للشراء من منفذ معين 

Source: KPMG Primary Research Program, June 2015

في اختيار بائعهم المفضل لشراء قطع الغيار أكبر يتمتع المستهلكون في المدن األصغر بحرية ■

الغيار تأثيرا علي القرار الخاص باختيار مصدر قطع-مثل التوكيالت و الورش المعتمدة حكوميا –مقدمو الخدمة في بعض االحيان  يشكل ■

(n=122)حجم عينة المسح 
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مصدر قطع الغيار

من أين اشتريت قطع الغيار ؟

Source: KPMG Primary Research Program, June 2015
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من أنواع اً ون أيبينما يفضل المستهلكون الذين ال يمتلك,من تجار السيارات الغياريفضل المستهلكون الذين يتمتعون بتامين شامل شراء قطع ■
.  من منافذ بيع قطع الغيارالغيار التامين شراء قطع 
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رسوم تسعير قطع الغيار 

(87=حجم العينة)أسعار قطع الغيار لمالك السيارة ؟ بقائمة الحصول  على ما تكلفة  
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ق َيمين أمعظم يتقاضى ■ سعار قطع الغيار بأقائمة معداد ( لاير سعودي100في العادة اقل من ) إضافية اً تعابالمِّ

سعار قطع الغيار رمقايسة معداد لاير100أكثر من ( غالبا التوكيل ) معظم المنافذ طصوصا في مدينة جدة تتقاضى ■
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Source: KPMG Primary Research Program, June 2015
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تسعير قطع غيار السيارات 

(87=حجم العينة) قطع الغيار ؟اسعار من المسئول  عن توفير مقايسة 
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اخري

مقدمو خدمات تقييم األضرار 

الحصول على قطع الغيار من منافذ محددة ( مثل: التوكيل)

الحصول على قطع الغيار من اي منفذ

1436 19 18

ن يمكن الحصول علي قائمدة أسدعار قطدع الغيدار مد, في معظم المدن ■
أي منفذ

ق َيمدينافانل يوجد عدد مدن , ومع ذلك■ ون علدي فدي كدل مديندة يصدرلمِّ
.استيم مقايسة اسعار قطع الغيار من منافذ محددة

Source: KPMG Primary Research Program, June 2015
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التقييم  أتعاب 
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30أقل من ( شيو  المعارض)فراد من ار% 83بينما يتقاضى لاير 30اتعاب التقييم التي تتقاضها مراكز الطدمة المعتمدة حكوميا اقل من تبلغ ■
لاير كرسوم لتقييم  أضرار 40يتقاضون أكثر من % 80أكثر من ) و التوكييتالتي تتقاضها محال الصيانة ارتعاب اقل بكثير من لاير ، وتعتبر 

(  حوادث السيارات

(87=حجم العينة)باللاير السعودي اجابة محددة -؟اتعاب تقييم أضرار حوادث المركباتماهي . 19السسال
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تكلفة امصيح 

Source: KPMG Primary Research Program, June 2015

لاير  3000فان  تكلفة امصيح في المدن ارصغر تقل عن , بصفة عامة■

الضرر الموجود بالسيارة و حجم نوعية مقدم الطدمة تبعا لتتفاوت تكاليف امصيح في المدن الكبرى ■



اردوات
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(4/1)اردوات المستطدمة أثناء عملية التقييم 
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ارضرار الهيكلية الجزئية الكماليات 

ارضرار الهيكلية الكلية 

Source: KPMG Primary Research Program, June 2015

(87= حجم العينة)هل تقوم باستطدام أدوات محددة لكل نوع من انواع أضرار حوادث  السيارات  أثناء عملية التقييم في شركتك ؟ 

دوات عنددددما يقومدددون بعمليدددة تقيددديم اضدددرارأسدددتطدم االفدددراد يال ■
الكماليات

ت وورش امصدديح باسددتطدام بعددض اردواالتددوكييت معظددم تقدوم ■
مجراء التقييم لكل نوع من أنواع اضرار حوادث السيارات  
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(4/2)اردوات المستطدمة أثناء عملية التقييم 

