
لتقييم أضرار المركبات
المعايير المهنية



1 المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات

الفصل ا*ول | ا*حكام العامة

التعريفات:
يقصد بالعبارات التالية املعاين املوضحة أمام كل منها ما مل يدل السياق عىل خالف ذلك:

•  الدليــل: دليــل مزاولــة املهنــة الــذي تصــدره أمانــة الهيئــة لغــرض تعزيــز جــودة تقييــم أرضار املركبــات، وتوفــري االســتقاللية 
والكفــاءة املهنيــة للمقيمــني.

•  االشرتاطات: الضوابط الفنية والنظامية التي تصدرها أمانة الهيئة إلنشاء مراكز تقييم األرضار وتشغيلها.
•  املركبــة: كل وســيلة مــن وســائل النقــل الــربي تســري بقــوة آليــة، تســتخدم يف نقــل األشــخاص أو غريهــم، وتشــمل: املركبــات، 

الشــاحنات، الحافــالت، الدراجــات الناريــة، دون القطــارات.
ــم أرضار  ــرع تقيي ــاذ – يف ف ــة األساســية – ســارية النف ــم: الشــخص الطبيعــي الحاصــل عــىل إحــدى صفــات العضوي •  املقي

ــه. ــم املعتمــد وتوجيه ــات، ويعمــل تحــت إرشاف املقي املركب
•  االشرتاكات: املقابل املايل املقرر لفئات العضوية وحساب املنشأة، والخدمات التي تقدمها الهيئة.

•  منشــأة التقييــم: مركــز تقييــم األرضار املســتويف للمتطلبــات الفنيــة والنظاميــة (االشــرتاطات) لتقديــم خدمــات فنيــة ومهنيــة 
ــم أرضار املركبات. لتقيي

•  تقريــر التقييــم: الوثيقــة التــي تصدرهــا منشــأة التقييــم، وتتضمــن قيمــة تكلفــة إصــالح املركبــة شــاملة األجــور وقطــع 
ــل الــرضر وبعــده. ــة قب ــد القيمــة الســوقية للمركب ــار، أو تحدي الغي

•   املترضر: مالك املركبة أو املستفيد من عملية التقييم.
•  املصنــع (الجهــة املصنعــة): رشكــة تعمــل يف تصنيــع املركبــات وملحقاتهــا وتقــوم بوضــع املعايــري الخاصــة بإصالحهــا مبــا 
يضمــن ســالمة الــركاب واملركبــة. وتصنيــع أو اعتــامد جهــات تصنيــع خارجيــة لقطــع الغيــار التــي تتوافــق مــع معايــري الجــودة 

املعتمــدة مــن قبلهــا.
ــالف  ــدات، وغ ــة، واملص ــح األمامي ــة، واملصابي ــة األمامي ــمل الواجه ــة: وتش ــكل املركب ــة هي ــن مقدم ــة م ــزاء الخارجي •  األج
العجــالت (الرفــارف)، والشــبك األمامــي أو غطــاء املحــرك والتــي ال تؤثــر ســلباً عــىل مســتوى أمــان جســم املركبــة، واألرضار 

ــر عــىل ســالمة املشــاة  . التــي ال تؤث
•  نظــام (تقديــر) اإللكــرتوين: النظــام اإللكــرتوين املعــد إلدارة عمليــات تقييــم أرضار املركبــات باالرتبــاط مــع جميــع الجهــات 

ذات العالقــة.
•  االعتبــارات األساســية: مجموعــة مــن األســس التــي يجــب األخــذ بهــا عنــد تقديــر الــرضر الحاصــل عــىل املركبــة ومــدى 

تأثــري هــذا الــرضر عــىل كل مــن:
1.  سالمة الركاب.

2.  أنظمة السالمة والحامية يف املركبة.
3.  القطع املخصصة المتصاص الصدمات التي ال ميكن إعادتها لحالتها األصلية.

4.  تغري أبعاد القطعة يف حال إصالحها.

الهدف من املعايري:
إيجاد مرجع مهني يستند إليه املقيّم يف تحديد االشرتاطات، واملسئوليات، واملهام.  •

تحديد آلية العمل وذلك ملساعدة املقيمني عىل إجراء التقييم بشكل مهني.  •
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نطاق تطبيق املعايري:
تطبــق هــذه املعايــري عنــد مزاولــة مهنــة تقييــم أرضار املركبــات، كــام أنهــا تشــمل جميــع املهــام األساســية واالشــرتاطات املتعلقــة 

باملقيمــني، وتعتــرب هــذه املعايــري مرجعــاً إلزاميــاً لــكل مــن املقيّــم ومنشــأة التقييــم.

