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1.0

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

الهيئــة الســعودية لل ُم َقيِّمــن امل ُعتمديــن (تقييــم) هــي الجهــة املعنيــة بوضــع الضوابــط واملعايــر الالزمــة لتقييــم
العقــارات ،واملنشــآت االقتصاديــة ،واآلالت واملعــدات ،واملمتلــكات املنقولــة ونحوهــا وذلــك مبوجــب نظــام امل ُ َقيِّمــن
امل ُعتمديــن الصــادر باملرســوم امللــي رقــم (م )43/وتاريــخ (1433/7/9هـــ) وتعديالتــه .وتهــدف الهيئــة لتطويــر مهنــة
التقييــم ،ورفــع مســتوى العاملــن بهــا ،ووضــع القواعــد العامة الكتســاب عضويــة الهيئة مبســتوياتها املختلفــة والحفاظ
عليهــا ،وتوفــر وســائل التطويــر املســتمر لالرتقــاء بأعضائهــا إىل أفضــل مســتويات املامرســة واملعايــر الدوليــة للمهنــة،
وتتمتــع «الهيئــة» بشــخصية اعتباريــة ،غــر هادفــة للربــح ،ولهــا ميزانيــة مســتقلة وتعمــل تحــت إرشاف وزارة املاليــة.
ونظـرا ً للحاجــة امللحــة لالرتقــاء مبهنــة التقييــم يف اململكــة ،والتــي تعتــر مــن أهــم عنــارص حفــظ مدخـرات وأصــول
املــال العــام فقــد صــدر نظــام امل ُ َق ِّيمــن امل ُعتمديــن باملرســوم امللــي رقــم (م )43/وتاريــخ (1433/7/9هـــ) وتعديالتــه
ف عمليــة التقييــم :بأنهــا عمليــة تقديــر قيمــة العقــارات ،أو املنشــآت االقتصاديــة ،أو اآلالت واملعــدات
الــذي يُ َع ـ ِّر ُ
واملمتلــكات املنقولــة عــى اختــاف أنواعهــا -فيــا عــدا األوراق املاليــة -وفقـاً لنــوع محــدد للقيمــة ولغــرض محــدد.
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وتكمــن أهميــة مهنــة التقييــم يف حاجــة معظــم القطاعــات مثــل البنــوك ورشكات التأمــن والــركات العقاريــة
وأجهــزة الدولــة املعنيّــة بنــزع امللكيــات عــى مســاعدتها يف اتخــاذ القـرارات االقتصاديــة املهمــة كقـرار الـراء والبيــع
واالســتحواذ واالندمــاج ،وتقســيم ال ـراكات واإلرث ،وفــض النزاعــات والتعويضــات ،وتحديــد جــدوى االســتثامرات
وإحاللهــا ونحوهــا.
وتــرى الهيئــة أ ّن مهنــة التقييــم يف اململكــة مهنــة واعــدة تُســهم يف خلــق العديــد مــن الفــرص الوظيفيــة املميــزة .كــا
تهــدف الهيئــة لالرتقــاء مبهنــة التقييــم ملســتوى املهــن املرموقــة مثــل :الطــب ،والهندســة وخالفهــا مــن خــال وضــع
املعايــر الالزمــة ألعــال التقييــم وتطويــر مهنــة التقييــم ورفــع مســتوى العاملــن فيهــا مهنيـاً وفنيـاً وأخالقيـاً ،وتأهيــل
الكــوادر الشــابة عــر برامــج تعليميــة متخصصــة ،واعتــاد امل ُ َق ِّيمــن املؤهلــن ملزاولــة املهنــة يف كل فــروع التقييــم.

وضع الضوابط
والمعايير
للمهنة

رفع مستوى
العاملين

1
1

دور
الهيئة

تطوير مهنة
التقييم

دور وواجبات الهيئة

تسعى الهيئة إىل تحقيق األهداف املنصوص عليها يف هذا النظام والالئحة ،وعىل األخص ما ييل:
•إعداد وتطوير واعتامد معايري موحدة لفروع التقييم مجتمعة ،ومعايري لكل فرع من فروعه.
•وضع القواعد العامة الالزمة المتحان الحصول عىل شهادة الزمالة لكل فرع من فروع التقييم.
•تنظيــم دورات التعليــم املهنــي املســتمر لتطويــر مســتوى املنتمــن إىل املهنــة ،واملشــاركة يف النــدوات واللجــان
املحليــة والدوليــة املتعلقــة مبهنــة التقييــم.
•إعداد البحوث والدراسات ،وإصدار الدوريات والكتب الخاصة بالتقييم وما يتصل به.
•وضــع اإلجـراءات املناســبة للرقابــة امليدانيــة للتأكــد مــن قيــام املق ّيــم املعتمــد بتطبيــق معايــر التقييــم والتقيد
بأحــكام النظــام والئحتــه التنفيذية.
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2.0

التعريفات

كل منها ،ما مل يدل السياق عىل خالف ذلك:
يُقصد باملصطلحات اآلتية املعاين املوضحة أمام ٍّ
 .1املهنة :مهنة التقييم.
 .2الوزارة :وزارة املالية.
 .3الوزير :وزير املالية.
 .4الهيئة :الهيئة السعودية لل ُم َق ِّيمني امل ُعتمدين.
 .5النظام :نظام املقيمني امل ُعتمدين.
 .6التقييــم :عمليــة تقديــر قيمــة العقــارات ،أو املنشــآت االقتصاديــة ،أو اآلالت واملعــدات واملمتلــكات املنقولــة عــى
اختــاف أنواعهــا -فيــا عــدا األوراق املاليــة -وفقـاً لنــوع محــدد للقيمــة ولغــرض محــدد.
 .7فروع التقييم:
ِ
 فــرع العقــارات :جميــع املصالــح ،والحقــوق ،وااللتزامــات املتعلقــة مبِلْكيَّــة العقــارات بــكل التحســينات املثبتــةعليهــا بشــكل دائــم ،وامللحقــات التابعــة املرتبطــة بهــا .ومثــال ذلــك :الَّتَ ُّملــك والتــرف يف املِلْ ِكيَّــة ،والرهــن،
والتأمــن ،ونــزع املِلْ ِك َّيــة ،واالرتفــاق ،واالنتفــاع.
 فــرع املنشــآت االقتصاديــة :منشــآت األعــال ،أو مصالــح املِلْ ِك َّيــة فيهــا عــى اختــاف حجومهــا ،ســوا ًء كانــتفرديــة أم رشكات ،وااللتزامــات املتعلقــة بهــا ،وتقييــم األصــول غــر امللموســة ،مثــل :بـراءات االخـراع ،والعالمــة
التجاريــة ،والشــهرة ،واملِلْ ِك َّيــة الفكريــة.
 فــرع اآلالت واملعــدات واملمتلــكات املنقولــة :ويشــمل عــى ســبيل املثــال :معــدات النقــل ،ومعــدات البنــاء،واألجهــزة املكتبيــة ،ومحتويــات املبــاين عامــة ،وجميــع املصالــح والحقــوق وااللتزامــات املتعلقــة بهــا.
 فــرع تقييــم أرضار املركبــات :الفــرع الــذي يُعنــى بتقديــر قيمــة إصــاح املركبــة املتــررة ،وتقديــر جميــعالتكاليــف أو األرضار املرتبطــة بهــا.
 .8السجل :السجل الذي يقيد فيه امل ُ َقيِّمون امل ُعتمدون من الهيئة يف فرع تقييم أرضار املركبات لدى الوزارة.
 .9لجنة قيد امل ُ َق ِّيمني :اللجنة التي تنظر يف طلبات القيد يف السجل وتبت فيها.
 .10معايري التقييم :املعايري التي تعتمدها الهيئة.
 .11امل ُ َق ِّيم املُعتمد :الشخص ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية الذي يُ َرخَّص له مبزاولة املهنة وفقا لهذا النظام.
 .12الالئحة :الالئحة التنفيذية لنظام املقيمني املعتمدين.
 .13املجلس :مجلس إدارة الهيئة.
 .14األمانة العامة :األمانة العامة للهيئة.
 .15الدليــل :دليــل مزاولــة املهنــة الــذي تصــدره الهيئــة لــكل فــرع مــن فــروع التقييــم؛ ألغـراض تعزيــز جــودة التقييــم
ورفــع الكفــاءة املهنيــة للقامئــن بأعــال التقييــم ،واعتــاد املعايــر املهنيــة املتخصصــة لــكل فــرع.
 .16قواعد السلوك :القواعد املنظمة آلداب وسلوك مهنة التقييم ،التي يعتمدها املجلس.
 .17الجمعيــة العموميــة :جمعيــة عموميــة تتكــون مــن جميــع األعضــاء األساســيني واملنتســبني الذيــن ســددوا
اشــراكات العضويــة الســنوية.
 .18لجنة اإلرشاف :اللجنة التي ترشف عىل انتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة.
 .19الناخبــون :جميــع األعضــاء األساســيون واملنتســبون يف الهيئــة ،الذيــن ســددوا اشــراكات العضويــة الســنوية
وكانــت عضويتهــم ســارية املفعــول وقــت فتــح بــاب الرتشُّ ــح لشــغل عضويــة مجلــس اإلدارة.
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 .20لجنــة النظــر :اللجنــة التــي تنظــر يف مخالفــات أحــكام النظــام والئحتــه التنفيذيــة واللوائــح التــي تحكــم عمــل
الهيئــة.
 .21االشرتاكات :املقابل املايل امل ُق َّرر لفئات العضوية وحساب املنشأة ،والخدمات التي تقدمها الهيئة.
 .22منشــأة التقييــم :املنشــأة الفرديــة أو الرشكــة املهنيــة املســتوفية لالشـراطات النظاميــة املتعلقــة مبامرســة مهنــة
التقييــم.
 .23ســاعات الخــرة :ســاعات املامرســة املهنيــة املكتســبة مــن خــال القيــام بأعــال التقييــم ،والتــي تُح ـ ّدد األمانــة
ُخصصــة لألعــال غــر املبــارشة ونحوهــا مــا لــه
العامــة آليــة احتســابها ،واحتســاب مــا يعادلهــا مــن الســاعات امل َّ
صلــة بأعــال التقييــم.
 .24تقريــر التقييــم :الوثيقــة التــي يصدرهــا املقيــم املعتمــد لعمالئــهُ ،متض ّمنـ ًة نتيجــة التقييــم ،ومســتوفي ًة اللتزامــات
املقيــم املعتمــد املبيَّنــة يف النظــام والالئحــة والدليــل ،ومتوافقـ ًة مــع معايــر التقييــم املعتمــدة.
 .25العميل :الشخص ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية الذي يُكلّف املقيم بأداء مهمة التقييم.
 .26الدرجة الرابعة :األعامم والعامت ،وأوالدهم ،واألخوال والخاالت ،وأوالدهم.
 .27األنظمــة اإللكرتونيــة :األنظمــة أو الوســائل اإللكرتونيــة التــي تعتمدهــا الهيئــة لتنظيــم مزاولــة املهنــة ،وتشــمل
مــا يــي:
أ .نظــام قيمــة اإللكــروين :نظــام يشــمل جميــع الخدمــات اإللكرتونيــة التــي تقدمهــا الهيئــة ألعضائهــا ،ويوثقــون
مــن خاللــه أعاملهــم ويســجلون فيــه خرباتهــم.
ب .نظــام تقديــر :نظــام إلكــروين تنشــئه الهيئــة إلدارة وتنظيــم عمليــات تقييــم وتقديــر األرضار يف املراكــز
املعتمــدة منهــا ،ويهــدف لتمكــن الهيئــة مــن اإلرشاف والتطويــر والتنظيــم وبســط الرقابــة عــى مهنــة تقييــم
وتقديــر األرضار يف بعــض فــروع التقييــم األخــرى التــي قــد يضيفهــا املجلــس ضمــن فــروع التقييــم.
ج .أي نظام أو وسيلة إلكرتونية تعتمدها الهيئة لتنظيم مزاولة املهنة.
 .28حســاب املنشــأة :حســاب إلكــروين يُنشــئه املقيّــم املعتمــد يف النظــام اإللكــروين الــذي تحــدده األمانــة العامــة
ووفــق البيانــات املطلوبــة فيــه؛ ويهــدف لتنظيــم جميــع األعــال الصــادرة عــن منشــآت التقييــم ،ويــز ّود املقيــم
املعتمــد بواســطته الهيئــة ببياناتــه وعنوانــه وكافــة املعلومــات التــي تطلبهــا ،كــا يــودع فيــه تقاريــر التقييــم الصــادرة
عنــه.
 .29ملخصــات تقاريــر التقييــم :منــاذج إلكرتونيــة يف النظــام اإللكــروين الــذي تحــدده األمانــة العامــة ووفــق البيانــات
املطلوبــة فيهــا ،يلخــص مــن خاللهــا املقيــم املعتمــد تقاريــر التقييــم الصــادرة عنــه.
 .30اإلدارة املختصة :اإلدارة املعنية بشؤون وعمليات التدريب واالختبارات يف األمانة العامة للهيئة.
 .31املتدرب :املس ّجل يف االختبارات والدورات التدريبية التي تقيمها الهيئة.
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3.0

تصنيف المقيمين المعتمدين في فرع تقييم
أضرار المركبات وشروط منح شهادة الزمالة

تكون رشوط الحصول عىل عضوية الهيئة يف فرع تقييم أرضار املركبات ،وفقاً ملا ييل:
3
1

تصنيفات العضوية

 .1عضو أسايس مؤقت :ويشرتط يف املتقدم لها ما ييل:
أ -أن يقدم ما يثبت كونه قامئاً بأعامل تقييم أرضار املركبات عند نفاذ النظام.
ب -أن يجتاز املستوى (األول) من اختبارات شهادة الزمالة يف فرع تقييم أرضار املركبات.
 .2عضو أسايس:
وهــي العضويــة التــي ســبق منحهــا ملــن تقــدم لهــا ممــن كان مامرسـاً ألعــال تقييــم أرضار املركبــات ملــدة ال
تقــل عــن ( )15خمســة عــر عامـاً عنــد نفــاذ النظــام ،واجتــاز االختبــار الــذي عقدتــه الهيئــة مــن أجــل تأهيلــه.
 .3عضو أسايس زميل :ويشرتط يف املتقدم لها ما ييل:
أ -الحصول عىل شهادة الزمالة يف فرع تقييم أرضار املركبات.
ب -أن يكــون حاصـاً عــى درجــة جامعيــة يف أحــد التخصصــات التــي تعتمدهــا األمانــة العامــة ،مــا مل يكــن مــن
األعضــاء األساســن املســتثنني مبوجــب املــادة (األربعــون) مــن النظــام.
ثانيـاً :العضــو املنتســب :ويشــرط يف املتقــدم لهــا أن يكــون حاصـاً عــى درجــة جامعيــة يف أحــد التخصصــات التــي
تعتمدهــا األمانــة العامــة ،عــى أن يجتــاز املســتوى (األول) مــن اختبــارات شــهادة الزمالــة يف فــرع تقييــم أرضار
املركبــات.
ثالثاً :العضو الطالب :ويشرتط يف املتقدم لها ما ييل:
 .1أن يكــون منتظـاً يف دراســة أحــد التخصصــات التــي تعتمدهــا األمانــة العامــة ،والتــي تخولــه الحصــول عــى
درجــة جامعيــة فيهــا.
 .2أن يكون سعودي الجنسية.
رابعاً :عضو رشف:
مينح املجلس هذه الصفة للشخص الطبيعي أو االعتباري تقديرا ً إلنجازاته أو خدماته ملهنة التقييم.
تتــوىل األمانــة العامــة وضــع الضوابــط الالزمــة لالعتــاد املهنــي املتبــادل ،والضوابــط الالزمــة ملعادلــة الخــرات
والربامــج التأهيليــة املتخصصــة يف فــروع التقييــم ،التــي يحصــل عليهــا األشــخاص مــن املنظــات أو الجهــات املحليــة
أو الدوليــة ملنــح أي فئــة مــن فئــات العضويــة الــواردة يف هــذه الالئحــة.
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3
2

رشوط منح شهادة الزمالة

يشرتط ملنح شهادة الزمالة أن تتحقق يف املتقدم لها الرشوط اآلتية:
1.أن يكــون حاصــاً عــى درجــة جامعيــة يف أحــد التخصصــات املعتمــدة بحســب كل فــرع مــن فــروع
التقييــم وفقـاً ملــا تحــدده الئحــة عضويــة الهيئــة ،مــا مل يكــن مــن األعضــاء األساســن املســتثنني مبوجــب
املــادة (األربعــون) مــن النظــام.
2.اجتياز جميع اختبارات شهادة الزمالة بحسب كل فرع من فروع التقييم.
3.تحقيــق ســاعات الخــرة املطلوبــة للحصــول عــى شــهادة الزمالــة ،عــى أن متثّــل ســاعات املامرســة املهنيــة
املكتســبة مــن أعــال التقييــم مــا نســبته ( )50%خمســون باملائــة منهــا عــى األقــل ،وتكــون ســاعات
الخــرة املطلوبــة يف فــرع تقييــم املركبــات بالحصــول عــى مــا ال يقــل عــن ( )3500ثالثــة آالف وخمســائة
ســاعة خــرة مســجلة يف حســابه يف (نظــام قيمــة اإللكــروين).
4.اجتيــاز املقابــات التــي تحددهــا األمانــة العامــة؛ للتحقــق مــن توفــر الــروط املنصــوص عليهــا يف القواعــد
العامــة لشــهادة زمالــة الهيئــة الســعودية للمقيّمــن املعتمدين.

4.0
4
1

مهنة التقييم

رشط مزاولة املهنة
•ال يحــق ألي شــخص ذي صفــة طبيعيــة أو اعتباريــة مزاولــة مهنــة التقييــم يف أي فــرع مــن فــروع التقييــم
مــا مل يكــن ُمرخصـاً لــه مبزاولــة املهنــة مــن الفــرع نفســه.

