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ــم(، ــن )تقيي ــن المعتمدي ــعودية للمقّيمي ــة الس ــة للهيئ ــوق محفوظ ــع الحق  جمي
 حيــث تملــك تقييــم حقــوق نشــر كل هــذا المنهــج أو جــزء منــه. وال يجــوز إعــادة إنتاج
 أو توزيــع أو نقــل جــزء مــن هــذا المنهــج أو كلــه بــأي شــكل أو وســيلة، بمــا فــي ذلــك
 التصويــر أو النســخ أو التســجيل بواســطة الصــوت أو الفيديــو أو النشــر علــى اإلنترنــت
 وغيرهــا مــن األســاليب اإللكترونيــة دون الحصــول علــى إذن خطــي مســبق مــن
 تقييــم، إال فــي حالــة االقتباســات المختصــرة الــواردة فــي مراجعــات النقــاد وغيرهــا
ــوق ــن حق ــب قواني ــا بموج ــموح به ــرى المس ــة األخ ــر التجاري ــتخدامات غي ــن االس  م
 النشــر. وفــي الوقــت الــذي أولــت فيــه الهيئــة االهتمــام بإنتــاج هــذا المنهــج، فإنهــا ال
 تتحمــل مســؤولية أي أضــرار أو خســائر ألي شــخص يتخــذ أو يمتنــع عــن القيــام بــأي
 إجــراء اســتنادا علــى هــذا المنهــج، ســواء كانت األضــرار متعلقــة بالترجمــة أو اإلهمال
 وغيرهــا. وال تتحمــل تقييــم مســؤولية دقــة المعلومــات الــواردة فــي المنهــج عنــد
 االقتبــاس منــه أو إعــادة ترجمتــه ونشــره. وإلــى الحــد الــذي يســمح بــه القانــون فــإن
 تقييــم تســتبعد كافــة الشــروط والضمانــات وغيرهــا مــن البنــود المنصــوص عليهــا
 بموجــب القوانيــن أو اللوائــح، وُتخلــي مســؤوليتها والتزامهــا مــن كافــة الخســائر أو
 األضــرار المباشــرة وغيــر المباشــرة المترتبــة علــى األشــخاص أو الجهــات والمتعلقــة

 .بتفســير هــذا المنهــج وتطبيقــه
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١.٠

: ١.١

يصــف مصطلــح الــورش ا�ــكان أو العمــل الــذي تتــم فيــه ا�عالجــة، والتــي تعــد شــكل مــن أشــكال التصنيــع. 
ــتيك  ــدن أو الب�س ــن ا�ع ــادة م ــزاء، ع ــع أج ــع لصن ــون ا��ت وأدوات القط ــتخدم الفني ــة، يس ــي الورش فف

(ومواد أخرى مثل الزجاج أو الخشب).
تكون الورش بأشكال مختلفة مثل:

أ) غرفــة يتــم فيهــا وضــع ا§دوات وا��ت التــي تســتخدم لتقديــم الدعــم الفنــي مثــل التشــغيل ا�¥ 
وإص�ح وصيانة آ�ت ا¯نتاج وا�عدات �صنع مع¬.

ب) قســم أو جــزء مــن مبنــى ا�صنــع مخصــص لوضــع ا§دوات وا��ت لتقديــم الدعــم الفنــي ��ت 
ومعدات ا¯نتاج.

ــة وهندســية ��ت  ــم خدمــات فني ــع لتقدي ــع ا�صن ــوي عــ¹ أدوات وآ�ت داخــل موق ــى يحت ج) مبن
ومعدات ا¯نتاج.

ــف  ــ�ح مختل ــع ا��ت وإص ــل تصني ــة مث ــة محلي ــة لصناع ــة ا�يكانيكي ــم الهندس ــأ لدع ــل أنش د) عم
ا��ت وا�عدات.

.(CNC)
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تتعدد أشكال وأمثلة آالت الورش؛ منها: 

  )Lathe Machines( آالت الخراطة  ١،٢،١

هــي آلــة تديــر القطعــة املشــغولة ألداء عــدة عمليــات مثــل القــص أو الصنفــرة أو التخريــش أو الثقــب أو تشــكيلها 

باســتخدام أدوات تُضــاف لهــا إلنتــاج قطعــة مامثلــة ملحــور الــدوران. 

تعمــل آالت الخراطــة بالــدوران، حيــث تـُـزال مــادة مــن القطعــة املشــغولة مــن خــال تدويرهــا بعكــس اتجــاه األداة. 

وتعــد عمليــة الــدوران عمليــة إنتــاج مركزيــة للعديــد مــن املعــادن وقطــع الباســتيك والخشــب. وميكــن للمخرطــة 

ــا، وتتميــز بخصائــص مختلفــة وفريــدة وملحقــات ميكــن إضافتهــا لتســهيل العديــد مــن  ــا أو الكرتونيً أن تعمــل يدويً

العمليــات. 

عملية الدوران 

ــا  تزيــل عمليــة الــدوران املعــادن مــن خــال تدويــر القطعــة املشــغولة حــول أداة القطــع والتــي تكــون مثبتــة طوليً

ــة تــدور القطعــة املشــغولة ضــد الحــد القاطــع وليــس  ــا عــى محــور القطعــة املشــغولة. ويف هــذه العملي أو قطريً

العكــس. وظيفــة القطعــة املشــغولة هــي تحديــد رسعــة القطــع ووظيفــة  اآللــة هــي التغذيــة.

أمثلة عىل آالت الورش ووظائفها١.٢

الشكل )١(:

 املخرطة 

الشكل )٢(:

عملية الدوران
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)Wood Lathe( مخرطة الخشب  ١.٢.١.١

ــة  ــال عملي ــن خ ــب م ــكيل الخش ــت لتش ــث ُصمم ــة، حي ــواع آالت الخراط ــط أن ــن أبس ــب م ــة الخش ــد مخرط تع

الــدوران وتعــرف مخــارط الخشــب بأنهــا آالت صغــرية تتكــون مــن رسيــر وغــراب ثابــت وغــراب متحــرك وســنادة 

العــدة. بخــاف آالت املعــادن، وال توجــد طــرق محــددة للعمــل حيــث ميكــن إزالــة أدوات القطــع يف مخــارط الخشــب 

ــدوران  ــود ال ــل عم ــع. يعم ــأداة القط ــم ب ــرتف للتحك ــل مح ــاج لعام ــن تحت ــا، ولك ــا آليً ــة إلزالته ــاً دون الحاج يدوي

بواســطة ســري متصــل باملحــرك الكهربــايئ وميكــن تغيــري الرسعــات مــن خــال تحريــك الســري يدويــاً ألحــد البكــرات 

املثبتــة يف الجــزء الخلفــي للعمــود. ومُتســك أدوات املخرطــة باليــد بدعــم مــن ســنادة العــدة وميكــن تعديــل الســنادة 

وتثبيتهــا عــى الرسيــر بوضعيــة مناســبة لليديــن.  

)Engine Lathe( مخرطة املعادن  ١.٢.١.٢

ــان لقــص املعــادن حيــث تُقلــب القطــع املعدنيــة وتُقصهــا  تكــون هــذه املخــارط أفقيــة وتســتخدم يف أغلــب األحي

ــث  ــا حي ــة ومرونته ــا املختلف ــرف بأحجامه ــوب.  وتُع ــكل املطل ــى الش ــول ع ــة للحص ــع خاص ــتخدام أدوات قط باس

ميكــن أن تتعامــل مــع أي مــادة. وتتكــون هــذه اآللــة مــن رسيــر طــويل يُثبــت الغــراب الثابــت واملتحــرك. وكــام هــو 

الحــال يف مخرطــة الخشــب، يتضمــن الغــراب الثابــت عمــود الــدوران، ولكــن تكــون حركتــه أكــر تعقيــًدا باإلضافــة إىل 

ــا عــى الرسيــر  ــا وإيابً رسعــات متغــرية أو تــروس مختلفــة لتوفــري نطــاق أوســع مــن الرسعــات. يتحــرك الناقــل ذهابً

بشــكل طــويل. ويُثبــت املنزلــق العــريض والراســمة يف أعــى الناقــل لتتمكــن مــن القــص بشــكل متقاطــع وقــص الزوايــا. 

وتتحــرك أدوات القــص يف املخــارط بعكــس اتجــاه قطعــة العمــل إمــا يدويـًـا باســتخدام العجــات اليدويــة أو ميكانيكيًــا 

باســتخدام عمــود الجــر والــذي يتحــرك بحركــة الــرتوس املثبتــة يف الغــراب الثابــت. 

)Tool Room Lathe( املخرطة املتعددة االستعامالت  ١.٢.١.3

ــة حســب  ــص االختياري ــن الخصائ ــد م ــع العدي ــن أن تجم ــة وميك ــه ملنشــأة معين هــي مخرطــة متخصصــة ومصمم

احتياجــات هــذه املنشــأة. وبالعــادة، تحتــوي هــذه املخرطــة عــى رسيــر أكــر مــن املوجــود يف املخــارط االعتياديــة. 

وتتأثــر هــذه املخرطــة بعامــل الزمــن حيــث أن التقنيــة تتطــور باســتمرار وهــذا يــؤدي لاســتغناء عــن بعــض ملحقاتها. 

)Turret Lathe( املخرطة الرجية  ١.٢.١.٤

يُســتخدم هــذا النــوع مــن املخــارط يف ورش اإلنتــاج حيــث تُجــرى عــدة عمليــات متسلســلة عــى القطعــة املشــغولة. 

تســتخدم هــذه اآللــة عــادة للقطــع املشــغولة املُكلفــة والتــي تحتــاج وقــت كبــري لفكهــا وتركيبهــا يف آلــة اخــرى وقــد 

يتســبب نقلهــا بأخطــاء يف دقــه العمــل. تحتــوي هــذه املخرطــة عــى بــرج متحــرك مثبــت يف الناقــل، ويكــون مرمــج 

ألداء أكــر مــن عمليــة مثــل القطــع والتشــكيل عــى القطعــة نفســها دون الحاجــه إلزالــة األداة. ويعمــل هــذا الجــزء 

مــرة ثانيــة دون الحاجــة إلزالتــه مــن رأس املخرطــة أو طوقهــا. ميكــن لهــذه اآلالت إجــراء مثــان عمليــات أو أكــر عــى 

القطــع املشــغولة. 

)CNC Lathe(  املخرطة املحوسبة  ١.٢.١.5

اســتبدلت مخــارط املحــركات مبخــارط التحكــم الرقمــي بشــكل كبــري يف مصانــع اإلنتــاج ألنهــا تقــدم مزايــا عديــدة مثل: 

املحــركات املحوريــة والتحكــم بالتغذيــة الرجعيــة ملراقبــة وضــع األدوات وعمليــات التكــرار الرسيــع لحــركات آلالت 

املعقــدة واملحافظــة عليهــا. عنــد تثبيــت الرنامــج، ميكــن اعــداد أي عمليــة برسعــة دون الحاجــة لتعديــات يدويــة 

رتيبــة. كــام ميكــن ملخــارط التحكــم الرقمــي أن تقــص حــدود منحنيــة بشــكل جيــد دون الحاجــة ألدوات مختصــة. 

وذلــك عــن طريــق تعديــات مرمجــة لرسعــة املحــاور ثنائيــة الحركــة وعمــود الــدوران مًعــا – ومــن املســتبعد أن نجــد 

مثــل هــذه العمليــات يف املخــارط التقليديــة. 



مخرطة الخشب

ا�خرطة متعددة ا�ستخدامات
مخرطة ا�عادن

:(

ا�خرطة ال
جية
ا�خرطة ا�حوسبة

:(٤
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الشكل )5(:

آلة التفريز

فيام ييل بعض من األنواع املختلفة آلالت التفريز:

)Column and Knee Type Milling Machine( آلة تفريز– نوع العمود والركبة  ١.٢.٢.١

يف هــذه اآللــة، يكــون العمــود مثبــت بشــكل طــويل عــى الرسيــر ويتكــون مــن محــركات تــروس والتــي تحــرك الركبــة 

والــرسج. تثبــت الركبــة يف األســاس حيــث ميكــن أن تتحــرك بشــكل عمــودي عــى القطعــة املشــغولة أو تتحــرك لألعــى 

واألســفل. ويقــع الــرسج يف الجــزء األعــى مــن الركبــة حيــث ميكنهــا أن تتحــرك بشــكل عــريض. وتقــع الطاولــة فــوق 

الجســم حيــث ميكنهــا تثبيــت القطعــة املشــغولة باســتخدام براغــي التثبيــت الجداريــة.

 )Vertical Milling Machine( :١. آلة تفريز عمودية

تنــدرج هــذه اآللــة ضمــن آالت التفريــز مــن نــوع العمــود والركبــة؛ ويكــون محــور الــدوران يف هــذه اآللــة مثبــت 

بشــكل عمــودي وال تحتــاج لحلقــات، وتحتــوي هــذه اآللــة عــى أداة قطــع اســطوانية وتقــع حــواف القطــع فيهــا عــى 

محيــط الوجــه االســطواين.    

 : )Horizontal Milling Machine( ٢. آلة تفريز أفقية

مــن أســمها، يكــون عمــود الــدوران مثبــت بشــكل أفقــي ويــدور بحركــة أفقيــة. ويُثبــت قاطــع حلــزوين يف الحلقــات 

ليقــص القطــع املعدنيــة املشــغولة. 

: )Universal Milling Machine( 3. آلة تفريز عامة

ال تختلف هذه اآللة عن آلة التفريز األفقية إال أن ميكن تغيري اتجاهها حتى ٤5 درجة باالتجاه اآلخر. 
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الشكل )٦(: 

أنواع اآلت التفريز– 

نوع العمود والركبة

))Fixed Bed Milling Machine آلة تفريز برسير ثابت  ١.٢.٢.٢

يكــون الرسيــر يف هــذه اآللــة مثبــت وال توجــد إعــدادات معينــة للركبــة وعمــود الــدوران حيــث ميكــن تحريكهــا افقيًــا 

وعرضيًــا. تقــع طاولــة العمــل مبــارشًة يف الرسيــر ويُثبــت محــور الــدوران عــى رأس محــور متحــرك، وميكــن أن يتحــرك 

أفقيــا أو عموديـًـا ويقــوم بعمليــة القــص. 

 )Simplex Milling Machine (١.آلة تفريز بسيطة

يف هذه اآللة، يتحرك محور الدوران أو رأسه باتجاه واحد فقط. وغالبًا، يتحرك بشكل عمودي. 

  )Duplex Milling Machine (٢.آلة تفريز ثنائية

ميكن ملحور الدوران يف هذه اآللة أن يتحرك باتجاه أفقي وعمودي. 

 )Triplex Milling Machine( 3.آلة فرز ثاثية

يف هذه اآللة، ميكن أن يتحرك محور الدوران بثاث اتجاهات. 

)XYZ Axes Milling Machine (٤.آلة تفريز ثاثية املحاور

يف هذه اآللة، ميكن أن يتحرك محور الدوران بثاثة اتجاهات مع املحاور الثاثة.
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أنواع آ�ت التفريز ب�ير ثابت

آلة تفريز بسيطة آلة تفريز ثنائية

: (

آلة تفريز ث�ثية آلة تفريز ث�ثية ا�حاور

الشكل )٨(:

 آلة تفريز األسطح 

املستوية

 )Planner Milling Machine( آلة تفريز األسطح املستوية  ١.٢.٢.3

تســتخدم آالت تفريــز األســطح املســتوية غالبًــا لعمليــات الصقــل يف عمليــات اإلنتــاج الضخمــة. حيــث ميكــن تركيــب 

قواطــع متعــددة ورؤوس محــاور الــدوران فيهــا. وميكــن لهــذه القواطــع أداء عمليــات الصقــل يف نفــس الوقــت. 

)Special Milling Machine( آلة تفريز خاصة  ١.٢.٢.٤

آلة تفريز حديثة طُورت لتسهل عمليات التفريز حسب األعامل. 

))Tracer Milling Machine ١. آلة تفريز تتبعيه

ميكــن لهــذه اآللــة القيــام بجميــع األعــامل الصعبــة مثــل عمــل القوالــب مــن خــال تزامــن وحــدة التتبــع. وميكنهــا 

التعامــل مــع أي شــكل، وتســتخدم هــذه اآللــة غالبــاً يف املركبــات والصناعــات الفضائيــة. 



 :(

(Shaping Machines

19
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الشكل )١٠(:

 آلة كشط )للقطع 

الصغرية(

الشكل )١١(:

 عملية الكشط

عملية الكشط 

ــا بعكــس اتجــاه القطعــة املشــغولة والتــي يتــم  ــا أو عموديً تعمــل اآللــة بخــط مســتقيم وبحركــة تردديــة إمــا أفقيً

ــة. مبقــدار يســاوي عــرض رشيــط القــص.  تغذيتهــا يف الجهــة الجانبيــة لآلل

أنواع آالت الكشط: 

 )Crank Shaper( آلة كشط ترددية •

يُثبــت املرفــع بــرأس اآللــة وبــرتس ضخــم يعمــل مبحــرك كهربــايئ. ويحــرك هــذا املرفــع رأس اآللــة الــرتددي باســتخدام 

أداة قطــع بنقطــة واحــدة. ويكــون الطــول الــرتددي لــألداة مســاٍو لطــول الحركــة. وتعــد هــذه اآللــة مــن أكــر أنــواع 

اآلالت انتشــاًرا واســتخداما.



 •

 •

 (Standard Shaper  •

 •

آلة كشط عامة
آلة كشط ترددية آلة كشط هيدروليكية

:(

آلة كشط اعتيادية
آلة كشط نوع القص والرسم

21
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أنواع آ�ت الكشط (١)



 •

 •

 •

 •

 •

:(
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)Drilling Machine( املثاقب  ١.٢.٤

هي عملية إزالة املعادن بتثبيت أداة القطع )الحفر( وتدويرها وتغذية العمل )الجمع بني الرسعة والتغذية(.

أنواع املثاقب: 

)Upright Drill(  آلة ثقب رأسية •

ُصممــت للعمــل عــى قطــع متوســطة الحجــم. وميكــن لهــذا النــوع مــن آالت الحفــر إحــداث ثقــوب يصــل عمقهــا 

ألكــر مــن 5٠ ملــم. وتختلــف رسعــات املغــزل والتغذيــة يف هــذه اآللــة لثقــب أشــكال متنوعــة. 

الشكل )١٤( :

آلة ثقب

الشكل )١5(: 

عملية الثقب
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)Multiple Spindle Drill( آلة ثقب متعددة املغازل •

تســتخدم هــذه اآللــة لحفــر مجموعــة مــن الثقــوب يف وقــٍت واحــد عــى القطعــة، واستنســاخ منــط الثقــوب ذاتــه عــى 

عــدد مــن القطــع املتشــابهة. ويتكــون هــذا النــوع مــن عــدة مغــازل يحركهــا محــرك واحــد مبجموعــة تــروس. تســاهم 

جميــع املغــازل يف انهــاء العمــل يف آٍن واحــد.

)Radial Drill (آلة ثقب شعاعية •

ُخصصــت للعمــل عــى قطــع متوســطة وكبــرية وضخمــة.  تتكــون هــذه اآللــة مــن عمــود مســتدير ثقيــل يدعــم الــذراع 

الشــعاعي الــذي ميكــن رفعــه أو خفضــه لتمكــني الطاولــة مــن اســتيعاب العمــل عــى قطــع مختلفــة االرتفاعــات. ميكــن 

أن يتحــرك رأس اآللــة ألي مــكان حــول الــذراع. 

) Deep Hole Drill (آلة ثقب للثقوب العميقة •

ــان  ــة. وصممــت لحفــر ثقــوب عميقــة يف املغــازل وربــط القضب ــة وهــام: رأســية وأفقي ــاك نوعــان مــن هــذه اآلل هن

ــذي  ــة. ويغ ــوب العميق ــر الثق ــة لحف ــة رضوري ــة القليل ــات التغذي ــة وكمي ــع العالي ــات القط ــد رسع ــات. وتع والفوه

ــض. ــر املقب ــت يف تدوي ــر الثاب الدخــول البطــيء للمحف

  )Grinding Machine(  )آالت التجليخ )الصقل  ١.٢.5

ــة كاشــطة تســتخدم كأداة قــص. حيــث يكشــط  ــوي عــى عجل ــخ القطــع املشــغولة. وتحت ــة لجل ــتخدم هــذه اآلل تُس

ــوب. ــة ســطح القطعــة املشــغولة عــى الوجــه املطل الســطح الخشــن يف العجل

تســتخدم آلــة التجليــخ عامــًة لتشــكيل املــواد بدقــة وتشــطيبها بســطح أقــل خشــونة وأكــر جــودة. وهــي يف األســاس 

ــض  ــن يف بع ــًدا. ولك ــة ج ــواد دقيق ــاج م ــادن إلنت ــن املع ــة م ــات قليل ــة كمي ــا إزال ــن خاله ــم م ــطيب يت ــة تش عملي

ــرية مــن املعــادن. ــخ أجــزاء كب ــل آالت التجلي االســتعامالت قــد تزي

الشكل )١٦(: 

آلة التجليخ
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عملية التجليخ:

ميكــن تغيــري الرسعــة يف عمليــات التجليــخ بــني القطعــة املشــغولة والعجــات حيــث ميكــن تغذيــة القطعــة املشــغولة 

أو العجلــة. 

 من أنواع آالت التجليخ: 

 )Bench Grinder( آلة تجليخ نضدية  •

 تســتخدم يدويـًـا ولهــا عجلتــان بحجمــني جلــخ مختلفــني وتكــون مثبتــة يف األرض أو عــى منضــدة عنــد أداء عمليــات 

التخشــني أو التشــطيب. وتســتخدم عــادًة لتشــكيل أدوات القطــع وصناعــة أو إصــاح األدوات األخــرى. 

 )Belt Grinder( آلة تجليخ بسري •

 هــي آلــة تصقــل املعــادن واألدوات األخــرى مبســاعدة مــواد مغلفــة بطبقــة كاشــطة. وتكــون العمليــة يف هــذه اآللــة 

متنوعــة وتتضمــن عــدة اســتعامالت مثــل إزالــة املخــزون والتشــطيب. 

 )Jig Grinder(آلة تجليخ موجهه •

 تستخدم لجلخ الحفر واألسطح املعقدة وميكن استعاملها لعمليات التشطيب مثل تشطيب الرتكيبات. 

 )Gear Grinder(آلة تجليخ ترسية •

 تستخدم إلزالة الزائد من املواد أثناء تصنيع تروس عالية الدقة. 

الشكل )١7(: 

 آلة التجليخ



: (

(1)

•

•

Tool and Cutter Grinder  •
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أنواع آ�ت التجليخ (٢)

آلة تجليخ اسطوانية آلة تجليخ محمولة

: (

2( ) آلة تجليخ ا�دوات آلة تجليخ سطحية

:(
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الشكل )٢١(:

 مكشطة رأسية 

  أشهر أنواع املكشطات الرأسية: 

 Puncher Slotting Machine أ. مكشطة ثقوب

هــي آلــة ثقيلــة وثابتــة ُصممــت إلزالــة كميــات معــادن كبــرية مــن املســبوكات واملشــغوالت املعدنيــة ويكــون الشــوط 

يف هــذا اآللــة كبــري كفايــة ليزيــل مــن ١.5 كيلــو غــرام اىل ٢.5 كيلــو غــرام يف الدقيقــة الواحــدة. وميكــن تغيــري شــكل 

األعمــدة املتحركــة مــن أشــكال مســتطيلة اىل حجــم دقيــق يف أقــل وقــت ممكــن أن تحققــه أي آلــة أخــرى. 

Precision Tool Room Slotting Machine ب. مكشطة دقيقة

تعمــل هــذه اآللــة برسعــة عاليــة وُصممــت بطريقــة تقــص فيهــا القطعــة املشــغولة بدقــة وبتشــطيب متقــن. ويف 

ــة وأدوات التحكــم اليــدوي مجموعــة بطريقــة ميكــن مــن خالهــا أداء عمليــات  اآلالت األكــر حجــاًم، تكــون الطاول

تشــكيل املعــادن، باســتخدام قطعتــني يف وقــت واحــد. 

 Key Seater Slotting Machine ج. مكشطة املفاتيح

هــي آلــة متخصصــة ُصممــت لقــص املفاتيــح وتشــبه آلالت الكشــط العموديــة ولكــن الفــرق بينهــم هــو أن أداة القــص 

يف آلــة ثقــب املفاتيــح تخــرتق القطعــة املشــغولة مــن األســفل وتقــص بنفــس االتجــاه )لألســفل( ، يف حــني أن األداة يف 

آلــة التشــكيل تخــرتق القطعــة املشــغولة مــن األعــى وتقــص باتجــاه األســفل. كــام تتميــز آلــة ثقــب املفاتيــح بوجــود 

نظــام توجيهــي فــوق القطعــة املشــغولة لتقليــل االنحرافــات وبالتــايل تقــل مســافة هوامــش القــص.



أنواع ا�كاشط الرأسية

مكشطة ثقوب مكشطة دقيقة

:(

مكشطة مفاتيح

:
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الشكل )٢٤(:

 آلة كشط )للقطع 

الكبرية(

أشهر أنواع آالت الكشط هي: 

)Double Housing Planer( آالت كشط ثنائية األبعاد •

ــر،  ــي الرسي ــرددي وعمــودان رأســيان عــى جانب ــر ضخــم يتحــرك بشــكل ت وهــي األكــر شــيوًعا. وتتكــون مــن رسي

ــوي كل عمــود عــى أداة تتحــرك باتجــاه األعــى واألســفل. ويحت

)Open side planer( آالت كشط مفتوحة األبعاد •

االختــاف الوحيــد يف هــذه اآلالت هــو أنهــا تحتــوي عــى عمــود رأيس واحــد فقــط بجانــب الرسيــر والجانــب اآلخــر 

ــادئ عملهــا  ــة ومب ــة. عــدا ذلــك، فــإن هيــكل اآلل يكــون خــايل حتــى ميكــن تثبيــت قطــع أكــر وأثقــل عــى الطاول

تشــابه آالت الكشــط ثنائيــة األبعــاد.