(41=حجم العينة )وع اردوات التي  تستطدم  بغرض تقييم  كل نوع من أنواع أضرار حوادث السيارات في شركتك؟  نما هي , بصفة عامة 
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اجهزة وادوات مخصصة ادوات رفع السيارات الفحص بالكمبيوتر 
لعملية التقييم  

ال ادوات علي االطالق 

التوكيل محال اصيح السيارات
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ال ادوات علي االطالق 

Source: KPMG Primary Research Program, June 2015

وات رفع أدوأجهزة الكمبيوتر :مثلارضرار الكمالية أنواع مطتلفة من اردوات مجراء عمليات التقييم التوكييت تستطدم معظم محال االصيح و■
السيارات 

الكماليات 1
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41%

31%31%
24%

ال ادواتاجهزة مخصصة للتقييمادوات رفع السياراتالفحص بالكمبيوتر 

َنع ارصلي محال االصيح توكيل المِّص 

33%
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33%

ال ادوات ادوات رفع السيارات الفحص بالكمبيوتر

Source: KPMG Primary Research Program, June 2015

ارضرار الهيكلية الجزئية (4/3)اردوات المستطدمة أثناء التقييم  2

أجهزة : مثللألضرار الهيكلية الجزئية للسيارات مطتلفة من اردوات مجراء عمليات التقييم أنواع و التوكييت محال االصيح تستطدم معظم ■
الكمبيوتر و أدوات رفع السيارات 

(41=حجم العينة ) ما هي نوع اردوات التي  تستطدم  بغرض تقييم  كل نوع من أنواع أضرار السيارات في شركتك؟  , بصفة عامة 
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ال ادواتادوات مخصصة للتقييمادوات رفع السياراتالفحص بالكمبيوتر

التوكييت محال االصيح
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ال ادوات ادوات رفع السياراتالفحص بالكمبيوتر

Source: KPMG Primary Research Program, June 2015

(4/4)اردوات المستطدمة أثناء التقييم 

هزة الكمبيوتر أج:للسيارات مثل الكلية الهيكلية ألضرار مطتلفة من اردوات مجراء عمليات التقييم لأنواع التوكييت محال االصيح وتستطدم معظم ■
و أدوات رفع السيارات 

(41=حجم العينة )ما هي نوع اردوات التي  تستطدم  بغرض تقييم  كل نوع من أنواع أضرار السيارات في شركتك؟  , بصفة عامة 

االضرار الهيكلية الكلية 3



تقرير التقييم 
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تقرير التقييم 
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التوكييت  (شيخ المعارض) ارفراد

68%

43%
54%

ر تقرير تفصيلي بالكمبيوتالتكلفة التقديرية لالصالحالتقرير اليدوي

(87=حجم العينة )ما هو نوع التقرير الذي سترفعل بعد انتهاء عملية تقييم المركبة ؟  

Source: KPMG Primary Research Program, June 2015
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قائمة باالجزاء التالفةتكلفة العمالة تكلفة االصالح وقطع الغيار
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93%

71%71%

قائمة باالجزاء التالفةتكلفة العمالة تكلفة االصالح وقطع الغيار

ق َيمما هي النقاط التي يتم تغطيتها في تقرير التقييم الذي يعدة  (87= حجم العينة ) ؟  المِّ

التفاصيل  الطاصة بتقرير التقييم 

Source: KPMG Primary Research Program, June 2015



الترطيص
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التراطيص الحكومية 

ق َيماحتى تصبح  ق َيماتصبح هل يشترط وجود ترطيص أو شهادة حكومية حتى ,لتقييم أضرار وطسائر حوادث السيارات امعتمدمِّ (87=حجم العينة)؟ ارسميمِّ

ق َيمصبحوا لييشترط أن يحصل معظم مقدمي طدمات تقييم أضرار حوادث المركبات علي ترطيص ■ رار حوادث السياراترسميين في مجال تقييم أضين مِّ

4856

Source: KPMG Primary Research Program, June 2015
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(2/1)جهة الترطيص 
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ية وزارة الشئون البلدية والقرووزارة النقلوزارة الداخليةالمرور