4
2

رشوط القيد يف السجل
•أن يكون املتقدم سعودي الجنسية.
•أن يكون كامل األهلية.
•أن يكــون حســن الســرة والســلوك ،وغــر محكــوم عليــه بحــد أو بعقوبــة يف جرميــة ُمخلــة بالــرف أو
األمانــة مــا مل يــرد إليــه اعتبــاره.
•أالّ يكــون قــد صــدر ضــده ق ـرار تأديبــي بالفصــل مــن الخدمــة الحكوميــة يف الســنوات الثــاث األخــرة،
وأالّ يكــون قــد صــدر ضــده قـرارا ً نافــذا ً مــن الهيئــات الحكوميــة أو لجــان الفصــل يف املنازعــات ملخالفتــه
األنظمــة أو اللوائــح التنفيذيــة.
•أن يكون لديه خربة عملية معتمدة من الهيئة يف الفرع الذي يطلب الرتخيص ملزاولته.
•أن يكون عض ًوا أساسياً يف الهيئة.
جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©
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تتوىل الوزارة حفظ السجل وفقاً للامدة الرابعة من النظام ،ويحتوي عىل بيانات العضو التالية:
•االسم.
•العنوان.
•تاريخ التسجيل.
ُصح له مبزاولة املهنة فيه.
•فرع التقييم امل َ َّ
•حاالت التوقف أو اإليقاف أو إلغاء الرتخيص أو الشطب.
أي بيانات أخرى ترى الوزارة تضمينها يف السجل.
• ُّ

5.0
5
1

ضوابط مزاولة مهنة التقييم

يجب عىل املقيم املعتمد أن يزود الهيئة بالبيانات الالزمة عن نشاطه ،وذلك عن طريق ما ييل:

.1اســتخدام األنظمــة اإللكرتونيــة املعتمــدة لتنظيــم مزاولــة املهنــة ،وفتــح (حســاب منشــأة) ملنشــأته ،ودفــع االشـراك
املقـ َّرر لهــذه الخدمــة ،وتحديــث معلوماتــه وبياناتــه يف حســاب املنشــأة بشــكل مســتمر ،ويجــب عليــه إخطــار الهيئــة
عــن أي تغـ ّـر يحــدث عــى تلــك املعلومــات والبيانــات ،وذلــك يف مــدة أقصاهــا ثالثــون يومـاً مــن تاريــخ التغـ ّـر.
 .2إبــاغ الهيئــة بعنــوان منشــأته وبــكل تغـ ّـر يطــرأ عــى هــذا العنــوان وعنــد فتــح أي فــرع آخــر لــه يف مــدة أقصاهــا
ثالثــون يوم ـاً مــن تاريــخ حصولــه عــى ترخيــص مزاولــة املهنــة أو مــن تاريــخ التغـ ّـر أو مــن تاريــخ فتــح الفــرع،
ويكــون اإلبــاغ عــن طريــق األنظمــة اإللكرتونيــة أو كتابـ ًة عنــد تعـذُّر ذلــك.
 .3إفادة الهيئة خالل املدة التي تحددها بأي معلومات أو بيانات أو مستندات أو وثائق تتصل بأعامله.
.4إيــداع نســخة نهائيــة مــن كل تقريــر تقييــم يصــدر عنــه يف حســاب املنشــأة ،ووضــع رمــز اإليــداع لــدى الهيئــة
يف تقريــره قبــل تســليم التقريــر للعميــل ،مــع تســجيل ملخــص للتقريــر يف حســاب املنشــأة ،وفــق البيانــات التــي
تحددهــا األمانــة العامــة.
5
2
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يجب عىل املقيم املعتمد مزاولة املهنة وفقاً ملا ييل:

 .1االلتزام مبزاولة املهنة وفقاً ألحكام النظام والالئحة وقواعد السلوك والدليل.
 .2مزاولة املهنة من خالل منشأة التقييم.
 .3متكني الهيئة أو من ميثلها من مبارشة اختصاصها يف مراقبة جودة األداء املهني.
.4أن يبــن عنــد توقيعــه عــى تقاريــر التقييــم نــوع الفــرع الــذي ُر ّخــص لــه مبزاولــة املهنــة فيــه ،وفئــة عضويتــه
األساســية.
 .5أن يوقــع عــى جميــع التقاريــر التــي يصدرهــا وفقـاً ملــا حددتــه املــادة (الرابعــة عــرة) مــن النظــام ،والتأكــد مــن
توقيــع جميــع املشــاركني يف إعــداد التقريــر مــن العاملــن لديــه أو املتعاونــن معــه يف املنشــأة.
 .6أن تكــون جميــع تقاريــر التقييــم الصــادرة منــه باللغــة العربيــة ،ويجــوز اســتخدام لغــة أخــرى إذا اتفــق املقيــم
املعتمــد مــع العميــل عــى ذلــك ،عــى أن يلتــزم املق ّيــم املعتمــد بتزويــد الهيئــة أو أي جهــة مــن الجهــات الرســمية
املختصــة بنســخة معتمــدة مــن تقريــره باللغــة العربيــة عنــد طلبهــا ذلــك.
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 .7وضــع لوحــة عــى مقــر منشــأة التقييــم وفروعهــا -إن وجــدت -تــدل عــى مزاولــة املهنــة ،عــى أن تتضمــن اســم
املق ّيــم املعتمــد ورقــم ترخيصــه إذا كان املق ّيــم شــخصاً ذا صفــة طبيعيــة ،أمــا إذا كان ذا صفــة اعتباريــة فتط ّبــق
بشــأنه أحــكام نظــام الــركات املهنيــة.
.8أن يكــون جميــع القامئــن بأعــال التقييــم يف منشــأته مــن الحائزيــن عــى إحــدى صفــات العضويــة ســارية النفــاذ،
ويعملــون -تحــت إرشافــه ومســؤوليته -وفــق عقــود نظاميــة ،مــع تســجيلهم يف حســاب املنشــأة ،والتأكــد مــن تجديــد
عضويتهــم يف الهيئــة قبــل انتهائهــا.
 .9االلت ـزام بإب ـراز عضويتــه وترخيصــه عنــد مبــارشة أي عمــل مــن أعــال التقييــم مبــا يف ذلــك األعــال امليدانيــة
كاملعاينــة وغريهــا ،والتأكــد مــن قيــام جميــع العاملــن لديــه بااللت ـزام بأحــكام هــذه الفقــرة.
.10مراعــاة مــا يقــي بــه نظــام العمــل والئحتــه والتعاميــم والق ـرارات ذات العالقــة ،وذلــك فيــا يتعلــق بنســبة
املوظفــن املهنيــن الســعوديني يف منشــأته ،الحاصلــن عــى إحــدى صفــات العضويــة األساســية أو االنتســاب أو عضويــة
الطالــب مــن مجمــل عــدد املوظفــن القامئــن بأعــال التقييــم ،عــى أال تقــل النســبة يف جميــع األحــوال عــن ()30%
ثالثــون باملائــة.
 .11املساهمة يف تدريب األعضاء املنتسبني والطالب ،وفقاً ملا تحدده الهيئة من ترتيبات بشأن ذلك.
.12تجديــد عضويتــه يف الهيئــة ،وترخيــص مزاولتــه للمهنــة قبــل انتهائهــا ،ويُطالــب بهــذا االلتـزام جميــع الــركاء إذا
كان املقيــم املعتمــد شــخصاً اعتباريـاً.
 .13العمل مبقتىض القواعد والتعليامت الفنية واملهنية امل ُبلَّغة له من الهيئة.

5
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مع عدم اإلخالل بالتزامات املق ّيم املعتمد ،يجب عىل عضو الهيئة االلتزام مبا ييل:

 .1التقيــد بقواعــد الســلوك ،ومعايــر التقييــم ،واملعايــر الفنيــة التــي تصدرهــا الهيئــة ،والواجبــات املحــددة مبوجــب
األنظمــة واللوائــح التــي تحكــم عمــل الهيئــة.
 .2مبــارشة أعــال التقييــم أو التــد ّرب عليهــا عــر منشــأة تقييــم ُمرخَّصــة بأعــال التقييــم يف الفــرع الــذي حصــل عــى
عضويــة فيــه ،وذلــك مبوجــب عقــود نظاميــة واالرتبــاط باملنشــأة عــر األنظمــة اإللكرتونية.
 .3عــدم العمــل يف تقديــم خدمــة التقييــم ألكــر مــن عميــل لــذات املوضــوع إال بعــد أخــذ موافقــة مكتوبــة مــن
جميــع العمــاء.
 .4االلتزام بأن تكون عضويته يف الهيئة سارية ،طيلة عمله يف منشأة التقييم.
 .5استخدام األنظمة اإللكرتونية املعتمدة لتنظيم مزاولة املهنة.
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أعامل التقييم التي يحظر عىل املقيم املعتمد القيام بها

 .1يحظــر عــى املقيــم املعتمــد قبــول أي عمــل للتقييــم يف جميــع الحــاالت املبينــة يف قواعــد الســلوك ،وعــى األخــص
يف الحــاالت اآلتيــة:
(أ) تقييــم أي أصــل إذا كان مالــكاً لــه أو رشيــكاً يف ملكيتــه أو راغبـاً يف ذلــك أو كانــت لــه مصلحــة بــه  -مبــارشة
أو غــر مبــارشة  -كأن يكــون وســيطاً أو مســوقاً أو مســتثمرا ً أو ُممـ ّوالً لتملكــه.
(ب) تقييــم أي أصــل إذا كان بينــه وبــن مالكــه أو أحــد الــركاء فيــه أو أحــد أعضــاء مجلــس إدارتــه قرابــة
حتــى الدرجــة الرابعــة.
(ج) تقييم أي أصل لعميل يقدم له خدمات أخرى تؤثر عىل استقالليته بشكل مبارش أو غري مبارش.
(د) تقييــم أي أصــل مملـ ٍ
ـوك ملنشــآت ميلــك فيهــا حصصـاً أو أســهامً ،أو يكــون رشيــكاً ألحــد كبــار موظفيهــا أو
أحــد الــركاء فيهــا أو أحــد أعضــاء مجلــس إدارتهــا ،أو ناظـرا ً ألحــد أوقافهــا.
(ه) تقديــم خدمــة التقييــم ألكــر مــن عميــل يف املوضــوع ذاتــه إال بعــد أخــذ موافقــة مكتوبــة مــن جميــع
العمــاء.
 .2يجــب عــى املقيــم املعتمــد  -قبــل قبــول مهمــة التقييــم  -التحقــق مــن الت ـزام جميــع املشــاركني معــه يف هــذه
املهمــة مــن القامئــن بأعــال التقييــم يف منشــأته بأحــكام الفقــرة ( )1مــن هــذه املــادة ،واســتبدال مــن يتعــذر التزامــه
ـأي مــن ذلــك.
بـ ٍّ
5
5

واجبات املقيم املعتمد حال توقفه عن مزاولة املهنة

 .1يجــب عــى املق ّيــم املعتمــد إذا توقــف عــن مزاولــة املهنــة ألي ســبب مــن األســباب بصــورة مؤقتــة أو نهائيــة اتبــاع
اإلجــراءات اآلتية:
(أ) إخطار الوزارة والهيئة والعمالء بالتوقُّف ومدته يف مدة أقصاها ثالثون يوماً من تاريخ توقُّفه.
(ب) قيــام الــركاء اآلخريــن يف الرشكــة املهنيــة امل ُرخَّصــة بأعــال التقييــم عنــد توقُّــف أحــد الــركاء بصفــة
نهائيــة بتعديــل عقــد الرشكــة وفقـاً لنظــام الــركات املهنيــة وإبــاغ الهيئــة باإلجـراء الــذي اتخذتــه الرشكــة يف
إســناد األعــال التــي يــرف عليهــا الرشيــك املتوقــف إىل الــركاء اآلخريــن.
 .2إذا توقــف املق ّيــم املعتمــد عــن مزاولــة مهنتــه نهائ ّيـاً أو ملــدة يرتتــب عليهــا اإلرضار بالعمــاء أو الغــر ،فعليــه أن
يصفــي جميــع املعامــات املعلقــة لديــه ،والحقــوق ،وااللتزامــات املرتتبــة عــى ذلــك ،وذلــك وفــق اإلجـراءات اآلتيــة:
(أ) إبــاغ الهيئــة باملعامــات املعلقــة لديــه ،والحقــوق ،وااللتزامــات املرتتبــة عــى ذلــك ،واإلجــراءات التــي
ســيتخذها لتصفيتهــا ،واملــدة التــي يتطلبهــا ذلــك ،عــى أال تزيــد يف جميــع األحــوال عــن ســتني يومــاً.
(ب) يقــدم املق ّيــم املعتمــد بعــد انتهــاء املــدة املحــددة املشــار إليهــا يف الفقــرة الســابقة مــا يثبــت قيامــه بإنهــاء
كافــة املعامــات املعلقــة والحقــوق وااللتزامــات املرتتبــة عــى ذلــك.
(ج) ال يقبــل توقــف املقيّــم املعتمــد عــن مزاولــة املهنــة ،وال يــؤرش بذلــك أو يشــطب مــن ســجل قيــد املقيّمــن
املعتمديــن؛ إال بعــد التأكــد مــن قيامــه باتبــاع اإلج ـراءات املنصــوص عليهــا يف هــذه املــادة ،وللهيئــة يف حــال
عــدم الت ـزام املقيــم املعتمــد بهــذه اإلج ـراءات أن تطلــب مــن لجنــة النظــر إصــدار ق ـرار بإلغــاء ترخيصــه أو
شــطب قيــده ،لتُصفــى عــى نفقتــه جميــع املعامــات املعلقــة لديــه ،والحقــوق ،وااللتزامــات املرتتبــة عــى ذلــك.
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المخالفات والعقوبات

أي نظــامٍ
ـأي عقوبـ ٍة أشـ ّد منصوصـاً عليهــا يف ِّ
دون إخــا ٍل بـ ِّ
آخــر ،تُطبــق عــى مــن يخالــف أحــكام هــذا النظــام أيّ ـاً
مــن العقوبــات اآلتيــة:
•اإلنذار.
•اللوم.
•اإليقاف من مامرسة املهنة مدة ال تزيد عن سنة.
•غرامة مالية ال تتجاوز ( )200.000مائتي ألف ريال.
•إلغاء الرتخيص.
•شطب قيد املخالف من سجل امل ُ َقيِّمني امل ُعتمدين.
•السجن مدة ال تتجاوز سنة واحدة.
•يجب أن يُراعى تناسب العقوبة مع املخالفة.
ـي بعقوبــة اإليقــاف ،أو إلغــاء الرتخيــص ،أو الشــطب ،ت َُص َّفــى عــى نفقــة مــن َص ـ َد َر
 .1يف حــا ِل صــدو ِر ق ـرا ٍر قطعـ ٍّ
بحقــه هــذا الق ـرار جميــع املعامــات املعلقــة لديــه ،والحقــوق وااللتزامــات املرتتبــة عــى ذلــك وفــق اإلج ـراءات
التاليــة:
أ .عــى مــن صــدر بحقــه القـرار أن يبلــغ الهيئــة باملعامــات املعلقــة لديــه ،والحقــوق ،وااللتزامــات املرتتبــة عــى
ذلــك ،واإلجـراءات التــي ســيتخذها لتصفيتهــا ،واملــدة التــي يتطلبهــا ذلــك ،عــى أال تزيــد يف جميــع األحــوال عــن
ســتني يومـاً ،وللهيئــة التحقــق بــأي وســيلة تراهــا مــن صحــة مــا قدمــه الصــادر بحقــه القـرار مــن معلومــات.
ب .يقــدم الصــادر بحقــه القـرار بعــد انتهــاء املــدة املحــددة املشــار إليهــا يف الفقــرة الســابقة مــا يثبــت قيامــه
بإنهــاء كافــة املعامــات املعلقــة لديــه ،والحقــوق ،وااللتزامــات املرتتبــة عــى ذلــك.
ج .إذا مل يلتــزم الصــادر بحقــه الق ـرار باإلج ـراءات املنصــوص عليهــا يف هــذه املــادة ،تكلّــف الهيئــة مــن ت ـراه
ليتــوىل تصفيــة كافــة املعامــات املعلقــة لــدى الصــادر بحقــه القـرار ،والحقــوق ،وااللتزامــات املرتتبــة عــى ذلــك،
وميــارس املكلــف بالتصفيــة عملــه وفقـاً لألنظمــة ذات العالقــة بعــد التنســيق مــع الهيئــة ،ويُســتوىف مــن الصــادر
بحقــه القـرار مــا تحــدده الهيئــة مــن أتعــاب مســتحقة لهــا وملــن تكلفــه بالتصفيــة نظــر هــذه األعــال.
أي من املخالفات التالية:
 .2تتوىل املحكمة املختصة النظر يف القضايا الناشئة عن ارتكاب ٍّ
•مزاولة مهنة التقييم دون الحصول عىل ترخيص.
•مزاولــة مهنــة التقييــم بعــد إلغــاء الرتخيــص ،أو شــطبه ،أو انتهائــه أو عــدم اتبــاع اإلجــراءات الالزمــة
للتجديــد.
•فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب ملزاولة التقييم دون الحصول عىل الرتخيص.
•تقديــم بيانــات غــر مطابقــة للحقيقــة ،أو ســلك طــرق غــر مرشوعــة كان مــن نتيجتهــا منحــه ترخيص ـاً
ملزاولــة مهنــة التقييــم أو أدت إىل تجديــد الرتخيــص.
•اســتعامل وســيلة مــن وســائل الدعايــة يكــون مــن شــأنها حمــل الجمهــور عــى االعتقــاد بأحقيتــه يف
مزاولــة مهنــة التقييــم خالفــاً للحقيقــة.
•انتحال لقب من األلقاب التي تُطلق عىل ُمزاو ّيل مهنة التقييم.
•يحــق للمجلــس -أو مــن يفوضــه -شــطب العضويــة يف حالــة صــدور قـرار يقــي بشــطب العضــو األســايس
أخــل العضــو غــر املرخــص مبعايــر التقييــم أو ســلوك املهنــة
مــن ســجل املقيّمــن املعتمديــن ،أو إذا ّ
وآدابهــا أو بالواجبــات املحــددة مبوجــب األنظمــة واللوائــح التــي تحكــم عمــل الهيئــة.
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7.0

أحكام عامة

1.يجــب عــى كل مــن يتــوىل عمـاً للغــر يتطلــب التقييــم ،الحصــول عــى تحديــد للقيمــة مــن ِقبَــل ُم َقيِّــم
معتمــد أو أكــر ،ويشــمل ذلــك األعــال التاليــة إذا تطلــب تنفيذهــا وجــود تحديــد للقيمــة:
أ .إعداد ومراجعة التقارير أو الدراسات املالية أو املحاسبية أو دراسات الجدوى.
ب .إدارة إجراءات اإلفالس أو البيع القرسي.
ج .أعامل املحاماة والرتافع والتمثيل بأي صفة.
د .أعامل التمويل أو ضامنات القروض.
ه .أعامل التأمني أو الرهون التجارية أو ضامنات الحقوق باألموال املنقولة.
2.تُ َنظَّــم العالقــة بــن امل ُ َقيِّمــن امل ُعتمديــن املرخــص لهــم وفق ـاً لهــذا النظــام ،وامل ُ َقيِّمــن امل ُعتمديــن غــر
الســعوديني وفق ـاً ملــا يحــدده هــذا النظــام ونظــام الــركات املهنيــة.
ـي أو شُ ـ ِ
ـط َب قيــده أن يطلــب الحصــول عــى ترخيــص جديــد ،أو إعــادة قيــده بعــد انقضــاء
3.يجــوز ملــن أُلغـ َ
ثــاث ســنوات مــن تاريــخ صــدور قـرار إلغــاء الرتخيــص أو الحكــم بشــطب القيــد ،ويُتَّبَـ ُع يف ذلــك الــروط
واإلجـراءات نفســها املقــررة ملنــح الرتخيــص وطلــب القيــد.
4.تتــوىل املحكمــة املختصــة النظــر يف جميــع الدعــاوى التــي تقــام مــن املق ّيــم املعتمــد أو عليــه لســبب
يتعلــق مبزاولتــه املهنــة طبق ـاً ألحــكام هــذا لنظــام.
5.تعتــر جميــع التبليغــات املرســلة عــر األنظمــة اإللكرتونيــة وللعناويــن املســجلة فيهــا -كرقــم الجــوال
والربيــد اإللكــروين وغريهــا -أو للعناويــن املســجلة لــدى الــوزارة؛ تبليغــات صحيحــة ومنتجــة آلثارهــا
النظاميــة.
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الثاني

ميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم
تؤكــد «الهيئــة الســعودية لل ُم َق ِّيمــن املُعتمديــن» عــى مــا متثلــه األخــاق مــن أهميــة ملهنــة التقييــم ،وتلتــزم الهيئــة
بفــرض (ميثــاق آداب وســلوك مهنــة التقييــم) ومراقبتــه مبــا يُســهم يف تطويــر مهنــة التقييــم ،وتعزيــز ثقــة املجتمــع
بهــا والحفــاظ عليهــا.