 )Pit Planer( آلة كشط أرضية لألجسام الكبرية والثقيلة •

تعمــل هــذه اآللــة بنفــس مبــادئ آالت الكشــط األخــرى، ولكــن تكــون الطاولــة يف هــذه اآلالت مثبتــة يف حفــرة بحيــث 

تتوافــق األرضيــة مــع الســطح العلــوي للطاولــة لتتمكــن اآللــة مــن العمــل عــى القطــع الكبــرية والثقيلــة بســهولة. 

)Edge or Plate Type Planer(  آلة كشط الحواف واأللواح •

يف هــذا النــوع مــن آالت يكــون الرسيــر والطاولــة ثابتــني ورأس األداة مثبــت عــى الناقــل. وميكــن أن يتحــرك الناقــل 

طوليًــا عــى املســارات. وتحتــوي هــذه اآللــة عــى منصــة تتزامــن حركتهــا مــع حركــة الناقــل أثنــاء عمليــة التشــغيل، 

وتســتخدم هــذه اآلالت غالبًــا لتشــكيل حــواف األلــواح املعدنيــة.   

)Divided Table Planer( آلة كشط ذات طاولة منفصلة •

مبــادئ عمــل هــذه اآللــة هــي مشــابهه آللــة الرســم االعتياديــة، ولكنهــا تحتــوي عــى طاولتــني تردديتــني. وبشــكل عام، 

تحتــاج هــذه اآللــة وقــت أكــر لتثبيــت القطعــة املشــغولة عليهــا. ولتقليــل وقــت التثبيــت، تُســتخدم كا الطاولتــان 

ألداء نفــس العمــل.



أنواع ا��ت الكشط الكب�ة

آلة كشط ثنائية ا�بعاد آلة كشط مفتوحة ا�بعاد آلة كشط ذات طاولة منفصلة

 :(

آلة كشط الحواف وا�لواح
آلة كشط أرضية ل�جسام الثقيلة

٢.١

:      ٢.١   
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اآلالت املساندة هي: 

أ. آالت تستخدم مع اآلالت الرئيسية. 

ب. آالت ميكــن أن تّكمــل اآلالت الرئيســية أو املصانــع )مثــل: وحــدة التحكــم باملحــركات MCCومنظــم التيــار الثابــت 

 .)CCR

ج. آالت تزيد من القدرة اإلنتاجية وتحسن اإلنتاج )مثل: املخرطة(.  

أنواع اآلالت املساندة

)MCC( وحدة التحكم باملحركات )١

هــي عنــر مهــم يف تزويــد الطاقــة الكهربائيــة، ويتحــدد مســار املصــدر الرئيــي ملحطــات الكهربــاء الفرعيــة مــن 

خــال املحــول املوجــود خــارج املبنــى. ويعمــل مــن خــال تغيــري أو )خفــض( تدفــق الطاقــة الكهربائيــة مــن الخــط 

الرئيــي إىل مســتوى طاقــة أقــل حســب االحتياجــات املحليــة. 

تقــع وحــدة التحكــم باملحــركات عــادًة يف األماكــن التــي تــزود األجــزاء بالطاقــة الكهربائيــة. ولكــن يف بعــض األحيــان 

يكــون التحكــم يــدوي ويســتخدم لكامــل املصنــع. وتتعــدد أشــكال وحــدة التحكــم املحــركات، فقــد تكــون مثبتــة عــى 

جــدار لوحــة التحكــم وذلــك للتحكــم مبزاياهــا الخاصــة ونظــام التريــد الخــاص بهــا. 

يتحــدد حجــم املعــدات الكهربائيــة مــن خــال التيــار املــرتدد أو التيــار املبــارش. وتســتخدم أغلــب القياســات املوجــودة 

ــة )القامئــة  ــة املحلي ــات الصناعي ــز حســب املتطلب ــار املــرتدد ويــرتدد مبقــدار 5٠ أو ٦٠ هريت يف القطــاع الصناعــي التي

الدوليــة لجهــد وتــردد التيــار الكهربــايئ املــرتدد( تُســتخدم وحــدة قــوة الحصــان أو الكيلــوواط لقيــاس املحــرك، ويُقــاس 

التدفــق الكهربــايئ باألمبــري، ويُســتخدم غالبًــا يف البيئــات الصناعيــة نظــام كهربــايئ ثــايث االطــوار. 

تكمــن أهميــة وحــدة التحكــم باملحــركات عندمــا يكــون التقييــم ملصنــع أو آلــة كوحــدة كاملــة أو لتقييــم املصانــع 

واآلالت الجاهــزة لاســتخدام. وال ميكــن متييــز وحــدة التحكــم باملحــركات إذا تــم نقــل املصنــع أو اآللــة ملــكان آخــر. 

اآلالت املساندة ٢.٢

الشكل )٢٦(:

 وحدة التحكم 

باملحركات



33
جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

)PLC( جهاز التحكم املنطقي القابل للرمجة )٢

جهــاز مختــص يتحكــم بالعمليــات برسعــة عاليــة وعــى مســتوى منخفــض. وتكــون هــذه األجهــزة مرمجــة باســتخدام 

ــا تكــون املكونــات  الرمجــة الســلمية )LD( أو أي لغــة برمجــة بنائيــة حتــى يتمكــن املهندســني مــن برمجتهــا. وغالبً

ــدوث  ــد ح ــل عن ــتمرارية العم ــات واس ــرار العملي ــدة يف تك ــدرات جي ــا ق ــًدا، وله ــة ج ــزة مكلف ــذه األجه ــة له الصلب

االعطــال. يف املصنــع ميكــن معرفــة أجهــزة التحكــم املنطقــي القابلــة للرمجــة )أو نظــام التحكــم املــوزع DCS والــذي 

يعتــر جهــاز تحكــم منطقــي كبــري( مــن األنــوار واألزرار واملفاتيــح التــي يف الجهــاز. 

3( لوحة التحكم 

هــي لوحــة مســطحة وعــادًة تكــون عموديــة وتُثبــت فيهــا أدوات التحكــم واملراقبــة، وتوجــد هــذه األدوات بالعــادة يف 

األماكــن ذات الهندســات املعقــدة مثــل: مصانــع الطاقــة النوويــة أو الســفن أو الطائــرات. 

الشكل )٢7(: 

جهاز تحكم منطقي 

)PLC( قابل للرمجة

الشكل )٢7(: 

جهاز تحكم منطقي 

)PLC( قابل للرمجة
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١( لوحة التوزيع الكهربائية 

لوحة أو أكر تحتوي عى مفاتيح تحكم ومؤرشات وأجهزة أخرى تُشغل الدوائر الكهربائية.

١( لوحة التوزيع الكهربائية 

لوحة أو أكر تحتوي عى مفاتيح تحكم ومؤرشات وأجهزة أخرى تُشغل الدوائر الكهربائية.

الشكل )٢٩(:

 لوحة التوزيع 

الكهربائية

الشكل )3٠(:

 أنظمة االتصال 

)DCS( املوزعة
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٦( أساك الطاقة 

هــي أســاك كهربائيــة توصــل وحــدة التحكــم باملحــركات بجميــع اآلالت واملعــدات باملصنــع. تعمــل أنظمــة األســاك 

ــاء، ويجــب مراعــاة التفاصيــل التاليــة؛  وصناديــق التحكــم واملفاتيــح كتوصيــات إلمــداد املصنــع بالكهرب

األساك الكهربائية.  •

حجم األساك.  •

املسافة والقنوات.   •

إجاميل عدد املحركات.   •

وحدة التحكم باملحركات.   •

تربــط أســاك الطاقــة معــدات املصنــع بوحــدة التحكــم باملحــركات، وترتبــط املعــدات مــع األســاك وعنــارص التحكــم 

واملفاتيــح.

7( شبكة األنابيب 

تحتــاج أغلــب املصانــع واآلالت ألنظمــة ضغــط الهــواء وإمــدادات امليــاه والتكثيــف والغــاز وتريــف امليــاه وأنظمــة 

تدفــق الســوائل لعمليــات التدفئــة والتريــد. 

عــى ســبيل املثــال، تتطلــب مصانــع منتجــات األلبــان أنابيــب عديــدة ومراحــل تصنيــع مختلفــة. ويتــم تجهيــز املصانــع 

ــا.  ــم وغريه ــات التحك ــس الضغــط واملضخــات وعملي ــزات ومقايي ــات والتجهي ــب والصامم ــن األنابي ــة م ــواع مختلف بأن

ويعتــر هــذا مهــام عنــد تقييــم املصانــع واآلالت واملعــدات لغــرض التأمــني وتحديــد ســعر الســوق لاســتخدام الحــايل. 

ولكــن ال يكــون التقييــم بــذات األهميــة عندمــا يكــون لغــرض اإلفــاس )أو الســيولة(. 

٨( الدعم االنشايئ واألساس 

ــة  ــة كافي ــة وصاب ــى كتل ــك للحصــول ع ــدات وذل ــع واآلالت واملع ــب املصان ــم االنشــايئ واألســاس رضوري يف أغل الدع

متّكــن مــن خالهــا اآلالت مــن العمــل بحالــة قريبــة مــن التــوازن. عنــد نقــص الكتلــة والصابــة، تولــد عمليــات التشــغيل 

االعتياديــة مســتويات اهتــزاز غــري طبيعيــة والتــي بدورهــا تقلــل العمــر اإلنتاجــي وتزيــد وتــرية الصيانــة. 

يعــد الرتكيــب الصحيــح لآللــة رضوري لزيــادة صاحيتهــا ولتقليــل تكاليــف دورة الحيــاة. يف املقابــل، يتســبب الرتكيــب 

الخاطــئ لــآلالت بتوقــف اآللــة ويُضعــف جــودة منتجاتهــا ويقلــل قدرتهــا ويزيــد مــن تكاليــف تشــغيلها. 

من األمثلة عى الدعم االنشايئ يف املصانع واآلالت واملعدات: 

• األساس 

الشكل )١7(: 

 آلة التجليخ
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الشكل )3٢(:

 األساس

الشكل )33(: 

الهيكل الفوالذي

الشكل )3٤(: 

املمرات

• املمرات 
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الشكل )35(: 

سامل

الشكل )3٦(: 

املنصات

• السامل 

• املنصات 

٩( معدات مناولة املواد والتخزين 

تتطلــب املصانــع التشــغيلية معــدات مناولــة املــواد لتحميــل مــواد التشــغيل أو تفريغهــا أو لنقلهــا مــن مــكان آلخــر. 

عــى ســبيل املثــال، تحتــاج املــواد الخــام أن تُنقــل ملــكان التشــغيل وعنــد انتهاءهــا تُنقــل مــرة أخــرى للمخــزن بعــد 

املعالجــة. وتحتــاج هــذه العمليــة ملعــدات املناولــة التاليــة: 

رافعات شوكية.  •

جرافات   •

سيور نقل.   •

رافعات سقفيه متحركة.  •

بكرات رفع.  •

ناقات ألواح التحميل )ناقلة باليتات(.  •

مناولة األمتعة )يف املطارات(.    •



أنواع ا��ت الكشط الكب�ة

جرافة

رافعة شوكية

س�نقل

بكرة رفع

:( مناولة ا�متعة رافعة سقفية متحركة

ناقلة الواح

 •

 •

 •

 •

•

 •

38
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١٢( املخترات ومعدات االختبارات

ــا يف مراكــز األبحــاث والدراســات ويف املجــاالت التــي تتطلــب ضبــط الجــودة  توجــد املختــرات ومعــدات االختبــار غالبً

وجــودة املنتــج. فيــام يــيل أمثلــة عــى املختــرات ومعــدات االختبــارات:

األفران الصناعية  •

املجاهر   •

أجهزة االستنشاق   •

أنابيب االختبار  •

مناظري تحليل الطيف  •

األفران  •

األدوات الزجاجية  •

١3( أثاث املكتب واملفروشات واملعدات 

يشمل أثاث املكتب التايل:

الكرايس  •

املكاتب  •

خزانات امللفات  •

اآلالت حاسبة   •

آالت التصوير  •

أجهزة الفاكس   •

١٤( معدات الحاسب اآليل 

ــرض  ــات الع ــبكات وشاش ــح الش ــبكات ومفاتي ــخصية والش ــدات الش ــع املع ــب جمي ــدات الحاس ــف مع ــمل تصني يش

والطابعــات وآالت املســح الضــويئ والخــوادم واملــودم واملعــدات األخــرى. وجميــع التصاميــم التــي ُصممــت باســتخدام 

ــب واملفروشــات واملعــدات. ــاث املكات ــة ضمــن أث ــدرج هــذه الفئ الحاســب، وميكــن أن تن

١5( األدوات    

يندرج تحت هذه الفئة فئتان فرعيتان:

• أدوات دامئة:

ــل( ورؤوس  ــزة الدري ــب )أجه ــاس ومثاقي ــل وأدوات قي ــنادين ومناج ــة وس ــة محمول ــة وهوائي أدوات كهربائي

املخــارط وأدوات مشــابهة.

• أدوات مستهلكة:

ريش املثاقيب واألزاميل وموسع الثقوب وغريها من األدوات املشابهة.
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١.0٣.0 مقدمة في المركبات0.١

             تعريف املركبات

هــي مركبــات دفــع ذاتيــة بعجــات ال تســري عــى الســكك الحديديــة مثــل: القطــارات والــرتام وتســتخدم لنقــل الــركاب 

واملمتلــكات. ويكــون دفــع هــذه املركبــات عــن طريــق محــرك كهربــايئ أو محــرك عــادي أو باســتخدام محــرك االحــرتاق 

الداخــيل أو محــرك كهربــايئ أو مزيــج بينهــام مثــل: املركبــات الهجينــة الكهربائيــة واملركبــات الهجينــة القابلــة للشــحن. 

وغالبًــا مــا تكــون هــذه املركبــات معرّفــة برقــم تسلســيل وذلــك ألغــراض قانونيــة، وينــدرج تحــت هــذه الفئــة الســيارات 

والباصــات والدراجــات ومركبــات الطــرق الوعــرة والشــاحنات الخفيفــة واالعتياديــة. 

             ما هو تقييم املركبات؟ 

عملية تقدير قيمة املركبة.   •

تقدير املركبة أو تحديد قيمة لها.  •

            العوامل املؤثرة عى قيمة املركبات 

االقتصاد   3.3.١

ــذا  ــق ه ــات، وينطب ــية يف الجامع ــاد األساس ــامل أو االقتص ــج األع ــب يف مناه ــرض والطل ــون الع ــمع بقان ــا س ــري من كث

ــيارات.  ــا الس ــن ضمنه ــه ورشاءه م ــن بيع ــى كل يشء ميك ــا ع ــون غالبً القان

عنــد انخفــاض االقتصــاد، ينجــذب املشــرتين نحــو الســيارات املســتعملة ويحرصــون عــى الحصــول عــى صفقــات جيــدة 

ــع  ــب عــى الســيارات املســتعملة إىل رف ــادة الطل ــؤدي زي ــاء أحــدث االصــدارات. وبطبيعــة الحــال ي ــا عــن اقتن عوًض

قيمتهــا. ومــع ارتفــاع أســعار الوقــود، يزيــد الطلــب عــى الســيارات األقــل اســتهاكا للوقــود، وتتأثــر مبيعــات الســيارات 

الجديــدة واملســتعملة عندمــا تكــون قــروض املركبــات مقيــدة. 

سمعة العامة التجارية    3.3.٢

تؤثــر العامــة التجاريــة للمركبــة بشــكل كبــري عــى قيمــة املركبــة املســتعملة عنــد بيعهــا، بغــض النظــر عــن جــودة 

املركبــة أو حالتهــا. وتُعــرف بعــض املركبــات برسعــة انخفــاض قيمتهــا مبجــرد قيادتهــا. ففــي الســوق الســعودي، تحتــل 

ــد إعــادة بيعهــا. يف حــني  ــداي وفــورد وشــوفروليه أعــى املراتــب مــن حيــث محافظتهــا عــى قيمتهــا عن ــا وهون تيوت

ــم  ــف القي ــة. تختل ــيارات الفخم ــة الس ــة يف فئ ــل قيم ــيدس وأودي كأفض ــي ومرس ــورا وإنفينيت ــزس وأكي ــدر ليك تتص

،ولكــن هــذه العامــات التجاريــة ميكــن أن تســرتجع مــن ٤5-٦٠% مــن قيمتهــا يف أي مــكان خــال أول ثــاث ســنوات 

مــن اقتنائهــا مقارنــًة بالعامــات التجاريــة األخــرى والتــي تســرتجع 35% فقــط مــن قيمتهــا يف نفــس عــدد الســنوات. 

٣.١

٣.٢

٣.٢

املركبــات هــي أجهــزة متحركــة تســتخدم لنقــل األشــخاص والبضائــع الخدمــات، وهــي مــن األصــول األكــر انتشــاًرا يف 

العــام وتــأيت يف املرتبــة الثانيــة بعــد العقــارات. ونــادًرا مــا تخلــو أي عمليــة تقييــم مــن وجــود املركبــات فيهــا. بالتــايل، 

مــن املهــم جــًدا للمقيــم أن يــدرك مبــادئ تقييــم املركبــات.



41
جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

العمر   3.3.3

يعــد العمــر مــن أهــم العوامــل التــي تؤثــر عــى القيمــة، وتفقــد الســيارات الجديــدة حــوايل ٢٠% مــن قيمتهــا لحظــة 

رشائهــا أو قيادتهــا. بالتــايل، ميكــن أن تفقــد ١5-٢٠% مــن قيمتهــا ســنويًا. 

عدد املسافة املقطوعة  3.3.٤

عــادًة، كلــام قلــت املســافة التــي تقطعهــا الســيارة كلــام زادت قيمتهــا عنــد بيعهــا. مــع أن عمــر املركبــة مهــم ولكــن 

عنــد املقارنــة بــني مركبــة عمرهــا 5 ســنوات قطعــت مســافة ٨5,٠٠٠ ميــل مبركبــة عمرهــا ٦ ســنوات بنفــس الصناعــة 

والطــراز والفئــة واللــون ولكــن قطعــت مســافة ٤5,٠٠٠ ميــل فبالتأكيــد ســتحقق املركبــة الثانيــة قيمــة أفضــل. فكلــام 

زاد عــدد األميــال زاد تلــف الســيارة نتيجــة االســتعامل. إن األجــزاء امليكانيكيــة يف املركبــة تتلــف تدريجيًــا كلــام زاد عــدد 

األميــال التــي قطعتهــا، فيعتــر ذلــك باإلضافــة إىل الضــامن مــن األمــور التــي تؤثــر عــى قيمــة املركبــة.

الحالة املادية    3.3.5

تعــد حالــة الســيارة مــن أهــم العوامــل التــي تؤثــر يف قيمتهــا، ويشــمل هــذا الحالــة الداخليــة والخارجيــة للســيارة. 

كذلــك يؤثــر مــدى رضر الســيارة واألرضار الفعليــة فيهــا واإلصاحــات الســابقة عــى قيمــة الســيارة وتقلــل منهــا. 

الصيانة   3.3.٦

ــات الخاضعــة  ــة يف الســيارة. يجــب أن تكــون املركب ــن أغــى القطــع امليكانيكي ــة م ــل الحرك يعــد املحــرك ونظــام نق

لعمليــات صيانــة جيــدة بحالــة ســليمة. ويجــب أن ال يكــون فيهــا أي أرضار أو ترسبــات أو عوامــل رضر واضحــة. كــام 

يجــب أن يكــون نظــام نقــل الحركــة خــايل مــن أي ترسبــات أو عمليــات إصــاح كبــرية. 

ــن أن يســاعد  ــد. وميك ــة بشــكل جي ــل املركب ــة يف املحافظــة عــى عم ــة الدوري ــة والصيان ــات املنتظم تســاهم الخدم

ــي  ــة الت ــى املركب ــر ع ــغ أك ــيدفع مبل ــني، فاملشــرتي س ــى جــذب املشــرتين املحتمل ــة ع ــة املركب ــر صيان وجــود تقري

ــدة.  ــة جي ــات صيان ــت لعملي خضع

التعديات عى املركبة  3.3.7

تؤثــر تعديــات املجــراة عــى املركبــة عــى قيمتهــا. فغالبيــة النــاس يفضلــون رشاء املركبــات غــري املعدلــة عــى غريهــا، 

ــة مخاطــرة ألنهــا قــد ال تتوافــق مــع أنظمــة الطــرق  ــات املعدل وذلــك لرواجهــا وســهولة تأمينهــا. ويُعتــر رشاء املركب

والنقــل ومتطلباتهــام، وهــذا بــدوره قــد يســبب مشــاكل يف متويــل املركبــة وتأمينهــا وصيانتهــا. 

تدابري البيع   3.3.٨

أ. البيع املبارش.

ب. البيع عن طريق وكيل.

ج. املقايضة. 

د. املزاد )اسرتجاع امللكية(. 

ه. البيع عن طريق االنرتنت. 

تُعــد أماكــن البيــع مــن أهــم العوامــل التــي تحــدد القيمــة، فيمكــن للســيارات تحقيــق أعــى األســعار مــن عمليــات 

ــا االنتظــار  ــه ســلبيات حيــث يطــول فيه ــة بهــذه الطريقــة ل ــع املركب ــع املعقــودة مــع أطــراف خاصــة، ولكــن بي البي

وتحتــاج لجهــد أكــر يف تســويقها وتتطلــب مقابلــة املشــرتين. يف املقابــل، قــد تكــون الطــرق األخــرى أرسع يف البيــع 

مثــل: البيــع للــوكاء أو البيــع عــن طريــق املــزادات، ولكــن ســتقلل مــن قيمــة املركبــة )مثــل املقايضــة(.
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ميكن تصنيف حاالت املركبات كالتايل:

أ. ممتازة 

تكــون املركبــات املســتعملة يف هــذه الفئــة يف حالــة ميكانيكيــة مثاليــة، ويكــون شــكلها الخارجــي كالســيارات الجديدة، 

أي أنهــا خاليــة مــن االنبعاجــات أو مــن أي أرضار يف الهيــكل. وتكــون الســجادات الداخليــة والتنجيــدات نظيفــة مــن 

أي بقــع أو عامــات حــرق، واإلطــارات محافظــة عــى جودتهــا، ومل تقطــع مســافات طويلــة.

ب. جيدة 

تكــون املركبــات يف هــذه الفئــة قــد تعرضــت ألرضار ميكانيكيــة أو كهربائيــة طفيفــة، بينــام هيكلهــا الخارجــي نظيــف 

ــوي  ــد تحت ــي. وق ــواب وخــدوش بســيطة بســبب االســتعامل الروتين ــى أحــد األب ــة ع ــع وجــود انبعاجــات طفيف م

ســجادات املركبــة والتنجيــدات الداخليــة عــى بعــض البقــع الخفيفــة. أمــا اإلطــارات فهــي صالحــة عــى األغلــب ولكــن 

قــد يكــون عمرهــا قصــري )تنــدرج أغلــب املركبــات التــي يكــون عمرهــا أقــل مــن خمــس ســنوات ضمــن هــذه الفئــة(. 

ج. مقبولة 

تحتــوي املركبــات املســتعملة يف هــذه الفئــة عــى عــدة أرضار ميكانيكيــة وكهربائيــة مــع إمكانيــة قيادتهــا. بالنســبة 

للهيــكل الخارجــي، قــد يحتــوي عــى صدمــات وخــدوش وانبعاجــات واضحــة مــع وجــود صــدأ يف بعــض ألــواح املركبــة. 

أمــا اإلطــارات فقــد تكــون مســتهلكة ويجــب اســتبدالها. 

د. سيئة

تكــون املركبــات املســتعملة يف هــذه الفئــة قــد تعرضــت ألرضار ميكانيكيــة شــديدة قــد تفقدهــا قدرتهــا عــى الســري 

ــا مــا يكــون الهيــكل الخارجــي يف هــذه املركبــات متــرضر وميــأله الصــدأ.  أمــا اإلطــارات فتكــون  بشــكل مائــم. وغالبً

ــف  ــًدا وتكالي ــة ج ــات عالي ــن املركب ــوع م ــذا الن ــة يف ه ــال املقطوع ــون األمي ــا تك ــتبدالها. غالبً ــب اس ــرضرة ويج مت

صيانتهــا باهظــة. 

حاالت املركبات ٣.٤

تقييم الورش والمركبات 0.١ ١.0٤.0

ــات  ــم واملعلوم ــرض التقيي ــى غ ــة ع ــار الطريق ــد اختي ــادًة، ويعتم ــات ع ــورش واملركب ــم ال ــان لتقيي ــتخدم طريقت تس

ــة. ــات املوثوق ــرة والبيان املتوف

             طريقة املقارنة  

تعتمــد هــذه الطريقــة عــى مبــدأ االســتبدال حيــث ال يوجــد مشــرتي حصيــف ســيدفع مبلــغ أكــر مــام ســيكلفه لــرشاء 

ــذي يجــب  ــغ ال ــة االســتحواذ هــي املبل ــكان آخــر. وتكلف ــا يف م ــه الحصــول عليه ــة ميكن ــة للمقارن ــة قابل ســلعة بديل

دفعــه مقابــل بديــل موجــود، ويجــب جمــع أدلــة املبيعــات لألصــول املشــابهة )الصنــع والطــراز والعمــر والقــدرة( قبــل 

اســتخدامها.