مراكز الطدمة المعتمدة حكوميامحال االصيح

التوكيل  (شيخ المعارض) االفراد 
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80%

40%40%

ية وزارة الشئون البلدية والقرووزارة النقلوزارة الداخلية المرور

ق َيما ما هي الجهة الحكومية التي تطتص بالموافقة علي إصدار الرطصة أو الشهادة اليزمة لكي تصبح  (64=حجم العينة ) تقييم حوادث السيارات ؟لامرطصمِّ

Source: KPMG Primary Research Program, June 2015
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(2/2)جهة الترطيص 

100%

57%
43%43%

ية وزارة الشئون البلدية والقرووزارة النقلوزارة الداخلية المرور

100%

69%

15%8%

ية وزارة الشئون البلدية والقرووزارة النقلوزارة الداخلية المرور

30%

70%

10%

وزارة النقلشركات التامين المرور

جدةالرياض

المدن االطري الدمام

89%96%

19%
41%41%

وزارة الشئون البلدية وزارة النقلشركات التامينوزارة الداخلية المرور
والقروية

Source: KPMG Primary Research Program, June 2015

ق َيماما هي الجهة الحكومية التي تطتص بالموافقة علي إصدار الرطصة أو الشهادة اليزمة لكي تصبح  (64=حجم العينة)؟أضرار حوادث السياراتتقييم ا لمرطصمِّ



ق يَ  مالتغذية المرتدة  تجاة مِّ
أضرار الحوادث
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استمرار التعامل مع نفس مقدم الطدمة 

n = 122

4%4%7%2% 4%
4%

37%
32%

41%

19%

26%48%

37%

42%

30%
16%11%

37%

مراكز الخدمة تجار السياراتمحال االصالح
المعتمدة حكوميا

شيوخ ) االفراد 
(المعارض

بالتاكيد ساتعامل مع نفس مقدم الخدمة ( 5)

ُيحتمل ان اتعامل مع نفس مقدم الخدمة( 4)

لست متاكدا( 3)

ُيحتمل اال  اتعامل مع نفس مقدم الخدمة ( 2)

بالتأكيد  لن اتعامل مع نفس مقدم الخدمة  ( 1)

n = 122

3%

13%
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38%

33%

39%
30%

47%
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70%
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10%

89%

70%
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90%
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جيزانابهاتبوكالدمامجدةالرياض

بالتكيد سأتعامل مع نفس مقدم الخدمة 

ُيحتمل أن أتعامل مع نفس مقدم الخدمة 

لست متأكدا ( 3)

ُيحتمل اال اتعامل مع نفس مقدم الخدمة( 2)

بالتاكيد  لن اتعامل مع نفس مقدم الخدمة (1)

Source: KPMG Primary Research Program, June 2015

الحاجة ؟إلي أي مدي ترغب في استمرار التعامل مع نفس مقدم الطدمة في المستقبل عند , طبراتك في التعامل مع مقدم الطدمة الذي قمت بزيارتل نظرا ل
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دقة التقييم 

n = 122
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10% > 30%-10 70%-31 100%-71
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جيزانابهاتبوكالدمامجدةالرياض

10% > 30%-10 70%-31 100-71

مطلوب النسبة المئوية بدقة  ؟ الطدمةمقدم بججرائل الذي قام ارضرار النسبة المئوية لدقة تقييم  هي ما , بالنظر إلي طبرتك مع مقدم الطدمة الذي قمت بزيارتل 

Source: KPMG Primary Research Program, June 2015
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توصية لمزيد من التحسينات 

=  حجم العينة 
122

14%11%

66%

11%

-10%
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30%

40%
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60%

70%

اخريال توصيات تخفيض االسعارخدمة سريعة 

؟ سسال ذو نهاية مفتوحة بصورة عامة ما هي توصياتك لتحسين أداء عملية إجراء تقييم أضرار الحوادث ؟

Source: KPMG Primary Research Program, June 2015
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للتقييم ارمثل االسلوب 

حجم العينة 
=122
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تقنية المعاينة البصرية  تقنية البرمجيات 

حجم العينة 
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جيزانابهاتبوكالدمامجدةالرياض