الفصل الثاني | معايير تقييم أضرار المركبات

الباب ا*ول: تصنيف أضرار المركبات

تصنف أرضار املركبات إىل ثالث فئات وهي:
1) األرضار الطفيفة (الخفيفة) 

ويقصــد بهــا األرضار الســطحية يف جســم املركبــة الخارجــي والتــي ميكــن فيهــا االســتدالل عــىل القطــع املتــرضرة دون 
الحاجــة لكشــف مفصــل ومعرفــة إمكانيــة اســتبدال القطــع أو إصالحهــا دون قــص أو لحــام، كــام ميكــن تقديــر تكلفــة 

اإلصــالح عــن طريــق الصــور، وهــي األرضار التــي:
•  مل تؤثــر ســلباً عــىل ســالمة هيــكل املركبــة او القطعــة ومجــرد إصالحــات طــالء طفيفــة ال تصــل إىل مرحلــة الشــقوق 

يف هيــكل املركبــة.
•  مل تتسبب يف تفعيل عمل نظام الوسائد الهوائية أو أنظمة غلق أحزمة األمان. 

•  مل متس محيط أو منطقة خزان الوقود.
•  مل تؤثرعــىل نظــام تخزيــن الطاقــة العاليــة، أو مقصــورة املحــرك والتربيــد أوالتكييــف أوعــىل نظــام الوقــود البديــل يف 

الســيارة الكهربائيــة الهجــني.
•  مل تتسبب بأي رضر كشقوق أوكسور يف الزجاج نتيجة اختالف يف أبعاد الهيكل األمامي للمركبة.

•  مل تتسبب بأي رضر لنظام التوجيه أو التعليق للمركبة.
2) األرضار املتوسطة 

ويقصد بها األرضار: 
ــة اللحــام والتســخني، أو  ــب إجــراء عملي ــذي يتطل ــكل الخارجي/اإلصــالح أو اإلســتبدال ال ــي تشــمل إصــالح الهي •  الت

ــداد الصدمــة. ــي تتســبب يف رضر أكــرث مــن جــزء جــراء امت األرضار الت
•  التي تتسبب يف عمل نظام الوسائد الهوائية. 

•  التي تلحق مبحيط أو خزان الوقود. 
•  التي تتطلب أعامالً ميكانيكية أو كهربائية مبا فيها عمليات الربمجة.

•  التي تتسبب بتلفيات أسفل املركبة.
•  التــى تلحــق بالنظــام الكهربــايئ عــايل التيــار أو منطقــة املحــرك أو ناقــل الحركــة أو نظــام التربيــد والتكييــف أو بنظــام 

تحويــل الوقــود البديــل أو املركبــات الكهربائيــة و الهجــني.
3) األرضار الكبرية: 

ويقصــد بهــا األرضار التــي ينتــج عنهــا عــدم إمكانيــة إعــادة حالــة املركبــة أو القطعــة كــام كانــت عليــه قبــل الــرضر، وعــدم 
إمكانيــة عملهــا بشــكل صحيــح، وتكــون هــذه األرضار مؤثــرة عــىل أنظمــة األمــن والســالمة يف املركبــة، مــام يعــرض ســالمة 
الــركاب واآلخريــن للخطــر، وعــىل ســبيل املثــال األرضار التــي تؤثــر عــىل الهيــكل األســايس للمركبــة. وتصنــف هــذه املركبــات 

بالهــالك الــكيل وذلــك بحســب نــوع الهــالك.
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الباب الثاني: تصنيف حطام المركبات

يصنف حطام املركبات إىل أربع فئات من حيث التعامل واالشرتاطات، وفق اآليت:
الفئة (أ): هالك كيل (إتالف كيل):

هــي املركبــة التــي تعرضــت لــرضر كبــري يف هيكلهــا الداخــيل والخارجــي بشــكل تــام كالحريــق أو الغــرق وال ميكــن إصالحهــا وال 
االســتفادة مــن أي قطــع داخليــة كهربائيــة أو ميكانيكيــة، ويتــم إتــالف املركبــة بالكامــل.

الفئة (ب): ال ميكن اصالحها نتيجة الرضر (تلف هيكل):
هــي املركبــة التــي تعرضــت لــرضر كبــري يف الهيــكل األســايس أو/ والجســم الخارجــي للمركبــة وال ميكــن إعــادة إصالحهــا بشــكل 
ســليم، ويف هــذه الفئــة مــن الحطــام ميكــن االســتفادة مــن القطــع امليكانيكيــة والكهربائيــة دون الهيــكل (تشــليح). ويتــم إتــالف 

الهيــكل بالكامــل.
الفئة (ج): مكلفة:

هــي املركبــة التــي ميكــن إصالحهــا ولكــن تكلفــة اإلصــالح شــاملة األجــور والقطــع تتجــاوز (50٪) مــن القيمــة الســوقية للمركبــة 
قبــل الــرضر. 