٤.١
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مثال عى استخدام طريقة املقارنة يف تقييم مركبة ما

املعلومات: شيفروليه ماليبو، ُصنعت يف ٢٠١٦، قطعت مسافة ٤5,٠٠٠ كيلومرت. 

حدد القيمة السوقية بناًء عى قيمة االسرتجاع  ٤.١.١

املقارن الثالث املقارن الثاين املقارن األول املواصفات

٢٠١٤ ٢٠١5 ٢٠١٦ ٢٠١٦ السنة

3٢,٠٠٠ ريال سعودي 35,٠٠٠ ريال سعودي ٤٠,٠٠٠ ريال سعودي السعر

٤5,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ 5٠,٠٠٠ ٤5,٠٠٠ قراءة عداد املسافات

%5- %5- %5- السعر املطلوب

%١٠ %5 - العمر

%5 %5- %١٠- الحالة

- %١٠ %5 عداد املسافات

%١٠ %5 %١٠- إجاميل التعديالت

القيمة السوقية املعدلة

35,٢٠٠ ريال سعودي 3٦,75٠ ريال سعودي 3٦,٠٠٠ ريال سعودي

3٦,٠٠٠ ريال سعودي رأي القيمة

أ ريال سعودي السعر الحايل )للسيارة الجديدة(

ب ريال سعودي  النقل )+(

ج ريال سعودي الرتكيب )+(

د ريال سعودي التشغيل )+(

ه ريال سعودي رسوم الشحن )+(

و ريال سعودي  رسوم التأمني )+(

الرسوم والرضائب )+( ز ريال سعودي

 تكلفة االحال الحديثة ح ريال سعودي

الحطام )+(

؟% من ح ريال سعودي  ط ريال سعودي

 التضخم )+(

ي ريال سعودي ؟ سنة يف  ؟% سنويًا لـ )ح + ط( 

ك ريال سعودي قيمة االسرتجاع
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حدد القيمة السوقية بناًء عى القيمة التعويضية   ٤.١.٢

٤.٢

فيام ييل، منوذج لتكلفة االستبدال املهلكة: 

أ ريال سعودي سعر آلة مستعملة مشابهه

ب ريال سعودي )+( النقل

ج ريال سعودي )+( الرتكيب

د ريال سعودي )+( التشغيل

ه ريال سعودي )+( املستشار

و ريال سعودي القيمة التعويضية

أ ريال سعودي السعر الحايل الحديث )سعر التسليم( 

ب ريال سعودي  )+( رسوم الشحن 

ج ريال سعودي )+( التأمني 

د ريال سعودي )+( الرسوم والرضائب 

ه ريال سعودي  )+( النقل

ح ريال سعودي  )+( الرتكيب

ط ريال سعودي  )+( التشغيل

ي ريال سعودي تكلفة االستبدال الحديثة

X ؟  اإلهاك

ك ريال سعودي   تكلفة االستبدال املهلكة

مكبــس أفقــي لتشــكيل املعــادن صنــع يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة وتــم تثبيتــه مــن 5 ســنوات مببلــغ قــدره ١٤,٠٠٠ 

ــغ  ــة مــن نفــس الطــراز يف الوقــت الحــايل مبل ــال ســعودي. وتكشــف قامئــة املعلومــات عــن ســعر رشاء نفــس اآلل ري

3,٠٠٠ ريــال ســعودي. باإلضافــة إىل التكاليــف التاليــة: 

تكاليف النقل : ١,٠٠٠ ريال سعودي   •

التأمني: ٢٠٠ ريال سعودي  •

تكاليف الرتكيب: 75٠ ريال سعودي   •

تكاليف التشغيل: 75٠ ريال سعوي سعودي   •

تكاليف املستشارين: 75٠ ريال سعودي   •

رسوم االسترياد والرضائب: ١,5٠٠ ريال سعودي  •
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١( قيمة التعويض 

إذا افرتضنا أن العمر االقتصادي لآللة يقدر بـ  ١5 سنة وعمرها الفعيل 5 سنوات فتحسب التكاليف كالتايل: 

٢( القيمة السوقية داخل املوقع 

3٤,٩5٠ ريال سعودي تكلفة االستبدال الحديثة

 ناقص

٠.7٠ x )*( )اإلهاك )%3٠

٢٤,٤٦5 ريال سعودي              قيمة التعويض

 ماحظة: )*( يرجى االطاع عى

جدول رشتون - الصف العلوي

3٤,٩5٠ ريال سعودي تكلفة اإلحال الحديثة

X )*( ٠.٤7   اإلهاك

١٦,٤٢7 ريال سعودي القيمة السوقية

 ماحظة: يرجى االطاع عى جدول

 رشتون - الصف السفيل

طرق متقدمة في أسلوب التكلفة 0.١ ١.0٥.0

             عاقة التكلفة بالقدرة 

ــات اآلالت. كــام حــددوا أن  ــا التكلفــة بالقــدرة لبعــض عملي ــط فيه ــي ترتب حــدد مهندســو التكلفــة عــدد املــرات الت

ــم«  ــورات الحج ــود »وف ــامل وج ــي احت ــام يعن ــاالت. م ــم الح ــة يف معظ ــري خطي ــدرات غ ــة والق ــني التكلف ــة ب العاق

كعمليــة متعلقــة بــاآلالت. وعــادة مــا متيــل وفــورات الحجــم للزيــادة إىل أن يــأيت الوقــت الــذي يلــزم فيــه مــواد بنــاء 

أثقــل مــع زيــادة القــدرة.

تنعكس العاقة التي استحدثها مهندسو التكلفة عى النحو التايل: 

٥.١

يرتاوح نطاق x   ما بني ٠.٤ إىل < ١.٠
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حيث أن: 

Capacity A تعني القدرة أ

Capacity B تعني القدرة ب

Cost A تعني التكلفة أ

Cost B تعني التكلفة ب

استبدال التكلفة للقدرة ب( 

تكون صيغة املعادلة عند نقل التكلفة »ب« إىل الطرف األيرس عى النحو التايل: 

ج( حساب األس يف معادلة التكلفة للقدرة

يعتمــد حســاب األس يف معادلــة التكلفــة إىل القــدرة عــى اســتخدام اللوغاريتــامت الطبيعيــة. وبــدأ اســتخدام 

اللوغاريتــامت يف عــام ١٦١٤ لتبســيط الحســابات. واعتمدهــا املاحــني والعلــامء واملهندســني واملســاحني وغريهــم إلجــراء 

حســابات عاليــة الدقــة بســهولة أكــر. هنــاك نوعــان مــن اللوغاريتــامت هــي: اللوغاريتــامت العاديــة اللوغاريتــامت 

ــاء. ــات والفيزي ــة عــى نطــاق واســع يف الرياضي ــامت الطبيعي ــة. تســتخدم اللوغاريت الطبيعي

لحساب اللوغاريتامت الطبيعية باستخدام آلة حاسبة مالية مثل ١٢c HPميكنك استخدام املفاتيح التالية:

Cost A=Cost B  ×  
٤٠,٠٠٠

٠.٩

٢٠,٠٠٠

الضغط عى [g] ]LN[ لحساب اللوغاريتم الطبيعي 

للرقم عى الشاشة. عى سبيل املثال، لحساب 

اللوغاريتم الطبيعي للرقم ٢5: 

٢5 [ENTER] ]g] ]LN[ يحسب اللوغاريتم 

الطبيعي للرقم ٢5 وهو ٢١٨٩.3

أما اآللة الحاسبة العلمية فيمكن حساب اللوغاريتم 

فيها كاآليت: 

الضغط عى زر [In[ ومن ثم الرقم املطلوب حسابه.

عى سبيل املثال، لحساب اللوغاريتم الطبيعي للرقم 

٢5 اضغط [In[, وبعدها الرقم ٢5 ليظهر الناتج 

3.٢١٨٩
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ضاغط الهواء بالطرد املركزي

الحل: 

نسبة التكلفة ١.٤٤          لوغاريتم طبيعي = 3٦.٠ 

نسبة القدرة ١.٦7          لوغاريتم طبيعي = 5١.٠

بقسمة ٠.3٦ عى ٠5١ = ٠7١ 

٠.7١= x

تذكر طريقة القسمة:

قسمة لوغاريتم التكلفة عىل لوغاريتم القدرة 

حيث أن LN هو اللوغاريتم الطبيعي

د(  مترين خزان الغاز

ــة أ- 5١5. وتعكــس  ــن فئ ــني م ــة للمهندســني امليكانيكي ــة األمريكي ــاز للجمعي ــات الغ ــة بخزان ــات التالي ــق املعلوم تتعل

ــى الحــايل: ــة املبن األســعار التالي

قــّدر التكلفــة الحاليــة لخــزان غــاز يبلــغ قطــره ٦٠ مــرت، وتبلــغ كثافــة الجــدار ٠.٠٢ مــرت. إجــاميل القيمــة هــو ٠٩7.١١3 

مــرت مكعــب، وإجــاميل وزن البنــاء هــو 3٦5.١٩٠ كيلوجــرام.

ب أ

3,٠٠٠ ملم مكعب

7٠٠ قدرة حصانية مرتية

١١٩.٠٠٠ ريال سعودي

5,٠٠٠ ملم مكعب

١,٠٠٠ قدرة حصانية مرتية

١7١.٠٠٠ ريل سعودي

5٠٠٠١7١,٠٠٠
x=

3٠٠٠١١٩,٠٠٠

١.٦(= ١.٤٤7(x

5٠ مرت  3٠ مرت القطر

٦5.٤5٠ ملم مكعب  ١٤.١37 ملم مكعب  القيمة 

٠.٠٢ مرت  ٠.٠٢ مرت كثافة الجدار 

٢5٦.٦7٠ كيلوجرام ٩٦.٦٩٠ كيلوجرام  الوزن

٢٩٠.٠٠٠ ريال سعودي  ١٢٩.٠٠٠ ريال سعودي  التكلفة الحالية 
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الحل

Capacity A تعني القدرة أ

Capacity B تعني القدرة ب

Cost A تعني التكلفة أ

Cost B تعني التكلفة ب

Weight A تعني الوزن أ

Weight B تعني الوزن ب

الوزن

 قسمة اليمني عى اليسار 

املرت املكعب

٢5٦,٦7٠٢٩٠,٠٠٠ x=
٩٦,٦٩٠١٢٩,٠٠

3٦5,١٩٠Cost A ٠.53=
٢5٦,٦7٠٢٩٠,٠٠٠

٠.٨١
٠.٨3=

٠.٩٨
٠.٨١

٠.53=
١.53

٦5,٤5٠٢٩٠,٠٠٠ x=
١٤,١37١٢٩,٠٠

١١3,٠٩7Cost A ٠.53=
٦5,٤5٠٢٩٠,٠٠٠

x ٢.٦( = ٢.٢٤٨57(

X = ٠.٨٢٨٩,

تقريباً ٠.٨3

X = ٠.5٢٩٤, 

  تقريباً 53.٠

x ٤.٦( = ٢.٢٤٨3٠(

٢.٢٤8 LN   ٢.6٥7 LN٢.٢٤8 LN ٤.6٣0 LN            

Cost A = ٢90,000 x (١.٤٢٢8)٠.53

SAR٢90,000 x ١.٣٣6 = SAR٣87,٤٤0 SAR٢90,000 x ١.٣٤ = SAR٣88,600

ريال سعودي تقريبا ٣90,000ً  

 Cost A = ٢90,000 x (١.7٢8)٠.53
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ه( معادلة عدم الجدوى 

ميكــن اســتخدام معادلــة عــدم الجــدوى لقيــاس أحــد أشــكال التقــادم االقتصــادي مثــل انخفــاض الطلــب عــى املنتــج 

بســبب العوامــل الخارجيــة.  ومــع ذلــك، تقتــر الصيغــة عــى التصميــم والناتــج املــادي لألصــول الثابتــة.  ويتجــى هــذا 

عــى أنــه انخفــاض قيمــة األصــول الثابتــة بســبب الســعة غــري الرضوريــة، عندمــا يكــون األصــل مبالًغــا فيــه )قــد يصــف 

ــا للتقــادم  بعــض املقيمــني ذلــك أيضــا بأنــه أحــد أشــكال التقــادم الوظيفــي(.  وهــو ال يتنــاول العنــارص األوســع نطاقً

االقتصــادي التــي تؤثــر عــى األعــامل التجاريــة مثــل اقتصاديــات الصناعــة.

معادلة عدم الجدوى 

التقادم االقتصادي=

ــان أخــرى. تكــون الحســابات عــى  ــات مضخت ــاًء عــى معطي ــاك مضخــة وبحاجــة إليجــاد األس بن ــال:  افــرتض امت مث

النحــو التــايل:

الحل= األس هو 7١.٠

حيث أن LMP تعني جالون يف الدقيقة.باستبدال املجهول والتعويض بالناتج ٠.7١ األس

حيث أن:

 LMP ت عني جالون يف الدقيقة 

A known تعني املعطى

مترين عدم الجدوى 

القدرة املحددة =   ١٠.٠٠٠ وحدة/يوم  •

العمل الحايل =  5.٠٠٠وحدة /يوم   •

)ينبغي أن يحدد ذلك حسب كل حالة(   •

بافرتاض األس = ٠.٦  •

التقادم االقتصادي =  •
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ما هي نسبة التقادم االقتصادي؟ 

• حــدد ١٠.٠٠٠وحــدة للقــدرة »أ«، و5.٠٠٠ وحــدة للقــدرة »ب«، ومــن ثــم اعكــس الحســاب إليجــاد مبلــغ االنخفــاض. 

3٤% هــي نســبة االنخفــاض ويجــب أن تطبــق عــى الحســابات الســابقة إليجــاد نســبة التقــادم االقتصــادي. 

• التعويض كاآليت: 

)ارضب يف ١٠٠ إليجاد النسبة(

 ]٠.٦٦ -١] x ١٠٠= 3٤% 

حل مشكات التقادم االقتصادي

 الصيغة املعدلة

 أو

 االستبدال

]٠.٠٨)٠.٦( - ١] x ١٠٠

] ٠.٦٦ - ١5 ] x ١٠٠ = 33.5% الحساب

حيث أن: 

Actual capacity تعني 

 القدرة الفعلية

Design capacity تعني 

القدرة عى التصميم

ز( مشكلة التقادم االقتصادي ٢

• تبلغ القدرة املصممة للمنتجات يف املصنع 5٠٠.٠٠٠ وحدة يف اليوم. 

• ويبلغ اإلنتاج الفعيل 3٠٠.٠٠٠ وحدة يف اليوم، وذلك بسبب خسارة حصة السوق

وافتتاح مصنع منافس بالقرب. 

• ينتج املصنع الجديد ١5٠.٠٠٠ وحدة يف اليوم، وتبلغ تكلفتها 3.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي.

• وتبلغ تكلفة اإلنتاج لـ ٢5٠.٠٠٠ وحدة جديدة يف اليوم ٤.7٠٠.٠٠٠ ريال سعودي.

ما جحم التقادم االقتصادي الناشئ يف املصنع محل التقييم الناجم عن عدم الجدوى؟

باستخدام صيغة تكلفة للقدرة، أوجد األس:

• بقسمة التكلفة »ب« عى التكلفة »أ« = قسمة القدرة »ب« عى القدرة »أ«. 
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ومن ثم قسمة 3٠٠.٠٠٠ عى 5٠٠.٠٠٠ = ٠.٦٠

٠=٠.٦٤-١.3١٠٠*٦ =3٦%

• ُركــب خــزان فــو�ذي منــذ ١٢ ســنة بقيمــة 

٢٥١٫٢٥٠ ع� ب�ط خرسا�.

• وُركــب خــزان آخــر منــذ ٩ ســنوات بقيمــة 

٢٧٩٫٣٧٥ ريال سعودي ب�ط خرسا�.

ــغ  ــا�.٦١ ســم، ويبل ــ�ط الخرس ــغ ســ�كة الب • تبل

قطرها ٧٫٩٢ م�.

• تبلــغ قيمــة البــ�ط الخرســا� � الوقــت الحــا�= 

٢٢٫٢٤ ريــال ســعودي لــكل مــ� مكعــب متضمنــة 

التقوية والع�لة. 

• يبلــغ قطــر كل خــزان ٢٤ مــ�، وارتفاعــه ٤٥٢ مــ� 

بســقف عــ� شــكل قبــة، ويبلــغ وزنــه ٦٤,١٨٠ 

كيلوجرام. 

٥ سنوات  ماضية ٥٤,٠٨٠ كيلوجرام  ٢٥١٫٠٠٠ريال سعودي  ١٠٧,٨٩٥  برميل     القطر ٢٢٫٦٦ سم

* وا�رتفاع ٤٢٫٥٣م�

٣ سنوات ماضية  ٢٧٢٫٠٠٠ ريال سعودي ٥٤,٠٨٠ كيلوجرام ١٠٧,٨٩٥  برميل
   القطر ٢٢٫٦٦ سم

* وا�رتفاع ٤٢٫٥٣م�

٦ أشهر  ماضية  ٢٨٩٫٠٠٠ ريال سعودي ٥٤,٠٨٠ كيلوجرام ١٠٧,٨٩٥  برميل    القطر ٢٢٫٦٦ سم

* وا�رتفاع ٤٢٫٥٣م�

٦ أشهر  ماضية ٤٠١٫٠٠٠ ريال سعودي ٨١,٨٢٧٩كيلوجرام ١٦٣,٢٥٣ برميل
   القطر ٢٧٫٤٤ م�

* وا�رتفاع ٤٣٫٨٩ م�

51
©

الصيغة بعد 

التعويض= 

= ٠.٦٠ ٠.٦٤

 اللوغاريتم الطبيعي٠.٦٠ 

 = ٠.5١

اللوغاريتم الطبيعي  ٠.٦٤ = ٠.٤5

= ٠.٨٨ بقسمة ٠.٤5 عى 5١.٠

األس = ٠.٨٨
أو
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وجميعها بسقف عىل شكل قبة ويسع برميل املنتج ١٥9 لرت

معلومات إضافية

قبل ١٢ سنة بلغت تكلفة تركيب خزان ١٠.٠٠٠ ريال سعودي ملدة 5٠٠ ساعة عمل مبعدل عمل حايل يبلغ   .١

3٠ ريال سعودي 

يعرض تجار الخردة رشاء أي خزانات فوالذية غري مستخدمة مقابل ١5 ريال للكيلوغرام الواحد يف مكان.  .٢

ويستند الشحن عى أساس ١5 ريال سعودي للكيلوجرام الواحد.  .3

وبوليصة التأمني هي تكلفة االستبدال املهلكة باستثناء األساسات.   .٤

العمر االنتاجي املتبقي من الخزانات هو ١5 سنة )تؤخذ املاحظات يف املوقع(   .5

العمر االفرتايض الحقيقي = 3٠ سنة.  .٦

يدفع التاجر مؤخرا ٢١.5٠٠ريال سعودي لـخزان ذو سعة ٤٠٠٠ برميل مخصصا إلعادة البيع.  .7

مزاد اإلفاس، ِبيع ٤٠٠٠ برميل بقيمة ١٦.٠٠٠ ريال سعودي.  .٨

وأسفرت عدة مزادات أخرى يف املنطقة عن 5.٠٠٠ برميل بقيمة ١٩.5٠٠ ريال سعودي، و75٠٠ برميل بقيمة   .٩

٢٨.٠٠٠ ريال سعودي، و٩5٠٠ برميل بقيمة 3٤.٢٠٠ ريال سعودي. 

١٠. وتشري معلومات السوق إىل عدم وجود تقادم وظيفي أو اقتصادي

مقارنات املزاد 

املزادات خال فرتة أقل من 3٠ يوم خال الستة أشهر األخرية. 

العمر  سعة الرميل سعر البيع مكان البيع حالة البيع

متوسط ١٢ سنة يوتا ١٠.٠٠٠ ريال سعودي 5.٠٠٠

١٢ سنة متوسط 7.5٠٠ ١٦.٠٠٠ ريال سعودي كنتايك

١٤ سنة متوسط ١٠.٠٠٠ ٢٠.٠٠٠ ريال سعودي تينيي

١٠ سنوات متوسط ١5.٠٠٠ ٢٨.٠٠٠ ريال سعودي كاليفورنيا

صيغة قواعد الخرسانة

Prℎ
3.١٤١٦ = P

H )االرتفاع( = ٢م

R )نصف القطر( = ١3 م 

١٤١٦.X 3 ٢١3= 53٠.٩3 مرت مكعب.

X2 م= 1061.86 مرت مربع 

تقريبا 6,300 ريال سعودي لألساس
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تكلفة اإلحالل 

)تشابه تكلفة إعادة اإلنتاج( ١7١.5٠٠ ريال سعودي )تقريبا(.  •

عادة ما يعاد إنتاج الخزانات، لكنها قد تستبدل يف بعض األحيان.   •

ال توجد أي معلومات حول هذه الحالة.  •

هناك حاالت ميكن أن يحل خزان واحد مكان خزانني، فتختلف تكلفة اإلحال بسبب الطلب أو االستخدام.  •

تكلفة إعادة اإلنتاج 

• أحدث قامئة متاحة ألسعار الخزان األول 

77.٠٠٠ ريال سعودي )لسبع سنوات( 

3.٩٢7+  عامل االتجاه من مؤرشات العينة

)١.٠5١(

 )٠.٠5١% زيادة(

باط خرساين+ ٤.٨٠٠

٨5.7٢7 ريال سعودي

اتجاه 77.٠٠٠ ريال سعودي )أحدث سعر متاح لصهريج مامثل قبل 7 سنوات( 

 35٠÷333 = ١.٠5١ عامل االتجاه، إضافة للباط

الصهريج الثاين (مشابه لألول)  +5٨.٢7٢ ريال سعودي

إجاميل إعادة التكلفة الحديثة والتثبيت ١7١,٤5٤ ريال سعودي

 )لكا الصهريجني(

مبا يقارب ١7١.5٠٠ ريال سعودي

تكلفة اإلحال املهلكة 

٨5.٢7٢ ريال سعودي  • الخزان األول )١٢ سنة ماضية(

 3٤.٢٩١ - - *تدهور مادي أقل

5١.١3٦ ريال سعودي - إهاك تكلفة اإلحال الحديثة للخزان األول

٨5.٢٢7 ريال سعودي • الخزان الثاين )٩ سنوات ماضية(

٢5.7١٨- - **تدهور مادي أقل

٦٠.٠٠٩ ريال سعودي - إهاك تكلفة اإلحال الحديثة للخزان الثاين

• ملخص

5٢,337 ريال سعودي - الخزان األول

+٦١,٠5٩ ريال سعودي -الخزان الثاين

١١١.٤٤5 ريال سعودي  • إجاميل تكلفة اإلحال املهلكة الحديثة

)مبا يقارب١١١.١٠٠ ريال سعودي( كا الصهريجني

*العمر  (١٢ سنة ÷٣0 العمر االفرتايض الطبيعي = ٤0% إهالك)

**العمر  (9 سنوات ÷٣0 = العمر االفرتايض الطبيعي ٣0% إهالك)
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x.5٠
 ٨5.7٠٠

ريال سعودي

تكلفة اإلحال املهلكة باستخدام املاحظة 

• العمر االفرتايض املتبقي = ١5 سنة 

• العمر االفرتايض الطبيعي = 3٠ سنة                                                                

• تكلفة اإلحال = ١75.٠٠٠ ريال سعودي 

إجاميل تكلفة اإلحال املهلكة=                                        

=5١%٠5
3٠

• ال توجد مبيعات لـ 3.٦٢5 برميل صهريج.

• بيع   ٤٠٠٠ برميل صهريج بقيمة ٢١.5٠٠ ريال سعودي.

• ١٠% زيادة الحجم. 

• ٤٠٠٠÷ 3٦٢5 = ١.١٠ أو ١٠%

• ٢١.5٠٠ ريال سعودي ÷١.١٠ = ١٩.5٤5 ريال سعودي أي مبا يقارب ١٩.5٠٠ ريال سعودي 

• تبلغ قيمة الصهريج الواحد ١٩.5٠٠ ريال   = 3٩.٠٠٠ ريال سعودي 

• الشحنة )٢٩.١١٢ كيلوغرام × ١5 ريال سعودي × ٢ × %5٠ = 3٦٩.٤ 

• األساس ٤.٨٠٠ ريال سعودي ×  ٢ × %5٠ = ٠٠٠.١5

• االنشاء 5٠٠ ساعة × $3٠ × ٢ × %5٠ = ٠٠٠.١5

أسلوب مقارنة مبيعات الخزان  

١١3,٤٠٠ ريال سعودي • باستخدام أسلوب التكلفة

٨7,5٠٠ ريال سعودي • باستخدام أسلوب البديل بالتكلفة )املاحظة(

7٠,٠٠٠ ريال سعودي • باستخدام أسلوب مقارنة املبيعات

غري مستخدم • باستخدام أسلوب الدخل

١١٠,٠٠٠ ريال سعودي  • القيمة السوقية العادلة باالستخدام املستمر

• اإلجاميل = 6٣.١69 ريال سعودي

• مبا يقارب 6٣.٢00 ريال سعودي



المالحظات:



الوحدة الثانية

جمع البيانات وإدارتها 

الفصل األول: جمع البيانات وإدارتها 
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جمع البيانات وإدارتها 

األول

مقدمة0.١

األول

١.0١.0

الفصل
األول

مُيكــن تعريــف عمليــة جمــع البيانــات عموًمــا بأنهــا عمليــة جمــع وقيــاس املعلومــات الخاصــة مبتغــريات مهمــة عــى 

نحــو منتظــم، وذلــك للمســاعدة يف اإلجابــة عــى األســئلة البحثيــة املحــددة واختبــار صحــة الفرضيــات وتقييــم النواتج. 