تقنية المعاينة البصرية  تقنية البرمجيات

حوادث السيارات؟ أضرار ما هو ارسلوب ارمثل لتقييم ,من وجهة نظرك 

Source: KPMG Primary Research Program, June 2015
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نعم ال

دفع أتعاب غير رسمية 

Source: KPMG Primary Research Program, June 2015

.في اغلب المدن بالمملكة بدفع اتعاب غير سمية وذلك من اجل تحسين تقديراتهم العميء يقوم ■

راء من العميء في مقابل إجغير رسمية افان موظفي معظم أنواع  مقدمي طدمة تقييم أضرار حوادث السيارات يقبلون اتعاب, وفقا للمسح■
.تقديرات مواتيل رضرار حوادث سياراتهم
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الغير رسمية التي يتم دفعها ارتعاب مقدار 

Source: KPMG Primary Research Program, June 2015

لاير200لاير إلي أكثر من 100الغير رسمية التي يدفعها العميء ما بين  اقل من ارتعاب تتراوح ■
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الغير رسمية فائدة ارتعاب 

100%100%

82%
75%

59%

جدةالدمامالرياضابهاتبوك

91%

79%

68%
58%

مراكز الخدمة المعتمدة (شيخ المعارض)االفراد  
حكوميا

تجار السياراتمحال االصالح

Source: KPMG Primary Research Program, June 2015

علي تقديرات وتقييمات أكثر ميئمةفي الحصول ساعدهم قد أن دفعهم لألتعاب الغير رسمية المستجيبين استنتب معظم ■

للمستهلكين فائدة هي اركثر يبدوان تقييمات وتقديرات شيخ المعارض ومراكز الطدمة المعتمدة حكوميا ■
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1الططوة 

لكة أِّْجِري ت بالممتم استطدام النهب التالي لتقدير عدد تقييمات أضرار حوادث سيارات الركوب التي 

تقييمات أضرار حوادث سيارات 
المدن الكبرىالركاب في 

تقييمات أضرار حوادث السيارات 
في المملكة 

تقييمات أضرار حوادث سيارات 
المدن االطريالركاب في 

تقييمات أضرار حوادث السيارات 
شملها في المدن الصغيرة التي

المسح

4الططوة 3الططوة 2الططوة 

>> >> >>

1234

أضرار تقييم حجم سوق 
في الركاب حوادث سيارات 
المملكة 

المدينة

القصيم

حائل

الحدود الشمالية

رياضال

جدة

الطبر/ الدمام 

تبوك

أبها

جازان

نجران

الباحة

الجوف

راءالبحوث ارساسية 
ستق

اال

النهب  والمنهجية 
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ن البحوث تم  تقدير إجمالي أعداد التقييمات في مدينة الرياض استنادا علي المدطيت التي تم الحصول عليها م
ومن المناقشات النوعية مع طبراء الصناعة  ارولية 

تقييمات أضرار الحوادث في المدن 
الصغيرة التي شملها المسح

تقييمات أضرار الحوادث في المدن 
الصغيرة االطري

إجمالي أضرار حوادث السيارات في 
المملكة 

تقييمات أضرار حوادث السيارات
في المدن الكبرى

>>>>>> 1

متوسط تقييمات اضرار الحوادث في الرياض

Source: KPMG Primary Research, June – July 2015

إجمالي أعداد تقييمات أضرار حوادث 
السيارات في الرياض

z مقددمي مدعإجراسهدا التي تم ارولية من البحوث وورش التوكييت تم استنتاج المتوسط اليومي رعداد  تقييمات محال
طدمات تقييم اضرر السيارات

z لمناقشدات وعلدي ااروليدة استنادا علي نتائب البحوث التوكييت تم التعرف علي العدد امجمالي لمحال امصيح وورش
مع طبراء الصناعة 

z اض للتأكدد إجمالي عدد المنافدذ فدي الريدوورش التوكييت مناالصيح محال بنتائب متوسط عدد التقييمات استقراء تم
من العدد امجمالي لتقييمات أضرار حوادث السيارات كل يوم 

z لددي فددي مدينددة الريدداض اسددتنادا ع( شدديخ المعددارض )تددم تقدددير أعددداد تقييمددات الددورش الحكوميددة وتقييمددات االفددراد
المناقشات مع طبراء الصناعة 