الفئة (د): الرتاثية أو النادرة:
هــي املركبــة التــي تعرضــت ألرضار قابلــة لإلصــالح، ولكــن يرتتــب عــىل إعادتهــا لحالتهــا الســابقة تكاليــف إضافيــة لعمليــة اإلصــالح 
والتــي تشــمل (عــدم توفــر القطــع، تقنيــة خاصــة فنيــة لإلصــالح، والتنقــالت) لهــذه املركبــة وذلــك نتيجــة نــدرة املركبــة أو ســنة 

صنعهــا وفئتهــا، ويف هــذه الفئــة يتــم التعامــل معهــا كــام يتــم التعامــل مــع الفئــة (ج).

الباب الثالث:  قيمة أجور اليد (اJصالح) وتسعيرة القطع

تعتمــد عمليــة احتســاب أجــور اليــد العاملــة عــىل متوســط األجــور العامــة لــدى مراكــز اإلصــالح، وتكــون تســعرية قطــع الغيــار بقيمــة 
القطــع األصليــة مبــا يتوافــق مــع الســعر املتــداول يف الســوق شــامالً للخصــم املعطــى للمســتهلكني األفــراد يف الســوق املحــيل مبــا يضمــن 

جــودة وســالمة املركبــة بعــد اإلصــالح ويتوافــق مــع معايــري املصنــع.
ويجب استبدال القطعة املترضرة إذا كان إصالحها يؤثر عىل االعتبارات األساسية.

الباب الرابع:  معايير اختيار القطع

: يتم تعويض املترضر بنسبة (100٪) من قيمة القطع األصلية يف الحاالت التالية: أوالً
•  إذا مل يتم عىل القطعة املترضرة أي إصالح سابق بجودة متدنية.

•  عدم وجود  أي رضر سابق عىل أي جزء من القطعة متعلق برضر.

ثانياً: يتم تعويض املترضر بنسبة (75٪) من قيمة القطعة يف الحاالت التالية:
•  يف حالــة تــّرضر قطعــة يســتدعي اســتبدالها مــع وجــود أرضار ســابقة طفيفــة عــىل نفــس القطعــة نتيجــة رضر ســابق بحجــم أقــل 

مــن (25٪) مــن أبعادهــا ومل يتــم إصالحهــا أو تــم إصالحهــا بجــودة رديئــة.
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ثالثاً: يتم تعويض املترضر بنسبة (50 ٪) من قيمة القطع األصلية يف الحاالت التالية:
•  يف حالــة تــّرضر قطعــة يســتدعي اســتبدالها مــع وجــود أرضار ســابقة عــىل نفــس القطعــة نتيجــة رضر ســابق بحجــم أقــل مــن 

(50٪) و أكــرب مــن (25٪) مــن أبعادهــا ومل يتــم إصالحهــا أو تــم إصالحهــا بجــودة رديئــة.

رابعاً يتم تعويض املترضر بنسبة (25٪) من قيمة القطع األصلية يف الحاالت التالية:
•  يف حالة عدم وجود القطع املترضرة أثناء التقييم.

•  إذا كانت القطع املترضرة غري أصلية. 
•  يف حالــة تــّرضر قطعــة يســتدعي اســتبدالها مــع وجــود أرضار ســابقة عــىل نفــس القطعــة نتيجــة رضر ســابق بحجــم أكــرب مــن 

(50٪) مــن أبعادهــا ومل يتــم إصالحهــا أو تــم إصالحهــا بجــودة رديئــة.

االستثناءات عىل معايري اختيار القطع:
•  ال يتم تعويض املترضر إذا ثبت عدم قيامه باإلصالح أو التغيري بحسب التقارير السابقة.

•  إذا ســبق تعويــض الــرضر بقيمــه إصــالح القطعــة و الــرضر الجديــد يســتدعي اســتبدالها و كان اإلصــالح بجــودة رديئــة فيتــم يف 
هــذه الحالــة خصــم قيمــة أجــور اإلصــالح الســابق.