تُعــرف عمليــة جمــع البيانــات يف مجــال تقييــم املصانــع واآلالت واملعــدات بإجــراءات الحصــول عــى البيانــات لغــرض 

تحليلهــا واســتخدامها لتحديــد قيمــة املصانــع واآلالت. 

وتُعــد هــذه العمليــة مــن الخطــوات املهمــة يف عمليــة التقييــم حيــث تتضمــن جمــع كافــة البيانــات املتعلقــة باملصانع 

واآلالت محــل التقييــم، باإلضافــة إىل املاحظــات حــول محيطهــا وحالتهــا وغريهــا مــن املعلومــات املســاندة التــي قــد 

يكــون لهــا تأثــري مبــارش أو غــري مبــارش عــى القيمــة. 



59
جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

أنواع البيانات0.١ ١.0٢.0

ميكن تقسيم البيانات عموًما إىل نوعني:

باإلضافــة إىل ذلــك، تشــمل هــذه العمليــة إجــراء البحــوث إليجــاد األدلــة املقارنــة للبيانــات الخاصــة بــاآلالت واملعــدات 

وذلــك ألغــراض املقارنــة. ومــن ثــم، ميكــن نقــل البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا إىل فهــرس خــاص بــاآلالت واملعــدات 

أو قاعــدة بيانــات للمخــزون مــن أجــل الرجــوع إليهــا يف املســتقبل. 

ال يجب االستهانة بعملية جمع البيانات، حتى ال تنتج العواقب التالية: 

افتقــار الدقــة يف وصــف اآلالت واملعــدات وفهمهــا )أي: التفاصيــل غــري الواضحــة ملواصفــات اآللــة أو األرقــام   •

التسلســلية أو املعلومــات املوجــودة يف لوحــة البيانــات أو عــدم دقــة املعلومــات املتعلقــة بالقــدرة اإلنتاجيــة(.

وجــود معلومــات غــري كافيــة والتــي تعــد الزمــة إلجــراء تحليــل للقيمــة )أي: قلــة بيانــات اآلالت واملعــدات   •

عنــد مقارنــة إنتاجيــة آلــة مــا(.

إهدار املوارد )أي: الوقت والتكلفة املهدرة يف فحص اآلالت واملعدات مره أخرى(.  •

بالتايل ينتج عن ذلك عملية تقييم غري دقيقة.  •

وبذلــك تلعــب البيانــات التــي تجــري إدارتهــا بصــورة منهجيــة دور كبــري يف اكتــامل عمليــة تقييــم اآلالت واملعــدات 

وســامتها.

ــوع  ــف يف ن ــن تختل ــارات، ولك ــم العق ــال تقيي ــة يف مج ــك املطبق ــدات تل ــات اآلالت واملع ــع بيان ــة جم ــابه عملي تش

البيانــات املطلــوب جمعهــا. ومتثــل مصــادر تلــك البيانــات تحديـًـا عنــد التعامــل معهــا وذلــك يعــود إىل الطــرق املختلفــة 

لنــرش معلومــات آلــة مــا. 

             البيانات الكمية 

ــا  ــد تحليله ــة منظمــة وســهلة عن ــات الكمي ــا تكــون البيان ــا م ــة، وغالبً ــات يف صــورة رقمي ــأيت هــذه البيان ــا ت عــادة م

إحصائيًــا. ومــن األمثلــة عــى البيانــات الكميــة: أبعــاد اآللــة، القــدرة اإلنتاجيــة، اســتهاك الطاقــة، تكاليــف االســتحواذ، 

اإلهــاك وغريهــا.

٢.١
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عــادة مــا تــأيت هــذه البيانــات يف صــورة كلــامت أو نصــوص أو جمــل غــري رقميــة، ويكــون هــذا النــوع مــن البيانــات 

ــا غــري منظــم وغــري إحصــايئ. ومــن األمثلــة عــى البيانــات النوعيــة: البيانــات املدونــة عنــد معاينــة خصائــص  عموًم

اآللــة املاديــة ووصــف ســري عمــل اآلالت واملعــدات ووظائفهــا. 

ــة باســتخدام مقيــاس محــدد مســبًقا قبــل  ــات كمي ــة عــادة إىل بيان ــات النوعي ــل البيان ألغــراض التحليــل، يتــم تحوي

تطبيــق األدوات اإلحصائيــة عليهــا. عــى ســبيل املثــال: لقيــاس الحالــة املاديــة لآللــة، يجــب عــى املقيــم أن يصنفهــا 

بحســب مقيــاس مــن ١ - 5 )حيــث ميثــل الرقــم ١ حالــة ســيئة، وميثــل الرقــم 5 حالــة ممتــازة( ويكــون ذلــك بنــاًء عــى 

مجموعــة مــن القواعــد. 

تتضمــن البيانــات التــي متــت ماحظتهــا وجمعهــا مبــارشة مــن خــال التجــارب الشــخصية باســتخدام األدوات املختلفــة 

مثــل: املقابــات واملاحظــات ودراســات الحالة. 

ويف نطــاق تقييــم اآلالت واملعــدات، تشــمل البيانــات األوليــة البيانــات التــي ُجمعــت أثنــاء فحــص اآلالت واملعــدات 

ــة  ــاج الداخلي ــجات اإلنت ــغيل وس ــة التش ــن أدل ــدات وم ــك اآلالت واملع ــغيل تل ــع مش ــات م ــراء املقاب ــال إج وخ

ــع.  للمصان

تُعــرف البيانــات املنشــورة التــي قــام بجمعهــا ومعالجتهــا وتحليلهــا وتقدميهــا أشــخاص أو منظــامت بالبيانــات الثانوية. 

وميكــن تعريفهــا كذلــك بالبيانــات املوجــودة بالفعــل والتــي تــم جمعهــا ألغــراض مختلفــة، وميكــن اســتخراجها مــن 

الســجات الحاليــة واملصــادر املنشــورة أو غــري املنشــورة. 

ــزي  ــك املرك ــل: البن ــة، مث ــات الحكومي ــن الجه ــادرة ع ــاد الص ــمية لاقتص ــر الرس ــة التقاري ــات الثانوي ــمل البيان تش

ووزارة املاليــة وإدارة اإلحصــاءات، وتشــمل البحــوث املتعلقــة باملجــال األكادميــي أو الصناعــي والكتــب وأوراق عمــل 

املؤمتــرات. 

٢.٢

٣.١

٣.٢

البيانات النوعية

البيانات األولية

البيانات الثانوية

تصنيف البيانات0.١ ١.0٣.0

تُقّسم البيانات بناًء عى مصادرها إىل: 
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مصادر البيانات0.١ ١.0٤.0

ــوح  ــل: ل ــات مث ــر اآلالت واملعــدات بعــض املعلوم ــد توف ــريًا، وق ــا كب ــات اآلالت واملعــدات تنوًع ــوع مصــادر بيان تتن

ــدًرا  ــل مص ــل العمي ــد ميث ــان ق ــض األحي ــغيل. ويف بع ــل التش ــيل ودلي ــم التسلس ــة والرق ــة اآلل ــات وبطاق املواصف

ــة.  ــاج والصيان ــجات اإلنت ــل: س ــات مث للمعلوم

وفيام ييل بعض املصادر املختلفة لبيانات اآلالت واملعدات: 

املصنعون، املوردون، الوكاء لآلالت الجديدة واملستخدمة   •

أدلة األسعار املنشورة والفهارس )املؤرشات( و )خدمات االشرتاك(   •

حسابات املصانع واإليصاالت والفواتري   •

كود التخزين التعريفي )SKU( واملخزون   •

املعارض التجارية   •

باعة املزاد )نتائج املزاد املعلنة(   •

األقسام املصنفة يف الصحف   •

املجات واملقاالت   •

اإلنرتنت )يتم تتبع معظم البيانات يف الوقت الراهن عر اإلنرتنت(   •

توصف العاقة بني أنواع البيانات وتصنيفها ومصادرها بأفضل صورة يف الشكل 3٠ أدناه:

وبالنســبة لــآلالت واملعــدات، فتشــمل البيانــات الثانويــة تقاريــر التقييــم وتقاريــر إنتــاج املصانــع وحســابات الرشكــة 

باإلضافــة إىل مــا ذُكــر أعــاه، وقــد يتــم اعتبارهــا كمــؤرشات إذا متــت فهرســتها كــام ينبغــي.

الشكل ١ : 

عاقة بني أنواع 

البيانات وتصنيفها 

ومصادرها 

بيانات اآلالت واملعدات

البيانات الثانويةالبيانات األولية

االستطاعات 
واالستبيانات

الفحص
واملعاينة

البيانات النوعيةالبيانات النوعية البيانات الكميةالبيانات الكمية

املنشورات، املقاالت، تقارير املصانع، القوائم 

املالية وغريها

املقابات
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منهجيات جمع بيانات اآلالت 0.١
والمعدات

١.0٥.0

هنــاك الكثــري مــن الطــرق التــي ميكــن اســتخدامها لجمــع البيانــات املتعلقــة بتقييــم اآلالت واملعــدات، وفيــام يــيل 

بعــض الطــرق العمليــة األكــر شــيوًعا:

             معاينة املوقع أو العمل امليداين أو املاحظة

تعــد البيانــات املجموعــة أثنــاء معاينــة املوقــع أو العمــل امليــداين أو املاحظــة بيانــات أوليــة، ال ســيام فيــام يتعلــق 

ــة لــآلالت واملعــدات. ــة املادي بالقــدرة واملواصفــات والحال

             استخراج املحتوى من املستندات

ــادر  ــل أو املص ــطة العمي ــر بواس ــي تتوف ــة الت ــتندات ذات الصل ــن املس ــدات م ــات اآلالت واملع ــتخراج بيان ــن اس مُيك

ــة.  ــري املعــدات األصلي ــع وفوات ــب املُصّن ــة يف كتي ــدرة آالت معين ــم وصــف وظيفــة وق ــال يت األخــرى. عــى ســبيل املث

وميكــن الحصــول عــى بيانــات األســعار مــن البحــوث عــى االنرتنــت واملواقــع ذات الصلــة، وقــد تقــدم بعــض املؤسســات 

وصحفهــا اليوميــة مــؤرشات ألســعار اآلالت واملعــدات. 

             املقابات الشخصية

ميكــن إجــراء مقابــات مــع املُصّنــع ومديــر املصنــع أو املورديــن أو موظفــي خدمــة العمــاء للحصــول عــى البيانــات 

واملعلومــات املتعلقــة باملصنــع واآلالت واملعــدات. مــن املمكــن أن تكــون املقابــات منظمــة أو غــري منظمــة أو شــبه 

منظمــة، وقــد يتــم إجرائهــا وجًهــا لوجــه أو عــر الهاتــف أو اإلنرتنــت. 

٥.١

٥.٢

٥.٣
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وصف اآلالت والمعداتوالمعدات0.١ ١.06.0

ــل القيمــة ووصــف اآلالت واملعــدات  ــات شــاملة عــن اآلالت واملعــدات لتحلي ــون الحصــول عــى بيان ــاج املقيّم يحت

بوضــوح يف تقريــر التقييــم. ولهــذا الغــرض، مــن الــرضوري أن يفهــم املقيّمــون كيفيــة رسد وظائــف اآلالت واملعــدات 

وإعدادهــا. ولوصــف اآلالت واملعــدات بشــكل منهجــي، يـُـوىص املقيّمــني بتقســيم األوصــاف بحســب األقســام التاليــة: 

             الوصف الكيل

ميكــن تعريــف الوصــف الــكيل بأنــه وصــف الوظائــف واألدوار الكليــة لــآلالت واملعــدات، ويشــمل وصــف املكونــات 

األساســية التــي تســاهم يف تصميــم املصانــع وقدراتهــا بدايــة مــن اســتام املــواد الخــام حتــى الحصــول عــى املخرجــات. 

الوصف العام لآلالت واملعدات  ٦.١.١

يشمل الوصف العام الكيل لآلالت واملعدات ما ييل: 

ما يصّنعه املصنع أو ينتجه.  •

العملية املستخدمة إلنتاج مخرجات املصنع.  •

القدرة اإلنتاجية للمصنع )القصوى واملثى(.  •

موجز عن املكونات واملجموعات املستخدمة يف مراحل املعالجة.  •

محتويات الوصف الكيل  ٦.١.٢

عند جمع البيانات الخاصة بالوصف الكيل لآلالت واملعدات يجب مراعاة بعض املعلومات وهي كالتايل:

تاريخ التقييم )تاريخ التقرير وتاريخ تنفيذ عملية التقييم(. أ. 

الهدف من االستخدام واملستخدمني املعنيني يف تقرير التقييم. ب. 

الغرض من التقييم. ج. 

اسم وعنوان املصنع محل التقييم. د. 

تفاصيل الرشكة املشغلة للمصنع. ه. 

املعلومات األساسية للمنشأة أو املنظمة. و. 

رشح عام عن اآلالت واملعدات، ويشمل: ز. 

نظرة عن أقسام اآلالت واملعدات ومكوناتها.  •

التاريخ األصيل إلنشاء املصانع واآلالت واملعدات وتوسعتها.  •

القرب من املوارد واملواد الخام وشبكة النقل وغريها.  •

االستهاك الكيل للطاقة )الكهرباء أو الوقود(.  •

القدرات الكلية للمصنع – القدرة عى التصميم.  •

6.١
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القدرة الفعلية عى العمل – يف الوقت الراهن ويف تاريخ الفحص أو املعاينة.  •

العمر: العمر الزمني والعمر الفّعال.  •

الحالة املادية والتشغيلية العامة.  •

نظرة عامة عى جدول الصيانة.  •

وجود معدات السيطرة عى التلوث.   •

سجل األصول الثابتة باإلضافة إىل الفواتري املرتفعة.  •

ح. أقسام اآلالت واملعدات ومكوناتها، وتشمل:

نظرة عن أقسام اآلالت واملعدات ومكوناتها.  •

مراكز الدعم.  •

تاريخ تركيب أو إنشاء أقسام املصانع واآلالت واملعدات ومكوناتها، ومراكز الدعم وتوسعتها.  •

نوع نظام التحكم، ويف حال كان مركزي – فهل هو نظام مرمج تلقايئ متاًما أم شبه تلقايئ.  •

طاقم التشغيل لكل وحدة )قسم(.  •

أي من املعدات تتطلب أكر من الصيانة االعتيادية وملاذا.  •

آلية عمل برنامج الصيانة: معتادة أو وقائية أو تصحيحية.  •

ط. عمليات املصنع:

عملية اإلنتاج – سري العمل بداية من املواد الخام إىل املنتج النهايئ.  •

وضــع التشــغيل – )اليــوم أو الشــهر( إذا مل يتــم تحديــده بالقــدرة، عــى ســبيل املثــال: مصنــع إنتــاج شــمندر   •

الســكر والــذي يطلــق حماتــه يف أوقــات معينــة مــن الســنة.

مخطط تدفق املصنع: يفي بالغرض أو ميكن التحكم به وغري ذلك.  •

توفر البيانات التشغيلية التاريخية من ثاث إىل خمس سنوات.  •

ي. املعلومات األساسية للمنشأة أو املنظمة:

القوائم املالية للسنوات الثاث األخرية.  •

العوائد أو الخسائر، وأسباب الخسائر.  •

ــة املتوقعــة يف حــال  ــة القادم ــاث إىل الخمــس األخــرية، وامليزاني ــدرة للســنوات الث ــة املق ــات الصيان ميزاني  •

ــع.  ــل املصن ــتمرار عم اس

طلب السوق للمنتج النهايئ.  •

ك. الســامة يف القطــاع الصناعــي ومعايــري مراقبــة الجــودة يف حــال كانــت معايــري الســامة واملعايــري البيئيــة جيــدة )إن 

مل تكــن كذلــك فيجــب تطويرهــا بــأي تكلفــة كانــت(.

ل. االلتزام مبتطلبات السلطة املحلية وتطبيق قوانينها.
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             الوصف الجزيئ

ــم الوصــف الجــزيئ  ــاآلالت واملعــدات، ويهت ــة إيجــاد الســامت الخاصــة ب ــه عملي ميكــن تعريــف الوصــف الجــزيئ بأن
ــة الواحــدة.  بتصنيــف اآلل

فيام ييل أمثلة عى العنارص التي يلزم إدراجها ضمن الوصف الجزيئ:

أ. العامة التجارية
ب. الطراز
ج. النوع
د. القدرة

ه. الحجم
و. الرقم التسلسيل

ز. اسم ُمصّنع أو ُمصنّعي اآللة
ح. اسم املورّد

ط. وصف اآللة
اآللة األصلية أو األساسية  •

امللحقات أو اإلضافات لآللة األصلية )اآلالت املساندة(   •
ي. وجود موقع خاص لآللة أو أي روابط مهمة مثل: أجهزة التحكم الكهربائية واألنابيب وغريها.

             أمثلة عى البيانات

انظر للصورة رقم ٢ أدناه ملعرفة نوع املعلومات التي تُؤخذ من اآللة املستقلة.

6.٢

6.٣

شكل )٢( : 

عاقة بني أنواع 

البيانات وتصنيفها 

ومصادرها 
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الشكل )3(:

الوصف الجزيئ – آلة 

التفريز العمودية

الشكل )٤(:

األساسية 

املعلومات املمكن جمعها:

اسم العامة التجارية  •

رقم الطراز والحجم  •

حجم الطاولة واملحاور )يف حال كانت آلة ذات محورين أو أكر(  •

أجهزة التحكم الخاصة والقراءات وأجهزة الرمجة  •

نوع رأس آلة التفريز والقدرة الحصانية للمحرك  •

رؤوس آلة التفريز اإلضافية، ملزمة )منجلة(، أدوات  •

الحاالت الظاهرة    •

مثال آخر عى الوصف الجزيئ هو الرافعة الشوكية واملوضحة يف صورة رقم ٤  
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إدارة البيانات0.١ ١.07.0

ــل القيمــة ووصــف اآلالت واملعــدات  ــات شــاملة عــن اآلالت واملعــدات لتحلي ــون الحصــول عــى بيان ــاج املقيّم يحت

بوضــوح يف تقريــر التقييــم. ولهــذا الغــرض، مــن الــرضوري أن يفهــم املقيّمــون كيفيــة رسد وظائــف اآلالت واملعــدات 

وإعدادهــا. ولوصــف اآلالت واملعــدات بشــكل منهجــي، يـُـوىص املقيّمــني بتقســيم األوصــاف بحســب األقســام التاليــة: 

ــة  ــة وصيان ــث ومراقب ــن وإدارة وتحدي ــل وتخزي ــات إىل إجــراءات جمــع ومعالجــة وتحلي ــح إدارة البيان ــري مصطل يُش

ــع واآلالت واملعــدات. ــد قيمــة املصان ــراد اســتخدامها لتحدي ــات امل املعلوم

تُعــد عمليــة إدارة البيانــات أمــر رضوري لضــامن كفــاءة إدارة بيانــات اآلالت واملعــدات وســجاتها حيــث تســهل اإلدارة 

املنظمــة للبيانــات عمليــة اســرتجاعها عنــد تقييــم اآلالت واملعــدات يف املســتقبل. 

تُجمــع املعلومــات واالستفســارات مــن تقاريــر اآلالت واملعــدات الســابقة وتتم فهرســتها وفقــا للتصنيفــات ومجموعات 

االســتخدامات الشــائعة. ويتــم تحديــد املعــامل املناســبة حتــى يســهل اســرتجاع بيانــات اآلالت واملعــدات عنــد رفعهــا 

عــى قاعــدة البيانــات. 

املعلومات املمكن جمعها:

اسم العامة التجارية والقدرة  •

رقم الطراز والرقم التسلسيل   •

نوع اإلطارات )هوايئ، صلب(  •

نوع الرافعة )مخصصة للمستودعات أو األرايض الوعرة، أو الساحات(  •

نوع الوقود )ديزل، بنزين، بروبني(  •

الشاحن، إذا كانت تعمل بالبطارية  •

ارتفاع أذرع الرفع )الشوكتني(، عمود مزدوج، عمود ثايث  •

ارتفاع أو انحناء أذرع الرفع املمتدة )الشوكتني(  •

امللحقات: ناقل الحركة، حامل الراميل، حامل منصات التحميل )طبايل البضائع(  •

الحالة العامة   •

الصيانةالتحديثاإلدارةالتخزينالتحليلاملعالجةالجمع  مراقبة

البيانات
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أ. جمع البيانات

ــن  ــدات، وميك ــآلالت واملع ــم ل ــف منظ ــن تصني ــة ضم ــريات املهم ــى املتغ ــها ع ــات وقياس ــع البيان ــة جم ــي عملي ه

ــدات.  ــة املع ــاد قيم ــا إليج ــات الحًق ــذه املعلوم ــتخدام ه اس

ب. معالجة البيانات

هــي ببســاطة تحويــل للبيانــات األوليــة إىل معلومــات مفيــدة، ويتــم التاعــب بالبيانــات للحصــول عــى نتائــج تحــل 

املشــاكل أو تحّســن الوضــع الراهــن. وكــام هــو الحــال يف عمليــة اإلنتــاج، فإنهــا تتبــع دورة يتــم فيهــا إدخــال البيانــات 

ــات  ــال البيان ــل إدخ ــطة مث ــة أنش ــذه العملي ــمل ه ــات(، وتش ــج )معلوم ــى نوات ــول ع ــا للحص ــة م ــة يف عملي األولي

ــن وغريهــا.  والتلخيــص والحســاب والتخزي

ج. تحليل البيانات

ــات القيمــة واالســتنتاجات  ــا بهــدف إيجــاد املعلوم ــا أو منذجته ــا أو تحويله ــات أو تصفيته ــة فحــص البيان هــي عملي

واالقرتاحــات باإلضافــة إىل دعــم اتخــاذ القــرارات. ولتحليــل البيانــات عــدة أوجــه وأســاليب تشــمل وســائل مختلفــة.

د. تخزين البيانات

هي عملية تسجيل )تخزين( املعلومات أو البيانات يف نظام تخزين معني.

ه. إدارة البيانات

هي عملية تنظيم البيانات وحفظها لتحقيق متطلبات دورة حياة املعلومات الجارية.

و. تحديث البيانات

هي عملية إضافة أو تعديل البيانات أو حذفها لتحديث ملف ما يف قاعدة البيانات.

ز. مراقبة البيانات

يتــم يف هــذه العمليــة مراجعــة البيانــات بشــكل دوري للتحقــق مــن اتباعهــا لقواعــد مراقبــة الجــودة وضــامن حفاظهــا 

عــى جــودة عاليــة واســتيفائها ملعايــري التنســيق واالتســاق. 

ح. صيانة البيانات

هــي عمليــة تطويــر قاعــدة البيانــات، وهــي إجــراءات دوريــة تقــوم بتحســني األداء وتفريــغ مســاحة القــرص واكتشــاف 

األخطــاء يف البيانــات وفحــص أجــزاء الحاســب وتحديــث البيانــات الداخليــة لــآلالت واملعــدات وغريهــا مــن األجــزاء 

الهامــة. 

            تصنيف البيانات وفهرستها 

ــام  ــل نظ ــاءة. ويجع ــة وكف ــر فاعلي ــتخداماتها األك ــب اس ــات بحس ــا يف فئ ــات تنظيمه ــف البيان ــة تصني ــمل عملي تش

ــها. ــرا س ــرتجاعها أم ــات واس ــول إىل البيان ــط الوص ــد التخطي ــات جي ــف البيان تصني

7.١
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ــعة ذات  ــات الواس ــة البيان ــد مجموع ــب وتحدي ــة لرتتي ــائل الصحيح ــتخدام األدوات والوس ــرضوري اس ــن ال ــايل، م بالت

ــا.  ــة ليســهل تحليله املصــادر املختلف

هناك ثاث طرق لرتتيب البيانات وهي: 

الرتتيب بحسب املوضوع أو الفئة  •

الرتتيب األبجدي  •

الرتتيب العددي   •

تُســمى طــرق ترتيــب البيانــات الســابقة بالتصنيــف والتــي توفــر وســائل لتنظيــم األشــياء املتشــابهة. وميكــن اســتخدام 

بعــض هــذه الطــرق أو جميعهــا ألغــراض الرتتيــب املختلفــة. عــى ســبيل املثــال: يتــم االحتفــاظ بامللفــات الرئيســة مًعــا 

بحســب موضوعهــا أو تصنيفهــا ولكــن داخــل كل ملــف يتــم ترتيــب املســتندات ترتيبًــا أبجديـًـا. 

مثال: 

الفئة: الصناعة

الفئة: األصل

ــس  ــدأ بنف ــا تب ــا ألنه ــع بعضه ــا توضــع م ــة، ف ــة منطقي ــا بطريق ــزم ترتيبه ــة يل ــات بحســب الفئ ــم البيان ــد تنظي عن

الحــرف. ومــا أن يتــم تحديــد الفئــات، يُنشــأ بعدهــا الفهــرس ليســهل عــى املســتخدم الرجــوع إليهــا، ويُســمى هــذا 

ــي.  ــب الرئي ــرس بالرتتي الفه

قــم بإنشــاء فهــرس الرتتيــب الرئيــي عــن طريــق تصنيــف كافــة الفئــات والفئــات الفرعيــة بحســب مــا تــم ترتيبهــا 

عليــه، وفيــام يــيل بعــض األمثلــة عــى الفئــات والفئــات الفرعيــة: 

شكل )٢( : 

عاقة بني أنواع 

البيانات وتصنيفها 

ومصادرها 
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يجب إنشاء نسخة من القامئة الرئيسية لكافة ملفات الفئات وكذلك قامئة مخترة مللفات الفئات الفرعية.