Source: KPMG Primary Research, June – July 2015

2014التقييمات في الرياض أعداد

696,800

الرياضالتقييمات

اليومي لتقييمات أضرار حواث المتوسط
 21.5السيارات 

الرياضالتقييم منافذ

 20محال االصالح

 50التوكيالت 

 70إجمالي المنافذ

التقييمات

الورش التابعة ) الرياض
لشركات التامين والورش 

نَ  ع التابعة لتوكيل المِّص 
(ارصلي 

اليومي رعداد تقييمات المتوسط
 1,505أضرار حوادث السيارات

المتوسط السنوي رعداد تقييمات
 391,300أضرار حوادث السيارات

شيو  )الورش الحكومية واالفراد 
في الرياض( المعارض

م التقييمات في اليو
الواحد

 950(4)مراكز المرور 

75(شيخ المعارض) المالكي 

50(شيخ المعارض) الزايدي

100(شيخ المعارض) الحمزة 

 1,175امجمالي 
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ن البحدوث علي المدطيت التدي تدم الحصدول عليهدا مدمدينتي جدة والدمام استنادا في التقييمات تم  تقدير إجمالي 
ارولية 

تقييمات أضرار حوادث السيارات 
في المدن الصغيرة التي شملها 

المسح

تقييمات أضرار حوادث السيارات
في المدن الصغيرة االطري 

إجمالي تقييمات أضرار حوادث 
السيارات في المملكة 

تقييمات أضرار حوادث السيارات 
في المدن الكبرى

>> >> >> 1

متوسط أعداد تقييمات أضرار حوادث السيارات في جدة والدمام 

Source: KPMG Primary Research, June – July 2015

لعدد امجمالي لمنافذ  التقييمات في جدة والدمام ا

zركدز تم استطيص متوسط العدد اليومي لتقييمات اضدرار حدوادث السديارات  لكدل م
وث من مراكز تقييم اضرار حوادث السيارات في كل مدينة من المدن من طيل البح

ارساسددية التددي تددم اجرائهددا مددع مقدددمي طدمددة تقيدديم أضددرار حددوادث السدديارات فددي
المدن الكبرى بالمملكة 

zة  مدن تم التعرف علي العدد امجمالي لمراكدز تقيديم أضدرار السديارات فدي كدل مديند
بدراء المدن الكبدرى اسدتنادا علدي نتدائب البحدوث ارساسدية وعلدي المناقشدات مدع ط

الصناعة 
zدعدإجماليمنالمدنمنمدينةلكلالتقييماتعددمتوسطنتائباستقراءتم

لكلالركوبسياراتأضرارلتقييماتامجماليالعددمنللتأكدوذلكبهاالمنافذ
الكبرىالمدنمنمدينةكلفييوم

zرضدرار امليدون تقييمد1.5يتم  سنويا إجدراء حدوالي ، استنادا الي التحليل بعالية
بالمدن الثيث الرئيسة بالمملكةحوادث سيارات الركاب 

Source: KPMG Primary Research, June – July 2015

العدد امجمالي لمنافذ تقييم أضرار الحوادث في جدة والدمام 

الدمامجدة التقييمات

 19 18عدد المنافذ التي شملها المسح

 6.1 25المتوسط اليومي لعدد التقييمات 

الدمامجدةالتقييماتمنافذ

 150 15محال االصالح

 50 15(شيخ الورش)الورش المعتمدة حكوميا 

 30 40ورش التوكيالت

 3 4(شيخ المعارض) د االفرا

 233 74إجمالي المنافذ

الدمامجدةالتقييمات

اليومي لتقييمات أضرار العدد
 370,144 481,000الحوادث
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لمدن الصغيرة تم تقدير العدد امجمالي للتقييمات استنادا علي تحديد عدد التقييمات في اليوم وعدد المنافذ في ا
المشمولة بالمسح 