1.0

نطاق تطبيق الميثاق

يجب أ ْن َيتثل لهذا امليثاق كافة امل ُ َق ِّيمني الذين تُ َرخ ُِّص لهم الهيئة مبزاولة مهنة التقييم سوا ًء كان:
ـخاصا ذوي صفــات طبيعيــة ،أو رشكات
•بصــورة مؤقتــة لحــن اعتامدهــم أو عنــد اعتامدهــم ،ســوا ًء كانــوا أشـ ً
ذات صفــات اعتبارية.
•يجــب عــى امل ُ َق ِّيــم أن يتأكــد مــن التـزام املوظفــن التابعــن لــه أو املشــاركني يف عمليــة التقييــم ومتســكهم
بهــذا امليثــاق.
•يــري امليثــاق عــى امل ُ َقيِّمــن الداخليّـ َن والخارجيّـ َن والذيــن ا ُْسـتُثْ ُنوا مــن النظــام حــال مامرســتهم إحــدى
خدمــات التقييم.
24
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•يرسي عىل جميع خدمات التقييم ومراجعته ،واستشاراته ،ولكل فروع التقييم املشمولة يف النظام.
•يجب عىل كافة امل ُ َق ِّيمني االلتزام باألحكام العامة للميثاق.
•يجــب الســعي لتحقيــق غايتــه وأهدافــه وإدراك نطــاق تطبيقــه وأبعــاد مهنــة التقييــم وأطرافهــا ،واســتيفاء
رشوط عمليــة التقييــم ورشوط امل ُ َق ِّيــم املعتــرة.
•يجــب اتبــاع املبــادئ األساســية األخالقيــة والســلوكية للميثــاق وذلــك يف جميــع األوقــات ويف كل التعامــات
مــع األطـراف ذات العالقــة.
•يلتــزم امل ُ َق ِّيمــون بتفهــم مــا يصــدر الحقـاً مــن األدلــة اإلرشــادية لهــذا امليثــاق ،كاملفاهيــم العامــة واملخاطر،
والضامنــات ،واإلجـراءات التأديبيــة ملخالفــة امليثــاق وغريها.

1
1

الغاية من امليثاق
•تطوير املهنة والحفاظ عىل استمراريتها ورفعة شأنها.
•إن االلتـزام بهــذا امليثــاق يعــود إيجابـاً عــى اكتســاب ثقــة العمــاء واآلخريــن مــن أصحــاب املصلحــة يف
خدمــات التقييــم ،وميتــد أثــره ليشــمل ثقــة املجتمــع يف مهنــة التقييــم.

1
2

أهداف امليثاق
•إعالء املصلحة العامة.
•اكتساب ثقة الجمهور.
•االعتزاز باملهنة وجودة األداء.

1
3

مبادئ امليثاق
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املبدأ األول :النزاهة
1.يلتــزم امل ُ َق ِّيــم بالوضــوح واألمانــة والتعامــل الصــادق ،والبعــد عــن الغــش أو الخــداع يف جميــع العالقــات
املهنيــة والتجاريــة.
2.يجــب عــى امل ُ َق ِّيــم أ ْن يقــوم بعملــه مبصداقيــة ومهنيــة وإخــاص ،وأن يتســم بالعــدل لتكــون أحكامــه غــر
منحــازة وآراؤه محايــدة.
3.يجــب عــى امل ُ َق ِّيــم أ ْن يَتســم بالقناعــة والزهــد عــن املطامــع فيــرك الشــبهات ويرتفــع عــن مواقــف الريبــة،
فيــدع مــا يريبــه إىل مــا ال يريبــه ،وقــد ُ ْي ِســك عــن يش ٍء مــن املبــاح مخافـ َة الوقــو ِع فيــا هــو محظــور.
ـأي مهمــة،
ـأي حــا ٍل ،وبـ ِّ
4.يَ ْحظَــر عــى امل ُ َقيِّــم أن يَ ُعـ َّد أو ينــر أو يتــداول أو يشــر إىل أو يرتبــط عــن عمـ ٍـد بـ ّ
أو خدمــة حــول تقريــر تقييــم يعتقــد بأنــه يتضمــن آراء أو معلومــات أو تحليــات أو نتائــج إمــا خاطئــة
أو مضللــة أو متحيــزة أو غــر دقيقــة أو غــر مــررة.
ف معلومات مطلوبًا إدراجها ،وما من شأنه أن يكون مضلالً.
ِب أو يَ ْح ِذ ُ
5.يَ ْحج ُ
6.إذا أدرك امل ُ َق ِّيــم يف وقــت الحــق ارتباطــه مبثــل هــذه التقييــات فعليــه اتخــاذ خطــوات فوريــة للتخــي
عنهــا ،عــى ســبيل املثــال :مــن خــال إصــدار نســخة معدلــة مــن التقييــم أو التقريــر.
7.يَ ْحظُ ـ ُر عــى امل ُ َق ِّيــم عنــد الدعايــة لنفســه أو التســويق لجهــة عملــه للفــوز بتكليــف بــأداء أعــال أن
يَ َّدعــي لنفســه مؤهــات علميــة أو مهنيــة أو خــرة ســابقة ال يتمتــع بهــا ،أو أن يتغــاىض عــن تصحيــح
معلومــة حولهــا.
8.يَ ْحظُــ ُر عليــه اســتخدام معلومــات غــر صحيحــة ،أو إعالنــات مضللــة ،أو عروضــاً مبالغًــا فيهــا عــن
الخدمــات التــي يقدمهــا.
9.يَ ْحظُ ُر عليه تقديم ادعاءات كاذبة ،أو مقارنات واهية ،أو إشارات مسيئة ألعامل امل ُ َقيِّمني اآلخرين.
	10.يَ ْحظُ ُر عىل امل ُ َقيِّم أن يقوم بعمله بطريقـة تقـود إىل الخطـأ.
ُ
	11.يَ ْحظُـ ُر عــى امل ُ َقيِّــم أن يقــوم أو يشـــارك يف تقديـــم خدمـــات التقييــم التــي يرفـــض عامــة امل َقيِّمني القيـــام
بهــا ألســباب منطقيــة.
	12.يَلتزم امل ُ َق ِّيم أن يترصف عىل نحو يؤكـد التزامـه باألنظمة والترشيعـات النافـذة واملتعلقـة بعملـه.
	13.يَلتــزم امل ُ َق ِّيــم بتجنــب املواقــف التــي قــد تــؤدي بطــرف ثالــث حصيـ ٍ
ـتنتج بــأن نزاهتــه
ـف ومطلـعٍ أن يسـ َ
ونزعتــه املهنيــة نحــو الشــك قــد تعرضــت للشــبهة.
	14.يَ ْحظُ ـ ُر عــى امل ُ َق ِّيــم قبــول هدايــا ،أو هبــات ،أو اســتثناءات غــر معتــادة قبــل قبــول مهمــة تقييــم أو
أثناءهــا أو بعــد اكتاملهــا بنــا ًء عــى نتيجــة عملــه.
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املبدأ الثاين :االستقاللية
أي تأثريٍ خارجي.
أو
املصالح،
تعارض
أو
التحيز،
بسبب
املهنية
األحكام
عن
التنازل
بعدم
1.يَلتزم امل ُ َق ِّيم
ّ
طرفي أو أكرث يف املسألة نفسها إالّ مبوافقة خطية من الطرفني.
2.يَ ْحظُ ُر عىل امل ُ َق ِّيم أن يترصف عن ْ
3.يجــب أن يَتخــذ امل ُ َق ِّيــم جميــع االحتياطــات الالزمــة؛ لضــان عــدم نشــوء تعـ ٍ
ـارض للمهــام بــن مصالــح
عمالئــه بعضهــم البعــض.
4.يجــب أن يتخــذ امل ُ َق ِّيــم عنــد تقييــم أصــل مــا جميــع االحتياطــات الالزمــة؛ لضــان عــدم وجــود مصلحــة
مبــارشة أو غــر مبــارشة لــه أو لرشكتــه أو أقاربــه أو أصدقائــه أو رشكائــه يف هــذا األصــل ،وتشــمل املصلحــة
غــر املبــارشة كل مــا يؤثــر عليــه تقييــم األصــل محــل التقييــم ،وعنــد وجــود مثــل هــذا التعــارض عليــه
باإلفصــاح عنــه.
5.يجب عىل امل ُ َقيِّم اإلفصاح عن حالته ك ُم َقيِّم داخيل ،أو ُم َقيِّم خارجي مستقل.
ُ
6.يجــب اإلفصــاح عــن التعارضــات املحتملــة خطيـاً قبــل قبــول املهمــة ،أو التعارضــات التــي يكتشــفها امل َقيِّــم
يف وقــت الحــق.
7.يجــب اإلفصــاح عــن التعارضــات التــي مل يكتشــفها امل ُ َق ِّيــم إال بعــد االنتهــاء مــن التقييــم ،فــور اكتشــاف
تلــك التعارضــات.
8.يلتزم امل ُ َق ِّيم بتنفيذ أي مهمة بحزمٍ واستقاللية ودون اعتبا ٍر للمصالح الشخصية.
9.يلتزم امل ُ َق ِّيم عند تقييم ملكية ما أالّ يدع ميوله الشخصية تؤثر عىل التقييم.
	10.يَ ْحظُ ـ ُر عــى امل ُ َق ِّيــم أ ْن يَقبــل مهــام التقييــم ،أو أن يَ ُع ـ َّد أي تقييــم ينطــوي عــى آرا ٍء مقــرر ٍة مســبقاً أو
أهـ ٍ
ـداف محــدد ٍة ســلفاً.
	11.يَ ْحظُ ـ ُر أ ْن ت َعتَ ِمــد رســوم أو أتعــاب التقييــم عــى نتائــج التقييــم ،كأن تقــدر بنســبة مئويــة مــن قيمــة
األصــل ،أو أن تشــرط بتنفيــذ الصفقــة مث ـاً.
	12.يَ ْحظُـ ُر عــى امل ُ َقيِّــم أن يَقبــل ُمهمـ ًة تعتمــد عــى افرتاضــات مــن غــر املرجــح أن تتحقــق يف مــدى زمنــي
يتفــق منطقيـاً مــع تلــك االفرتاضــات.
	13.يجــب أن تكــون االفرتاضــات منطقيــة كتقييــم أرض بغــرض إزالــة التلــوث منهــا ،رشيطــة أن تصاحبهــا
دراســة عــن احتــال تحقيــق االف ـراض ،وعــن القيمــة يف حــال عــدم إمكانيــة تحققــه.
	14.يَ ْحظُـ ُر عــى امل ُ َق ِّيــم االعتــاد عــى اســتنتاجات غـ َر مدعومـ ٍة ،أو مبنيـ ٍة عــى أسـ ٍ
أي
ـاس مــن اإلجحــاف مــن ِّ
نــوعٍ ،أو اســتنتاجات تعكــس رأيـاً ُمجح ًفــا يعتمــد عليــه التقريــر ،أو يزيــد مــن قيمتــه ،أو اســتخدام ذلــك.
	15.يجــب أن يعمــل امل ُ َق ِّيــم عــى تنــوع عمالئــه ،وأالّ يعتمــد كُلِّ َّيـ ًة عــى عــد ٍد محــدو ٍد مــن العمــاء مــا يهــدد
استقالليته.
	16.عندمــا يقــوم امل ُ َقيِّــم مبراجعــة تقريــر ُم َعـ ٌّد مبعرفــة ُم َقيِّــم آخــر (كــا يحــدث يف اإلقـراض اآلمــن أو غــره
مــن األغ ـراض) يجــب عــى امل ُ َقيِّــم أن يكــون محايــدا ً دامئ ـاً وأن يقــدم حكـ ًـا نزي ًهــا ،وأن يــرر أســباب
اتفاقــه مــع اســتنتاجات التقريــر أو اختالفــه معهــا.
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املبدأ الثالث :الكفاءة
1.يجب أن يعمل امل ُ َق ِّيم بتحصيل العمالء أو أصحاب العمل عىل خدمات تقييمٍ مهني ٍة عىل أت ِّم وجه.
2.يَ ْحظُـ ُر أن ميــارس التقييــم مــن ال ينطبــق عليــه تعريــف امل ُ َق ِّيــم الــوارد يف األدلــة اإلرشــادية لهــذا امليثــاق،
وال يســتويف رشوطــه ومتطلباتــه.
3.يجــب أن يكــون امل ُ َق ِّيــم عــى يقـ ٍن مــن أ َّن لديــه املعرفــة واملهــارات الفنيــة والخــرة الالزمــة ألداء خدمــة
ـتوى الئــق.
التقييــم بكفــاء ٍة ومهنيـ ٍة عاليـ ٍة ومسـ ً
4.يلتزم امل ُ َق ِّيم بالترصف وفق املعايري الفنية واملهنية املعمول بها عند تقديم الخدمات املهنية.
5.يجب عىل امل ُ َقيِّم مامرس َة الحكمِ السليم يف تطبيق املعرفة واملهارات املهنية عند أداء الخدمة.
6.يلتــزم امل ُ َقيِّــم بالحفــاظ عــى الكفــاءة املهنيــة يف املســتوى املطلــوب وذلــك بالوعــي املســتمر وفهــم
التطــورات يف املعرفــة واملهــارات الفنيــة واملجــاالت ذات الصلــة ،والعمــل عــى التطويــر املهنــي املســتمر
للقــدرات الالزمــة ألداء العمــل بكفــاءة.
7.يلتــزم امل ُ َق ِّيــم باتخــاذ الخطــوات املناســبة لضــان الكفــاءة املهنيــة للعاملــن تحــت إمرتــه ،وأ ْن يتوفــر
لديهــم التدريــب واإلرشاف املناســ َب ْي.
8.يجــب عــى امل ُ َق ِّيــم أ ْن يعــرف حــدود قدراتــه ،فــإذا مل يكــن لديــه املعرفــة املهنية والخــرة الكافيــة لالضطالع
بخدمــة تقييــمٍ وليــس لديــه القــدرة عــى اكتســابها قبــل إمتــام املهمــة فيجــب عليــه أ ْن يســتعني بشـ ٍ
ـخص
لديــه خــرة يف ذلــك النــوع مــن املهــام ،أو أ ْن يعتــذر عــن أداء املهمــة.
املبدأ الرابع :السلوك املهني
العمــل مبهنيــة وجــ ّد ،وبــذل العنايــة الكافيــة ،وتقديــم العمــل يف الوقــت املناســب ،وفقــاً للمتطلبــات النظاميــة
املعمــول بهــا واملعايــر الفنيــة واملهنيــة ،ويشــمل:
 .1قبول التعليامت:
يجب عىل امل ُ َق ِّيم قبل قبول أي مهمة أو الدخول يف اتفاق لتنفيذها؛
•تف ّهــم أبعــاد املهمــة املطلــوب أدائهــا ،ويشــمل ذلــك :تحديــد أط ـراف املهمــة ،واألصــل محــل املهمــة،
والغــرض منهــا ،وأســاس القيمــة املطلوبــة؛ حتــى يتمكــن مــن االتفــاق مــع العميــل عــى نطــاق العمــل.
•التأكد من أن نطاق العمل ٍ
كاف لتحقيق نتائج ذات مصداقية.
•التأكــد مــن أن املهمــة ال متثــل خط ـرا ً عــى االمتثــال بإحــدى مبــادئ هــذا امليثــاق ،أو اتخــاذ الضامنــات
املناســبة ل َد ْرئِ ـ ِه.
ـات أو تكليفـ ٍ
•ت ََسـلُّمِ تعليـ ٍ
ـات محــددة مــن العميــل ،وأن يتــم توثيقهــا خطيـاً بتفصيــل يتفــق مــع معايــر
التقييــم ال َّدولَيَّــة وذلــك قبــل بــدء العمــل؛ ولتفــادي أي تفســر خاطــئ للمعــاين أو لنطــاق العمــل.
ـأي مهمــة ال تســتويف النقــاط الســابقة ،وإذا قَ ِبـ َـل
•يجــب عــى امل ُ َقيِّــم االعتــذار عــن قبــول التكليــف بـ ّ
ألي مــن مبــادئ هــذا امليثــاق فيجــب عليــه
امل ُ َق ِّيــم مهمــة ثــم اكتشــف إحــدى املخاطــر عــى االمتثــال ٍّ
اإلفصــاح عــن هــذا للعميــل ،ومــن ثــم يحــدد كيفيــة التعامــل مــع هــذه املهمــة ،وقــد تكــون هنــاك
حــاالت ينســحب فيهــا امل ُ َق ِّيــم مــن املهمــة بعــد بدئهــا.
•يَ ْحظُـ ُر عــى امل ُ َق ِّيــم قبــول مهمــة إذا كانــت الظــروف ال تســمح بتحقيــق عمــل دقيــق وذي جــودة عاليــة
ونتائــج موثوقــة؛ مــا يــؤدي إلحبــاط العميــل وامل ُ َق ِّيــم عــى حـ ٍـد ســواء ،ويؤثــر عــى ســمعة املهنــة.
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 .2املساعدة الخارجية:
•عنــد االســتعانة مبســاعدة خارجيــة الزمــة الســتكامل مهــارات امل ُ َق ِّيــم ،فينبغــي عــى امل ُ َق ِّيــم التحقــق أوالً أن
هــؤالء املســاعدين لديهــم املهــارات واملبــادئ األخالقيــة املطلوبــة.
•يجــب الحصــول عــى موافقــة العميــل عنــد طلــب املســاعدة الخارجيــة ،كــا ينبغــي اإلفصــاح عــن هويــة
املســاعدين ودورهــم يف إعــداد تقريــر التقييــم.
•يجــب ذكــر إســهامات كل شــخص يف التقريــر ،وكيــف اســتخدم امل ُ َق ِّيــم املعلومــات التــي قدموهــا يف تقريــر
كل شــخص ،وتقليــل االلتبــاس.
التقييــم؛ مــا يســاعد العميــل يف فهــم دور ِّ
 .3الفعالية واملواظبة:
•يجــب عــى امل ُ َقيِّــم العمــل بفعاليــة يف تنفيــذ تعليــات العميــل ،واملواظبــة عــى اطالعــه مبســتجدات
املهمــة بصف ـ ٍة دوريــة.
•يجب عىل امل ُ َق ِّيم العمل وفق متطلبات املهمة بعناية ودقة ،واالنتهاء منها يف فرتة زمنية معقولة.
•يجــب عــى امل ُ َق ِّيــم العمــل بج ـ ٍّد يف خدمــة العمــاء ،وأن يبــذل العنايــة الكافيــة لضــان ســر الخدمــة
املقدمــة وفــق جميــع األنظمــة ،واملعايــر الفنيــة واملهنيــة التــي تنطبــق عــى موضــوع التقييــم ،والغــرض
مــن التقييــم أو كليهــا.
•يجــب عــى امل ُ َق ِّيــم التــرف مبســؤولية وكِ َي َاســة يف جميــع التعامــات مــع العمــاء والعامــة ،واالســتجابة
برسعــة وفعاليــة لجميــع التعليــات والشــكاوى املعقولــة.
 .4الرسية:
أي
•يلتــزم امل ُ َقيِّــم بالتعامــل مــع شــؤون العميــل بتحفــظ ورسيــة يف جميــع األوقــات ،فــا يَفصــح عــن ِّ
بيانـ ٍ
ـج مهمـ ًة تــم التوصــل إليهــا لصالحــه
ـات حقيقيـ ٍة حساسـ ٍة تــم الحصــول عليهــا مــن العميــل ،أو نتائـ َ
ألي شــخص أو طــرف آخــر.
•يَ ْحظُـ ُر عــى امل ُ َق ِّيــم اســتخدام املعلومــات الرسيــة املكتســبة نتيجــة العالقــات املهنيــة لغــرض شــخيص ،أو
لصالــح طــرف ثالــث.
•يَلتــزم امل ُ َق ِّيــم بالحفــاظ عــى رسيــة املعلومــات التــي كشــف عنهــا العمــاء الفعليــون ،أو املحتملــون ،أو
صاحــب العمــل.
•يلتــزم امل ُ َق ِّيــم بالحفــاظ عــى رسيــة املعلومــات املكتســبة نتيجــة العالقــات املهنيــة داخــل املنشــأة ،أو
الرشكــة املكلفــة أو خارجهــا.
•يلتــزم امل ُ َقيِّــم بالحفــاظ عــى الرسيــة يف بيئتــه االجتامعيــة ،وأن يَ ْحـ َذ َر مــن اإلفصــاح غــر املقصــو ِد لزمــاء
العمــل أو أفـراد األرسة.
•يلتــزم امل ُ َقيِّــم باتخــاذ الخطــوات الالزمــة لضــان أن مرؤوســيه ومستشــاريه ومســاعديه يلتزمــون بالحفــاظ
عىلمبدأالرسية.
•يلتــزم امل ُ َق ِّيــم باالســتمرار يف االمتثــال ملبــدأ الرسيــة حتــى بعــد انتهــاء العالقــة بــن امل ُ َق ِّيــم والعميــل أو
صاحــب العمــل.
•يحــق لل ُم َق ِّيــم اســتخدام الخــرة الســابقة عندمــا يغــر امل ُ َق ِّيــم عملــه أو يكتســب عميـاً جديـ ًدا ،بــدون أن
يســتخدم أو يَفصــح عــن أيَّـ ِة معلومـ ٍ
ألي عالقـ ٍة مهنيـ ٍة أو تجاريـ ٍة ســابق ٍة.
ـات رسيـ ٍة حصــل عليهــا نتيجـ ُة ِّ
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 .5اإلفصاح:
ـاس؛ لــي يَفهــم مســتخدمو التقييــم القضايــا الرئيســة ،ولضــان أن تقريــر التقييــم ليــس
ـ
أس
ر
ـ
أم
ـاح
ـ
اإلفص
•
ٌ
ٌ
مضل ـاً ،ومــع ذلــك فاإلفصــاح وحــده ليــس كافي ـاً لتلبيــة املعايــر األخالقيــة ،ومــع عــدم اإلخــال مببــدأ
واجــب
مهنــي أو
نظامــي أو
ٍ
الرسيــة فإنــه يجــوز اإلفصــاح عــن معلومــات رسيــة بــرط توافــ ِر حــقٍ
ٍّ
ٍّ
لإلفصــا ٍح مثــل:
•أن يكون اإلفصاح ُمرص ًحا به بإذنٍ كتا ٍّيب رصيح من قبل العميل ،أو صاحب العمل.
•أن يكون اإلفصاح َمسمو ًحا به أو َمرشو ًعا نظامياً.
•أن يكون اإلفصاح مطلوبًا نظامياً ،مثل:
•تقديم وثيق ٍة أو دليلٍ يف سياق إجراءات التقايض.
•اإلفصاح للسلطات العامة املناسبة عندما يتم التعدي عىل النظام.
عندما يكون هناك واجب مهني أو حق لإلفصاح مثل:
•االلتزام مبراجعة الجودة من قبل الهيئة السعودية لل ُم َق ِّيمني امل ُعتمدين.
أي استفسا ٍر أو تحقيقٍ من قبل الهيئة.
•الرد عىل ِّ
•االستجابة إلجرا ٍء رقايب َمعمول به داخل الهيئة ،كالعرض عىل لجنة النظر يف املخالفات.
•حامية مصالح امل ُ َق ِّيم يف اإلجراءات النظامية.
•التأكد من االمتثال للمعايري الفنية واملتطلبات األخالقية.
عند اإلفصاح عن املعلومات الرسية ،يجب النظر يف العوامل التالية:
•مــا إذا كانــت مصالــح جميــع األطـراف (مبــا يف ذلــك األطـراف الخارجيــة) عرضــة للــرر إذا وافــق العميــل
أو صاحــب العمــل عــى اإلفصــاح عــن املعلومــات مــن ِقبــل امل ُ َقيِّــم.
•مــدى اإلملــام باملعلومــات املتعلقــة وإمكانيــة إثباتهــا ،فــإذا كانــت هنــاك معلومــات غــر كاملــة ،أو حقائــق
واســتنتاجات ال أســاس لهــا فيجــب أ ْن تُســتخدم األحــكام املهنيــة يف تحديــد نــوع اإلفصــاح الــذي يتعــن
القيــام بــه (إن لــزم األمــر).
•طريقة اإلفصاح املحتملة ،والطرف املفصح له ،ومدى مناسبته.
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املعلومات واملستندات
•يجــب عــى امل ُ َقيِّــم أن يتحقــق بدق ـ ٍة مــن صحــة البيانــات املســتخدمة يف التقييــم ،وإمكانيــة االعتــاد
عليهــا.
ُ
•يجــب عــى امل َقيِّــم عندمــا يَحصــل عــى معلومــات مــن العميــل معرفــة وتوثيــق مــدى ثقــة العميــل يف
هــذه املعلومــات ،وأن يتأكــد مــن دقتهــا بشــكل معقــول.
•يَ ْحظُـ ُر عــى امل ُ َق ِّيــم أن يعتمــد عــى املعلومــات التــي يقدمهــا العميــل أو أي طــرف آخــر دون التحقــق مــن
أهليتهــا أو التأكــد مــن مصدرهــا ،مــا مل يتــم تحديــد طبيعتهــا ومــدى االعتــاد عليهــا كــرط مقيــد -أي
كمحــدد مــن محــددات التقييــم.-
•يجــب عــى امل ُ َق ِّيــم إعــداد ملــف عمــلٍ لــكل مهمــة عنــد االنتهــاء منهــا ،ويجــب أن يحتــوي امللــف عــى
صــورة ورقيــة أو إلكرتونيــة طبــق األصــل لــكل التقاريــر املكتوبــة واملراســات واملذك ـرات واملســتندات
باإلضافــة إىل املعلومــات والبيانــات واإلجـراءات الكافيــة لدعــم رأي امل ُ َقيِّــم مثــل :االستفســارات ،واملعاينات،
واملصــادر ،والطــرق املســتخدمة ،والتحليــل ،والحســابات.
•يجــب أن يحتــوي امللــف عــى كل املعلومــات الداعمــة لعمــل امل ُ َقيِّــم ،حتــى عنــد تقديــم تقريــر مختــر
للعميــل.
•يجــب أن يكــون ملــف العمــل ُم َعـ َّدا ً بحيــث يســتطيع شــخص ال عالقــة ســابقة لــه باملهمــة االطــاع عليــه،
وتحديــد مراحــل العمليــة التــي مـ ّر بهــا امل ُ َق ِّيــم وصــوالً إىل النتائــج ،وهــذا هــو الغــرض األســايس مــن ملــف
العمل.
•يجــب االحتفــاظ مبلــف عمــل لــكل مهمــة ملــدة عــر ســنوات عــى األقــل بعــد انتهائهــا ،مــا مل تتضمــن
املهمــة التقــايض وإالّ تحتســب الفــرة بعــد انتهــاء مــدة التقــايض مبــا يف ذلــك االســتئناف.