هناك بعض املعلومات املطلوبة تحت إطار الفئات الفرعية، وهي كالتايل:

العامة التجارية  •

الطراز  •

النوع  •

القدرة  •

الحجم  •

الرقم التسلسيل  •

السعر أو القيمة  •

تاريخ الصنع  •

تاريخ التقييم وتاريخ البيانات  •

وصف اآللة  •

تكاليف النقل  •

ــف،  ــك التكالي ــر تل ــدول تقدي ــى ال ــب ع ــا يج ــل فحينه ــف النق ــى تكالي ــعار اآلالت ع ــمل أس ــا ال تش عندم

ــول.  ــاء الدخ ــن مين ــتريادها م ــال اس ــع أو يف ح ــن املصن ــارص م ــل العن ــافة نق ــط مس ــدرون متوس فيق

تكاليف الرتكيب  •

عــادة مــا ترتبــط التكاليــف برتكيــب املعــدات الثابتــة. ومتثــل تكاليــف الرتكيــب تلــك التــي يدفعهــا املشــرتي 

مقابــل الرتكيــب الفعــيل لعنــر مــا يف املصنــع أو يف أي موقــع آخــر، وتشــمل كذلــك تكاليــف تجربــة ومعايــرة 

املعــدات. ويف حالــة وجــود معــدات نقــل فــا تكــون هنالــك أي تكاليــف للرتكيــب. 

الرضائب عى املنتجات   •

يجــب أن تشــمل القيمــة عــى رضائــب املنتجــات غــري القابلــة للخصــم فقــط. بالنســبة للــدول التــي تفــرض 

رضيبــة القيمــة املضافــة )VAT( فعــادة مــا تســمح للمشــرتين بخصــم مبلــغ الرضيبــة الكامــل عــى الســلع 

ــة. قــد تُخصــم رضائــب املبيعــات وبعــض املنتجــات ورســوم االســترياد بشــكل جــزيئ أو كامــل عــى  اإلنتاجي

الســلع اإلنتاجيــة. 

الخصومات  •

ــات الضخمــة.  ــات املتاحــة للطلبي ــر بالخصوم ــى ال تتأث ــر مســتقل حت ــري القيمــة إىل رشاء عن يجــب أن تُش

ــا متاحــة ملعظــم املشــرتين  يجــب ذكــر ســعر العنــر املســتقل بعــد إجــراء أي خصومــات والتــي تكــون غالبً

وملعظــم أوقــات الســنة.

قاعدة بيانات أو ملف التحكم الرئييس٢.7
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             نظام تخزين البيانات

تعريف النسخة الورقية )املطبوعة(  7.3.١
النســخة الورقيــة هــي مســتند مطبــوع، قــد يكــون ملــف نــي أو صــورة أو رســوم أو أي نــوع آخــر مــن أنــواع امللفــات 
املطبوعــة، عــى ســبيل املثــال: إرســال مذكــرة عمــل يف صــورة نســخة ورقيــة عوًضــا عــن إرســالها عــر الريــد اإللكــرتوين. 

مُيكــن تعريــف النســخة الورقيــة عــى أنهــا مســتند لــه وجــود فعــيل وميكــن ملســه، وقــد يكــون هــذا املســتند مكتوبًــا 
ــد حملهــا وتشــغل مســاحات أكــر  ــة عن ــة ثقيل ــا بالحاســب. وعــادة مــا تكــون النســخة الورقي ــد أو مطبوًع بخــط الي
ويصعــب التعديــل عليهــا. كانــت النســخ الورقيــة املصــدر الوحيــد للمســتندات قبــل وجــود أجهــزة الحاســب، ويســتغرق 
نقــل مثــل هــذه املســتندات مــن مدينــة ألخــرى الكثــري مــن الوقــت، ويف بعــض األحيــان قــد ال تــدوم هــذه املســتندات 

طويـًـا.

تشــمل النســخ الورقيــة عــى العديــد مــن العنــارص مثــل املجــات والصحــف والســجات وقوائــم الطعــام. أحــد ميــزات 
النســخ الورقيــة هــي ســهولة الوصــول إليهــا وعــدم إمكانيــة التاعــب فيهــا مثــل مــا يحصــل عــر اإلنرتنــت. 

تعريف النسخة اإللكرتونية   7.3.٢
ــذي ميكــن  ــل اإلصــدار اإللكــرتوين للمســتند وال ــة هــي مســتند يُحفــظ عــى جهــاز الحاســب، ومتث النســخة اإللكرتوني

ــه باســتخدام مختلــف الرامــج. فتحــه وتعديل

يُســتخدم مصطلــح »النســخة اإللكرتونيــة« غالبًــا عــى النقيــض مــن النســخة الورقيــة وهــي اإلصــدار املطبــوع للمســتند. 
مُيكــن إرســال النســخ اإللكرتونيــة عــر الريــد اإللكــرتوين بواســطة اتصــال بالشــبكة والــذي بــدوره يجعــل اســتخدامها 

أكــر فاعليــة، ويتميــز بكونــه اقتصــادي أكــر مــن النســخ الورقيــة. 

أحــد الجوانــب الســلبية عنــد اســتخدام النســخ اإللكرتونيــة هــو كونهــا تتطلــب وجــود جهــاز حاســب وبرامــج وقــد يتــم 
حذفهــا عــن طريــق الخطــأ. وقــد يكــون لــدى بعــض النــاس العديــد مــن األوراق عــى مكاتبهــم مــام يســبب فقدانهــا 

بســهولة بعكــس النســخ اإللكرتونيــة. 

7.٣



الوحدة الثالثة

المعلومات المرجعية وإعداد التقارير

الفصل الثاني: إجراءات المعاينة

الفصل الثالث: نماذج التقارير

الفصل األول: كتابة المواصفات
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المعلومات المرجعية: كتابة المواصفات

األول

مقدمة0.١

األول

١.0١.0

الفصل
األول

متثــل هــذه الوحــدة مقدمــة لإلجــراءات التــي يجــب االلتــزام بهــا عنــد إعــداد قامئــة جــرد ملخــزون املصانــع واآلالت 

واملعــدات. إن مهمــة تحديــد املعلومــات الهامــة الخاصــة بــاآلالت واملعــدات وإعــداد قامئــة املخــزون هــام العنــران 

الرئيســيان يف كتابــة املواصفــات. والهــدف مــن قامئــة جــرد املخــزون هــو التحقــق مــن اآلالت واملعــدات مــن خــال 

ســجاتها )أو ســجات األصــول الثابتــة يف حــال توفرهــا( وكذلــك ألغــراض تحليــل التقييــم. وبشــكل عــام فــإن كافــة 

العمليــات أو املعــدات تحمــل ســامت تعريــف مشــرتكة. بالتــايل، ال تعــد طريقــة التصنيــف حــًرا عــى مجــال معــني. 

ويف نهايــة هــذه الوحــدة سيكتســب املتدربــون مجموعــة مــن املعــارف املتعلقــة مبعلومــات اآلالت واملعــدات املبــارشة 

وغــري املبــارشة ليتــم اســتخراجها لكتابــة املواصفــات.
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ــس  ــاك خم ــام هن ــكل ع ــة، وبش ــزة املكتبي ــن األجه ــع وم ــات يف املوق ــع البيان ــدات جم ــم اآلالت واملع ــب تقيي يتطل

ــمل: ــم وتش ــات للتقيي عملي

أ. تحديد ملكية مخزونات األصول

ب. التوثيق أو املعاينة امليدانية والتحقق من األصل واملعدات املعنية

ج. رشح نطاق التقييم أو نطاق العمل

د. سوصف أسلوب التقييم املتبع يف عملية التقييم

ه. استنتاج القيمة والتوصيات

ــن  ــث )م ــة البح ــن عملي ــرية فتتضم ــاث األخ ــات الث ــا العملي ــع( أم ــات )يف املوق ــع البيان ــني بجم ــق أول عمليت تتعل

ــة(. ــزة املكتبي األجه

تشــمل عمليــة التوثيــق أو املعاينــة امليدانيــة فحًصــا لــكل عنــر مــن عنــارص اآلالت واملعــدات يف املوقــع )ذات طبيعــة 

ــة(. ومــن ثــم تُصنــف املعلومــات وتُجمــع يف قامئــة جــرد مخــزون املصنــع والعنــارص األخــرى - أســاس التقييــم  مادي

بأكملــه.

يجــب أن تقــدم قامئــة جــرد املخــزون التــي يعدهــا مقيّمــو اآلالت واملعــدات مواصفــات فنيــة ووصــف مفصــل لــآلالت 

ــة املواصفــات  ــة املواصفــات. يشــمل العنــر الرئيــي يف كتاب ــك تُســمى املهمــة بكتاب ــم، لذل واملعــدات محــل التقيي

اســم الجهــاز واســم املُصّنــع والطــراز والرقــم التسلســيل ومجموعــة مــن امللحقــات وقــدرة املحــرك واألســاك الكهربائيــة 

واألنابيــب امليكانيكيــة واألســاس الهيــكيل. )يجــب أن يظــل التصنيــف بنفــس الرتتيــب لــكل عنــر(. 

ــم  ــب رق ــع وبحس ــة التصني ــإلدارات يف عملي ــا ل ــام وفًق ــكل ع ــب بش ــة، ويُرتّ ــة منظم ــزون بطريق ــذا املخ ــف ه يُصّن

املبنــى. ميكــن إعــداد قامئــة جــرد املخــزون قبــل املعاينــة أو الفحــص ويكــون ذلــك عــى أســاس املعلومــات املقدمــة 

مــن العميــل ويتــم اســتكامل التفاصيــل اإلضافيــة والتحقــق منهــا أثنــاء عمليــة املعاينــة أو الفحــص. أثنــاء الفحــص يتــم 

ــة املاديــة والعمــر وســاعات االســتخدام وتاريــخ الصيانــة والتقــادم الوظيفــي والقــدرات املحــددة  التحقــق مــن الحال

مقارنــة بآلــة حديثــة أو بديلــة ذات وظيفــة مامثلــة )ميكنــك طلــب الفواتــري الخاصــة باملعــدات واملتعلقــة باألصــول 

الباهظــة(.   
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كتابة المواصفات وأهميتها 0.١ ١.0٢.0

يُعــرّف املصطلــح »مواصفــات« عــى أنــه تحديــد الــيء بوضــوح أو بتفصيــل. وقــد تشــري املواصفــات إىل نــوع مــن 

أنــواع املعايــري الفنيــة ملنتــج أو خدمــة مــا. تعنــي كتابــة املواصفــات يف هــذا الســياق جمــع تفاصيــل آلــة مــا بنــاء عــى 

املعلومــات املوجــودة يف تلــك اآللــة وكذلــك مــن مصــادر أخــرى مثــل: ســجل املصنــع والكتيبــات وســجات الصيانــة 

وفواتــري املعــدات األصليــة ووثائــق املشــرتيات. 

عنــد اســتام التعليــامت لتنفيــذ عمليــة تقييــم يف الســوق املفتــوح أو لغــرض البيــع القــرسي، ســيكون هناك عــادة رشط 

لوجــود ســجل املصنــع أو قامئــة جــرد مفصلــة للمخــزون. وال شــك أن هنالــك ميــزة مــن وجهــة نظــر املقيــم، حيــث 

ســيجعل ســجل املصنــع املحتــوى الدقيــق للتقييــم واضًحــا متاًمــا ال جــدال فيــه. 

يتطلــب تقييــم اآلالت واملعــدات إعــداد جــرد للمخــزون يف شــكل جــدول. وإن مــدى التفاصيــل التــي يتعــني إدراجهــا 

يف هــذا الجــدول هــي مســألة تعتمــد عــى تقديــر املقيّــم بعــد أخــذه لتعليــامت العميــل يف االعتبــار. 

ــر  ــا. تعت ــة أو تحديده ــاد اآلل ــن إيج ــم م ــر التقيي ــارئ تقري ــن ق ــة ليتمك ــا للغاي ــف دقيًق ــون الوص ــب أن يك يج

ــزون.  ــرد للمخ ــداد ج ــد إع ــة عن ــة ذات أهمي ــذه الجلس ــزيئ يف ه ــف الج ــى الوص ــاء ع ــة بن ــات املجموع املعلوم

ــم مــن اتخــاذ قــرار مســتنري ومنطقــي حــول  ســيّمكن التعريــف املناســب والوصــف الشــامل لــآلالت واملعــدات املقيّ

القيمــة مــع أخــذ كافــة الحقائــق الرضوريــة بعــني االعتبــار.

تعتــر قامئــة جــرد املخــزون أو ســجات املصنــع التــي يحتفــظ بهــا العميــل بدايــة جيــدة، ولكــن يلــزم التعامــل معهــا 

كمصــدر للمراجــع الثانويــة فقــط. ينبغــي عــى مقيّــم اآلالت واملعــدات أال يكتفــي باملعاينــة فقــط بــل عليــه االســتعانة 

ــم أيًضــا طلــب قامئــة بالعنــارص  بالســجات كســجل املشــرتيات وســجل الرتكيــب وســجل الصيانــة. ينبغــي عــى املقيّ

املحذوفــة أو اآلالت واملعــدات الخــردة. ويجــب أن يظــل جــرد املخــزون الــذي يشــكل أســاس التقييــم مبــدأ جوهــري 

بالنســبة للمقيــم الــذي بإعــداده بنــاء عــى فحصــه أو معاينتــه لألصــول بنفســه. 
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وصف اآلالت والمعدات والمعدات0.١ ١.0٣.0

ــو  ــدات. )مانيغ ــم اآلالت واملع ــف تقيي ــد تعري ــن اإلجــراءات عن ــاك نوعــني رئيســيني م ــني أن هن ــق معظــم املؤلف اتف

ــن ٢٠٠٨، بودهــايت ١٩٩٩(. ومُيكــن تقســيم وصــف اآلالت  ــري ٢٠٠٨، محمــد خريالدي ــد الرحمــن ٢٠١٠، دي ٢٠١٠، عب

ــدات إىل:  واملع

             الوصف الكيل

يتــم دراســة عمليــة التصنيــع بأكملهــا يف هــذه الطريقــة مــن خــال تحديــد املكونــات الرئيســية التــي تســاهم يف القــدرة 
التصميميــة للمصنــع. يأخــذ الوصــف الــكيل باالعتبــار ســوق األصــول املتامثلــة وكذلــك املقارنــات املامثلــة يف الســوق، 

ويســتخدم املقيّــم هــذه الطريقــة لتحديــد مــا يــيل:

ما الذي يُصّنعه املصنع أو يُنتجه؟  •

كيف يُصنع املنتج؟  •

ما هي قدرة املصنع؟  •

أحــد األمثلــة األساســية عــى ذلــك هــي أجهــزة حفــر آبــار النفــط كــام هــو موضــح يف شــكل ١. يف كثــري مــن األحيــان 

ــبه  ــة هــي أش ــط الدوراني ــار النف ــر آب ــزة حف ــدات. أجه ــن املع ــة م ــا قطع ــط وكأنه ــار النف ــر آب ــزة حف ــري إىل أجه نُش

مبصنــع كامــل مؤلــف مــن مكونــات، وتكــون بعــض تلــك املكونــات عبــارة عــن مصانــع كاملــة مؤلفــة مــن مجموعــة 

مــن العنــارص املصممــة للعمــل مًعــا. ومُيكــن بيــع هــذه املكونــات منفصلــة عــن األجهــزة أو اســتبدالها عندمــا تتلــف. 

ومــع ذلــك، ال تعتــر أجهــزة حفــر آبــار النفــط مكتملــة دون مجموعــة تتألــف مــن عمــود، بنيــة تحتيــة، طاولــة دوارة، 

مصــدر طاقــة، مضخــات، أدوات. 

٣.١

شكل )١( : 

عاقة بني أنواع 

البيانات وتصنيفها 

ومصادرها 
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مكونات معدات )منصات( الحفر:

[١[ البكرات العلوية ومنصة ضخ املياه

[٢[ برج حفارة النفط وكيبل بكرة الرفع

[3[ كيبل الحفر 

[٤[ منصة التعليق 

[5[ البكرات املتحركة

[٦[ وحدة تدوير علوية

[7[ العمود

[٨[ أنبوب الحفر

[٩[ غرفة التحكم

[١٠[ صامم الحامية 

[١١[ خزان املياه

[١٢[ الكوابل الكهربائية 

[١3[ مجموعة مولدات املحرك

[١٤[ خزان الوقود

[١5[ مركز التحكم الكهربايئ 

[١٦[ مضخات الطني 

[١7[ خزانات كتل الطني

[١٨[ خزانات الطني )حفر(

            تصنيف البيانات وفهرستها 

هــو عمليــة إيجــاد الســامت الخاصــة لــآلالت واملعــدات. ويهتــم الوصــف الجــزيئ بتصنيــف اآللــة الواحــدة. ويشــمل 

العنــارص العامــة مثــل: اســم العامــة التجاريــة ورقــم الطــراز والرقــم التسلســيل وأهمهــا نــوع الطاقــة واألبعــاد. ومــن 

أمثلــة املعلومــات التــي تؤخــذ مــن اآللــة املســتقلة موضــح أدنــاه يف شــكل ٢    

٣.٢

الشكل )٢(: 

آلة الحفر النضدية 

)املثقب الرأيس(
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املعلومات املتعلقة بآلة الحفر النضدية )املثقب الرأيس(:

[١[ تتحرك بالسري مع رسعة عمود الدوران تبلغ ٤. 

[٢[ ميكن رفع طاولة الحفر أو خفضها وميكن تثبيتها عند زاوية من ٠° إىل ٤5° درجة، وميكن أرجحتها

من كا الجانبني.

[3[ أبعاد الطاولة: الحد األدىن للطول ٤5٠ مليمرت وللعرض ١5٠ مليمرت. 

[٤[ الحد األدىن للمسافة من العمود للقاعدة: ٦٠٠ مليمرت. 

[5[ الحد األدىن للقدرة عى الحفر: ١3 مليمرت. 

[٦[ الحد األدىن لقوة املحرك ٠.3٠٠ حصان. 

[7[ رأس املثقب وقفل رأس املثقب. 

[٨[ مجموعة واحدة من ريش الحفر تتكون من 7 قطع. 

[٩[ مجموعة واحدة من املازم )املناجل(

المعلومات الهامة في كتابة المواصفات0.١ ١.07.0

عند القيام مبهمة كتابة املواصفات فمن املهم اتباع إجراءات قياسية والتي تحمل السامت التالية:

أ. الرقم املرجعي للعميل أو رقم األصل التابع للعميل أو رقم الهوية )يف حال توفره(

ــال  ــة )يف ح ــف اآلل ــة تعري ــاء أو عام ــاص بالعم ــع الخ ــجل املصن ــن س ــات م ــذه املعلوم ــى ه ــول ع ــن الحص ميك

ــول(. ــف األص ــة بتصني ــة خاص ــع أنظم ــل أو املصن ــون للعمي ــد يك ــا(. )ق وجوده

ب. العامة التجارية

اســم العامــة التجاريــة للُمصّنــع هــو الــذي يُطبــع أو يُختــم عــادة عــى اآللــة أو البطاقــة الخاصــة بهــا. مثــل: كاتربيلــر، 

وهــو اســم العامــة التجاريــة لرشكــة تقــوم ببيــع املحــركات واملعــدات الثقيلة. 

ج. نوع اآللة أو وصفها )االسم العام(

• فئة عامة

ماهــي؟ اســتخدم أســامء شــائعة لــآلالت املســتخدمة يف املصانــع. مثــل: الضاغــط وآلــة التفريــز وغريهــا. يجــب 

أن يحصــل مقيّــم اآلالت واملعــدات عــى الوصــف الصحيــح واملناســب لآللــة مــن األدلــة وغريهــا مــن الكتــب 

املتخصصــة.  

• نوع محدد

ــة الحفــر النضديــة )املثقــب الــرأيس(، مخرطــة املحــرك، املخرطــة الذنبيــة  تصنيــف إضــايف للفئــات، مثــل: آل

ــة، مخرطــة التحكــم الرقمــي.  )الســبكيه(، املخرطــة األوتوماتيكي
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د. الطراز

قــد يكــون هنالــك إصــدارات مختلفــة لنفــس اآللــة، وبالتــايل ميكــن تحديــد اآللــة بواســطة رقــم الطــراز ورقــم األجــزاء 

 .»CNSCمــن طــراز »٤٠٨٨ »Fu Sheng« لتســهيل الرجــوع إليهــا. مثــل: ضاغــط

ه. الرقم التسلسيل

يوجد هذا الرقم يف كل آلة لتسهيل الرجوع إليها والحصول عى تفاصيل املُصّنع واستبدال األجزاء. 

و. املّورد )يف حال وجوده( 

تحمــل معظــم اآلالت اســم املــّورد عــى بطاقــة اآللــة، ليتمكــن العميــل مــن التواصــل مــع املــّورد يف حــال وجــود أي 

استفســارات حــول اســتبدال األجــزاء أو الصيانــة وغريهــا مــن الخدمــات. 

ز. الحجم والقدرة

يعتمــد قيــاس العنــارص الهامــة يف اآلالت عــى القيــاس املوجــود يف الدليــل أو ســجل املصنــع، ويلــزم اســتخدام الوحــدات 

املرتيــة إن أمكــن ذلــك. 

ح. تاريخ الصنع )يف حال معرفته(

يف حــال مل يذكــر تاريــخ الصنــع عــى بطاقــة اآللــة أو لوحــة االســم فعندهــا ميكــن الحصــول عليــه مــن ســجل املصنــع 

ــة ومعــدل اإلهــاك.  ــر االقتصــادي لآلل ــق املشــرتيات. سيســاعد هــذا يف حســاب العم ــن وثائ الخــاص بالعمــاء أو م

ــع.   وميكــن الحصــول عــى التاريــخ الفعــيل لصناعــة اآللــة عنــد تقديــم الرقــم التسلســيل للُمصّن

ط. الهيكل أو الدعم الخاص للقاعدة )يف حال وجوده( 

اإلشــارة إىل القواعــد الخاصــة واملنصــات وخطــوط الخدمــة مثــل: أســاك التحكــم وتركيــب األنابيــب وتوصيات الســباكة 

وغريهــا مــن تكاليــف الرتكيــب الباهظــة )يف حــال معرفتهــا وعنــد االقتضاء(. 

ي. اإلضافات أو التعديات عى اآللة األصلية

يجــب عــى مقيّــم اآلالت واملعــدات جمــع معلومــات اآللــة األصليــة وقياســاتها لتحديــد امللحقــات اإلضافيــة لهــا. عــادة 

مــا تتوفــر تفاصيــل امللحقــات اإلضافيــة يف وثائــق املشــرتيات وســجل الصيانــة. 

ك. تفاصيل ملحقات وقطع غيار اآللة ومكوناتها األصلية مثل: رؤوس املثاقب والحلقات ومختلف األدوات

ل. مصدر الطاقة واملحرك الرئيي: املحرك الكهربايئ، محرك االحرتاق الداخيل، املحرك الهيدرولييك

• إذا كان محرك كهربايئ، فيلزم توفر املعلومات التالية:

o اســم العامــة التجاريــة، القيــاس بالحصــان، الطــور، الجهــد الكهربــايئ، القيــاس باألمبــري، عــدد الــدورات 

يف الدقيقــة.

o نوع الغاف: مانع للتقطري، أو جهاز مغلق ُمرّد مبروحة، أو جهاز مغلق غري ُمهّوى إلخ.

o تحديــد مــا إذا كان املحــرك موصــول مبــارشة بالوحــدة ويُكــّون جــزأ ال يتجــزأ منهــا أي مربــوط بفلنجــه 

)حلقــة دائريــة للربــط( أو موصــول بواســطة ناقــل أو وصلــة. 
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إذا كان محرك احرتاق داخيل، فيلزم توفر املعلومات التالية:   •

o املُصّنع، الطراز، القياس بالحصان، الديزل، البنزين.

o يف حــال كان املحــرك يعمــل بالديــزل، فيلــزم وجــود عــداد الســاعات ومنقــي الغــازات وقــدرة املكابــح 

بالحصــان وعــدد الــدورات يف الدقيقــة ونــوع القابــض، ومحــول العــزم، ومــا إذا كان املحــرك محمــل عــى 

قاعــدة منزلقــة أو مدولبــة أو مركــب تركيبــا دامئــا. 

o نوع وحجم املُرّد )يف حال ماحظته عى اللوحة(.

إذا كان محرك هيدرولييك، فيلزم توفر املعلومات التالية:   •

o لوحــة تحمــل اســم املضخــة )يف حــال وجودهــا(، نــوع الطاقــة، حجــم الوحــدة واملُجّمــع )املِركــم(، اســم 

العامــة التجاريــة، الطــراز، الرقــم التسلســيل. 

م. االستخدام أو اإلنتاج الحايل

قــم بوصــف االســتخدام الحــايل لآللــة وقدرتهــا اإلنتاجيــة بشــكل مختــر، ســواء كانــت قدرتهــا مرتفعــة أو منخفضــة. 

مُيكــن جمــع مثــل هــذه املعلومــات مــن املديــر املســؤول عــن عمليــات املصنــع. 

ن. سجل الصيانة

ــات  ــة وحجــم عمــل األصــل واســتبدال مكون ــري الصيان ــة العامــة ومعاي ــة معلومــات عــن الحال يتضمــن ســجل الصيان

األجــزاء. 

س. سعر الرشاء أو تكلفة الرتكيب

   ميكــن الحصــول عــى املعلومــات املتعلقــة بســعر الــرشاء األصــيل أو بتكاليــف الرتكيــب مــن وثائــق مشــرتيات العميــل 

أو فواتــري املعــدات األصليــة. 