ي تقييمات  أضرار حوادث السيارات ف
المدن الصغيرة المشمولة بالمسح

تقييمات أضرار حوادث السيارات 
في المدن الصغيرة االطري

إجمالي تقييمات أضرار حوادث 
السيارات في المملكة 

تقييمات أضرار حودث السيارات في
المدن الكبرى

>> >> 2

متوسط أعداد تقييمات أضرار السيارات في المدن الصغيرة

Source: KPMG Primary Research, June – July 2015

إجمالي أعداد منافذ تقييم أضرار حوادث السيارات في المدن الصغيرة

zي تدم اسددتنتاج متوسددط عدددد  تقييمدات أضددرار حددوادث  السدديارات فدد
اليدوم لكددل مركدز مددن مراكدز التقيدديم  فدي كددل مديندة مددن المددن مددن 
طديل البحددوث ارساسدية مددع مقددمي طدددمات تقيديم أضددرار حددوادث 

السيارات في المدن الكبرى بالمملكة 
zكدل تم التعرف علي إجمالي عدد مراكز تقييم أضدرار السديارات فدي

ية مدينددة مددن المدددن الصددغرى اسددتنادا علددي نتددائب البحددوث ارساسدد
وعلي المناقشات مع طبراء الصناعة 

z جمدالي إمدن نتائب  متوسط عدد التقييمات لكدل مديندة تم استقراء
مددن العدددد امجمددالي للتأكددد عدددد المنافددذ فددي المدددن المعنيددة وذلددك 

غيرة الصدالمددن مدن بكل لتقييمات أضرار سيارات الركوب لكل يوم 
المحددة 

.

Source: KPMG Primary Research, June – July 2015

إجمالي عدد تقييمات أضرار حوادث السيارات في المدن 
الصغيرة المشمولة بالبحث في اليوم 

جيزانأبهاتبوكالتقييمات

 12 12 12عدد المنافذ المشمولة بالمسح

متوسط أعداد تقييمات أضرار حوادث 
 15.5 16.1 14.6السيارات في اليوم 

 186 193 175إجمالي التقييمات

جيزانابهاتبوكمنافذ التقييم 

 7 7 7محال االصالح

 3 3 3(شيخ الورش) ورش اإلصالح المعتمدة حكوميا 

 15 15 15التوكيالت ورش 

 1 1 1(شيخ المعارض) االفراد

 26 26 26إجمالي المنافذ

جيزانابهاتبوك

379 418 403 
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تقييمات أضرار السيارات في المدن 
الصغيرة المشمولة بالمسح 

تقييمات أضرار  السيارات في 
المدن الصغيرة االطري 

إجمالي تقييمات أضرار السيارات 
في المملكة العربية السعودية 

تقييمات أضرار  حوادث السيارات 
في المدن الكبرى

>> >> >>

إجمالي أعداد تقييمات أضرار حوادث السيارات في المدن الصغيرة المشمولة بالمسح

Source: KPMG Primary Research, June – July 2015

z جتمعينوجيزان مو أبها في تبوك اتقييم312000حوالي إجمالي تقييمات أضرار حوادث سيارات الركاب  بلغ
z من تلك المدنكل يرجع الي انطفاض جملة اعداد السيارات في مماينطفض إجمالي أعداد تقييمات أضرار حوادث السيارات في المدن الصغيرة بالمقارنة مع المدن الكبرى.
z نظرا الرتفاع نسبة الحوادث في تلك المدنعلي في المدن الصغيرة أنسبة التقييمات كنسبة مئوية لجملة عدد السيارات تعتبر , ومع ذلك

2

مشددمولة عدددد التقييمددات فددي العددام  بكددل مدينددة صددغيرةبهدددف تقدددير تددم اسددتقراء متوسددط عدددد التقييمددات اليوميددة 
بالمسح 

جيزانابهاتبوكالتقييمات

 403 418 379التقييمات في اليوم 

افتراضات العمل 

 5عدد أيام العمل في األسبوع

 52عدد األسابيع في العام 

 260إجمالي عدد اريام في السنة 

جيزانابهاتبوكالتقييمات

 108,701104,780 98,561السنة عدد تقييمات أضرار حوادث السيارات في
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صغيرة استنادا إلي متوسط نسبة التقييمات في المدن الارطرى تم تقدير عدد التقييمات في المدن الصغيرة 
المشمولة بالمسح 