1
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األدلة اإلرشادية

تصدر األدلة اإلرشادية كمالحق لهذا امليثاق بهدف:
•تقديم العون لل ُم َقيِّم يف رشح بعض املفاهيم العامة.
•تقديــم أمثل ـ ٍة عــى املخاطــر التــي تهــدد قدرتــه عــى االمتثــال للميثــاق بســبب مجموعــة واســعة مــن
العالقــات والظــروف ،والضامنــات الواجــب اتخاذهــا للقضــاء عــى تلــك املخاطــر أو تقليلهــا إىل مســتوى
مقبــول.
•تقديم إرشادات لنظم تلقي الشكاوى.
•تقديم اإلجراءات التأديبية ملخالفة امليثاق.
•االستجابة ملا يستجد من متطلبات امل ُ َقيِّمني أو السوق أو العمالء.
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تمارين الوحدة األولى

أ

ضع عالمة ( ) أمام العبارة الصحيحة أو عالمة (×) أمام العبارة الخاطئة فيام ييل:

 .1الهيئة السعودية لل ُم َق ِّيمني امل ُعتمدين غري هادفة للربح ولها ميزانية مستقلة

 .2يتم إيقاف مخالف أحكام النظام من مامرسة مهنة التقييم مدة خمس سنوات
 .3يجب عىل العضو األسايس اجتياز االختبارات التي تعقدها الهيئة -غري اختبار الزمالة -من أجل تأهيله
 .4ليس بالرضورة أ ّن كل من ميارس مهنة التقييم هو عضوا ً أساسياً يف الهيئة
 .5ال بد أن يكون الشخص املتقدم للقيد يف السجل كامل األهلية
 .6يرسي امليثاق عىل امل ُ َق ِّيمني الداخل ّي َني فقط والذين ا ُْستُثْ ُنوا من النظام حال مامرستهم إحدى خدمات التقييم
 .7يجوز لل ُم َق ِّيم أن يجمع بني املهنة ومزاولة األعامل التي ال تتعارض مع سلوك املهنة وآدابها

 .8ينص مبدأ االستقاللية عىل أن يَ ْحظُ ُر عىل امل ُ َق ِّيم قبول هدايا ،أو هبات ،أو استثناءات غري معتادة قبل
قبول مهمة تقييم أو أثناءها

 .9ينص مبدأ الكفاءة عىل وجوب إفصاح امل ُ َق ِّيم عن حالته ك ُم َق ِّيم داخيل ،أو ُم َق ِّيم خارجي مستقل

 .10يجب الحصول عىل موافقة العميل عند طلب املساعدة الخارجية ،كام ينبغي اإلفصاح عن هوية املساعدين
ودورهم يف إعداد تقرير التقييم

ب

اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل مام ييل:

 - 1من رشوط مزاولة مهنة التقييم:
شخصا خب ًريا مبجال التقييم.
أ) أن يكون من العاملني يف رشكة متارس مهنة التقييم .ج) أن يكون ً
ب) أن يكون عضوا ً أساسياً يف الهيئة.

د) أن يكون أي شخص مهتم يف املجال من عامة الناس.

 - 2من مبادئ ميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم:
أ) السلوك املهني.

ج) محدودية العمالء.

ب) اعتبار املصالح الشخصية.

د) اعتبار اآلراء واألهداف املحددة مسبقًا.

 - 3تُطبق عىل كل من يخالف أحكام النظام أ ّياً من العقوبات التالية:
أ) اإلنذار.

ج) إلغاء الرتخيص.

ب) السجن ملدة خمس سنوات.

د) اإلجابة أ و ج معاً.

 - 4يندرج تحت مبدأ ___________ أنه يحظُ ُر أن ميارس التقييم من ال ينطبق عليه تعريف امل ُ َق ِّيم.
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أ) النزاهة.

ج) السلوك املهني.

ب) الكفاءة.

د) االستقاللية.
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ج

أكمل الفراغات التالية باستخدام إحدى االختيارات املتاحة لك أدناه:

(امل ُ َق ِّيم ،إعداد وتطوير املعايري ،معايري التقييم ،امل ُ َق ِّيم امل ُعتمد ،أعضاء أساسيون ،عضو أسايس مؤقت ،التقييم ،أعضاء
منتسبون)

 ______________ .1هو عملية تقدير قيمة أرضار املركبات بكافة أنواعها وفقاً لنوع محدد للقيمة ولغرض
محدد.ولغرض محدد.
مامرسا ألعامل تقييم املركبات عند
 ______________ .2وهي العضوية التي سبق منحها ملن تقدم لها ممن كان
ً
نفاذ النظام.

 ______________ .3هو الشخص ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية والذي يرخص له مبزاولة مهنة التقييم.
 .4من أهداف الهيئة التي تسعى إليها _____________.
 ______________ .5هي املعايري التي تعتمدها الهيئة.
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الوحدة الثانية
مقدمة إلى معايير تقييم اضرار حوادث
المركبات

الفصل األول:
أساسيات تقييم ٌ
كل من حالة المركبة واالضرار.
الفصل الثاني:
تعريف أنواع هياكل السيارات

األول

أساسيات تقييم ٌ
كل من حالة المركبة واالضرار

تقــدم هــذه املواصفــات واملعايــر اإلطــار الفعــال واآلمــن والعــادل لتقييــم ارضار حــوادث املركبــات .وقــد تــم وضــع
هــذه اإلجــراءات والعمليــات املذكــورة مــن بحــوث عمليــة ،مــن أفضــل املامرســات والتجــارب يف بلــدان أخــرى.
وتــم صقلهــا لتناســب ظــروف الســوق املحــي يف اململكــة العربيــة الســعودية ،للحفــاظ عــى العمليــات واملامرســات
الجيــدة الحاليــة ،وتطويــر العمليــات ذات الجــودة الضعيفــة.
وتهــدف إىل خلــق مســتوى محــدد مــن الســلوك الفنــي واألخالقــي ليتــم تطبيقــه اليــوم ،ولــي يكــون معيــار الكفــاءة
قابــل للتطبيــق يجــب مواكبــة التطــورات التقنيــة يف الســوق حســب منــو صناعــة الســيارات .وأنــه ســوف يقلــل مــن
فــرص الفســاد واإلج ـراءات الروتينيــة الطويلــة يف الوضــع الراهــن .ولــن يقــدم أي ميــزة تجاريــة ألي مــن أط ـراف
الحــادث ،ولكــن عــى قــدم املســاواة لجميــع األط ـراف ،ولــن يحــد مــن فــرص الســوق أو املنافســة .هــذه املعايــر
ســوف تســاعد عــى تقليــل مــن االختالفــات يف املعايــر واإلج ـراءات والتكاليــف يف جميــع أنحــاء اململكــة العربيــة
الســعودية.
وترتكــز أساســية التقييــم عــى الحالــة العامــة للمركبــة ،إلعــداد تقريــر اصــاح شــامالً جميــع متطلبــات اإلصــاح.
وهنــاك عمليتــن منفصلتــن عنــد تقييــم أرضار املركبــات:
 .1جمع البيانات وتقييم حالة املركبة ما قبل الحادث.
 .2تقييم االرضار مبا يتناسب مع معايري اإلصالح.
38
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جمع البيانات وتقييم حالة المركبة ما قبل الحادث

فمن اشرتاطات اعداد تقييم لحالة املركبة ما قبل الحادث ،يجب تغطية جميع النواحي التالية:
أ .تحديد االرضار السابقة يف املركبة
ب .وصف الحادث
ج .عدد الركاب
د .تحديد منطقة الرضر
ه .اعداد املعاينة األولية
و .تصوير األرضار
ســيتم التطــرق لــكل رشط عــى نحــو مســتقل ،ملعرفــة تفاصيــل اإلجـراءات املتبعــة يف عمليــة التقييــم .وتعتــر هــذه
االش ـراطات االساســية لخدمــة العميــل يف االســتقبال ،والغــرض منهــا تحديــد نطــاق العمــل وحفــظ حقــوق كالً مــن
املتــرر واملتســبب .وبدورهــا تســاهم يف تســهل عمليــة التقييــم مــن خــال حــر جميــع االرضار املتعلقــة بالحــادث
ســواء كانــت ظاهريــة يف هيــكل املركبــة او داخليــة يف مقصــورة الــركاب .وبهــذه املراحــل نظمــن جــودة ونزاهــة
التقييــم ،مــن خــال توزيــع املهــام واملســؤوليات عــى املقيمــن بحســب مســتوى العضويــة.
أ) تحديد االرضار السابقة يف املركبة
يتعــن عــى املق ّيــم اثنــاء اســتقبال املركبــة مــن العميــل ،معاينــة األرضار ومطابقتهــا مــع تقريــر مبــارشة الحــادث
املرفــق مــع العميــل .فعــى املق ّيــم اإلملــام مبــدى ارضار الحــادث وتحديــد أي رضر ليــس متعلقــة بالحــادث املعنــي
تقييمــه .كــا ان هــذه االرضار ال ميكــن اضافتهــا اىل التقريــر وتعتــر ارضار إضافيــة ليــس ألطـراف الحــادث عالقــة بهــا
وامنــا هــي مســؤولية مالــك املركبــة فقــط .كــا ان هــذه املرحلــة تلعــب دورا ً كبـرا ً يف عمليــة ضبــط تكاليــف التقييــم،
وخلــق مبــدا الثقــة بــن املســتهلك ونظــام تقديــر .وعليهــا ســوف تؤثــر إيجابيـاً عــى جميــع أطـراف الحــادث.
ب) وصف الحادث
يتطلــب مــن املق ّيــم معرفــة مالبســات الحــادث وذلــك ملــا فيهــا مــن معلومــات قــد تغــر يف مجــرى التقييــم .كــا
ان مــدى املــام املق ّيــم بطبيعــة هيــكل املركبــة مــن ناحيــة البنيــة وتجميــع األجـزاء والعمليــة الفيزيائيــة لتأثــر قــوة
الصدمــة عــى املركبــة ومــدى امتصــاص الهيــكل لهــذه القــوى وتوزيعهــا ،تســاهم يف تحديــد االحتياجــات مــن قطــع
غيــار وتكلفــة اصــاح.
فإن ارضار املركبة متغرية وذلك بحسب:
•رسعة املركبة.
•زاوية الصدمة.
•ارتداد الصدمة.
•قوة الكبح املستخدم اثناء الحادث.
•نوع الطريق.
ولكل حالة من هذه الحاالت لها تأثرياتها الجانبية عىل املركبة سواء يف الهيكل او األجزاء امليكانيكية.
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رسعــة املركبــة :تؤثــر عــى مــدى ونــوع الصدمــة مــن حيــث القــوة ومعــدل امتصــاص الهيــكل لهــذه القــوة مــا يتــم
تصنيفهــا عــى انهــا ارضار خفيفــة او متوســطة او كبــرة .وتقــوم رشكات التصنيــع عــى احتســاب وســائل الســامة يف
تصميــم وتصنيــع هيــاكل املركبــات لحاميــة الــركاب وذلــك مــن خــال اســتخدام أنــواع مختلفــة مــن املعــادن يف هيــكل
املركبــة ويتطلــب يف تصميــم الهيــكل عــى ان تكــون بــه خاصيــة املتانــة لتتمكــن مــن تجميــع أجـزاء املركبــة وتتحمــل
جميــع ظــروف االســتخدام ،والقــدرة عــى عمليــة امتصــاص وتوزيــع قــوة الصدمــة عــى أج ـزاء الهيــكل بعيــدا عــن
مقصــورة الــركاب.