 

ع. نــوع ناقــل الحركــة وتفاصيــل نقــل الحركــة: ناقــل الحركــة بواســطة جنزيــر أو ساســل، ناقــل الحركــة بالســري، ناقــل 

الحركــة باملســننات، نقــل الحركــة مــن الساســل للمســننات، خافــض نســب الحركــة 

ميكــن الحصــول عــى هــذه املعلومــات مــن ســجل املصنــع والدليــل، حيــث لــن يســتطيع مقيّــم اآلالت واملعــدات فتــح 

آلــة مــا ورؤيــة أجزائهــا ومكوناتهــا الداخليــة.

ف. أجهزة التحكم

ــاس القــوة باألمبــري والجهــد  ــل: قي ــع املعــدات، مث الحــظ معلومــات أجهــزة التحكــم الخاصــة والتــي ال يوفرهــا ُمصّن

ــة معــدات املعالجــة، الحــظ وجــود مســجل درجــة الحــرارة أو أي أدوات  ــوع الغــاف. ويف حال ــايئ والطــور ون الكهرب

أخــرى متعلقــة باملعــدات.

ص. معدات البدء واملحوالت واألساك عالية التحمل

من املحتمل أال تنطبق جميع األوصاف املذكورة عى بعض اآلالت، لذا ال يلزم إدراجها ضمن كتابة املواصفات. 
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الشكل )3(:

مثال عى املعلومات 

املوجودة عى اآللة

الشكل )٤(: 

مثال عى بطاقة اآللة 

أو لوحة االسم

 37Bبثــاث محــركات لتوليــد الضغــط، بالرقــم التسلســيل ٠٦٠٠٠١٤ ’CNS Cمــن طــراز ‘٤٠٨٨ ”Fu Sheng“ ضاغــط

ُصنــع عــام ١٩٩٤ يف تايــوان. 

ضاغط »Teco« الهوايئ ثايث األطوار، بالرقم التسلسيل )٤7١٢١٠٩٢(. 
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الشكل )3(:

مثال عى املعلومات 

املوجودة عى اآللة

آلــة لحــام ومولــد ايرمــان )Airman( ’PDW٢٨٠SBL’، ذو قــدرة تلحيــم تبلــغ ٢٨٠، أحــادي الطــور ذو منفــذ كهربــايئ 

٢٢٠ فولــت و 5٠ هريتــز. 

التحقق من المعلومات0.١ ١.0٥.0

            التحقق املادي

ــن  ــث ع ــى البح ــم ع ــد التقيي ــامل يعتم ــم م ــايس للتقيي ــدات رشط أس ــن اآلالت واملع ــادي م ــم امل ــق املُقيّ ــد تحق يُع
ــة  ــا الكامل ــف األقســام بتفاصيله ــة يف مختل ــدات املثبت ــن مخــزون اآلالت واملع ــق م ــط. ويجــب التحق ــات فق املعلوم
مثــل: املواصفــات الفنيــة والنــوع والطــراز والقــدرة واآلالت غــري املســتخدمة وغريهــا. وتتــم عمليــة التحقــق بواســطة 
ــق  ــم اكتشــافها بواســطة التحق ــي ت ــات الت ــد االختاف ــرضوري تحدي ــن ال ــة. وم ــة للرشك ــبية والتقني الســجات املحاس

ــادي الفعــيل إن وجــدت.  امل

٥.١
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يتم مقارنة املخزون مع سجل الرشكة إلعداد قوائم تأخذ باالعتبار األمور التالية: 

أ . وجود اآلالت واملعدات فعليًا يف املوقع، لكن مرجع الحساب غري متوفر، بسبب املحذوفات الناتجة عن: 

تصنيع اآلالت واملعدات يف املباين الخاصة بالرشكة وباستخدام املواد واأليدي العاملة التابعة لها.   o

تحويل خزان كبري إىل عدة خزانات صغرية أو وحدات متشابهة.  o

تُعامل تكلفة اآلالت واملعدات كمصاريف لإليرادات.   o

تأجري اآلالت واملعدات، أو غري ذلك )مبا يف ذلك اآلالت واملعدات املستخدمة والتي تنتمي إىل رشكة   o

شقيقة(. 

ب . اآلالت واملعدات املوجودة يف الحساب ولكنها غري متوفرة فعليًا، وذلك يعود للعوامل التالية: 

يف حال كانت اآلالت واملعدات خردة أو غري مستخدمة أو موجودة خارج موقع املبنى إلجراء اإلصاحات   •

وما إىل ذلك.

بيع اآلالت واملعدات مسبقا، وظهور األموال املحققة يف صورة إيصاالت متنوعة، ولكن مل تُذكر التأثريات يف   •

سجل املصنع واألصول الثابتة.

رسملة العنارص التي تكون طبيعتها إيرادات.  •

تأجري اآلالت واملعدات أو وجودها يف موقع املقاول الفرعي.  •

يجب ذكر أي اختافات ماحظة أثناء عملية التحقق يف قامئة جرد املخزون. 

يجب التحقق من املواصفات الفنية باستخدام الطرق التالية:

الرجوع إىل أوامر الرشاء يف قسم املشرتيات أو الحسابات، ليتأكد املقيّم من تكاليف الرشاء والرتكيب.   •

استشارة املوظفني الفنيني الذين يستخدمون اآلالت واملعدات أو املحتفظني بها.   •

عقد نقاشات دقيقة مع املوظفني الفنيني بعد إجراء محادثات رسمية مبنية عى اإلملام بالعملية والتجارب   •

السابقة والتشاور مع الخراء اآلخرين يف املجال.

من الرضوري التدقيق يف طلب الرشاء كونه يقدم تفاصيل كاملة عن اآللة الرئيسية وملحقاتها وسامتها   •

البارزة األخرى. يجب عى املُقيّم أثناء إعداد قامئة جرد املخزون أال يفّوت تلك امللحقات ألن لديها القدرة عى 

املساهمة يف عملية التصنيع ولكنها غري مجرة عى أداء العمل. 

٥.٢

٥.٣

الرجوع إىل سجل الرشكة

سجل الصيانة



85
جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

أمثلة على كتابة المواصفات0.١ ١.06.0

فيام ييل بعض األمثلة عى طريقة كتابة مواصفات اآللة:

مثال ١: ضاغط بثالث محركات لتوليد الضغط

 37Bبثــاث محــركات لتوليــد الضغــط، بالرقــم التسلســيل ٠٦٠٠٠١٤’CNS Cمــن طــراز  ‘٤٠٨٨ ”Fu Sheng“ ضاغــط

ُصنــع عــام ١٩٩٤ يف تايــوان.

ضاغط »«Teco الهوايئ ثايث األطوار، بالرقم التسلسيل )٤7١٢١٠٩٢(. 

مثال ٢: ضاغط هوايئ ذو محرك ثنايئ لتوليد الضغط

ضاغط بيبكون )BEBICON( الهوايئ الخايل من الزيت:  

تعمــل املنتجــات الهوائيــة بواســطة رؤوس الضاغــط رباعــي االســطوانات والخــايل مــن الزيــت. وتضــخ هــذه الــرؤوس 

املزدوجــة مــا يصــل إىل ٦. يوفــر خــزان الهــواء الــذي يســع 3٠ جالــون إمــدادات هائلــة مــن ضغــط الهــواء املحفــوظ 

لألنظمــة الهوائيــة للمكاتــب. 

املعلومات املوجودة عى لوحة اآللة:

 Wayne›› ‹Y‹› ١٠٠« ذو قــدرة تبلــغ ١.5 حصــان، ويعمــل مبحــرك TC‘« مــن طــراز )BEBICON( ضاغــط بيبكــون

١3٢M-٤› بالرقــم التسلســيل 7٠٨٠٠7 ومحــرك قوتــه ١٠ حصــان مــزود بأنابيــب. 

الشكل )٦(
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الشكل )7(: ضاغط 

 )BEBICON( بيبكون

الهوايئ مزدوج الرأس

الشكل )٨(: 

مرجل بخاري

الشكل )٩(: 

لوحة اآللة الخاصة 

باملرجل
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مثال عى مواصفات اآللة املسجلة يف قامئة جرد مخزون اآلالت واملعدات:

الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين / اآلالت واملعدات / ١

A املوقع: مبنى ورشة العمل

 رمز

الحالة

 القيمة

السوقية

 قيمة

االسرتجاع

 التكلفة

 األولية

 العامة التجارية أو الطراز أو النوع )الوظيفة( أو

 القدرة أو الرقم التسلسيل أو تفاصيل القدرة أو القياس

 أو امللحقات أو املُصّنع أو سنة الصنع أو بلد املنشأ أو

الحالة

الرقم

 ٤٠٨٨’CNS C’ من طراز “Fu Sheng” ضاغط

 بثاث محركات لتوليد الضغط، بالرقم التسلسيل

37(Bُصنع عام ١٩٩٤ يف تايوان. يعمل )٠٦٠٠٠١٤ 

 الهوايئ ثايث األطوار، بالرقم التسلسيل "Teco" مبحرك

٤7١٢١٠٩٢((. 

١

 ذو محرك ثنايئ )BEBICON( ضاغط بيبكون

 ١٠٠'، بالرقم التسلسيل TC' لتوليد الضغط من طراز

 7٠٨٠٠7((، تبلغ قوته ١.5 حصان ومزود بأنابيب،

 -٤’ من ميتسوبيي١3٢M Wayne'' 'Y'' ويعمل مبحرك

 .للمحركات، وتبلغ قوته ١٠ حصان

٢

الحالة المادية والتقادم0.١ ١.07.0

ــم اآلالت واملعــدات، ويف ظــل وجــود التطــور التقنــي  ــة تقيي ــة كبــرية يف عملي ــز عامــل اإلهــاك والتقــادم بأهمي يتمي

فمــن الــرضوري فهــم الفــارق الواضــح يف املعنــى بــني املفهومــني.

يعــد اإلهــاك أو التدهــور مــن الظواهــر الطبيعيــة، وهــي ســمة مــن ســامت األجســام املاديــة والتــي تكــون عرضــة 

للتلــف ســواء اســتخدمت أو ال، لذلــك ال ميكــن تجاهــل حقيقــة وجــود اإلهــاك وظهــوره. بينــام التقــادم يُحّفــز مــن 

خــال عوامــل خارجيــة ســواء كانــت تقنيــة أو وظيفيــة أو اقتصاديــة. 
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مُيكن تعريف اإلهاك عى أنه التلف املعتاد نتيجة االستخدام والذي يسببه عمل أي أصل بغض النظر عن أعامل 

الصيانة والحفاظ عى اآللة، ويجب عى املقيم إدالء ماحظة عن الحالة سواء كانت فعلية أو متصورة، عى سبيل 

املثال: قد تظهر آلة قدمية قد تم طائها حديثا عى أنها جديدة. 

يجب عى املقيّم أن يأخذ باالعتبار ثاثة عوامل هامة ملعرفة حالة اآللة: 

أ. البيئة

ما هي حالة املنطقة املحيطة للمعدات؟ هل تعتر كافيه لحامية املصنع واآلالت واملعدات؟ تساهم حالة األجواء يف 

توازن دورة عمر وأداء اآلالت، وقد تؤثر املياه املالحة أو الرتبة عى املعدات.  

ب. االستخدام

هل اآللة مستخدمة خصيًصا بحسب توصيات املُصّنع املتعلقة بالقدرة؟ ميكن معرفة هذه التفاصيل من سجل 

االستخدام الخاص باآللة.  

ج. الصيانة

فيام ييل األسئلة األكر شيوًعا ضمن نطاق الصيانة:

ما هو نظام الصيانة املستخدم؟ وهل نوع الصيانة املطبق هو صيانة األعطال الروتينية أم أنها صيانة وقائية؟ وهل 

طبقت الرشكة إجراءات ملراجعة حالة الصيانة.  

ستحدد اإلجابة عى كافة األسئلة أعاه ما إن تعرضت اآللة لتلف بسيط أو بالغ نتيجة االستعامل. 

التقادم هو عامل يدخل ضمن اإلهاك ويغطي االنخفاض يف قيمة األصول نتيجة وجود عمليات أفضل أو جديدة 

لآلالت، والتغريات يف الطلب والتصميم وغريها من التغريات التقنية أو القانونية، ولكنه ال يغطي اإلهاك. وهناك ثاثة 

أنواع للتقادم وهي:

 

أ. التقادم التقني

يحدث التقادم التقني بسبب تغري يف تصميم ومواد بناء املصنع واآلالت محل التقييم. تُعد املعدات الحديثة ذات 

الكفاءة األفضل أو التي تستهلك طاقة أقل شائعة يف املصانع واآلالت.

ب. التقادم الوظيفي

يحــدث التقــادم الوظيفــي عندمــا تفقــد آلــة مــا أثنــاء عملهــا قدرتهــا القصــوى بســبب انخفــاض مســتوى التعــاون لدى 

نظرياتهــا العاملــة. قــد تكــون الرشكــة مرغمــة عــى تشــغيل آلــة جديــدة ذات تصنيــف عــايل بســبب عــدم وجــود آلــة 

ذات تصنيــف منخفــض، وكذلــك يف حــال مل تكــن اآللــة الحاليــة مصممــة لتقديــم القــدرة القصــوى. 

7.١

7.٢

اإلهالك 

التقادم 
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ج. التقادم االقتصادي

يحــدث التقــادم االقتصــادي نتيجــة لعوامــل خارجــة عــن اآلالت واملعــدات. وقــد يكــون نتيجــة التغــري يف الطلــب وقلــة 

عــرض املــواد الخــام واأليــدي العاملــة والترشيعــات املؤثــرة عــى الرضائــب أو الرســوم الجمركيــة والضوابــط البيئيــة أو 

ضوابــط تقســيم املناطــق.

هــذا املنهــج مبثابــة ملخــص يــرشح كل مــن اإلهــاك والتقــادم، وملعرفــة كيفيــة حســاب اإلهــاك اطلــع عــى املنهــج 

الســابق. 

الخالصة0.١ ١.08.0

ســيُمكنك هــذا املنهــج مــن فهــم عمليــة وصــف اآلالت واملعــدات وإعــداد قامئــة جــرد املخــزون. وبعــد ذلــك ستســتطيع 

ــات  ــد املعلوم ــم. وتعتم ــر التقيي ــداد تقري ــم ككل وأخــريًا إع ــة التقيي ــام بعملي ــم القي ــن ث ــة وم ــة املعاين إجــراء عملي

املوجــودة يف قامئــة جــرد املخــزون عــى قــرار املُقيّــم والغــرض مــن التقييــم. 

مناقشة

عى املتدربني االنقسام إىل مجموعتني والقيام باملهام التالية:

١- كتابة مواصفات شاملة آللة ما.

٢- استخدام املخطط لكتابة مواصفات اآللة.

3- تقديم عرض تقدميي حول كتابة املواصفات والحصول عى تعليقات املدرب واملشاركني.
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المعلومات المرجعية: إجراءات المعاينة

األول

مقدمة0.١

األول

١.0١.0

الفصل
الثاني

ــا شــامًا لكافــة الجوانــب املتعلقــة باملصنــع  مُتثــل املعلومــات املرجعيــة أو إجــراءات املعاينــة يف املوقــع فحًصــا ماديً

ــة مبــا  ــة املعاين ــذ عملي ــم، ويجــب تنفي ــم إلجــراء أعــامل التقيي ــم املعلومــات للُمقيّ واآلالت واملعــدات لغــرض تقدي

ــة )٢٠١7( لضــامن دقــة وجــودة ســجات مخــزون اآلالت  ــم الدولي ــري التقيي يتوافــق مــع الــرشوط املذكــورة يف معاي

ــا،  ــم للتأكــد مــن حالته ــك يجــب عــى كافــة ُمقيّمــي اآلالت واملعــدات فحــص األصــول محــل التقيي واملعــدات، لذل

ــم.  ــا باألصــل محــل التقيي ــة وعاقته ــات املقدم ــة اســتخدامهم للمعلوم ــد إمكاني وتحدي

الهــدف مــن هــذه الوحــدة هــو مناقشــة اإلجــراءات املتبعــة أثنــاء فحــص اآلالت واملعــدات، وتبــدأ عملية تقييــم اآلالت 

واملعــدات بجمــع املعلومــات املرجعيــة أو املعاينــة، ويُعــد الفحــص الســليم لــآلالت واملعــدات أمــر أســايس لضــامن 

دقــة املعلومــات األساســية أو الفنيــة لتقريــر التقييــم. 
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١.0

١.0

المعلومات المرجعية

ما المقصود بوثيقة الشروط والمواصفات

١.0

١.0

٢.0

٣.0

ــك  ــع جوانــب األصــل )ويشــمل ذل ــة ناتجــة عــن دراســة لجمي ــة بأنهــا معلومــات تفصيلي ــرف املعلومــات املرجعي تُع

تفاصيــل تعريــف امللكيــة واملوقــع والوصــف والقيــاس واإلمكانيــات( مبــا مُيّكــن املُقيّــم مــن إجــراء أعــامل التقييــم عــى 

نحــو صحيــح ومناســب. وتعنــي املعلومــات املرجعيــة ببســاطة حــر كافــة التفاصيــل املاديــة املتعلقــة بامللكيــة والتــي 

ــن  ــه م ــة مُتكّن ــة بأخــرى بطريق ــة ملكي ــن مقارن ــم م ــي ســتُمّكن املُقيّ ــى والســجات األخــرى الت تشــمل األرض واملبن

التعبــري عــن تقييمــه مبوجــب معايــري تفصيليــة. 

ــد  ــدات، وق ــب اآلالت واملع ــة جوان ــل لكاف ــادي املفص ــق امل ــا التحق ــة بأنه ــات املرجعي ــع املعلوم ــة جم ــرف عملي تُع

ــاعدة  ــة ملس ــة هام ــة املعاين ــة بعملي ــات الخاص ــر التوجيه ــك تعت ــدات لذل ــوع اآلالت واملع ــد ن ــا تحدي ــب غالبً يصع

ــدات.  ــع واآلالت واملع ــص املصان ــة وفح ــاركني يف معاين املش

ــة  ــدر الهيئ ــال، تُص ــبيل املث ــى س ــم. ع ــة التقيي ــة مبهن ــات املتعلق ــري والتوجيه ــزام باملعاي ــني االلت ــى املُقيّم ــي ع ينبغ

ــعودية.  ــة الس ــة العربي ــدات يف اململك ــم اآلالت واملع ــة تقيي ــل مامرس ــم( دلي ــن )تقيي ــني املعتمدي ــعودية للمقيّم الس

ويُقــدم هــذا الدليــل تعليــامت واضحــة لتوجيــه ُمقيّمــي اآلالت واملعــدات عنــد إجــراء املعاينــة وإعــداد تقريــر التقييــم. 

ميكــن لشــخص واحــد القيــام مبعاينــة أو فحــص اآلالت واملعــدات صغــرية الحجــم وكذلــك جمــع املعلومــات املرجعيــة، 

أّمــا بالنســبة لــآلالت واملعــدات كبــرية الحجــم فقــد يتطلــب األمــر تشــكيل فريــق للقيــام باملعاينــة أو الفحــص ألنهــا 

قــد تســتغرق وقتًــا أطــول. 

مبجرد استام املُقيّم طلب التقييم وتعليامته، يجب عليه أن يقوم باألمور التالية:

• فهم األصل محل التقييم.

• تحديد نطاق التقييم.

• طلب املعلومات الازمة إلجراء التقييم )مثل: قامئة جرد املخزون الخاصة بالعميل، رسومات برنامج األوتوكاد، 

التصميم، املخطط إلخ(.

• طلب تفاصيل إضافية متعلقة باآلالت واملعدات من خال سجات نفقات رأس املال.
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نظرة على عملية المعاينة0.١ ١.0٤.0

مُيكن تقسيم عملية معاينة وفحص اآلالت واملعدات إىل أربع مراحل كالتايل:

املرحلة األوىل: ما قبل املعاينة )طلب املعلومات من العميل قبل الوصول(.  •

املرحلة الثانية: املعاينة املبدئية   •

املرحلة الثالثة: أثناء املعاينة  •

املرحلة الرابعة: ما بعد املعاينة   •

يجــب عــى املُقيّــم جمــع أكــر قــدر مــن املعلومــات األساســية املتعلقــة بــاآلالت واملعــدات محــل التقييــم، وتتضمــن 

هــذه املرحلــة اإلجــراءات التاليــة:

أ. استخراج املعلومات من وثيقة الرشوط واملواصفات 

ــه  ــل مبجــرد تكليف ــن العمي ــم م ــات األصــل محــل التقيي ــة رشوط ومواصف ــى وثيق ــم الحصــول ع ــى املُقيّ يجــب ع

باملهمــة، فهــي متّكنــه مــن اســتخراج املعلومــات األوليــة بنــاًء عــى أداة اإلدارة والتــي تُعــرف بتحليــل ))١H 5W وهــو 

تحليــل األســئلة الســتة )ملــاذا، مــن، مــا هــو، متــى، أيــن، كيــف(.  

)١(  ملاذا نقوم بالتقييم؟ 

• هــل ألغــراض التأمــني أو لألغــراض املاليــة أو لتقييــامت الســوق؟ مبجــرد تحديــد الغــرض مــن التقييــم يتحــدد 

بعدهــا أســاس التقييــم والطريقــة املناســبة. 

)٢(  من الذي يطلب تقرير التقييم؟

هــل هــو مالــك اآلالت واملعــدات أو مالــك املنشــأة أو رشيكــه أو املســتأجر أو رشكات التمويــل؟ وهــل هــو   •

للبائــع أو املشــرتي أو جهــة ترشيعيــة؟ ومــن الــذي ســتُقيّم ملكيتــه، هــل هــو املالــك أو املؤجــر أو املســتأجر؟

بناًء عى هذه املعلومات ميكن للُمقيّم تحديد العنارص املقرر إدراجها يف التقييم.   •

)3(  ما هو نطاق التقييم؟ 

هل يشمل كل املبنى واملصنع واآلالت أو جزء منها أو العنارص املنفصلة منها؟   •

هل يشمل كافة اآلالت أم فقط يشمل اآلالت التي قامت الرشكة برشائها أم املستأجرة؟   •

ــع املعالجــة، وهــذا  ــدرج ضمــن ورش اآلالت أو جــزء مــن مصان ــوع اآلالت واملعــدات؟ هــل تن ــا هــو ن م  •

ــاج العميــل. يجــب تحديــد هــذه األمــور ألن اآلالت التــي تقــدم خدمــات للمبنــى تعتــر  يعتمــد عــى احتي

ــى.  ــرف بخدمــات املبن ــى وتُع ــم كجــزء مــن املبن ــه، وتُقيّ جــزًءا من

املرحلة األوىل: ما قبل املعاينة٤.١
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)٤(  متى أُجريت عملية التقييم؟ 

يجــب أن يكــون لــكل عمليــة تقييــم تاريــخ محــدد ألن القيمــة قــد تتغــري بحســب الوقــت ونتيجــة عوامــل قانونيــة أو 

اقتصاديــة، ومُيكــن تحديــد تاريــخ التقييــم بنــاًء عــى النقــاط التاليــة:

• تاريخ املعاينة أو الفحص.

• يف حــال القيــام بعمليــة تقييــم ألحــد الجهــات الترشيعيــة، فيجــب تحديــد تاريــخ التقييــم بحســب مــا ورد يف 

القــرار أو القانــون، أو بحســب التاريــخ املطلــوب مــن العميــل. 

• تاريخ نفاذ التقييم وتاريخ تقرير التقييم. 

)5(  أين أُجريت عملية التقييم؟

• أين هو املوقع الذي أُجريت فيه عملية التقييم؟ هل هو يف مبنى أو مجمع صناعي أو مستودع إلخ. 

• مــن أيــن نحصــل عــى معلومــات اآلالت واملعــدات أو بياناتهــا؟ هــل مــن ســجات الرشكــة أم قســم املحاســبة 

أم قســم الهندســة أم إدارة التوثيــق؟ 

)٦(  كيف نقوم بجمع املعلومات؟

• هــل عــن طريــق املعاينــة أو الفحــص أم البيانــات املوجــودة يف ســجات املشــرتيات؟ وكيــف نقــوم بتقييــم 

األصــول ومــا هــي الطــرق أو األســاليب املناســبة للقيــام بذلــك؟

ب. جمع املعلومات

ــب مــن  ــد يُطل ــان ق ــم متخصــص يف اآلالت واملعــدات، ويف بعــض األحي ــع وجــود ُمقيّ ــات التصني ــة عملي ــب كاف تتطل

ــك.  ــام بذل ــة للقي ــم اآلالت واملعــدات وهــو مل يكتســب الخــرة الكافي ــم تقيي املُقيّ

ــن  ــل، ومُيك ــة العمي ــل مقابل ــأة قب ــة باملنش ــات املتعلق ــن املعلوم ــدر م ــر ق ــع أك ــه جم ــب علي ــة يج ــذه الحال يف ه

ــة: ــادر التالي ــن املص ــات م ــى املعلوم ــول ع الحص

املراجع واملخططات البيانية   •

الصحف أو املذكرات  •

املجات  •

املنشورات  •

الفهارس أو األدلة  •

املوردين  •

أدلة الهاتف  •

اإلعانات  •

اإلنرتنت  •

وكاء املعدات )الوسطاء( سواًء جديدة أو مستخدمة.  •

قــدرة املقيــم عــى فهــم املصطلحــات التجاريــة وإملامــه بــاآلالت واملعــدات املطلــوب تقييمهــا والعمليــات الصناعيــة 

ذات الصلــة، مــن شــأنها أن تســاهم يف إقنــاع العميــل مبهــارات املُقيــم. 
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ج. أدوات املعاينة أو الفحص

يجب أن يكون لدى املُقيّم األدوات الكافية لعملية املعاينة أو الفحص، والتي تشمل:

• قلم

• مصباح يدوي

• رشيط قياس

• كامريا

• دفرت ماحظات

• معدات السامة

• أحذية السامة

• خوذة األمان

• نظارات السامة

• سدادة األذن

• جهاز تسجيل

ــم أن  ــة عامــة لــآلالت واملعــدات وكذلــك املناطــق املجــاورة، ويُتوقــع مــن املُقيّ ــة مبعاين ــم يف هــذه املرحل يقــوم املُقيّ

يقــوم بالتــايل:

ــن  ــة م ــب األمني ــدات والجوان ــل اآلالت واملع ــل والحصــول عــى موجــز حــول ســري عم ــع العمي ــامع م ــب اجت أ. ترتي

مديــر املصنــع، ومــن ثــم التحقــق مــن تاريــخ التقييــم واســم املصنــع والرشكــة وعنوانهــام ومنتجــات املصنــع وعمليــات 

التصنيــع ومدتهــا وقــدرة املصنــع ومصــدر املــواد الخــام وجــودة املنتجــات )ميكــن طلــب جولــة حــول املصنــع.)