•  يف حال وجود رضر قديم يستدعي استبدال القطعة والرضر الجديد طفيف فيكتفى باحتساب أجور اليد فقط.
ــة احتســاب أجــور اليــد فقــط دون النظــر  •  إذا ســبق تعويــض قيمــة القطعــة واكتفــى املتــرضر بإصالحهــا فيتــم يف هــذه الحال

لحالــة القطعــة.
•  إذا كانــت القطعــة غــري أصليــة و عليهــا إصالحــات ســابقة بجــودة متدنيــة أو تــرضرت بحــادث ســابق فيتــم يف هــذه الحالــة 

احتســاب أجــور اإلصــالح فقــط.
•  يســتثنى مــن البنــد (ثالثــاً) مــن البــاب الرابــع حالــة إثبــات تــرضر القطــع بالصــور ووجودهــا وقــت الحــادث، فيتــم يف هــذه 

ــاً) مــن البــاب الرابــع. ــواردة يف البنديــن (أوالً) و (ثاني الحالــة احتســاب ســعر القطعــة بحســب املعايــري ال
•  العوازل وطبقات الحامية من العوامل الجوية يتم احتساب قيمتها بحسب متوسط سعرها يف السوق املحيل.

ــة،  ــات التنظيمي ــني الجه ــة وقوان ــع اشــرتاطاتها الفني ــارض م ــا ال يتع ــة مب ــة املصنع ــات مــن خــارج الجه •  اإلكسســوارات واإلضاف
فيُطلَــب مــن املتــرضر تقديــم فاتــورة رضيبيــة بقيمــة االكسســوارات واإلضافــات، وتحســب قيمتهــا مبــا ال يتجــاوز قيمــة القطعــة 
األصليــة، ويف حــال مل يقــدم املتــرضر الفاتــورة الرضيبيــة املشــار لهــا؛ فتحســب قيمــة القطعــة املتــرضرة بنســبة (25٪) مــن قيمــة 

القطعــة األصليــة وفقــاً لرقــم هيــكل املركبــة.
•  إذا ســبق تعويــض قيمــة قطعــة مــن القطــع املتعلقــة بالســالمة يف تقاريــر ســابقة ومل يقــم املتــرضر باســتبدالها، وتســبب الــرضر 
الجديــد بــأرضار كبــرية نتيجــة عــدم تغيــري القطــع الســابقة؛ فيتــم يف هــذه الحالــة احتســاب (50٪) مــن قيمــة قطــع الغيــار وأجــور 

اليــد دون النظــر لحالــة القطعــة.

الباب الخامس:  معايير تحويل المركبة الحتساب فرق القيمة السوقية

أوال: يتم تحويل املركبة لتقييم فرق القيمة السوقية يف الحاالت التالية:
•  إذا كانت أرضار املركبة تندرج تحت أي بند من بنود الحطام (تالفة، مكلفة، نادرة، تراثية).

•  إذا مل تتوفر لها قطع غيار يف اململكة.
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•  عدم توفر وكيل للمركبة.
•  إذا كانــت ســنة صنــع املركبــة أكــرث مــن 10 ســنوات وتحتــاج إىل اســتبدال قطــع غيــار ، ويســتثنى مــن هــذه الفقــرة املركبــات 

التــي ميكــن إصــالح أرضارهــا دون اســتبدال قطــع رئيســية وفقــاً لالعتبــارات األساســية. 

ثانياً: يتم احتساب قيمة املركبة باستخدام أسلوب تقييم القيمة السوقية وفقاً لآليت:
يقصــد بالقيمــة الســوقية يف هــذا البنــد تحقيــق أفضــل ســعر للمركبــة حــال بيعهــا قبــل وقــوع الــرضر مــن خــالل اتفــاق خــاص بــني 

البائــع واملشــرتي أو مــزاد علنــي أو مناقصــة حســب االقتضــاء، مــع تطبيــق االفرتاضــات اآلتيــة:
1.  بائع راغب.

2.   بفرتة معقولة للتفاوض حول البيع.
3.  مراعاة وضع املركبة وحالة السوق، ومن ذلك ما ييل:

•  حالة هيكل املركبة قبل الرضر.
•  عداد املسافات املقطوعة.
•  حالة املقصورة الداخلية.

•  الصيانات الدورية.
•  ملكية املركبة (فرد – جهات).

•  العرض والطلب بالسوق.
4.   ثبات القيم طوال الفرتة.

5.   عرض املركبة يف السوق دون قيود.
ويتــم احتســاب قيمــة املركبــة بعــد وقــوع الــرضر يف حــال بيعهــا كحطــام إمــا مــن خــالل اتفــاق خــاص أو مــزاد علنــي بحســب حالــة 

الســوق والعــرض والطلــب.

الباب السادس: النقاط الفنية في عملية اJصالح أو اJستبدال

ــار ظــروف  هنــاك نقــاط كثــرية يجــب عــىل املقيــم اإلملــام بهــا التخــاذ القــرار باإلصــالح أو اإلســتبدال، فمــن املهــم األخــذ بعــني اإلعتب
ــارات األساســية. ــريه عــىل األمــور املتعلقــة بالســالمة مــع األخــذ يف الحســبان االعتب حــدوث الــرضر ومــدى تأث

ومن أهم النقاط الفنية التي يجب أخذها باالعتبار: 
ــزة االستشــعار أو رادار االستشــعار باملوجــات فــوق  ــراءات أجه ــر عــىل ق •  الصــدام األمامــي: يجــب عــدم إجــراء إصالحــات تؤث

ــة. الصوتي
•  يجب أال يتم تنفيذ اإلصالحات التي قد تؤدي إىل تراكم حجم الطالء يف مجال أجهزة االستشعار باملوجات فوق الصوتية.

•  يجب أال تتم أي إصالحات يف مواضع أجهزة أنظمة الكشف عن حامية املشاة (إذا كانت املركبة مجهزة بها)
•  يجب أال يتم إصالح معزز امتصاص االصطدام (جرس الصدام) إذا كان  الرضر يؤثر عىل سالمته.

•  املصابيح األمامية: إصالح خدوش العدسة للتجميل  ميكن إصالحها بالتقنيات املالمئة.
•  ميكن إستبدال قواعد املصابيح األمامية عند توفر أطقم اإلصالح املناسبة من قبل الرشكة املصنعة. 

•  غطاء املحرك: يجب  استبداله بحسب االعتبارات األساسية.
•  غطاء العجلة األمامية أو الرفرف ميكن إصالحه أو استبداله بحسب االعتبارات األساسية.
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•  استخدام املعجون يجب أن يكون عند أدىن مستوياته. 
•  الرفرف الداخيل ميكن إصالحه أو استبداله بحسب االعتبارات األساسية.

•  األبواب: يجب عدم إصالح دعامات األبواب الداخلية و استبدال الباب يف حال ترضرها.
•  حساســات الوســائد الهوائيــة SRS  - يجــب فحــص أيــة أرضار خارجيــة، والتأكــد مــن عــدم وجــود أي أجــزاء مــن الزجــاج 

املكســور أو أيــة شــظايا صغــرية عالقــة، والتأكــد مــن عــدم وجــود أي رضر واضــح، ويجــب اســتبدالها يف هــذه الحالــة. 
•  الدعامات الجانبية وعتبات األبواب السفلية: يتم إصالحها أو استبدالها حسب املواصفات والقياسات الفنية لكل مركبة. 

•  األجنحة أو الرفارف الخلفية: يتم إصالحها أو استبدالها حسب املواصفات والقياسات الفنية لكل مركبة. 
•  الجزء الخلفي من املركبة: يتم إصالحه أو إستبداله حسب املواصفات والقياسات الفنية لكل مركبة.

•  دعامة الصدام الخلفي: يجب عدم إصالحها بتاتا إذا كان الرضر يؤثر عىل سالمتها.  
•  غطاء املصد أو الصدام الخلفي: ميكن إصالحه إذا مل يؤثر ذلك عىل أي من الحساسات التي تكون مثبتة به. 

•  غطاء األمتعة الخلفي: ميكن إصالحه أو استبداله بحسب االعتبارات األساسية.
•  السقف أو السطح الخارجي: ميكن إصالحه أو استبداله بحسب االعتبارات األساسية.

•  املصابيح الخلفية: ميكن إصالح الخدوش السطحية واستبدال القواعد إذا كانت متوفرة. 
ــة بحســب حــدود القياســات  ــة أو مجزئ ــة): يجــب اســتبدالها كامل ــكل املركب ــكل (قواعــد هي ــة مــن الهي •  األجــزاء الداخلي

ــه دليــل اإلصــالح. املقدمــة مــن الرشكــة املصنعــة و مبــا ينــص علي
•  سحب الشايص: يتم دون التسخني ومينع تسخني أجزاء الشايص إطالقاً. 

•  الجزء األمامي من الهيكل: ميكن إصالحه او استبداله بحسب توصيات الرشكة املصنعة.
•  أجزاء الهيكل الداخيل املصنعة من األلومنيوم: يجب عدم إصالحها. 

•  إطار العجالت (الجنوط): يتم إصالحها أو استبدالها بحسب االعتبارات األساسية.
•  أنظمة األمن والسالمة: الوسائد الهوائية وأحزمة األمان يجب عدم إصالحها بتاتاً. 