زاويــة الصدمــة ويرتتــب عليهــا معرفــة االرضار مــا إذا كانــت متعلقــة بنفــس الحــادث ام انهــا ارضار ســابقة ،وتســمح
للمق ّيــم مبعرفــة اتجــاه تأثــر الصدمــة ومــا قيــد يتعلــق بهــا مــن أنظمــة الكرتونيــة او ميكانيكيــة إضاف ـ ًة اىل أج ـزاء
الهيــكل .ومــن خــال هــذه املعلومــة ،فســيتمكن املق ّيــم مــن متابعــة اثــار ارضار الحــادث وذلــك مــن خــال امتصــاص
الصدمــة ومعرفــة مــدى التأثــر النهــايئ للحــادث.

ارتــداد الصدمــة وهــي عمليــة قــد تتعــرض لهــا املركبــة بعــد تأثــر الحــادث نتيجــة قــوة االرتطــام ،مــا يقــوم بتغــر
مســار املركبــة وارتطامهــا يف جــزء اخــر مثــل «رصيــف ،حاجــز ،عامــود انــارة ،او مركبــة أخــرى» .وبهذا يســمح احتســاب
االرضار الناتجــة عنهــا وال ميكــن تجنبهــا الرتباطهــا بالحــادث وال ميكــن احتســابها ارضار ســابقة ألنهــا وجــدة نتيجــة
الحــادث األســايس.
قــوة الكبــح املســتخدمة اثنــاء الحــادث وقــد تأثــر عــى العجــات نتيجــة االحتــكاك العــايل وينتــج منهــا تــأكل يف مداس
اإلطــار .ويف هــذه الحالــة يتطلــب تغــر اإلطــارات وذلــك لضــان ســامة اســتخدام املركبــة بعــد إصالحها.
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نــوع الطريــق يؤثــر عــى حركــة املركبــة خــال الحــادث ،ســواء كان الطريــق جــاف او رطــب ،مــا إذا كان معبــد او
تـرايب .ويف كل نــوع مــن أنــواع الطــرق لهــا تأثريهــا عــى املركبــة ســواء عــى العجــات او أنظمــة التعليــق او األجـزاء
الســفلية للمركبــة .ففــي حالــة الطــرق الجافــة او الرطبــة فتأثــر عــى مــدى معامــل ثبــات املركبــة وقــوة التالمــس بــن
اإلطــارات والطريــق ،ونتيجــة معــدل التالمــس بــن الســطحني فقــد ينتــج عنــه تلــف يف اإلطــارات وأنظمــة التعليــق
والتوجيــه .امــا يف حالــة الطــرق املعبــدة او الرتابيــة فــإن طبيعــة هــذا النــوع مــن الطــرق فتتســبب يف تفاقــم االرضار
الجانبيــة ســواء أســفل املركبــة لألجـزاء امليكانيكيــة او األجـزاء الخارجيــة للهيــكل.
ج) عدد الركاب
يســتدعى معرفــة عــدد الــركاب داخــل املركبــة اثنــاء الحــادث ،وذلــك ملســاعدة املقيّــم بإجـراء تقييــم متكامــل .فمــن
خــال هــذه املعلومــة يتــم التأكــد مــن فعاليــة حـزام األمــان واملقاعــد ومســند الــرأس.
د) تحديد منطقة الرضر
بنــاء ملــا ســبق مــن معلومــات أساســية ،فيتوجــب عــى املق ّيم معرفــة ابعــاد الحــادث وتحديــد محيــط االرضار املتطلب
تقديرهــا .فعليــه يتوجــب تحديــد منطقــة بدايــة ونهايــة اإلصــاح ،وهــذا التحديــد يشــمل كل مــن اعــال دهــان ،او
ســمكرة ،او اعــال فنيــة.
ه) إعداد املعاينة األولية
إلمتــام عمليــة اإلصــاح الســليم يتوجــب توفــر تقريــر متكامــل يســتويف جميــع املتطلبــات الفنيــة والتــي ميكــن مــن
خاللهــا اصــاح املركبــة بشــكل أمــن يضمــن ســامة املســتهلك ،ويتــم إعــادة املركبــة اىل وضعهــا الطبيعــي كــا كانــت
عليــه قبــل الحــادث .كــا يتطلــب إلعــداد هــذه املتطلبــات اســتيفاء جميــع املعلومــات التاليــة:
•تدوين جمع عمليات ومتطلبات اإلصالح املتعلقة بأنظمة السالمة.
•تحديــد القطــع املتطلــب إصالحهــا بشــكل أســايس ،إضافــة اىل القطــع التــي تتطلــب اىل فكهــا وتركيبهــا
مــرة أخــرى
•تحديــد العمليــات اإلضافيــة التــي قــد تتطلبهــا عمليــة اإلصــاح مثــل عمليــة ضبــط اســتقامة الهيــكل ،او
عمليــة وزن زوايــا العجــات.
•تحديد القطع الواجب تغريها ،واإلصالحات امليكانيكية والكهربائية.
•تحديد الساعات املتطلبة الستكامل عملية اإلصالح.
•تحديد مناطق رش الدهان ومناطق التلميع ملطابقة اللون.
•تسجيل ما إذا تتطلب املركبة لعملية فحص نهايئ بعد اإلصالح للتأكد من سالمة املركبة.
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تقييم حالة املركبة االولية
يتطلــب مــن املق ّيــم القيــام بجولــة حــول املركبــة وذلــك لجمــع وتســجيل املعلومــات املتطلبــة حــول املركبــة وتحديــد
االرضار املتعلقــة بالحــادث واألرضار القدميــة ،كــا ان هــذه املالحظــات واملعلومــات تدعــم جــودة التقريــر وضــان
العدالــة لــكل مــن أطـراف الحــادث ،وعليــه ميكــن إعــادة املركبــة اىل حالتهــا الســابقة.
ولــي تكــون الجولــة حــول املركبــة مجديــة لجمــع املعلومــات املتطلبــة خــال زمــن قصــر وحركــة اقــل ،ينبغــي اتبــاع
الخطــوات واملراحــل التالية:

 )1البدء من مقعد القائد:
يف املرحلــة االويل مــن عمليــة فحــص املركبــة هــو الجلــوس يف مقعــد قائــد املركبــة والتأكــد مــن أي اعطــال ،او خلــل
يف أنظمــة املركبــة .وتشــمل هــذه املرحلــة عــى فحــص كل مــن األمــور التاليــة:
•النظــر اىل لوحــة املــؤرشات التنبيهيــة والتأكــد مــا إذا كان هنــاك أي مــؤرش ضــويئ دال عــى وجــود خلــل
إلكــروين يف املركبــة.
•حركــة عجلــة التوجيــه (املقــود أو الدركســون) ومــا إذا كان هنــاك أي خلــل يف خصائــص العجلــة ونظــام
التوجيــه .ويتــم ذلــك مــن خــال تدويــر العجلــة اىل اقــى اليمــن ومــن ثــم اىل اقــى اليســار او العكــس
والتأكــد مــن ســهولة الــدوران دون أي أصــوات ،ومــن ثــم يتــم التأكــد مــن جميــع حــركات عجلــة التوجيــه
بشــكل ســليم.
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•التأكد ما إذا كان النظام الصويت ونظام التكييف يعمالن بشكل سليم ،وذلك بحسب حالة املركبة
•فحــص عمليــة ضبــط وضــع املقعــد يف جميــع اتجاهاتهــا ســواء كانــت كهربائيــة او ميكانيكيــة ،وتختلــف
عــدد حــركات املقعــد بحســب نــوع وفئــة املركبــة .وفحــص عمليــة ضبــط اتجــاه املرايــا الجانبيــة يف حــال
كانــت كهربائيــة.

•التأكــد مــن جميــع الدعســات ،والحــرص عــى فحــص ســامة دعســة الكبــح واليــة عملهــا وذلــك للتأكــد
مــن ســامة نظــام املكابــح.
•التأكد من سالمة عمل نظام كبح التوقف ،بأنواعه امليكانييك او الكهربايئ.

•التأكد من وسائل السالمة والتي تشمل كل من:
◊حركة مسند الرأس
◊حـزام األمــان ،ويتطلــب التأكــد مــن بكــرة الحـزام واليــة القفــل تعمــل بشــكل ســليم ،وفحــص الحـزام
عــى ان ال يكــون بــه أي خــدوش او قطــع .كــا يجــب التأكــد مــن املشــبك ونقــاط تثبيــت الحـزام.
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◊نظام االكياس الهوائية وعددها ،ويختلف عدد االكياس الهوائية بحسب نوع املركبة.

•التأكــد مــن أي تلفيــات يف األرضيــة نتيجة االســتهالك ســواء كانــت يف األرضية او لــوح الباب واالكسســوارات
الداخلية.
 )2الجهة اليرسى من مقدمة املركبة:
يف هــذه الخطــوة يتــم فحــص حالــة وســامة األجـزاء مــن أي خــدوش او ارضار قدميــة وليــس لهــا ارتبــاط يف الحــادث.
ومــن النقــاط األساســية التــي يجــب التأكــد منهــا يف هــذه املرحلــة مــا يــي:
•التأكد من سالمة الرفرف من أي خدوش او ارضار ،والتأكد من سالمة الدهان.
•إجراء عملية فحص وقياس عىل العجالت والتي تشمل ما ييل:
◊ تسجيل نوع وقياس اإلطار.
◊ التأكــد مــن ســامة اإلطــار مــن أي تشــققات او تلفيــات قــد تأثــر عــى ســامة املركبــة .ويتــم التنويــه
عــى هــذه املعلومــة بشــكل واضــح يف التقريــر ،فــإن كانــت االرضار نتيجــة الحــادث فينبغــي إضافــة
قيمــة العجــل اىل التقريــر ليتــم اســتبداله.

◊ قيــاس عمــق مــداس اإلطــار ،وذلــك ملعرفــة مــدى تأثــر الكبــح عــى اإلطــار ومقــدرا التــآكل بــه .ففــي
حالــة عــدم تســاوي نســبة التــآكل يف جميــع أطـراف اإلطــار نتيجــة الحــادث فيتطلــب تغــره وادراجــه
يف تكلفــة اإلصــاح .وإمــا يكتفــي بتســجيل املعلومــة لالســتفادة منهــا الحقــا اثنــاء فحــص جــودة
اإلصــاح .واقــل معــدل مســموح بــه لتــأكل ســطح مــداس العجــل هــو 2مــم ،كــا ان عمليــة القيــاس
تتطلــب ان تكــون عــى جميــع جهــات اإلطــار كــا هــو موضــح ادنــاه:
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•فحــص العجــل وتســجيل املالحظــات يف حــال وجــود ارضار ناتجــة عــن الحــادث ،ســواء كانــت خــدوش او
كــر او انبعــاج.

◊ فحــص نظــام التعليــق ،ومــدى تــوازي ممتــص الصدمــات مــع محــور العجــل عــى ان ال يكــون
هنــاك أي ميــاالن يؤثــر عــى وزنيــة العجــل.
 )3مقدمة املركبة:
يتطلــب فتــح غطــاء املحــرك ،والتأكــد مــن انــه ال توجــد ارضار يف األجـزاء امليكانيكيــة وتأكيــد حالــة املحــرك مــا إذا كان
هنــاك خلــل ظاهــر فيســجل ،ومــن خــال هــذه املرحلــة يتــم اخــذ جميــع املالحظــات املتعلقــة يف مقدمــة املركبــة
والغــر مرتبطــة بالحــادث والتــي تتضمــن مــا يــي:
•التأكد من رقم لوحة املركبة ومطابقتها مع األوراق الثبوتية.
•التأكد من سالمة املصد االمامي وغطاء املحرك من أي ارضار او تلف يف الدهان.
•فحص املصابيح االمامية.
•فحص الزجاج االمامي من أي ارضار.
•ومــن اهــم هــذه البيانــات التــي يجــب التأكــد منهــا ،هــو رقــم الهيــكل حيــث انــه املعــرف الرئيــي
ملواصفــات املركبــة .فمــن خــال رقــم الهيــكل ميكــن مطابقــة املســتندات الثبوتيــة وتقريــر مبــارشة الحادث
للمركبــة والتأكــد مــن صحــة املعلومــة ومطابقــة املركبــة ،وذلــك للتجنــب مــن عمليــات التحايــل عــى
الجهــات الرســمية ورشكات التامــن والحفــاض عــى حقــوق املترضريــن .ومــن هنا تســعى الهيئة الســعودية
للمقيمــن املعتمديــن «تقييــم» بفــرض االنظمــة واملعايــر األساســية لتقييــم ارضار حــوادث املركبــات ،والتي
تهــدف اىل خلــق العدالــة للمســتهلك ورفــع املســتوى املهنــي لتقييــم ارضار الحــوادث.

)Vehicle Identification Number (VIN

التعريف برقم هيكل املركبة:
رقــم هويــة املركبــة ( )VINتقــارن مثــل الحمــض النــووي لإلنســان ( .)DNAيتــم اإلشــارة إىل رقــم هيــكل املركبــة
عنــد بعــض املســتخدمني بالتعبـرات التاليــة «رقــم الشاســيه» أو «الرقــم التسلســي للمركبــة» وهــو وســيلة للتمييــز
بــن الســيارات املشــابهة يف جميــع أنحــاء العــامل.
ورقــم الهيــكل يتكــون مــن حــروف التينيــة ( )Capital letters A through Zوأرقــام مــن 1إىل  ،9وتــم اســتبعاد
األحــرف التاليــة ( )I, O, Qلعــدم االختــاط بينهــا وبــن الرقــم  1وصفــر .وال يســمح باســتخدام إشــارات أو فراغــات
يف رقــم الهيــكل.
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أهمية رقم هيكل للمركبة:
وكــا تــم ذكــره ســابقاً عــن أهميــة رقــم الهيــكل نظاميــا ،فيســتخدم ايضــا لألعــال الفنيــة لتغذيــة بعــض أجهــزة
الفحــص اإلليكــروين والــذي يطلــب النظــام اىل إدخــال رقــم أو حــرف معــن مــن الرمــوز املوجــودة برقــم الهيــكل،
حيــث أن هــذا الرقــم يبــن صفــة مــن صفــات الســيارة املطلوبــة إلمتــام العمــل عليهــا .كــا يســتخدم هــذا الرقــم مــن
قبــل األشــخاص املغرمــن بهوايــة جمــع الســيارات القدميــة (كالســيك) للتأكــد بدقــة مــن هويــة الســيارة.
ويتكــون رقــم الهيــكل مــن  17رمــز ،لــكل رمــز لــه مضمونــه الخــاص بــه والغــرض منــه .وأصبــح فهــم رقــم الهويــة
للســيارة مــن األشــياء الهامــة لــدى األشــخاص املغرمــن بهوايــة جمــع الســيارات الجديــدة والقدميــة عــى الســواء .ميكن
لجامــع الســيارات أن يتأكــد مــن أن ســيارته فريــدة بــن الســيارات األخــرى ،مثــل ترتيــب الســيارة يف خــط اإلنتــاج
أو أنــه ميتلــك ســيارة مــن  100ســيارة األوىل لهــذا املوديــل وهكــذا .وأصبــح قـراءة وفهــم رقــم الهويــة للســيارة مــن
األمــور الهامــة للعاملــن واملهتمــن مبجــال الســيارات.
تاريخ رقم الهوية للمركبة:
يف منتصــف التســعينيات ( )1950بــدأ صنــاع الســيارات يف أمريــكا بطبــع أو وضــع أرقــام عــى الســيارات وأجزائهــا.
وأصبــح فيــا بعــد مبــا يســمى رقــم هويــة الســيارة .والهــدف األســايس منــه هــو أعطــا وصــف دقيــق للســيارة مــع
تصاعــد أعــداد الســيارات املص ّنعــة وزيــادة اإلنتــاج الكمــي .كانــت تلــك األرقــام بهــا كثــر مــن االختــاف والتضــارب
وتعتمــد عــى الرتميــز الخــاص بــكل صانــع عــى حــدة .ويف بدايــة الثامنيــات ( )1980طلــب قســم النقــل االمريــي
( )Dept. of transportationبتنظيــم ذلــك األمــر ،عــى أن يحتــوي رقــم هويــة املركبــة( )VINعــى  17رمــز ،وكل
رمــز يــدل عــى معلومــة مــا متفــق عليهــا .وهــذا مــا أدى إىل إنشــاء نظــام رقــم هويــة املركبــة ملعظــم مص ّنعــي
املركبــات كــا هــو معــروف اليــوم.
وبذلــك ميكــن وضــع رقــم مميــز لــكل ســيارة معينــة تخــرج مــن خــط اإلنتــاج خاصــة بــأي مص ّنــع يف أي مــكان بالعــامل.
ويف منتصــف الثامنينــات ( )1980قــام قســم النقــل بوضــع قوانــن ملنــع رسقــة املركبــات اآلليــة وقــد تــي ذلــك العديــد
مــن القوانــن .ســنة  1987موديــات الســيارات املعرضــة أكــر للرسقــة يجــب أن يكــون  14-12مــن أجزائهــا الرئيســية
معلمــة برقــم تعريفــي لهــا .ســنة ( )1994تــم إضافــة مركبــات الركــوب متعــددة األغـراض والشــاحنات الخفيفــة إىل
القانــون .ســنة 1997أصبــح القانــون يشــمل األجـزاء الرئيســية التاليــة:
•نظام نقل القدرة.
•الصدام األمامي والخلفي.
•املحرك.
•غطاء املحرك.
•الباب األمين واأليرس.
•الباب املنزلق للمنطقة الركاب.
•الرفارف االمامية.
•صندوق التحميل لشاحنات.
•األبواب الخلفية
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كيفية التعرف عىل موقع رقم الهيكل:
ان موقــع تواجــد رقــم هيــكل املركبــة بالســيارة يختلــف مــن مركبــة اىل أخــرى وذلــك بحســب ســنة الصنــع والصانــع
واملوديــل ،ولكــن يوجــد هنــاك بعــض األماكــن املشــركة لهــذه املواقــع .وقــد يكــون مكتــوب عــى صفيحــة رقيقــة مــن
األملنيــوم أو عــى شــكل لوحــة أو عــى شــكل ترميــز عمــودي ( )Bar Codeأو يكــون مصبــوب أو مطبــوع عــى القطعة
نفســها مثــل املحــرك وخالفــه .وفيــا يــي قامئــة باألماكــن التــي قــد يتواجــد بهــا:
•الصاج الخلفي لغرفة املحرك
•التجويف الداخيل للعجلة اليرسى
•إطار تثبيت املشع
•عند زاوية الزجاج األمامي للجهة اليرسى
•الباب أو قائم الباب جهة القائد أو جهة الراكب
•كتاب اإلرشادات والصيانة للسيارة
•مقدمة املحرك
أما بالنسبة للسيارات الحديثة فيكون وضع رقم الهيكل يف األماكن التالية:
 oعند زاوية الزجاج األمامي للجهة اليرسى
 oباب أو قائم باب السائق
 oالصاج الخلفي لغرفة املحرك