ب. الحصول عى القوائم املالية وتكاليف اإلنتاج والتكاليف العامة.

ج.  الحصــول عــى مخطــط املوقــع العــام للمصنــع ومخطــط ســري عمليــات التصنيــع واملخطــط البيــاين أو الكــرويك يف 

نســخ إلكرتونيــة ومطبوعــة. 

د. فهم عمليات املصنع وأخذ نظرة حول العمليات األولية والوسطية والنهائية.

ه. تحديد نوع املصنع وقدرته التصنيعية ومنتجاته وعملياته.

ــرية  ــاث األخ ــنوات الث ــاح للس ــة اإلص ــك تكلف ــة وكذل ــدول الصيان ــن ج ــة م ــة بالصيان ــات املتعلق ــع املعلوم و. جم

ــني  ــا للقوان ــال امتثاله ــث، أو يف ح ــم الحدي ــتخدمة أو ذات التصمي ــدة أو املس ــاآلالت الجدي ــة ب ــات املتعلق واملعلوم

الحاليــة املتعلقــة بالبيئــة، باإلضافــة إىل ســامة وصحــة العاملــني يف املصنــع )ميكــن طلــب املعلومــات الخاصــة باملنشــآت 

املنافســة املجــاورة(.

ز. الحصول عى قامئة جرد مخزون اآلالت واملعدات وسجات املصنع.

ح. ترتيــب إجــراءات جمــع البيانــات، وتحديــد مصــادر البيانــات مثــل: ســجات املصنــع وســجل أعــامل الصيانــة ووثيقــة 

العقــد الخاصــة مبشــرتيات اآلالت واملعــدات وأدلــة التشــغيل باإلضافــة إىل أخــذ صــور لــآلالت واملعــدات والحصــول عــى 

ــا التاريخية. قيمته

ط. تقدير الوقت املطلوب إلمتام املعاينة. 

ي. تخطيط عملية املعاينة بطريقة منظمة.

املرحلة الثانية: املعاينة املبدئية٤.٢
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             املرحلة الثالثة: أثناء املعاينة

عــادة مــا يخضــع الدخــول للمصنــع لقيــود شــديدة، لذلــك قبــل املعاينــة يقــوم مــدراء املصانــع بعقــد جلســة للنقــاش 
حــول الجوانــب األمنيــة قبــل الســامح للُمقيّمــني بالدخــول للمصنــع. وخــال هــذه الجلســة يتــم التأكــد مــن الحصــول 

عــى التريــح األمنــي مــن مديــر املصنــع إلكــامل املعاينــة الفعليــة. 

يجــب عــى املُقيّمــني إدراك الحــاالت الخطــرية التــي قــد تواجههــم داخــل منطقــة العمليــات خاصــة إذا كانــت املعاينــة 
يف منطقــة عمليــات املصنــع، مــن األمثلــة عــى ذلــك مخــزن تريــد األطعمــة واملابــس الخاصــة.

ــر دون  ــرك أي عن ــادي ت ــة ولتف ــا لســري العملي ــة ألخــرى اتباًع ــى ومــن غرف ــى ملبن ــن مبن ــة م ــة املعاين ــرى عملي تُج
ــع. ــي تتحــرك يف املصن ــة الشــوكية الت ــل الرافع ــارص مث ــز العن ــم بتميي ــوم املُقيّ ــة، ويق معاين

تشــمل اإلجــراءات يف هــذه املرحلــة التدابــري األمنيــة قبــل املعاينــة واملعاينــة املفصلــة وجمــع البيانــات مــن لوحــة اآللــة 
بطاقتها.  أو 

أ. التدابري األمنية

• ارتداء املابس املناسبة.
• ارتداء معدات السامة مثل: النظارات وسدادة األذن والخوذة وأحذية السامة. 

• ضامن سامة املوقع يف كل األوقات، والتأكد من معرفة إدارة املصنع بجدول املعاينة.
• اتباع إجراءات السامة املقدمة من إدارة املصنع.

ــة اآلالت  ــخان( ومنطق ــل )الس ــد واملرج ــة املول ــل: غرف ــر مث ــة املخاط ــن عالي ــق لألماك ــخص مراف ــود ش • وج
ــخ. ــة إل املتحرك

• مُينع ملس اآلالت دون إذن.
• مُينع تجربة اآلالت دون إذن.

• مُينع تحريك اآلالت دون إذن.
• مُينع تشغيل أو إيقاف لوحة املفاتيح الكهربائية أو حتى ملسها.

• مُينع إيقاف اآلالت أثناء عملها. 
• مُينع دخول أي قسم أو غرفة دون إذن.

• الحذر من أنظمة سري النقل والعنارص الساخنة كاألفران مبختلف أنواعها. 

ب. إجراءات املعاينة

الهــدف مــن املعاينــة هــو إعــداد قامئــة جــرد للمخــزون وجمــع البيانــات، وتُعتــر الســجات واملراجــع الجيــدة أهــم 
جانــب يف عمليــة تقييــم اآلالت واملعــدات، وتشــمل اإلجــراءات يف هــذه املرحلــة مــا يــيل:

٤.٣
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)١(  إعداد املخزون 

هــل ســتتأثر دقــة التقييــم يف حــال نســيان أي جــزء مــن اآلالت واملعــدات؟ الهــدف مــن إعــداد قامئــة جــرد املخــزون هــو 

جمــع أكــر قــدر مــن البيانــات لتمكــني املُقيـّـم مــن تحديــد القيمــة. يف حــال وجــود معلومــات إضافيــة فيجــب تســجيلها 

إلعــداد قامئــة جــرد مخــزون جيــدة، ومــن الخيــارات األخــرى اســتخدام جهاز تســجيل.

مُيكــن لقامئــة جــرد املخــزون املقدمــة مــن العميــل أن تكــون دليــًا ملرجــع ثانــوي، وقــد ال تكــون املعلومــات محدثــة يف 

بعــض األحيــان، ويجــب أن يُبنــى التقييــم عــى أســاس قامئــة جــرد املخــزون التــي أعدهــا املُقيـّـم. 

وتُقّسم اآلالت واملعدات يف قامئة جرد املخزون إىل التايل:

• آالت ومعدات املعالجة واإلنتاج 

ــاج القيمــة  ــواع اآلالت واملعــدات املوجــودة يف القامئــة، وتحمــل آالت ومعــدات املعالجــة واإلنت ــد أهــم أن تُع

األكــر، وتــأيت يف أحجــام مختلفــة قــد تكــون أداة نضديــة أو آلــة كبــرية. قــد تكــون تكلفــة القطــع املثبتــة يف آلــة 

التشــكيل ذات قيمــة أعــى مــن اآلالت البســيطة. 

• اآلالت واملعدات امللحقة واألدوات العامة 

قــد ال تكــون اآلالت واملعــدات امللحقــة جــزًءا مــن آالت املعالجــة واإلنتــاج ولكنهــا متثــل دوًرا هاًمــا يف تحديــد 

قيمــة عاليــة للمصنــع مثــل: وحــدات الصيانــة والوحــدات الصناعيــة التجريبيــة. 

ــة  ــخ والخراط ــة التجلي ــة وآل ــز الدقيق ــة التفري ــل: آل ــرية مث ــارص الصغ ــاث والعن ــة األث ــمل األدوات العام تش

ــة.     ــد املعاين ــوًرا عن ــة ف ــد القيم ــم بتحدي ــوم املُقيّ ــان يق ــض األحي ــدوي، ويف بع ــاب الي واملثق

املكاتب واملخترات   •

قــد تتكــون مــن عنــارص متعــددة ولكنهــا متثــل قيمــة منخفضــة، قــم بتســجيل كافــة العنــارص وحــدد قيمهــا 

فــوًرا. 

األدوات الخارجية   •

تشمل ما ييل:

املثبتة يف الجدار مثل: األنابيب.  o

املوجودة عى السطح مثل: منقي الغبار.  o

أدوات النقل الداخيل مثل: الرافعة الشوكية.  o

اآلالت واملعدات املوجودة خارج منطقة املعالجة واإلنتاج )األصول املوجودة خارج املوقع(.  o

ج. جمع البيانات

)١(  رقم األصل التابع للعميل والرقم التعريفي )يف حال توفره(. 

)٢( وصف اآللة ونوعها: االسم العام

فئة عامة   •

نوع محدد )تصنيف إضايف للفئات(  •

)3( اسم املُصّنع

)٤( الطراز

)5( النوع

)٦( الرقم التسلسيل )إن وجد( عى بطاقة اآللة أو لوحة االسم.

)7( سنة الصنع )يف حال معرفتها(.

)٨( مواصفات الدليل أو الفهرس )إذا كان مناسبًا ويف حال توفرها(.
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)٩( الحجم والقدرة )إن أمكن قياسها أو يف حال توفرها(. 

)١٠( آلة جديدة أو مستخدمة

)١١( تفاصيل ملحقات وقطع غيار اآللة ومكوناتها مثل: رؤوس املخرطة والحلقات ومختلف األدوات.

)١٢( أدوات البناء كمعدات املعالجة أو العنارص املتخصصة.

)١3( نــوع ناقــل الحركــة وتفاصيــل نقــل الحركــة: ناقــل الحركــة بواســطة جنزيــر أو ساســل، ناقــل الحركــة بالســري، ناقــل 

الحركــة باملســننات، نقــل الحركــة مــن الساســل للمســننات، خافــض نســب الحركة.

)١٤( املحرك الرئيي، محرك كهربايئ أو محرك االحرتاق الداخيل. 

إذا كان محرك كهربايئ، فيلزم توفر املعلومات التالية:  •

o االسم، القياس بالحصان، املرحلة، الجهد الكهربايئ، القياس باألمبري، عدد الدورات يف الدقيقة. 

o نوع الغاف: مانع للتقطري، أو جهاز مغلق ُمرد مبروحة، أو جهاز مغلق غري ُمهّوى إلخ. 

o تحديــد مــا إذا كان املحــرك موصــول مبــارشة بالوحــدة ويُكــّون جــزأ ال يتجــزأ مــن الوحــدة أو مربــوط 

بفلنجــه )حلقــة دائريــة للربــط( أو موصــول بواســطة ناقــل أو وصلــة. 

• إذا كان محرك احرتاق داخيل، فيلزم توفر املعلومات التالية: 

o املُصّنع، الطراز، القياس بالحصان، الديزل، البنزين.

o يف حــال كان املحــرك يعمــل بالديــزل، فيلــزم وجــود عــداد الســاعات ومنقــي الغــازات وقــدرة املكابــح 

بالحصــان وعــدد الــدورات يف الدقيقــة ونــوع القابــض، ومحــول العــزم، ومــا إذا كان املحــرك محمــل عــى 

قاعــدة منزلقــة أو مدولبــة والرتكيــب الدائــم.

o نوع وحجم املُرّد )يف حال ماحظته عى اللوحة(.

ــوة  ــاس الق ــدات، كقي ــع املع ــادة ُمصّن ــا ع ــي ال يوفره ــة الت ــم الخاص ــزة التحك ــة أجه ــم: ماحظ ــزة التحك )١5( أجه

ــة.   ــواع األغلف ــوار، أن ــايئ، األط ــد الكهرب ــري، الجه باألمب

• يف حالة معدات املعالجة: ماحظة وجود مسجل درجة الحرارة أو أي أدوات أخرى متعلقة باملعدات.

)١٦( معدات البدء واملحوالت واألساك املتينة.

)١7( اإلشــارة إىل القواعــد الخاصــة واملنصــات وخطــوط الخدمــة مثــل: أســاك التحكــم وتركيــب األنابيــب وتوصيــات 

الســباكة وغريهــا مــن تكاليــف الرتكيــب الباهظــة  )يف حــال معرفتهــا وعنــد االقتضــاء(. 

)١٨( الخصائــص املميــزة األخــرى ألنــواع مخصصــة مــن لــآلالت: معــدات البنــاء ومعــدات املطاعــم ومعــدات الســيارات 

وأجهــزة الحاســب وغريهــا.

)١٩( التعديات أو أعامل الرتميم لآلالت االعتيادية.

د. مصادر البيانات املجموعة من عملية املعاينة 

)١(  اآلالت واملعدات

• متثــل البيانــات املجموعــة مــن بطاقــة اآللــة أو لوحــة االســم: نــوع اآللــة، الصناعــة، اســم العامــة التجاريــة، الطــراز، 

الرقــم التسلســيل، املُصّنــع، القــدرة، بلــد املنشــأ، ســنة الصنــع إلــخ.

)٢(  سجات العميل

• البيانات كالتكلفة األصلية وتاريخ الرشاء والعنارص اإلضافية امللحقة لآلالت البسيطة.

)3(  املرشف عى اآلالت واملعدات 

• البيانات مثل حجم عمل اآللة وجدول الصيانة واإلصاح إلخ.

• مصدر البيانات املجموعة من عملية املعاينة.

ه. البيانات املجموعة من عملية املعاينة

ــك  ــب كذل ــجيل ويج ــاز تس ــطة جه ــات أو بواس ــرت ماحظ ــة أو دف ــوذج املعاين ــات يف من ــة البيان ــجيل كاف ــب تس يج

ــاالت. ــواد الح ــجيل أك تس
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و. الصور

ــخاص أو  ــة ألش ــزات مملوك ــدات والتجهي ــض املع ــة أن بع ــع، وماحظ ــر املصن ــن مدي ــة م ــة املرخص ــور لآلل ــذ ص  أخ

رشكات لذلــك يفضــل الحصــول عــى اإلذن بأخــذ الصــور قبــل البــدء بعمليــة املعاينــة، ويتــم مناقشــة ذلــك مــع املديــر 

ــر العمليــات.  التنفيــذي أو املــايل أو مــع مدي

ز. وصف اآلالت واملعدات

 يجــب وصــف تفاصيــل اآلالت واملعــدات بصــورة كافيــة إلعطــاء كل آلــة وصفهــا الصحيــح واملناســب، وال يوجــد هنالــك 

صيغــة معينــة ولكــن يكــون الرتتيــب عــادة بالتسلســل التــايل: نــوع اآللــة، الصنــف، الطــراز، الرقــم التسلســيل، القــدرة، 

ســنة الصنــع، بلــد املنشــأ، حالــة اآللــة. 

 يلــزم التحقــق مــن مخــزون اآلالت واملعــدات املوجــودة يف مختلــف املواقــع واكتــامل تفاصيلــه مثــل: املواصفــات الفنيــة 

والصنــف والطــراز والقــدرة والتلــف الحــايل نتيجــة االســتخدام واملتطلبــات غــري االعتياديــة للصيانــة واســتهاك الطاقــة 

واآلالت غــري املســتخدمة إلــخ، وذلــك بالرجــوع إىل ســجات املحاســبة والســجات الفنيــة للرشكــة. 

مــن الــرضوري تحديــد االختافــات )إن وجــدت( أو التــي اكتُشــفت وقــت التحقــق الفعــيل املــادي، ومــن املهــم ماحظــة 

مــا إذا كانــت ســنة صنــع اآللــة املوجــودة يف الســجل وســنة صنــع اآللــة املركبــة يف املصنــع تختلــف نتيجــة اســتبدال 

اآللــة األصليــة ومــا إذا كانــت تكلفــة االســتبدال تُعامــل عــى أنهــا إيــرادات أو نفقــات. 

طرق جمع املعلومات من بطاقات تعريف اآلالت أو لوحاتها

مصدر املعلومات

)طريقة الفرك )البحث عن لوحة الطراز 

املاحظة املبارشة

 بحث عن الصور يف االنرتنت – لوحة مخفية

مرآة عاكسة – لوحة مخفية

الفواتري وأوامر الرشاء وسجات الصيانة سجات املستهلكني
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ــى  ــة يف أع ــع عالي ــاء تق ــا يف امل ــل موضعه ــباب مث ــض األس ــا لبع ــن رؤيته ــدات ال ميك ــاك مع ــون هن ــد يك ــا ق أحيان

املبنــى حيــث ال ميكــن الحصــول عــى موافقــة للوصــول إليهــا وغريهــا. للتقديــر بافرتاضــات معقولــة املتعلقــة بوجــود 

ــة: ــة واألجــزاء، ميكــن اســتخدام الطــرق التالي واســتخدام اآلل

أ . تقــع اآللــة بعيــدا عــن املوقــع ويصعــب الدخــول لهــا فيمكــن اســتخدام املناظــري والكامــريا ذات العدســة األحاديــة 

.)CSLR( املنعكســة

ب . تقع اآللة يف املاء – ميكن رؤية وصلة الطاقة وتحديد مكان األساك.

ت . األساك، التمديدات، األنابيب - تشري إىل الرسم التقني أو األوتوكاد.

            املرحلة الرابعة: ما بعد املعاينة

يف هــذه املرحلــة وعنــد انتهــاء عمليــة املعاينــة يجــب حينهــا مراجعــة املاحظــات املســجلة لضــامن عــدم نســيان أي 
عنــر. 

يبــدأ املُقيّــم بعمليــة جمــع بيانــات كل اآلالت واملعــدات محــل التقييــم يف املكتــب، ومُيكــن الحصــول عــى املعلومــات 
املطلوبــة يف هــذه العمليــة مــن:

املُصّنع أ. 
ب. موردي اآلالت

املعارض التجارية ج. 
دليل األسعار د. 
فواتري العميل ه. 

اإلعانات يف الصحف  و. 
باعة املزاد )قاعدة بيانات املزادات( ز. 

قاعدة بيانات اآلالت واملعدات ح. 
تقارير التقييم السابقة  ط. 
تقارير العميل السنوية ي. 

ويف الوقــت نفســه ميكــن للُمقيّمــني البــدء يف إعــداد الرســومات والصــور وغريهــا مــن التفاصيــل التــي ســتُدرج ضمــن 
تقريــر التقييــم كماحــق، وقــد توفــر الــرشكات بعــض الرســومات أو التفاصيــل املتعلقــة باملوقــع. 

٤.٤
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إعداد التقارير: نماذج التقارير

األول

مقدمة0.١

األول

١.0١.0

الفصل
الثالث

ســيتم التطــرق يف هــذه الوحــدة إىل منــوذج التقريــر املســتخدم يف عمليــات التقييــم، والــذي يُعــد الخطــوة األخــرية 

يف عمليــة التقييــم حيــث يُقــّدم للعميــل يف صــورة تقريــر. ميكــن التعامــل مــع تقريــر التقييــم مــن قبــل العميــل أو 

طــرف ثالــث دون الرجــوع إىل املُقيّــم )مــا مل يكــن هنــاك تحفــظ محــدد(، ويجــب أن يشــمل املســتخدمني املســتهدفني 

والغــرض مــن التقريــر واملســتفيدين مــن نتائــج التقييــم.  

ــم بشــكل واضــح ومفهــوم، وأن يقــّدم املعلومــات الكافيــة التــي  يجــب أن يعــرض التقريــر الــرأي الــذي أبــداه املُقيّ

ــك عــى األســباب  ــه، ويجــب أن يشــمل كذل ــواردة في ــات ال ــم البيان ــن فه ــه م ــر واملســتفيد من ــارئ التقري ــن ق متك

والتحليــل وأســس التقييــم املســتخدمة والنواتــج، وأن يذكــر الطــرق واالفرتاضــات املســتخدمة واملعلومــات التــي اســتند 

عليهــا وكذلــك الــرشوط املقيــدة. 

ــم االلتــزام  ــة التقريــر مــع رشح كيفيــة اســتنتاج القيمــة. ويلــزم عــى املُقيّ ــاء كتاب ــة الكافيــة أثن ينبغــي إيــاء العناي

ــم.  ــر التقيي ــم لضــامن جــودة تقري ــة التقيي ــات املنظمــة ملهن ــا الجه ــي تضعه ــر الت ــري إعــداد التقاري مبعاي
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نموذج التقرير0.١ ١.0٢.0

هناك نوعان من مناذج التقرير بناًء عى نوع الحالة:

أ . شهادة أو خطاب التقييم

ب . تقرير التقييم

      ـ       شهادة التقييم

قد يقوم املُقيّم بإعداد التقرير يف صورة خطاب أو شهادة تقييم يف الحالتني التاليتني:

أ . خطاب التقييم والذي يتبعه تقرير التقييم 

عند استخدام هذا النوع فيجب عى املُقيّم:
ذكر بالتحديد أن تقرير التقييم سيُصدر الحًقا.  •

إدراج كافة االفرتاضات والرشوط الواردة يف املعايري مثل: معايري التقييم الدولية ٢٠١7.  •
ذكر القيمة كام وردت يف تقرير التقييم.   •

ذكر تاريخ إعداد التقرير وتاريخ تنفيذ التقييم يف الخطاب.  •

ب . شهادة التقييم
 يجب أن يشمل منوذج خطاب أو شهادة التقييم البنود التالية عى األقل:

الغرض من التقييم  •
تاريخ التقييم  •
أسس القيمة  •

التقييم  •
التوصيات أو التوجيهات ذات الصلة   •

ــم،  ــا يف خطــاب أو شــهادة التقيي ــزم إدراجه ــا، فيل ــرشوط واالفرتاضــات خطيً ــود وال ــة البن ــل بكتاب ــام العمي يف حــال ق
ويف حــال عــدم وجودهــا فيجــب ذكــر ذلــك أيًضــا يف خطــاب أو شــهادة التقييــم. مــن املهــم توثيــق هــذه املامرســات 

ــر التقييــم.  ــم والعميــل ولتفــادي حــدوث أي ســوء فهــم حــول تقري ــح املُقيّ لحاميــة مصال

      ـ       تقرير التقييم 

يختلــف غــرض تقييــم اآلالت واملعــدات ومعلوماتهــا الــواردة يف تقريــر التقييــم، وبصفــة عامــة يجــب أن يشــمل تقريــر 
التقييــم عــى التــايل:

٢.١

٢.٢
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مقدمة   ٢.٢.١

يجب أن يبني التقرير بوضوح ما ييل:

أ. العميل واملستخدمني املستهدفني والتعليامت الخاصة بالتقييم.

ب. األصل محل التقييم:

يجــب اإلشــارة بوضــوح إىل األصــل محــل التقييــم والتحقــق منــه، ويف حالــة عــدم وجــود األصــل أو عــدم إثباتــه يف ســند 

ــم أن يشــري بوضــوح إىل تلــك األصــول ويرفــق نســخة مــن املســتند الــذي مبوجبــه ُمنحــت هــذه  امللكيــة فعــى املُقيّ

األصــول. ويجــب أن يذكــر التقريــر أّن املســتخدم قــد اســتعان مــامرس قانــوين إلثبــات ملكيــة األصــل. 

ج. الغرض من التقييم:

ــق أو الضــامن( أو ألغــراض التأمــني  ــل )كالتوري ــم بوضــوح ســواًء كان ألغــراض التموي ــر الغــرض مــن التقيي يجــب ذك

ــع أو اإليجــار أو دعــم التقــايض وغريهــا.   ــل: البي ــض أو االســرتجاع( أو ألغــراض القيمــة الســوقية مث )التعوي

 

د. حالة العنارص:

يجب تحديد العنارص املراد تقييمها كام يف الحاالت التالية:

مؤجرة  •

مشرتاة بالتقسيط  •

مودعة يف صناديق   •

تاريخ التقييم  ٢.٢.٢

ــك فيجــب أن  ــق ذل ــة أو الفحــص، يف حــال مل ينطب ــخ املعاين ــم هــو نفــس تاري ــذ التقيي ــخ تنفي يجــب أن يكــون تاري

يكــون تاريــخ تنفيــذ التقييــم واضًحــا وقــد يقــوم العميــل بتحديــده. يف حــال كان التقييــم ألحــد الجهــات الترشيعيــة 

والــذي يشــمل متطلبــات قانونيــة فيجــب عندهــا تحديــد تاريــخ تنفيــذ التقييــم مبــا يتوافــق مــع األنظمــة أو القوانــني 

الخاصــة بالدولــة.  

تاريخ املعاينة أو الفحص  ٢.٢.3

يجب ذكر تاريخ املعاينة أو الفحص والتفاصيل الخاصة باألشخاص املشاركني يف هذا اإلجراء. 

تعريف املصانع واآلالت واملعدات  ٢.٢.٤

يُستمد التعريف من املعايري التي تحددها الجهة التنظيمية مثل: معايري التقييم الدولية ٢٠١7. 