تقييمات ارضرار في المدن الصغيرة تقييمات ارضرار في المدن الكبرى
االطري 

إجمالي تقييمات ارضرار في 
المملكة 

تقييمات ارضرار في المدن 
الصغيرة المشمولة بالمسح 

>> >> >>3

التقييمات كنسبة مئوية من جملة أعداد السيارات في المدن الصغيرة المشمولة بالمسح 

Source: KPMG Primary Research, June – July 2015, MOI

zبهدف ان تم استقراء أرقام تقييمات أضرار حوادث سيارات الركوب التي تم حسابها في تبوك وابها وجيز

في سبع مدن صغيرة اطري بالمملكة ارضرار تقدير أعداد تقييمات 

z وهذة المدن هي المدينة والقصيم وحائل وعرعر ونجران والباحة وسكاكا

z بالمدن من جملة اعداد السيارات % 32حوادث  السيارات تشكل أضرار فان تقييمات , في المتوسط

وجيزان ، وابها، تبوك : الثيث 

Source: Ministry of Interior (MOI)

2014في المدن الصغرى االطري في عام أعداد السيارات

 571,441المدينة

 826,368القصيم

 287,661حائل

 135,214عرعر

 176,845نجران

 102,125الباحة

 191,798سكاكا

 2,291,452امجمالي

جيزانابهاتبوكالتقييمات

 255,611 620,109 2014246,292السيارات المسجلة في عام أعداد

 104,780 108,701 201498,561أعداد التقييمات في 

 %41 %18 %37النسبة المئوية للتقييمات

 %32في المدن الصغيرةمتوسط التقييمات
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تقييمات ارضرار في المدن 
الصغيرة المشمولة بالمسح

تقييمات ارضرار في المدن الصغيرة 
االطري

إجمالي عدد تقييمات ارضرار في 
المملكة  تقييمات ارضرار في المدن الكبرى

>> >> >>

3

إجمالي تقييمات أضرار حوادث السيارات في المدن الصغيرة االطري

Source: KPMG Primary Research, June – July 2015, MOI

zبحواليالركوبسياراتحوادثأضرارتقييماتإجماليحسابتم

تشكلالتقييماتانبافتراضوذلك2014عامفياتقييم731,841

معافيالصغيرةالمدنمنمدينةكلفيالسياراتعددإجماليمن32%

2014

zالتاليوبالمنورةوالمدينةالقصيمبمدينتيالسياراتمنكبيرعدديوجد

المدنمعبالمقارنةالحوادثأضرارتقييماتمنأكبرعددامبهيوجد

المملكةفياالطريالصغيرة

بهددف ث تم استطدام متوسط عدد التقييمات كنسبة من جملة اعداد السيارات  فدي المددن الصدغيرة المشدمولة بالبحد
. تقدير عدد التقييمات في المدن ارطرى 

Number of Assessments in 2014 

 182,506المدينة

 263,924القصيم

 91,873حائل

 43,185عرعر

 56,481نجران

 32,616الباحة

 61,256سكاكا

 731,841االجمالي
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ثيث بسيارات الاستنادا علي جمع تقييمات أضرار حوادث 2014تم تقدير أجمالي التقييمات في المملكة لعام 
صغرىمدن كبري وعشر مدن 