كيفية التعرف عىل رموز الهيكل:
يقســم رقــم الهيــكل اىل  17خانــة (تبــدأ مــن اليســار إىل اليمــن) يف كل خانــة يوجــد رقــم أو حــرف لــه داللتــه متفــق
عليهــا ومتّبعــة مــن معظــم الــركات املص ّنعــة للســيارات .وميكــن تقســيم رقــم هيــكل الســيارة إىل أربعــة أج ـزاء
وهــي:
 .1التعريف بالصانع ()WMI
 .2وصف املركبة ()VDS
 .3رقم التأكد ()Check Digit
 .4التعريف باملركبة ()VDS
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الجــزء األول :الــدال عــى املص ّنــع عامليـاً ( )World Manufacturer Identifier- WMIوهــو يحتــل الثــاث خانــات
األوىل وترمــز كل خانــة مــن هــذا الخانــات الثالثــة عــى مــا يــي:
•الرمــز الــدال عــى البلــد املصنــع للمركبــة ،حيــث تخصــص مجموعــة مــن األرقــام او الحــروف حســب توزيــع
جغـرايف معــن لتغطيــة جميــع الــدول (أفريقيــا ،أســيا ،أوربــا ،أمريــكا الشــالية ،أسـراليا ونيوزيلنــدا ،أمريــكا
الجنوبيــة) .ويتــم تحديــد رمــز املص ّنــع عامليـاً كــا يظهــر يف الجــدول التــايل للرمــوز املخصصــة لــكل دولــة:
أفريقيا ()AFRICA
أسيا ()ASIA
أوربا ()EUROPE
أمريكا الشاملية ()NORTH AMERICA
أسرتاليا ونيوزيلندا ()OCEANIA
أمريكا الجنوبية ()SOUTH AMERICA

A, B, C, D, E, F, G, H
J, K, L, M, N, P, R
S, T, U, V, W, X, Y, Z
1, 2, 3, 4, 5
6, 7
8, 9, 0

مثال :أمريكا ( 1أو  ،)4كندا ( ،)2املكسيك ( ،)3اليابان ( ،)jكوريا ( ،)kانجلرتا ( ،)Sأملانيا ( ،)Wإيطاليا (.)Z
 .1الرمــز الــدال عــى الرشكــة املصنعــة مثــال :أودي ( ،)Aيب أم دابليــو ( ،)Bبويــك ( ،)4كاديــاك ( ،)6شــيفروليه (،)1
كريســلري ( ،)Cدودج ( ،)Bفــورد ( ،)Fجــي أم كنــدا ( ،)7جيـرال موتــورز ( ،)Gهونــدا ( ،)Hجاكــور ( ،)Aلينكــون (،)L
مرســيدس بنــز ( ،)Dمريكــوري ( ،)Mنيســان ( ،)Nأولدزموبيــل ( ،)3بونتيــاك ( 2أو  ،)5تويوتــا (.)T
أ -الرمــز الــدال عــى نــوع املركبــة أو قســم التصنيــع ،هــذا الرقــم يعطــى مــن ِقبــل الجهــة املســئولة مــن بلــد
الصنــع ،أو تعريــف يخــص لجهــة حكوميــة أو منظمــة مســئولة .يف حالــة أن الصانــع ينتــج أقــل مــن  500مركبــة
يف العــام ،يتــم الرتميــز لهــا برقــم ( )9يف هــذه الخانــة.
الجــزء الثــاين :الــدال عــى وصــف املركبــة ( ،)Vehicle Descriptor Section- VDSوهــو يحتــل الخانــات مــن  4إىل .8
ويســتخدم مــن املص ّنــع لتعريــف صفــات املركبــة مثــل شــكل الجســم ،نــوع املحــرك ،املوديــل ...الــخ .ويختلــف ترتيــب
بيانــات هــذا الجــزء بحســب مواصفــات الرشكــة املصنعة.
ب -رمــز تصنيــف هيــكل املركبــة مــن حيــث عــدد األبــواب ،ونــوع القيــادة املركبــة ســواء كان دفــع رباعــي او
ثنــايئ.
ت -رمــز نــوع املحــرك املســتخدم يف املركبــة ،ويتعلــق هــذا الرمــز بالرشكــة املصنعــة وتصنــف كل محــرك برمــز
مــن حيــث الخاصيــة والفئــة.
ث -رمــز اختصــار لتسلســل خــاص باملصنــع ،ولــكل تسلســل لــه رمــز محــدد ليســهل الرجــوع لــه ويســتخدم يف
الرقــم التعريفــي للهيــكل
ج -الرمــز املخصــص لتحديــد أنظمــة الســامة ،مثــل نظــام الفرامــل املســتخدم وأنظمــة الســامة مثــل نظــام
االكيــاس الهوائيــة.
ح -الرمز الدال عىل خط اإلنتاج ،وذلك لتحديد فئة املركبة.
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الجــزء الثالــث :وتحتــوي عــى خانــة واحــدة وترمــز لرقــم التأكــد ( )Check Digitوغالبــا مــا يُســتخدم األرقــام
مــن صفــر اىل  9للرتميــز ،ويســتخدم الحــرف  Xبديــل عــن الرقــم  10حيــث ان هــذه الخانــة ال تتقبــل ســوى رمــز
واحــد .وهــو خاصــة بالرشكــة الصانعــة فقــط .وبــدأ يظهــر رمــز التأكــد يف رقــم هيــكل املركبــة يف موديــل الســيارات
1981م (عندهــا بــدء العمــل بطريقــة  17رمــز) ولهــذا لــن يكــون رقــم الهويــة لســيارتني متشــابه خــال فــرة 30
ســنة .والغــرض مــن رقــم التأكــد هــو التأكــد مــن دقــة كتابــة رقــم الهيــكل للســيارة ،ويتــم حســابه بطريقــة خاصــة
باســتخدام ال  16رمــز اآلخريــن املحدديــن مــن ِقبــل الصانــع.
الجــزء الرابــع :الخــاص بتعريــف املركبــة ( )Vehicle Identifier Section. - VISويحتــوي عــى الخانــات الثامنيــة
األخــرة مــن الرقــم التعريفــي للهيــكل ،وترمــز هــذه الخانــات اىل مــا يــي:
أ - -يدل عىل سنة الصنع ( ،)Model year or Year Code- YCويرمز بها بحروف او ارقام

 - 11الرمــز الخــاص مبوقــع تجميــع املركبــة وهــو يحــدد الدولــة التــي يوجــد بهــا املص ّنــع ،ويتــم تحديــد هــذه الرمــوز
مــن قبــل الرشكــة املصنعــة وبحســب عــدد مصانعهــا ومواقعهــا.
مــن  12إىل  13-هــو الرمــز املرتبــط مــع الرقــم التسلســي للســيارة ويعتــر الجــزء الثــاين مــن تعريــف املص ّنــع فيمكــن
أن يكونــا أمــا رقــم أو حــرف.
من  14إىل - 17هو رقم تسلسل املركبة يف خط اإلنتاج.
 )4الجهة اليمنى من مقدمة املركبة:
خالل هذه املرحلة يتم اتباع نفس الخطوات املتبعة يف عملية الفحص الخاصة يف الجهة اليرسى للمركبة.
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 )5مقعد الراكب االمامي:
من خالل الجلوس يف مقعد الراكب االمامي يتم فحص كل من:
•حركة املقعد بجميع اتجاهاته ،ومسند الرأس.
•التأكد من فعالية حزام األمان كام تم سابقا مع جهة قائد املركبة.
•التأكد من عدد االكياس الهوائية.
•التأكد من سالمة الحالة العامة لألجزاء الداخلية ،ما إذا كان بها ارضار سابقة او مستهلكة.
 )6الجهة اليمنى للمركبة:
يتطلــب خــال هــذه املرحلــة التأكــد مــن ســامة الهيــكل الجانبــي للمركبــة مــن أي ارضار او عيــوب ليــس لهــا عالقــة
بالحــادث .كــا يتــم التأكــد مــن أنظمــة الســامة يف املقعــد الخلفــي وذلــك بالفحــص عــى كل مــن ح ـزام األمــان،
مســند الــرأس ،واالكيــاس الهوائيــة مــع تحديــد عددهــا ان وجــدة وذلــك بحــس نــوع املركبــة.
 )7الركن الخلفي األمين:
يتم فحص العجالت كام تم اتباعه سابقاً ،والتأكد من سالمة األجزاء الخارجية.
 )8الجهة الخلفية للمركبة:
مــن هــذه املنطقــة يتســنى للمقيــم تحديــد فئــة املركبــة ،ومــن ثــم يتــم التأكــد مــن ســامة املصابيــح الخلفيــة
والزجــاج الخلفــي مــن أي كســور .كــا يتــم التأكــد مــن حيــز التخزيــن يف املركبــة (الشــنطة) مــا إذا كان يتوفــر بهــا
الرافعــة (العفريتــة) والعجــل االحتياطــي ،ويطبــق عليــه نفــس القياســات املتبعــة ســابقا .ويتطلــب التأكــد مــن ســامة
املصــد الخلفــي وغطــاء الشــنطة مــن أي ارضار او عيــوب.
 )9الركن الخلفي األيرس:
ينطبق عليها نفس الخطوات املتبعة عىل الركن األمين.
 )10الجهة اليرسى للمركبة:
يتبع ما تم العمل عليه يف الجهة اليمنى .وهنا يتم االنتهاء من عملية الفحص املبديئ للمركبة.
ومــن خــال هــذه املراحــل يتــم اســتيفاء جميــع املعلومــات األساســية والتــي تدعــم مصداقيــة وجــودة التقاريــر
املحــررة يف مراكــز التقديــر ،كــا تــم اعتــاد هــذه املراحــل بحســب أفضــل املامرســات الدوليــة لعمليــة تقييــم االرضار.
وتســعى الهيئــة الســعودية للمقيمــن املعتمديــن بالرقــي والتميــز يف مجــال تقديــر ارضار املركبــات وذلــك بتطبيــق
املعايــر الدوليــة .كــا انهــا اول منظمــة حكوميــة عــى مســتوى العــامل تطبــق النظــام الــدويل لتقديــر ارضار الحــوادث
والخــوض يف التحديــات ومواجهــة العقبــات.
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و) تصوير االرضار
يتطلــب نظــام تقديــر اىل رفــع صــور لــأرضار املركبــة موضحــا بهــا مــدى التلفيــات ومســاحة الــرر املـراد تقديــره ،كام
ان الجهــات املعنيــة تهتــم بهــذا املدخــل ملــا لــه أهميــة لتســهيل عمليــات التعويــض وتحديــد حالــة املركبــة.
ومــن املتطلبــات األساســية يجــب تصويــر لوحــة املركبــة ،والرقــم التعريفــي برقــم الهيــكل لــي تكــون مصاحبــة لصــور
األرضار .ولضــان جــودة الصــورة يجــب مراعــات العوامــل األساســية للتصويــر وال تقتــر الجــودة بنــوع الكام ـرا
املســتخدمة وإمنــا باتبــاع األساســيات والتــي تتضمــن مــا يــي:
أ .اإلضــاءة :وهــي مــن أهــم نقــاط يف التصويــر ،قــد تبــدو معقــدة ولكنهــا معادلــة ســهلة .فيجــب التأكــد مــن املــكان
الــذي يتــم بــه عمليــة تصويــر املركبــة بــه اضــاءة كافيــة .حيــث إن أفضــل إضــاءة للتصويــر هــي إضــاءة الشــمس
الطبيعيــة الغــر املبــارشة ،ولصعوبــة توفــر هــذه الخاصيــة اثنــاء فــرة العمــل فقــد توفــر يف مراكــز التقديــر اإلضــاءة
الكافيــة والتــي تحــايك نفــس درجــة الســطوع الطبيعــي .ويجــب عــدم التعــرض لإلضــاءة الخفيفــة او اإلضــاءة املســلطة
مبــارشة عــى الجســم املرغــوب تصويــره ،ألنهــا مــن مســببات تشــكيل الظــل ومــا تــؤدي اىل عــدم ضهــور االرضار
بالشــكل الســليم او عــدم ضهــور االرضار البســيطة .كــا ان مقــدار قــوة اإلضــاءة تأثــر عــى جــودة الصــورة وعــى
ألوانهــا وأبعادهــا ،لذلــك يتطلــب االبتعــاد مــن االماكــن املظلمــة.

ب .الزاويــة :يتطلــب اختيــار الزاويــة املناســبة التــي توضــح مــدى الــرر بشــكل جيــد والتــي ميكــن ان يحــدد بهــا
ابعــاد الــرر ســواء كان الــرر بســيط او كبــر .كــا يجــب التأكــد مــن اســتواء الصــورة بشــكل افقــي للجــزء املـراد
تصويــره وان ال يكــون هنــاك انحـراف بالصــورة .ويعتمــد ذلــك عــى يــد املصــور والزاويــة التــي يســتخدمها اللتقــاط
الصــورة .ميكــن تعديــل امليــان مــن خــا الضبــط الخــاص بالكامــرا بعــد التصويــر ولكــن األفضــل الرتكيــز وقــت
االلتقــاط ألن يف بعــض الحــاالت محاولــة إعــادة التــوازن للصــورة يفقدنــا جــزء منهــا.
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•ثبــات اليــد :ينبغــي اثنــاء التقــاط الصــورة ان تكــون اليــد ثابتــه دون اهت ـزاز او حركــة وذلــك لضــان
جــودة الصــورة ،فعنــد حركــة اليــد اثنــاء التقــاط الصــورة ينتــج عنهــا عــدم وضــوح األج ـزاء امل ـراد توثيقهــا.

2.0

تقييم االضرار بما يتناسب مع معايير اإلصالح

وتهــدف هــذا املعايــر إىل خلــق مســتوى محــدد مــن الســلوك الفنــي واألخالقــي ليتــم تطبيقــه داخــل اململكــة العربيــة
الســعودية ،ويكــون معيــار الكفــاءة لتطبيــق التطــورات التقنيــة يف الســوق مــع منــو صناعــة الســيارات .ومــن املتوقــع
أن هــذا ســوف يقلــل مــن فــرص الفســاد واإلجـراءات الروتينيــة الطويلــة.
كــا ان التوجيهــات الــواردة يف هــذا املعايــر قابلــة للتطبيــق عــى قــدم املســاواة يف مجــال التقديــر التــي تــدار
باســتخدام برنامــج تقديــر اإللكــروين .وهــذا التوجــه ُيكــن تقديــر ارضار حــوادث املركبــات يف اململكــة العربيــة
الســعودية مــن التعامــل مــع التقــدم الرسيــع يف تكنولوجيــا الســيارات بأمــان ،وإدارة العديــد مــن اآلثــار املرتتبــة
عــى ذلــك ،مــا يــؤدي إىل إنشــاء بنيــة تحتيــة متطــورة يف مجــال تقديــر وإصــاح الســيارات لتناســب مكانــة اململكــة
العربيــة الســعودية بــن الــدول املتقدمــة يف مجــال مهنــة تقديــر ارضار حــوادث املركبــات
2
1

نطاق العمل

تقتــر هــذه املواصفــات للمعايــر املتطلبــه إلصــاح املركبــات التــي تــم تصميمهــا وبناؤهــا لنقــل الــركاب (مــا ال يزيــد
عــى مثانيــة مقاعــد باإلضافــة إىل مقعــد الســائق) ،واملركبــات التجارية.
تحــدد املواصفــات واملعايــر املتطلبــه الالزمــة لعمليــة تقييــم أرضار حــوادث املركبــات بشــكل أمــن وفعــال ،مبــا يف
ذلــك:
أ) إعداد التقارير يف مرحلة ما بعد الحوادث وإخطار الخسارة.
ب) تقييم املركبات.
ج) عملية تقييم األرضار.
د) إجراءات التعويض بعد حادث.
ه) املركبات ذات التكلفة املرتفعة والخسارة الكلية او التالفة.
و) السالمة يف مرحلة ما بعد اإلصالح وجودة الفحص.
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كــا ان هــذه الــروط قابلــة للتطبيــق يف مجــال إصــاح املركبــات وتــم وضــع التعاريــف لتطويــر اطــار عمــل يســاعد
يف عمليــة إتخــاذ القـرار األمــن والصحيــح مــن ناحيــة إدارة مطالبــات اإلصــاح مــا يســهم يف تطويــر مجــال تقديــر
وإصــاح املركبــات يف اململكــة العربيــة الســعودية .وال يــزال هنــاك مجــال يف تطويــر املعايــر مبــا يتناســب مــع
التطــورات والتغ ـرات عــى ســوق العمــل يف مراحــل الحقــة.
2
2