موقع املصانع واآلالت واملعدات  ٢.٢.5

ــه وتوفــر الخدمــات  يجــب أن يشــمل وصــف العقــار املناطــق مثــل: الحــي واملوقــع والوصــف املــادي للعقــار وحالت

وغريهــا. ويجــب كذلــك ذكــر تفاصيــل املوقــع مثــل: داخــل املبنــى أو أقســامه وتحديدهــا عــى مخطــط قطعــة األرض 

املقــدم مــن إدارة املصنــع أو التــي أعدهــا املُقيــم خــال املعاينــة أو الفحــص. 

وصف آالت الورش  ٢.٢.٦

وصف خصائص اآلالت.
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االفرتاضات  ٢.٢.7

يجب أن يشمل التقرير عى كافة االفرتاضات اإلضافية والخاصة وأن تكون بخط عريض.

أسس القيمة  ٢.٢.٨

يجب تحديد أساس القيمة بوضوح، مثل: قيمة املنفعة وقيمة االسرتجاع وقيمة التعويض.

أساليب التقييم  ٢.٢.٩

يجب تحديد أساليب التقييم وطرقه املستخدمة بوضوح، ويلزم أن تتوافق مع معايري التقييم الدولية.

٢.٢.١٠  املعلومات الخاصة بالتكلفة والقيمة

يجب أن يتضمن التقرير عى مصادر املعلومات املتعلقة بالتكلفة والقيمة.

٢.٢.١١  استنتاج القيمة

يُعــد اســتنتاج القيمــة الجــزء األخــري مــن إعــداد تقريــر التقييــم، ويجــب أن يشــمل التقريــر تعبــري واضــح ال غمــوض 

فيــه عــن القيمــة. 

٢.٢.١٢  مؤهات املُقيّم

يلزم عى املُقيّم توقيع التقرير وذكر اسمه ومنصبه ومؤهاته.

٢.٢.١3  الرشوط املقيدة

يجــب عــى املُقيّــم ذكــر الــرشوط املقيــدة للتقريــر مثــل: مســؤولية املُقيّــم املحــدودة والقيــود املتعلقــة بطباعــة نســخ 

متعــددة بــأي شــكل مــن األشــكال. 

٢.٢.١٤  املاحق

بناًء عى متطلبات التقييم أو الغرض منه فتشمل املاحق العنارص التالية: 

املخطط الجغرايف  •

مخطط قطعة األرض  •

وصف اآلالت ومخزونها  •

مخطط مصانع املعالجة  •

صور اآلالت واملبنى وغريها  •

تفاصيل التقييم لكل املصانع واآلالت  •
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كيفية إعداد تقارير تقييم جّيدة0.١ ١.0٣.0

يراعي التقرير الجيد األمور التالية:

صياغة الجمل يف شكل فقرات متسقة.    أ. 

ب. استخدام جمل بسيطة وواضحة وموجزة وصحيحة.

سامة الجمل نحويًا، وتجنب العبارات املعقدة والتكرار. ج. 

تجنب تحريف املعلومات والحقائق الهامة أو حذفها. د. 

ترقيم كافة الفقرات حتى يسهل للقارئ الرجوع إليها. ه. 

و.  إرفاق جدول محتويات لسهولة الوصول إىل اإلشارات املرجعية.

تقديم آراء منطقية ومتوازنة ومعززة بأدلة وشواهد. ز. 

إدراج مخططات ورسوم بيانية مناسبة.  ح. 

ط. تضمن التقرير عى صور لورش اآلالت.

توقيع املُقيّم عى التقرير مع ذكر نوع اعتامده ومؤهاته وشهاداته. ي. 

سهولة قراءة التقرير واملاحق، وجعلها يف اتجاه واحد.   ك. 

ينبغــي املحافظــة عــى ملفــات العمــل التــي تحتــوي عــى تفاصيــل ســجات االســتقصاء والبحــث والتحليــل  ل. 

واالســتنتاجات وذلــك يف حــال التأخــر بدفــع الرســوم أو عنــد طلــب العميــل وفــق معايــري التقييــم الدوليــة. 

املعيــار العــام ١٠٢ االســتقصاء واالمتثــال، الفقــرة 3٠ ســجل التقييــم.



المالحظات:



تمارين برنامج تأهيل مقيمي 

اآلالت والمعدات 402





108
جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل مام ييل: أ

١. يشمل كل من تقرير التقييم وشهادة التقييم عىل جميع الخيارات التالية ماعدا: 

٢. قد يكون تاريخ التقييم املذكور يف تقرير التقييم أحد التواريخ التالية ماعدا: 

٣. ُيكن استخراج بيانات اآلالت واملعدات من املستندات ذات الصلة التي تتوفر بواسطة العميل أو املصادر األخرى. عىل 

سبيل املثال يتم وصف وظيفة وقدرة آالت معينة يف كتيب املُصّنع وفواتري املعدات األصلية. ويكن الحصول عىل بيانات 

األسعار من البحوث عىل االنرتنت واملواقع ذات الصلة. 

تُشري العبارة السابقة إىل: 

٤.  أي من الخيارات التالية ال يثل أحد مصادر البيانات األولية:

٥. متثل كافة الخيارات التالية مصادر البيانات املجموعة من عملية املعاينة، ماعدا:

6. ينبغي عىل املقيم أن يجمع أكرب عدد من املعلومات ممكن عن الصناعة قبل أن يقابل العميل. ويكن أن يحصل عليها 

من جميع الخيارات التالية ماعدا:

ب. املاحق أ. الغرض من التقييم

د. التقييم ج. أساس التقييم

ب.التاريخ املحدد من العميل أ. تاريخ املعاينة

د. التاريخ املحدد من النظام أو الجهة الترشيعية ج. تاريخ الرشاء أو الرتكيب

ب. البيانات األولية أ. البيانات الثانوية

د. ال يشء مام سبق ج. البيانات الكمية

ب. املقابات أ. دليل التشغيل

د. املاحظة ج. معاينة املوقع

ب. املراجع واملخططات البيانية أ. املجات

د. االنرتنت ج. املاحظة العامة

ب. البيانات املجموعة من قاعدة بيانات اآلالت 

واملعدات.

أ. البيانات املجموعة من سجات العميل 

مثل: التكلفة األصلية وتاريخ الرشاء والعنارص 

اإلضافية امللحقة لآلالت البسيطة.

د. البيانات املجموعة من بطاقة اآللة مثل: نوع اآللة، 

الصناعة، اسم العامة التجارية، الطراز، الرقم التسلسيل، 

املُصّنع، القدرة، بلد املنشأ، سنة الصنع إلخ.

ج. البيانات املجموعة من املرشف عى اآلالت 

واملعدات البيانات مثل: حجم عمل اآللة 

وجدول الصيانة واإلصاح إلخ.

Nalsalman
Highlight

Nalsalman
Highlight

Nalsalman
Sticky Note
يرجى مراجعة النسخة العربية 
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7. جميع الخيارات التالية تعد من مصادر البيانات املوثوقة يف عملية الوصف الجزيئ لآلالت ماعدا: 

8.  يف كتابة املواصفات، يسجل اإلهالك يف اآلالت واملصانع حسب الرتتيب التايل: 

9.  أي من األدوات التالية ال يعد من األدوات املستهلكة: 

١0.  تعد آالت الخراطة والتفريز وآالت الكشط أمثلة عىل: 

١١. من أنواع آالت التفريز:

١) آلة تفريز– نوع العمود والركبة      ٢) آلة تفريز برسير ثابت

٣) آلة تفريز األسطح املستوية           ٤) آلة تفريز خاصة

١٢. أي من الخيارات التالية ال يعد من األدوات الدامئة: 

١٣. ______ هي املستند املطبوع من جهاز الحاسب

ب. املثاقيب أ. ريش املثاقيب 

د. جميع ماسبق ج. موسع الثقوب

ب. معدات تخزين أ. فئات اآلالت واملعدات

د. الورش  ج. أدوات

ب. ٢ و3  أ. ١ و٢ 

د. جميع ما سبق  ج. ١ و٢ و٤ 

ب. أزاميل أ. سنادين 

ج. مناجل د. مثاقيب )أجهزة دريل(

ب. الورقة أ. النسخة

د. النسخة الورقية  ج. النسخة اإللكرتونية

ب. معلومات من قاعدة البيانات لآلالت واملعدات عى 

االنرتنت مثل مزاد إلكرتوين، موقع إيباي.

أ. بطاقة اآللة أو لوحة االسم )معلومات عن 

نوع اآللة أو اسم املًصنع، أسم الطراز، الرقم 

التسلسيل، الحجم والقدرة، بلد املنشأ، سنة 

الصنع، وغريها(.

د. معلومات من سجات العميل مثل التكلفة األصلية 

وتاريخ الرشاء والعنارص اإلضافية امللحقة لآلالت البسيطة.

ج. معلومات من املرشف عى اآلالت واملصانع 

مثل حجم عمل اآللة وجدول الصيانة واإلصاح. 

ب. العامة التجارية، الطراز، سنة الصنع، نوع اآللة، 

القياسات، الرقم التسلسيل، القدرة، بلد املنشأ، حالة اآللة.

أ. العامة التجارية، الطراز، سنة الصنع، 

القياسات، نوع اآللة، الرقم التسلسيل، القدرة، 

بلد املنشأ، حالة اآللة.

د. الصنع، الطراز، سنة الصنع، نوع اآللة، الرقم التسلسيل، 

القدرة، القياسات، بلد املنشأ، حالة اآللة. 

ج. العامة التجارية، نوع اآللة، القدرة، الرقم 

التسلسيل، القياسات، سنة الصنع، بلد املنشأ، 

وحالة اآللة. 
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١٤. من آالت الثقب 

١) آلة ثقب مبثقاب            ٢) آلة ثقب دقيقة

٣) آلة تجليخ األدوات         ٤) آلة كشط برأس متحرك

١7. أي من العمليات تستخدم يف آالت املعادن :

١) الدوران                       ٢) الثقب 

٣) التفريز                        ٤) التجليخ    

١8. يعد العمر من أهم العوامل التي تؤثر عىل القيمة، وتفقد السيارات الجديدة حوايل ______

 من قيمتها لحظة رشائها أو قيادتها.

١9. أي الخيارات التالية يعد تدبري بيع محتمل:

١) بيع مبارش                    ٢) البيع عن طريق وكيل

٣) املقايضة                      ٤) املزاد اسرتجاع امللكية 

٢0. ______ هي املستند املوجود عىل جهاز الحاسب.

١٥. اآلالت املستقلة تؤدي وظائف محددة وال تحتاج إىل آالت أخرى

يشري التعريف أعاله إىل:

١6.  من العوامل التي تؤثر عىل املركبات:

ب. ٢ و3  أ. ١ و٢ 

د. جميع ما سبق  ج. ١و3 

ب. ١ و٢ و٤  أ. ١ و٢ و3 

د. جميع ما سبق ج. ١ و3 و٤ 

ب. ٢٠% أ. ١٠% 

د. ٤٠%   ج. %3٠ 

ب. أجهزة إطفاء الحرائق  أ. الورش 

د. معدات مساندة ج. وحدة التحكم باملحركات

ب. التعديات عى املركبة  أ. تدابري البيع 

د. جميع ما سبق  ج. الصيانة 

ب. ١ و٢ و٤  أ.  ١و ٢ و 3 

د. جميع ما سبق ج. ١ و3 و٤

ب. النسخة اإللكرتونية أ. النسخة الورقية

د. النسخة طبق األصل ج. نسخة الشاشة 
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أكمل الفراغات التالية باستخدام إحدى االختيارات املتاحة لك أدناه:  ب

وصف آالت الورش ، موقع اآلالت واملعدات، مراقبة ، املعالجة ، التخزين النسخ الورقية (املطبوعة) ، النسخ اإللكرتونية  ، 

املرحلة الرابعة: ما بعد املعاينة ، املرحلة الثانية: املعاينة املبدئية ، الطراز ، الصنع/ اسم العالمة التجارية.

١. ______ يجب أن يشمل وصف العقار املناطق مثل: املوقع والحي والوصف املادي للعقار وحالته وتوفر الخدمات وغريها. 

٢. ______ تتعلق هذه املعلومات بالوصف الكيل والجزيئ لآلالت، ويجب أن تشمل اآلالت واملعدات محل التقييم عى 

وصف مفصل وذلك وفقا لنامذج كتابة املواصفات.

3. يُشري مصطلح إدارة البيانات إىل إجراءات جمع و______ وتحليل و______ وإدارة وتحديث 

و______ وصيانة املعلومات. 

٤. ال تعتمد______ عى أجهزة الحاسب عند إنشائها أو لقراءتها، بعكس ______.

5. ______  يقوم املُقيّم يف هذه املرحلة مبعاينة عامة لآلالت واملعدات وكذلك املناطق املجاورة، ويُتوقع من املُقيّم أن ترتيب 

اجتامع مع العميل والحصول عى موجز حول سري عمل اآلالت واملعدات والجوانب األمنية من مدير املصنع، ومن ثم التحقق 

من تاريخ التقييم واسم املصنع والرشكة وعنوانهام ومنتجات املصنع وعمليات التصنيع ومدتها وقدرة املصنع ومصدر املواد 

الخام وجودة املنتجات )ميكن طلب جولة حول املصنع(.

٦. ______  يف هذه املرحلة وعند انتهاء عملية املعاينة. يجب حينها مراجعة املًاحظات املسجلة لضامن عدم نسيان أي 

عنر. يبدأ املُقيّم بعملية جمع بيانات كل اآلالت واملعدات محل التقييم يف املكتب، ومُيكن الحصول عى املعلومات املطلوبة 

يف هذه العملية من املعارض التجارية ودليل األسعار وفواتري العميل. 

7. ______ قد يكون هنالك إصدارات مختلفة لنفس اآللة، وبالتايل ميكن تحديد اآللة بواسطة رقم طراز ورقم األجزاء 

لتسهيل الوصول اليها. 

٨. ______ اسم يُطبع أو يُختم عادة عى اآللة أو البطاقة الخاصة بها. مثل: كاتربيلر، وهو اسم العامة التجارية لرشكة تقوم 

ببيع املحركات واملعدات الثقيلة.
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ِصل العبارات املوجودة يف عمود أ مبا يناسبها من عمود ب:

املئ الفراغات يف الصور التالية:

ج

د

الوصف الجزيئ – األجزاء األساسية للرافعة الشوكية

غراب متحرك ، الرسج ، عجلة يدوية ، ناقل ، منزلق عريض وراسمة، التغذية ، عمود الدوران ، غراب ثابت ، ساق

العمود )ب( العمود )أ(

ديزل – بنزين – بروبني  نوع الرافعة

هوايئ – صلب  نوع الوقود 

مخصصة للمستودعات – األرايض الوعرة – الساحات  نوع اإلطارات 
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الناقل ، رأس اآللة ، العمود ، طاولة دوارة ، أساس



حل تمارين برنامج تأهيل 

مقيمي اآلالت والمعدات 402
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اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل مام ييل: أ

١. يشمل كل من تقرير التقييم وشهادة التقييم عىل جميع الخيارات التالية ماعدا: 

٢. قد يكون تاريخ التقييم املذكور يف تقرير التقييم أحد التواريخ التالية ماعدا: 

٣. ُيكن استخراج بيانات اآلالت واملعدات من املستندات ذات الصلة التي تتوفر بواسطة العميل أو املصادر األخرى. عىل 

سبيل املثال يتم وصف وظيفة وقدرة آالت معينة يف كتيب املُصّنع وفواتري املعدات األصلية. ويكن الحصول عىل بيانات 

األسعار من البحوث عىل االنرتنت واملواقع ذات الصلة. 

تُشري العبارة السابقة إىل: 

٤.  أي من الخيارات التالية ال يثل أحد مصادر البيانات األولية:

٥. متثل كافة الخيارات التالية مصادر البيانات املجموعة من عملية املعاينة، ماعدا:

6. ينبغي عىل املقيم أن يجمع أكرب عدد من املعلومات ممكن عن الصناعة قبل أن يقابل العميل. ويكن أن يحصل عليها 

من جميع الخيارات التالية ماعدا:

ب. املالحق أ. الغرض من التقييم

د. التقييم ج. أساس التقييم

ب.التاريخ املحدد من العميل أ. تاريخ املعاينة

د. التاريخ املحدد من النظام أو الجهة الترشيعية ج. تاريخ الرشاء أو الرتكيب

ب. البيانات األولية أ. البيانات الثانوية

د. ال يشء مام سبق ج. البيانات الكمية

ب. املقابات أ. دليل التشغيل

د. املاحظة ج. معاينة املوقع

ب. املراجع واملخططات البيانية أ. املجات

د. االنرتنت ج. املالحظة العامة

بيانــات اآلالت  البيانــات املجموعــة مــن قاعــدة  ب. 

واملعــدات.

أ. البيانات املجموعة من سجات العميل 

مثل: التكلفة األصلية وتاريخ الرشاء والعنارص 

اإلضافية امللحقة لآلالت البسيطة.

د. البيانات املجموعة من بطاقة اآللة مثل: نوع اآللة، 

الصناعة، اسم العامة التجارية، الطراز، الرقم التسلسيل، 

املُصّنع، القدرة، بلد املنشأ، سنة الصنع إلخ.

ج. البيانات املجموعة من املرشف عى اآلالت 

واملعدات البيانات مثل: حجم عمل اآللة 

وجدول الصيانة واإلصاح إلخ.
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7. جميع الخيارات التالية تعد من مصادر البيانات املوثوقة يف عملية الوصف الجزيئ لآلالت ماعدا: 

8.  يف كتابة املواصفات، يسجل اإلهالك يف اآلالت واملصانع حسب الرتتيب التايل: 

9.  أي من األدوات التالية ال يعد من األدوات املستهلكة: 

١0.  تعد آالت الخراطة والتفريز وآالت الكشط أمثلة عىل: 

١١. من أنواع آالت التفريز:

١) آلة تفريز– نوع العمود والركبة      ٢) آلة تفريز برسير ثابت

٣) آلة تفريز األسطح املستوية           ٤) آلة تفريز خاصة

١٢. أي من الخيارات التالية ال يعد من األدوات الدامئة: 

١٣. ______ هي املستند املطبوع من جهاز الحاسب

ب. املثاقيب أ. ريش املثاقيب 

د. جميع ماسبق ج. موسع الثقوب

ب. معدات تخزين أ. فئات اآلالت واملعدات

د. الورش  ج. أدوات

ب. ٢ و3  أ. ١ و٢ 

د. جميع ما سبق  ج. ١ و٢ و٤ 

ب. أزاميل أ. سنادين 

ج. مناجل د. مثاقيب )أجهزة دريل(

ب. الورقة أ. النسخة

د. النسخة الورقية  ج. النسخة اإللكرتونية

ب. معلومات من قاعدة البيانات لآلالت واملعدات عىل 

االنرتنت مثل مزاد إلكرتوين، موقع إيباي.

أ. بطاقة اآللة أو لوحة االسم )معلومات عن 

نوع اآللة أو اسم املًصنع، أسم الطراز، الرقم 

التسلسيل، الحجم والقدرة، بلد املنشأ، سنة 

الصنع، وغريها(.

د. معلومات من سجات العميل مثل التكلفة األصلية 

وتاريخ الرشاء والعنارص اإلضافية امللحقة لآلالت البسيطة.

ج. معلومات من املرشف عى اآلالت واملصانع 

مثل حجم عمل اآللة وجدول الصيانة واإلصاح. 

ب. العامة التجارية، الطراز، سنة الصنع، نوع اآللة، 

القياسات، الرقم التسلسيل، القدرة، بلد املنشأ، حالة اآللة.

أ. العامة التجارية، الطراز، سنة الصنع، 

القياسات، نوع اآللة، الرقم التسلسيل، القدرة، 

بلد املنشأ، حالة اآللة.

د. الصنع، الطراز، سنة الصنع، نوع اآللة، الرقم التسلسيل، 

القدرة، القياسات، بلد املنشأ، حالة اآللة. 

ج. العالمة التجارية، نوع اآللة، القدرة، الرقم 

التسلسيل، القياسات، سنة الصنع، بلد املنشأ، 

وحالة اآللة. 
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١٤. أي من آالت الثقب 

١) آلة ثقب مبثقاب            ٢) آلة ثقب دقيقة

٣) آلة تجليخ األدوات         ٤) آلة كشط برأس متحرك

١7. أي من العمليات تستخدم يف آالت املعادن :

١) الدوران                       ٢) الثقب 

٣) التفريز                        ٤) التجليخ    

١8. يعد العمر من أهم العوامل التي تؤثر عىل القيمة، وتفقد السيارات الجديدة حوايل ______

 من قيمتها لحظة رشائها أو قيادتها.

١9. أي الخيارات التالية يعد تدبري بيع محتمل:

١) بيع مبارش                    ٢) البيع عن طريق وكيل

٣) املقايضة                      ٤) املزاد اسرتجاع امللكية 

٢0. ______ هي املستند املوجود عىل جهاز الحاسب.

١٥. اآلالت املستقلة تؤدي وظائف محددة وال تحتاج إىل آالت أخرى

يشري التعريف أعاله إىل:

١6.  من العوامل التي تؤثر عىل املركبات:

ب. ٢ و3  أ. ١ و٢ 

د. جميع ما سبق  ج. ١و٣ 

ب. ١ و٢ و٤  أ. ١ و٢ و3 

د. جميع ما سبق ج. ١ و3 و٤ 

ب. ٢0% أ. ١٠% 

د. ٤٠%   ج. %3٠ 

ب. أجهزة إطفاء الحرائق  أ. الورش 

د. معدات مساندة ج. وحدة التحكم باملحركات

ب. التعديات عى املركبة  أ. تدابري البيع 

د. جميع ما سبق  ج. الصيانة 

ب. ١ و٢ و٤  أ.  ١و ٢ و 3 

د. جميع ما سبق ج. ١ و3 و٤

ب. النسخة اإللكرتونية أ. النسخة الورقية

د. النسخة طبق األصل ج. نسخة الشاشة 
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أكمل الفراغات التالية باستخدام إحدى االختيارات املتاحة لك أدناه:  ب

وصف آالت الورش ، موقع اآلالت واملعدات ، املعالجة، مراقبة ، التخزين , النسخ الورقية (املطبوعة) ، النسخ اإللكرتونية ،  

مرحلة الرابعة: ما بعد املعاينة ، املرحلة الثانية: املعاينة املبدئية ، الطراز ، الصنع/ اسم العالمة التجارية.

١. موقع اآلالت واملعدات يجب أن يشمل وصف العقار املناطق مثل: املوقع والحي والوصف املادي للعقار وحالته وتوفر 

الخدمات وغريها. 

٢. وصف آالت الورش تتعلق هذه املعلومات بالوصف الكيل والجزيئ لآلالت، ويجب أن تشمل اآلالت واملعدات محل التقييم 

عى وصف مفصل وذلك وفقا لنامذج كتابة املواصفات.

3. يُشري مصطلح إدارة البيانات إىل إجراءات جمع واملعالجة وتحليل والتخزين وإدارة وتحديث 

و مراقبة وصيانة املعلومات. 

٤. ال تعتمد النسخ الورقية (املطبوعة) عى أجهزة الحاسب عند إنشائها أو لقراءتها، بعكس النسخ الورقية (املطبوعة).

5.املرحلة الثانية: املعاينة املبدئية يقوم املُقيّم يف هذه املرحلة مبعاينة عامة لآلالت واملعدات وكذلك املناطق املجاورة، 

ويُتوقع من املُقيّم أن ترتيب اجتامع مع العميل والحصول عى موجز حول سري عمل اآلالت واملعدات والجوانب األمنية من 

مدير املصنع، ومن ثم التحقق من تاريخ التقييم واسم املصنع والرشكة وعنوانهام ومنتجات املصنع وعمليات التصنيع ومدتها 

وقدرة املصنع ومصدر املواد الخام وجودة املنتجات )ميكن طلب جولة حول املصنع(.

٦. املرحلة الرابعة: ما بعد املعاينة يف هذه املرحلة وعند انتهاء عملية املعاينة. يجب حينها مراجعة املًاحظات املسجلة 

لضامن عدم نسيان أي عنر. يبدأ املُقيّم بعملية جمع بيانات كل اآلالت واملعدات محل التقييم يف املكتب، ومُيكن الحصول 

عى املعلومات املطلوبة يف هذه العملية من املعارض التجارية ودليل األسعار وفواتري العميل. 

7. الطراز قد يكون هنالك إصدارات مختلفة لنفس اآللة، وبالتايل ميكن تحديد اآللة بواسطة رقم طراز ورقم األجزاء لتسهيل 

الوصول اليها. 

٨.  الصنع/ اسم العالمة التجارية اسم يُطبع أو يُختم عادة عى اآللة أو البطاقة الخاصة بها. مثل: كاتربيلر، وهو اسم العامة 

التجارية لرشكة تقوم ببيع املحركات واملعدات الثقيلة.
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ِصل العبارات املوجودة يف عمود أ مبا يناسبها من عمود ب:

املئ الفراغات يف الصور التالية:

ج

د

الوصف الجزيئ – األجزاء األساسية للرافعة الشوكية

غراب متحرك ، الرسج ، عجلة يدوية ، ناقل ، منزلق عريض وراسمة، التغذية ، عمود الدوران ، غراب ثابت ، ساق

العمود )ب( العمود )أ(

ديزل – بنزين – بروبني  نوع الرافعة

هوايئ – صلب  نوع الوقود 

مخصصة للمستودعات – األرايض الوعرة – الساحات  نوع اإلطارات 

غراب ثابتعمود الدورانغراب متحركعجلة يدوية

ناقل الرسج التغذية ساق

منزلق عريض وراسمة
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الناقل ، رأس اآللة ، العمود ، طاولة دوارة ، أساس

ناقل

أساس

العمود
طاولة دوراة

رأس اآللة