تقييمات أضرار السيارات في المدن 
الصغيرة المشمولة بالمسح 

تقييمات أضرار السيارات في المدن 
الصغيرة االطري 

إجمالي تقييمات اضرار حوادث 
السيارات في المملكة

تقييمات أضرار الحوادث في المدن 
الكبرى 

>> >> >>4

2014إجمالي عدد تقييمات أضرار حوادث سيارات  الركوب في المملكة 

Source: KPMG Primary Research, June – July 2015, MOI

z ضدرار حدوادث سديارات رامليون تقييم2.6تم إجراء ما يقرب من

2014عام بالمملكة ركاب ال

z مدن إجمدالي سدوق تقيديم اضدرار % 60تشكل الدثيث مددن الكبدرى

الحوادث

zى وهمدا مدن المددن الكبدر) القصيم والمدينة المنورةحصة تشكل

.الترتيبمن السوق علي %  10و% 7(  ارطرى

z ضدرار  في سدوق تقييمدات أتبوك وابها  وجيزان وحائلتبلغ حصة

لكل مدينة منهن% 4حوادث سيارات الركاب في المملكة

z تقييمدددات أضدددرار حدددوادث مدددن % 7ارطدددرى تشدددكل ارربدددع مددددن

.2014السيارات في المملكة في عام 

2014تقييمات أضرار حوادث السيارات في المملكة في عام إجمالي

المدن الكبرى

 %27 696,800الرياض

%481,00019جدة

%370,14414الدمام

المدن الصغيرة المشمولة بالمسح

 %4 98,561تبوك

%108,7014ابها

%104,7804جيزان

ارطرىالمدن الصغيرة 

 %7 182,506المدينة

 %10 263,924القصيم

 %4 91,873حائل

 %2 43,185عرعر

 %2 56,481نجران

 %1 32,616الباحة

 %2 61,256سكاكا

 %100 2,591,827امجمالي
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2014عام بالمملكة في تقييمات أضرار السيارات الطدمة حصة مقدمي 

شيخ ) االفراد  
%11(المعارض

وكالء المصنع 
%16االصلي

مراكز الخدمة 
المعتمدة حكوميا  

41%

محال االصالح 
33%

z رار اركبدر فدي سدوق تقييمدات أضدالنصديب مراكز الطدمة المعتمدة حكوميدا تحوز
تلددك الحصددة الكبيددرة إلددي وترجددع . %41حددوادث السدديارات فددي المملكددة بنسددبة 

تلدك اشتراطات المرور بضرورة اجراء  فحص مبدئي رية أضرار فدي المركبدات ب
.المراكز

z ِّم ْطد  لدك بسدبب عددم  ورش االصيح علي نطاق واسع في المنطقة الشدرقية وذتِّْست 
. هددذة المنطقددةفددي مدددن ( ورش المددرور) وجددود مراكددز طدمددة معتمدددة حكوميددا  

ة تقيديم جميع محال االصيح  في المنطقة الشرقية  معتمددة حكوميدا  للقيدام بعمليد
اضدرار السديارات وعدديوة علدي ذلددك فدان شدركات التددامين تمتلدك ورش االصدديح

.لتلفلسيارات عميئها التي تعرضت وإصيح الطاصة بها التي تقوم بتقييم 
z يددل توكحدوادث السدديارات لدديأضدرار فدي اغلدب االوقددات ال يدتم اجدراء تقييمددات

َنع ارصلي  إجراسهدا تم ولهدذا السدبب   يد، وذلدك بسدبب طبيعتهدا  الفداطرةالمِّص 
تقيديم تعطيدل الحدق فدي الحيدازة مالدك السديارة علدى وثيقدة تدأمين : فقط في حالدة

َنع ارصدلي لدي أو واحدد أو ان موديدل السديارة ال يزيدد عدن عدام/ وتوكيل المِّص 
.أن السيارة ذات سعر مرتفع للغاية

z يوجددد بالمدددن و. مددن التقييمددات فددي المملكددة % 11تقيدديم شدديخ المعددارض يتددولى
وجدد ال يفدي كدل مديندة بينمدا اثنان أو ثيثدة مدن شديو  المعدارض الكبرى حوالي 

هددسالء ارفددراد يتمتعددون . الصددغرىالمدددن سددوي شدديخ معددارض واحددد بكددل مددن 
يظهدر  فقدط عنددما يحددثهدمبشهرة كبيرة في المددن الكبدرى ومدع ذلدك فدان دور

نددزاع بددين أصددحاب السدديارات و شددركات التددامين وايضددا  فددي حدداالت السدديارات
التالفة بشكل كامل 

تشكل مراكز الطدمة المعتمدة حكوميا حصة ارغلبية في تقييمات أضرار السيارات في المملكة 

Source: KPMG Primary Research, June – July 2015

مليون2.6:االجمالي 
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