تعريفات

يتطلــب عــى املقــدر االخــذ بعــن االعتبــار االمــور التاليــة ملــا فيهــا مــن اهميــة ومصلحــه لــكل مــن مهنيــة املقــدر
والعميــل يف حــد ســواء ،وتعتــر هــذه التعريفــات مــن اساســيات ومبــادئ علــم تقييــم االرضار:
1.غــر صالحــة لالســتخدام عــى الطــرق – وهــي مركبــة تشــكل حالــة خطــر عــى الــركاب وغريهــم مــن
املجتمــع يف حــال تــم قيادتهــا عــى الطريــق العــام .ويشــمل اإلطــارات الباليــة ،أو بعــض األجـزاء الحــادة يف
هيــكل املركبــة مــن حــوادث ســابقة ،وأيضــا األرضار التــي لحقــت يف نظــام التوجيــه أو نظــام املكابــح ،وتــرب
الســوائل التــي ميكــن أن تهــدد ســامة أســطح الطــرق ،أو الــرر املحتمــل أن يــؤدي إىل حــرق املركبــة .
2.مكونــات ميكــن إعــادة اســتخدامها – ويقصــد بهــا املكونــات التــي ضمــن املنطقــة املتــررة مــن الحــادث
ويســتثنى منهــا أنظمــة الحاميــة اإلضافيــة (مبــا فيهــا الوســائد الهوائيــة وأحزمــة األمــان) ومناطــق لحــام
هيــكل املركبــة األســايس والبطاريــات ومكثفــات الليثــوم واأليــون.
3.البيانــات الفنيــة املناســبة – وهــي البيانــات التــي مــن املمكــن أن تكــون ليســت خاصــة بنــوع مركبــة معينــه
(حيــث هــذا غــر متوفــر) ولكــن ميكــن أن يثبــت مــن الناحيــة الفنيــة لتكــون قابلــة للتطبيــق لعمليــة
اإلصــاح التــي يجــري العمــل عليهــا ،ومــن األمثلــة عــى ذلــك املعلومــات الفنيــة مــن الرشكــة املصنعــة
للطــاء ،أو مصنيعــي القطــع األصليــة ،أو رشكات معــدات وأدوات اإلصــاح .
4.بيانــات فنيــة محــددة – وهــي معلومــات إصــاح تــم تطويرهــا ومتاحــة مــن قبــل الرشكــة املصنعــة للســيارة
أو منظمــة أبحــاث معــرف بهــا والتــي تتوافــق مــع تصميــم أو معايــر األداء مــن مصنــع املركبــة.
5.األرضار الطفيفة  -ويقصد بها األرضار التي :
•مل تؤثر سلبا عىل سالمة هيكل املركبة ومجرد إصالحات طالء طفيفة.
•مل تتسبب يف عمل نظام الوسائد الهوائية أو أنظمة غلق أحزمة األمان.
•مل متس محيط أو منطقة خزان الوقود.
•مل تؤثــر عــى نظــام تخزيــن الطاقــة العاليــة للســيارات الكهربائيــة ،مقصــورة املحــرك والتربيــد أو
التكييــف أو عــى نظــام الوقــود البديــل يف الســيارات الهجينــة.
•مل يتسبب الرضر يف شقوق وكسور الزجاج االمامي للسيارة.
•مل يسبب أي رضر لنظام التوجيه والتعليق للسيارة .
مالحظــة :يشــمل هــذا التصنيــف األج ـزاء الخارجيــة مــن مقدمــة هيــكل املركبــة (مبــا يف ذلــك الواجهــة األماميــة،
املصابيــح األماميــة ،املصــدات ،غــاف العجــات ،الرفــارف ،الشــبك األمامــي أو غطــاء املحــرك) والتــي ال تؤثــر ســلبا عــى
مســتوى أمــان جســم املركبــة واألرضارا التــي ال تؤثرعــى ســامة املشــاة.
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6.أرضار هيكل املركبة  -وهي األرضار التي تتطلب اىل العمليات التالية:
•إصــاح الهيــكل الخارجــي أو اإلســتبدال الــذي يحتــاج لعمليــة التســخني ،أو األرضار التــي تتســبب يف
رضر أكــر مــن جــزء جـراء إمتــداد الصدمــة.
•ارضار الحوادث التي تتسبب يف عمل نظام الوسائد الهوائية.
•األرضار التي تلحق مبحيط أو خزان الوقود.
•األرضار التــي تلحــق بالنظــام الكهربــايئ عــايل التيــار أو منطقــة املحــرك أو نظــام التربيــد والتكييــف أو
بنظــام تحويــل الوقــود يف ســيارة الهجينــة.
7.غــر قابــل لإلصــاح – األرضار التــي ينتــج عنهــا عــدم إمكانيــة إســرجاع حالــة الســيارة كــا كانــت عليــه قبــل
الحــادث .حيــث مــن املتوقــع أن ال تعمــل بشــكل صحيــح مــا قــد يؤثــر عــى أنظمــة الســامة وينتــج عنهــا
خطــر عــى املجتمــع .
8.الجهــد العــايل  /الطاقــة العاليــة واملحــركات البديلــة – وينطبــق هــذا عــى املركبــات التــي تحتــوي عــى
محــرك كهربــايئ يتلقــي الطاقــة مــن بطاريــة ويبلــغ حجــم انتاجهــا مــا يزيــد عــن  12فولــت ،كــا تشــتمل
عــى املركبــات ذات مكثفــات الطاقــة العاليــة ،ومحــركات االحـراق الداخــي التــي تعتمــد عــى نظــام وقــود
الهيدروجــن أو التــي تعمــل عــى الغــاز الطبيعــي.
9.رضــاء العمــاء  -يتطلــب أن يتــم التوقيــع مــن قبــل املالــك أوالســائق عــى وثيقــة اصــاح املركبــة ،يؤكــد
بهــا ان املركبــة تــم إصالحهــا و أنــه رايض عــن مســتوى اإلصــاح ،والتــي ال تبطــل حقوقــه كمســتهلك وفقــا
لقوانــن اململكــة العربيــة الســعودية .وهــذا مبثابــة تأكيــد إىل رشكــة التأمــن (أو غريهــا مــن طــرف ثالــث
يدفــع إلصــاح رضر الحــادث) أن العمــل قــد تــم تنفيــذه.
	10.التقديــر حســب الــرأي والخــرة  -وهــذا مــا يـراه املقــدر مناســبا لبعــض اعــال اإلصــاح التــي ال يوجــد لهــا
جــدول اوقــات إصــاح معتمــد مثــل ســمكرة و لحــام بعــض األجـزاء.
	11.الضوضــاء و أصــوات اإلهتـزاز – ويقصــد بهــا أي مــن األصــوات الغــر طبيعيــة مثــل (الــررصة ،والخشخشــة)
واالهتـزاز مــن خــال جســم الســيارة .ولقــد وضــع مهندســن تصنيــع املركبــة العديــد مــن الحلــول املتطــورة
للحــد مــن هــذه الضوضــاء ملركبــة ذات جــودة أعــى ،وعندمــا يتــم اإلصــاح بشــكل غــر صحيــح ميكــن أن
يــؤدي إىل كميــة كبــرة مــن االســتياء لــدى املســتهلك عنــد ســاع هــذه األصــوات.
ومــن االمثلــه عــى ذالــك وجــود بعــض البطانــات الداخليــة لهيــكل املركبــة والتــي بدورهــا تقــوم عــى
امتصــاص وخفــض معــدل الضوضــاء يف الهيــكل نتيجــة تأثــر الحركــة الدينميكيــة للهــواء اثنــاء ســر املركبــة.
	12.فحــص الجــودة  -يشــر إىل التفتيــش بعــد إصــاح الســيارة مــن قبــل فريــق مــدرب ومؤهــل بشــكل مناســب
للتأكــد مــن أن إصــاح الســيارة صحيــح ومطابــق ملواصفــات اإلصــاح وأن جميــع أنظمــة الســامة تعمــل
كــا يجــب.
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3.0
3
1

أساسيات تقييم ٌ
كل من حالة المركبة واألضرار

عملية التقدير

تقديــر ارضار املركبــة يجــب أن يتــم مــن خــال طريقــة منطقيــة و منهجيــة .مــع إســتخدام العــدد و األدوات املناســبة
والرجــوع للمعلومــات واملواصفــات الفنيــة املناســبة والصحيحــة .يجــب أن يحتــوى التقديــر عــى وصــف واضــح
وصــور ملنطقــة الــرر ونقطــة اإلصطــدام وتأثــر الصدمــة عــى املركبــة .كــا يتطلــب التقديــر ان يحتــوي عــى
البيانــات التاليــة:
أ -تحديد واضح لكل القطع واألجزاء التي يتوجب إستبدالها .
ب -تحديد واضح لكل القطع والألجزاء التي سيتم إصالحها .
ج -تحديد واضح لكل القطع الغري أصلية أو املستعملة التي ستستخدم يف اإلصالح.
د -تحديد واضح لعمليات سحب الهيكل ونوع املعدات املستخدمة يف ذلك .
ه -تحديد واضح للعمليات امليكانيكية املتعلقة باألصالح و املتضمنة :
و -فك وتركيب أو تغيرياملحرك أو ناقل الحركة.
ز -فك و تركيب أو تغيريأجزاك نظام التوجيه.
ح -فك و تركيب أو تغيريأنظمة املكابح .
ط -فك و تركيب أو تغيريأنظمة الوقود أو خزان املوقود.
ي -عمليات العجالت أو وزن العجالت.
ك -العميات يف األنظمة الكهربائية ذات الجهد العايل أو أنظمة الوقود البديلة.
•تحديــد واضــح لــكل العمليــات املرتبطــة بأنظمــة الســامة اإلضافيــة مثــل (الوســائد الهوائيــة ،حركــة
املقاعــد وأحزمــة الســامة).
•تحديد واضح للون املركبة ونوع الطالء.
ويتطلب ذكر األمور التالية وذلك بحسب الحاجة:
•التحكم باملواد اإلستهالكية التي ميكن أن تستخدم ألكرث من مرة برشط أنها سارية الصالحية.
•العمليات التي لها عالقة مبقاومة الصداء.
•القياسات املأخوذة ملعرفة التغريات يف هيكل املركبة .
•السوائل املستبدلة .
•عمليات الطالء والدهان بحسب نوع الهيكل :
 oطالء األجزاء الجديدة .
 oإعادة طالء األجزاء التي تم تصليحها .
 oطالء أجزاء إضافية لتطابق اللون .
 oالتلميع.
•عملية تفريغ وإعادة تعبئة الغازات الخاصة بالتربيد بحسب النوع والكمية.
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وميكن أن يشمل عىل بعض املعلومات اإلضافية والتي بدورها تدعم جودة التقرير:
1.تكلفة معقولة لفحص األنظمة الكهربائية .
2.تكاليف نقل املركبات الغري قابلة للقيادة .
3.التكاليف املعقولة لتنظيف املركبة من الداخل والخارج إذا كانت ضمن متطلبات اإلصالح.
4.التكاليف املعقولة لعمل فحص جودة ما بعد االصالح.

4.0
4
1

آلية االعتراض

من يحق له االعرتاض

• مالك املركبة أو من يفوضه
• الطرف املسؤول عن التعويض أو من يفوضه
4
2

متى يتم االعرتاض

• عند اختالف هيئة املركبة عن صور الحادث وما ينتج عن ذلك من قرارات تؤدي لالعرتاض
• يف حال عدم رضاء أي طرف عىل نتائج التقييم (قطع غيار – اجور اصالح)
• يف حال تم احتساب املركبة خسارة كلية ام ال
• يف حال االعرتاض عىل تحديد أبعاد الحادث والقطع املترضرة
• التأخري يف اصدار التقرير
• االعرتاض عىل تثمني قيمة املركبة السوقية قبل وبعد (املعارض)
4
3

قنوات فتح االعرتاض

يتم توجيه املستفيد لفتح الطلب عن طريق أحد الوسائل أدناه:
• موقع تقدير االلكرتوين Taqdeer.sa
• االتصال خدمة عمالء تقدير عىل الرقم ()920000460
• رفع الشكوى يف قسم خدمة العمالء داخل مركز التقدير
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4
4

مستويات االجراء

 .1املســتوى األول :يقــوم العميــل برفــع الطلــب عــن طريــق القنــوات املوضحــة أعــاه ،ويُرســل الطلــب الكرتونيــا
للمركــز الــذي أصــدر تقريــر التقديــر ملراجعتــه ودراســة الحالــة
 .2املســتوى الثــاين :يقــوم املركــز بإبــاغ العميــل بنتيجــة االعـراض ويف حــال عــدم قبــول مقــدم الطلــب للتقديــر يتــم
إحالــة الحالــة إىل مركــز االعرتاضــات
4
5

تحديد االرضار واألعامل املرتتبة عليها

خــال هــذه املرحلــة يتطلــب تحديــد منطقــة الــرر الخاصــة بالحــادث وتحديــد ابعــاد الحــادث ابتــداء مــن وانتهــاء
اىل .ويشــمل هــذا التحديــد كل مــن االعــال التاليــة:
•اعــال الدهــان ،بســبب الزمــن والعوامــل الطبيعيــة ليــس مــن املمكــن مطابقــة اللــون متامــا يف املناطــق
التــي تــم فيهــا اإلصــاح مــع لــون املركبــة الحــايل وســيكون هنــاك إختــاف يف اللــون بــن األجـزاء املطليــة
حديثــا واألجــزاء القدميــة ،ويجــب ابــاغ العميــل بأنــه ســوف يســتخدم درجــة اللــون التــي تطابــق
مواصفــات املركبــة األصليــه .كــا ان مواصفــات اإلصــاح يجــب أن تســتعيد شــكل ولــون املركبــة بشــكل
يتطابــق مــع املواصفــات املصنعيــة .ولهــذا يتطلــب توســعة نطــاق الدهــان لــي تبلــغ األجــزاء الغــر
متــررة وذلــك لضــان عمليــة تداخــل اللــون القديــم مــع الجديــد وال يؤثــر عــى املظهــر النهــايئ مبــا
يتطابــق مــع لــون املركبــة مــا قبــل الحــادث.
أعــال ســمكرة ،ويرتتــب يف هــذه املرحلــة تحديــد اجـزاء الهيــكل املتــررة واليــة التعامــل معهــا يف عمليــة اإلصــاح،
وذلــك مــن حيــث تغــر القطعــة او إصالحهــا .ويف حالــة التغيــر يتطلــب تحديــد نــوع القطعــة مــن حيــث نســبة
االســتهالك .ويرتتــب عــى هــذا التصنيــف لقطــع الغيــار مــا يــي:
تصنيف حطام املركبات
يصنف حطام املركبات إىل أربع فئات من حيث التعامل واالشرتاطات وفق االيت:
الفئة(أ) هالك كيل (إتالف كيل):
هــي املركبــة التــي تعــرض لــرر كبــر يف هيكلهــا الداخــي والخارجــي بشــكل تــام كالحريــق أو الغــرق وال ميكــن
إصالحهــا وال االســتفادة مــن أي قطعــة داخليــة كهربائيــة أو ميكانيكيــة ،ويتــم اتــاف املركبــة بالكامــل
الفئة (ب) :ال ميكن إصالحها نتيجة الرضر (تلف هيكل):
هــي املركبــة التــي تعرضــت لــرر كبــر يف الهيــكل االســايس أو /الجســم الخارجــي للمركبــة وال ميكــن إعــادة إصالحهــا
بشــكل ســليم بحســب متطلبــات الرشكــة املصنعــة للمركبــة ،ويف هــذه الفئــة مــن الحطــام ميكــن االســتفادة مــن
القطــع امليكانيكيــة والكهربائيــة دون الهيــكل (تشــليح) ويتــم إتــاف الهيــكل بالكامــل
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الفئة (ج) :مكلفة:
هــي املركبــة التــي ميكــن إصالحهــا ولكــن تكلفــة اإلصــاح شــاملة االجــور والقطــع تتجــاوز ( )50%مــن القيمــة
الســوقية للمركبــة قبــل الــرر.
الفئة (د) :الرتاثية أو النادرة:
هــي املركبــة التــي تعرضــت ألرضار قابلــة لإلصــاح ،ولكــن يرتتــب عــى إعادتهــا لحالتهــا الســابقة تكاليــف إضافيــة
لعمليــة االصــاح والتــي تشــمل (عــدم توفــر القطــع تقنيــة خاصــة فنيــة لإلصــاح ،والتنقــات) لهــذه املركبــة وذلــك
نتيجــة نــدرة املركبــة أوســنة صنعهــا وفئتهــا ،ويف هــذه الفئــة يتــم التعامــل معهــا كــا يتــم التعامــل مــع الفئــة(ج)
قيمة أجور اليد(اإلصالح)وتسعرية القطع
تعتمــد عمليــة احتســاب أجــور اليــد العاملــة عــى متوســط االجــور العامــة لــدي مراكــز اإلصــاح ،وتكــون تســعرية
قطــع الغيــار بقيمــة القطــع األصليــة مبــا يتوافــق مــع الســعر املتــداول يف الســوق شــامل للخصــم املعطــى للمســتهلكني
األفـراد يف الســوق الســعودي مبــا يضمــن جــودة وســامة املركبــة بعــد االصــاح ويتوافــق مــع معايــر املصنــع.
ويجب استبدال القطعة املترضرة يف حال كان إصالحها يؤثر عىل االعتبارات االساسية التالية:
1.سالمة الركاب.
2.أنظمة السالمة والحامية يف املركبة.
3.القطع التي ال ميكن اعادتها لحالتها األصلية المتصاص الرضر.
4.تغري أبعاد وخواص القطعة يف حال إصالحها.
معايري اختيار القطع
أوال :يتم احتساب القطع املترضرة بنسبة ( )100%من قيمة القطع األصلية يف الحاالت التالية:
أ .إذا مل يتم عىل القطعة املترضرة أي إصالح سابق بجودة متدنية.
ب .عدم وجود أي رضر سابق عىل أي جزء من القطعة متعلق برضر.
ثانيا :يتم تعويض املترضر بنسبة ( )75%من قيمة القطع يف الحاالت التالية:
أ .يف حــال تــرر القطعــة يســتدعي اســتبدالها مــع وجــود أرضار ســابقة طفيفــة عــى نفــس القطعــة نتيجــة رضر
ســابق بحجــم أقــل مــن ( )25%مــن أبعــاد القطعــة املتــررة ومل يتــم إصالحهــا أو تــم إصالحهــا بجــودة رديئــة.
ثالثا :يتم تعويض املترضر بنسبة ( )50%من قيمة القطع االصلية يف الحالت التالية:
ب .يف حــال تــرر قطعــة يســتدعي اســتبدالها مــع وجــود أرضار ســابقة عــى نفــس القطعــة نتيجــة رضر ســابق
بحجــم اقــل مــن ( )50%وأكــر مــن ( )25%مــن ابعادهــا ومل يتــم اصالحهــا او تــم اصالحهــا بجــودة رديئــة.
رابعا :يتم تعويض املترضر بنسبة ( )25%من قيمة القطع األصلية يف الحاالت التالية:
أ .يف حالة عدم تواجد القطع املترضرة أثناء التقدير
ب .إذا كانت القطع املترضرة غري اصليه.
ج .يف حــال تــرر قطعــة يســتدعي اســتبدالها مــع وجــود ارضار ســابقة عــى نفــس القطعــة نتيجــة رضر ســابق
بحجــم أكــر مــن ( )50%مــن ابعادهــا ومل يتــم إصالحهــا أو تــم إصالحهــا بجــودة رديئــة.
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خامسا :االستثناءات عىل معايري اختيار القطع
•ال يتم تعويض املترضر إذا ثبت عدم قيامة باإلصالح او التغري بحسب التقارير السابقة.
•إذا ســبق تعويــض الــرر بقيمــة اصــاح القطعــة والــرر الجديــد يســتدعي اســتبدالها وكان اإلصــاح
بجــودة رديئــة فيتــم يف هــذه الحالــة خصــم قيمــة أجــور اإلصــاح الســابق.
•يف حال وجود رضر قديم يستدعي استبدال القطعة والرضر الجديد طفيف يكتفي بأجور اليد فقط.
•إذا ســبق تعويــض قيمــة القطعــة واكتفــى املتــرر بإصالحهــا فيتــم يف هــذه الحالــة احتســاب أجــور اليــد
فقــط دون النظــر لحالــة القطعــة.
•إذا كانــت القطعــة غــر اصليــة وعليهــا إصالحــات ســابقة بجــودة متدنيــة او تــررت بحــادث ســابق فيتــم
يف هــذه الحالــة احتســاب أجــور اإلصــاح فقــط.
•يســتثنى مــن البنــد الثالــث فقــرة (أ) يف حالــة إثبــات تــرر القطــع بالصــور وقــت الحــادث يتــم احتســاب
ســعر القطــع بحســب املعايــر املبينــة ببنــود معايــر اختيــار القطــع
•العــوازل وطبقــات الحاميــة مــن العوامــل الجويــة يتــم احتســاب قيمتهــا بحســب متوســط ســعرها بالســوق
السعودي.
•اإلكسســوارات واإلضافــات مــن خــارج الجهــة املصنعــة مبــا ال يتعــارض مــع اشــراطاتها الفنيــة وقوانــن
الجهــات التنظيميــة ،يتطلــب مــن املتــرر تقديــم فاتــورة رضيبيــة بقيمــة اإلضافــات ويتــم احتســاب
ســعرها مبــا ال يتجــاوز قيمــة القطــة األصليــة ويف حــال تعــذر تقديــم إثبــات رشاء يتــم احتســاب ســعر
القطعــة املتــررة بنســبة  25%مــن قيمــة القطعــة األصليــة بحســب رقــم الهيــكل.
•إذا ســبق تعويــض قيمــة قطعــة مــن القطــع املتعلقــة بالســامة يف تقارير ســابقة ومل يقــم املترضر باســتبدالها
وتســبب الــرر الجديــد بــأرضار كبــرة نتيجــة عــدم تغــر القطــع الســابقة فيتــم يف هــذه الحالــة احتســاب
( )50%مــن قيمــة قطــع الغيــار واجــور اليــد دون النظــر لحالــة القطعــة.
معايري تحويل املركبة 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.
•عدم توفر وكيل للمركبة.
•إذا كانــت ســنة صنــع املركبــة أكــر مــن  10ســنوات وتحتــاج اىل اســتبدال قطــع غيــار باســتثناء املركبــات التي
مــن املمكــن إصــاح أرضارهــا دون اســتبدال قطــع رئيســية بحســب االعتبارات األساســية.
ثانياً :يتم احتساب قيمة املركبة باستخدام أسلوب تقييم القيمة السوقية وتعرف بـ:
عــى أنهــا أفضــل ســعر ميكــن تحقيقــه للمركبــة يف حــال بيعهــا قبــل وقــوع الــرر إمــا مــن خــال اتفــاق خــاص أو
مـزاد علنــي أو مناقصــة حســب االقتضــاء ،إذا افرتضنــا وجــود مــا يــي:
1.بائع راغب.
2.بفرتة معقولة للتفاوض حول البيع ،مع مراعاة وضع املركبة وحالة السوق.
•حالة هيكل املركبة قبل الرضر
•عداد املسافات املقطوعة
•حالة املقصورة الداخلية
•الصيانات الدورية
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•ملكية املركبة (فرد – جهات)
•العرض والطلب بالسوق
3.ثبات القيم طوال الفرتة.
4.عرض املركبة يف السوق دون قيود.
ويتــم احتســاب قيمــة املركبــة بعــد وقــوع الــرر يف حــال بيعهــا كحطــام إمــا مــن خــال اتفــاق خــاص أو مـزاد علنــي
بحســب حالــة الســوق والعــرض والطلب.
االعامل الفنية
وتشــمل كل مــن االعــال امليكانيكيــة والكهربائيــة .وقــد تتطلــب املركبــة لعمليــات برمجــة الكرتونيــة وذلــك يف حــال
وجــود ارضار يف األنظمــة االلكرتونيــة وأنظمــة الســامة .ويف بعــض املراحــل فقــد تتطلــب املركبــة لعمليــات فحــص
أكــر دقــة ،وذلــك باســتخدام أجهــزة حديثــة مثــل قيــاس ابعــاد هيــكل املركبــة للتأكــد مــن ســامة الهيــكل .ويتطلــب
اثنــاء تحديــد مــدى ابعــاد الحــادث اخــذ االعتبــارات لألنظمــة الحديثــة يف املركبــة.
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المالحظات:

الثاني

تعريف أنواع هياكل السيارات

يتكــون هيــكل الســيارة مــن عــدة أج ـزاء مجمعــة بطــرق مختلفــة امــا بطريقــة الحــام بأنواعــه او بطريقــة الربــط
باســتخدام براغــي والصواميــل أو براشــيم .ويشــمل هيــكل الســيارات عــى جزئيــن منهــا أساســية والتــي بدورهــا
تدعــم وزن املركبــة وتحــدد نــوع وقــوة صالبــة جســم الســيارة ،والجــزء االخــر هــو القطــع الخارجيــة والتــي تعطــي
املركبــة شــكلها النهــايئ كــا يســتفاد منهــا مــن الناحيــة الفنيــة والهندســية ملقاومــة الديناميكيــة الهوائيــة.
كــا ان جميــع هــذه األجـزاء يتــم تصميمهــا ودمجهــا بطــرق واشــكال مختلفــة بحســب نــوع املركبــة والتــي تدعــم
وســائل الســامة لــكل مــن األشــخاص داخــل وخــارج املركبــة .ويتــم تصنيــع هيــكل املركبــة مــن معــادن ومــواد مختلفة
والتــي تســاعد عــى خفــة وزن املركبــة ،وتوفــر اســتهالك الوقــود ،وإعطــاء أداء اعــى ،ومعامــل امتصــاص للصدمــات.
ومــن خــال هــذا املرحلــة ســوف يتــم التعــرف عــى كل مــن:
 .1أنواع بناء املركبات.
 .2أنواع هيكل املركبات.
 .3أجزاء املركبة الخارجية.
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1.0

أنواع بناء المركبات

يعتمــد تصنيــف املركبــات بحســب نوعيــة وطبيعــة االســتخدام ،ولــكل نــوع مــن تصنيفــات املركبــات تعطــي مدلــول
للمســتهلك عــى اليــة اســتخدام املركبــة مثــل:
•عدد املقاعد واالبواب
•نوع وعزم السيارة ما إذا كانت رياضية او لالستخدام العادي.
•حجم السيارة وما إذا كانت مخصصة للركاب او الحموالت.
•تحديد نوع نظام الدفع باملركبة ثنايئ او رباعي.
ومن هنا سوف يتم التعرف عىل جميع أنواع املركبات املتوفرة للمستهلكني ،وكيفية االستفادة منها.
 )1ســيارات الصغــرة ( ،)Hatchbackوتتميــز هــذه الســيارات بــان حيــز التخزيــن مدمــج مــع كبينــة الــركاب
ويحتســب املنفــذ الخلفــي للســيارة مــن ضمــن األبــواب .وتتوفــر هــذه الســيارات مــن  3و 5أبــواب .وتعــرف هــذه
الفئــة مــن الســيارات بانهــا ســيارات املدينــة فهــي مخصصــة لالســتخدام داخــل املــدن وذلــك لصغــر حجمهــا وســهولة
اســتخدامها .ومــن عيوبهــا ضعــف معــدل الســامة والحاميــة للــركاب داخــل املركبــة.

 )2ســيارات الســيدان – وســيارات الســيدان الفاخــرة ( ،)Sedan – luxury Sedanوتتميــز هــذه الســيارات بانهــا
ســيارات عائليــة ومتوســطة الحجــم .تتمتــع هــذه الســيارات مبقصــورة لخمســة أشــخاص بالغــن وعــرض أكــر.
ويتوفــر بهــا محــركات أقــوى مــن محــركات الســيارة الصغــرة .وتــدرج اغلــب الســيارات الفاخــرة مــن هــذه الفئــة
وذلــك لتناســب حجمهــا مــع االســتخدام داخــل املــدن ورحابــة مقصــورة الــركاب حيــث يســمح بإضافــة العديــد مــن
الوظائــف املميــزة لــرك طابــع الرفاهيــة .ومــن أبــرز مميـزات هــذه الفئــة هــو توفــر جميــع وســائل وأنظمــة الســامة
وتعتــر أكــر امانــا مــن الســيارات الصغــرة
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 )3ســيارات الصالــون ( )Station Wagonوتتصــف هــذه الفئــة بانهــا جامعــة لخصائــص الســيارات الصغــرة وســيارات
الســيدان وتعتــر هــذه الســيارات بانهــا ســيارات عائليــة وذلــك لكــر حجــم مقصــورة الــركاب وتتميــز بــأن حيــز
التخزيــن مدمجــة مــع كبينــة الــركاب .وتتميــز بوســائل الســامة العاليــة وســعة املقصــور حيــث انهــا تكــون مناســبة
ألفـراد العائلــة الكبــرة.

 )4ســيارات الدفــع الرباعــي /الدفــع الرباعــي الرياضيــة ( )Sports/suburban Utility Vehicle – SUVمــن خصائــص
هــذه الفئــة بانهــا مركبــات كبــرة وبهــا خاصيــة القيــادة يف الطــرق الوعــرة والرتابيــة .كــا ميكــن اســتخدامها داخــل
املدينــة وتتميــز بحجــم املحــرك الكبــر .كــا انــه يتوفــر مــن هــذه الفئــة ســيارات دفــع رباعــي ريــايض .وتتصــف هــذه
املركبــات بعــدم ارتفاعهــا بشــكل كبــر .وتتميــز هــذه املركبــات بقــوة العــزم والتامســك بســبب طبيعــة نظــام الدفــع.
وتــرز فعاليــة هــذه الفئــة مــن املركبــات يف الطــرق املعبــدة اثنــاء اســتخدامها عــى املنحــدرات.
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 )5الســيارات الرياضيــة /كوبيــه ( )Sport cars / Coupeتتصــف هــذه الفئــة مــن املركبــات بالطابــع الريــايض ،كــا
تتميــز بقــوة محركاتهــا وقــوة عــزم الدفــع .وغالبــا مــا تكــون هــذه الســيارات مصنعــة مــن مــواد أخــف وزن مثــل
االليــاف الكربونيــة واالملنيــوم .كــا يختلــف نظــام الســامة بهــذه املركبــات وذلــك لطبيعــة اســتخدام هــذه الســيارات.
كــا انهــا تفتقــد خاصيــة الرفاهيــة ،كــا ان مقصــورة الــركاب صغــرة وتتســع لراكبــن فقــط .كــا انــه يوجــد تصنيــف
اخــر لهــذه الفئــة وتدعــى ســيارات الكشــف ( )Convertibleوتتميــز هــذا النــوع مــن الســيارات بقابليــة إزالــة ســقف
الســيارة ،كــا انهــا يف بعــض فأتهــا يكــون هنــاك مقاعــد خلفيــة ولكنهــا ليســت بنفــس رحابــة ســيارات الســيدان.

 )6ســيارات النقــل ( )pickupتســتخدم هــذا النــوع مــن املركبــات لعمليــات نقــل الحمــوالت وتصنــف ضمــن
الشــاحنات الصغــرة .وتتميــز هــذه الســيارات بتحمــل االوزان الثقيلــة كــا ان اغلــب فأتهــا تصمــم لتتســع لشــخصني،
ويتوفــر بعضهــا لتتســع ألربــع ركاب .ويتصــف هــذا النــوع بكــر مســاحة التخزيــن او النقــل .كــا وفــرة بعــض رشكات
الســيارات لهــذه الفئــة خاصيــة الدفــع الرباعــي.
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 )7الســيارات املغلقــة ( )Vanتصنــف هــذه املركبــات مــن ضمــن ســيارات النقــل ولكــن تتميــز بكــر حيــز التخزيــن
كــا انهــا تكــون مغلقــة .ويســتخدم بعــض هــذه املركبــات لنقــل األشــخاص وتتميــز بعــدد املقاعــد حيــث ان املســاحة
الخلفيــة بالكامــل تخصــص للــركاب .وتختلــف موصفــات هــذه الفئــة مــن الســيارات بحســب نــوع االســتخدام الــذي
يحتاجــه العميــل.

 )8الســيارات التجاريــة ( )commercial vehicleوتشــمل هــذه الفئــة تصنيفــات مختلفــة مــن املركبــات مثــل
الشــاحنات بأنواعهــا والباصــات واملركبــات ذات االســتخدام الخــاص .وتتميــز هــذه املركبــات بكــر الحجــم الهيــكل
وتســتخدم محــركات الديــزل ألغلــب فئاتهــا .كــا انهــا تلبــي جميــع االحتياجــات التجاريــة.

2.0

أنواع هيكل المركبات

يعتمــد نــوع هيــكل املركبــة بحســب تصنيــف املركبــة والغــرض مــن اســتخدامها ،وينقســم أنــواع الهيــكل او جســم
املركبــة اىل نوعــن وهــم:
1.الهيكل القاعدي الشاسيه ()Chassis
2.الهيكل املدمج مونوكوك ()Monocoque
هــذان هــا النوعــان الرئيســيان مــن هيــاكل الســيارة .كــا يعتــر هــو الجــزء الرئيــي يف املركبــة الــذي يتحمــل وزن
األجـزاء امليكانيكيــة ،ويتطلــب ان يكــون مقــاوم ألي إجهــاد عــى املركبــة مثــل االنحنــاء او االلتــواء .ولــكل تصميــم لهــا
مزايــا وعيــوب ،وعليــه فــإن كل نــوع يســتخدم مــع فئــة معينــة مــن أنــواع املركبــات بحســب نــوع اســتخدام املركبــة.
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فمــن مزايــا الهيــكل القاعــدي الشاســيه انــه مــن الســهل عــى الرشكــة املصنعــة بنــاء أي جســم اخــر ووضعــه عــى
الهيــكل مــا إذا كانــت لهــا االبعــاد نفســها ،وميكــن اســتخدام الهيــكل ألكــر مــن نــوع يف خــط اإلنتــاج .كــا انــه يتحمــل
االوزان الكبــرة ويزيــد مــن متانــة املركبــة يف حــاالت جــر مقطــورة خلفيــة وهــو أكــر مالءمــة للمركبــات التجاريــة.
ولهــذا فــإن الهيــكل يصنــع مــن الفــوالذ .واثنــاء تصنيعــه يتــم انشــاء مناطــق ضعيفــة لــي يقــوم بعمليــة امتصــاص
الصدمــة اثنــاء الحــادث ،كــا انــه يســهل عمليــة إصالحــه بعــد وقــوع الحــادث.
امــا مــن عيوبهــا انــه بعــد وقــوع الحــادث يتطلــب اىل وقــت أكــر إلمتــام عمليــة االصــاح كــا انــه ثقيــل الــوزن ،وال
ميكــن توزيــع تأثــر الحــادث مــن خاللــه لباقــي أجـزاء املركبــة.

أمــا مزايــا الهيــكل املدمــج ميكــن التحكــم يف عمليــة امتصــاص قــوة تأثــر الحــادث وتوزيعهــا بجهــات مختلفــة وذلــك
لحاميــة الــركاب ،ويتميــز بخفــة الــوزن مــا مينــح املركبــة كفــاءة أداء اعــى ومعــدل اســتهالك وقــود اقــل ،ويصمــم
الهيــكل مــن مجموعــة متنوعــة مــن الحديــد الصلــب واالملنيــوم واالليــاف الكربونيــة وتختلــف عمليــة دمــج هــذه
املــواد بحســب نــوع اســتخدام املركبــة وتصميمهــا .كــا انــه أكــر اقتصــا ًد يف عمليــة التصنيــع.
أمــا مــن عيوبــه أنــه ال ميكــن اســتخدامه مــع املركبــات ذات الجهــد العــايل مثــل ســيارات الدفــع الرباعــي وذلــك
لســبب وزن املركبــة وجهــد االلتــواء الكبــر.
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أجزاء الهيكل
يتكــون الجســم الخارجــي للمركبــة مــن عــدة صفائــح (فــوالذ غــر قابــل للصــدأ أو األلومنيــوم) والتــي تعطــي املركبــة
شــكلها النهــايئ ،ويتــم تثبيــت هــذه الصفائــح عــى الهيــكل األســايس للمركبــة .والتــي تعمــل بدورهــا عــى حاميــة
األج ـزاء الداخليــة للمركبــة كــا انهــا تســاعد عــى امتصــاص وتبديــد اثــار الصدمــة .وتعتــر هــذه الصفائــح الــدرع
األول واالمــن للمركبــة مــن الحــوادث الخفيفــة .ويتــم االخــذ بعــن االعتبــار عنــد تصميــم األجـزاء الخارجيــة للمركبــة
وســائل الســامة وديناميكيــة الحركيــة الهوائيــة .فجميــع الخطــوط والتعرجــات املتواجــدة عــى هــذه األجـزاء لهــا دور
يف رفــع كفــاءة وأداء املركبــة.
وعليــة يجــب التأكــد مــن ســامة هــذه التفاصيــل واصالحهــا بشــكل منوذجــي لــي تأخــذ الشــكل األســايس التــي تــم
تصميمهــا عليــه ،واي اختــاف يف ابعــاد هــذه األج ـزاء قــد يخــل يف مــدى ســامة املركبــة .وعندمــا يتطلــب عمليــة
اإلصــاح قــص ألحــد اللوائــح فيتطلــب االلت ـزام مبناطــق القــص األساســية للقطعــة وذلــك لعــدم فقــدان خصائصهــا.
1.املقدمة

2.املقدمة(الهيكل الداخيل)
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املقدمة (نظام التعليق)

املقدمة (نظام التربيد و التكييف)

2.املؤخرة

جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

69

3.الجانب

70

جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

المالحظات:

