
 المقدمة تشوانتشً 

 
 المقدمة

 المقدمة

 تشوانتشى، ونعرب عن شكرنا الجزٌل لكم ! مركبةتهانٌنا على اختٌاركم 

لفترة طوٌلة، ٌرجى التؤكد من القٌام بالصٌانة الدورٌة فً الموزع المعتمد الخاص نعتقد أن مركبة تشوانتشى سوؾ تجلب لكم أكبر متعة القٌادة. من أجل الحفاظ على سٌارتكم فً حالة جٌدة 
لركاب لمهنً من قبل شركة مركبات اوفقا ألحكام " استمارة الصٌانة الدورٌة" فً هذا الدلٌل، والموزع المعتمد سٌوفر خدمات ذات جودة عالٌة بسعر معقول، والفنً المدربً ا تشوانتشى  مركبةب

 )هانؽتشو( المحدودة التابعة لشركة مجموعة قوانؽتشو للمركبات هانؽتشو سٌقوم بالعمل وفقا لمواصفات التشؽٌل الخاصة.

قدٌم طلب للحصول على الضمان ، ٌرجى ملء بعناٌة فً تفاصٌل المستخدم وحفظ هذا الدلٌل بشكل جٌد، وعرضه عند استقبال الصٌانة وتمركبةهذا الدلٌل باعتباره شهادة ضمان وصٌانة ال
 المطلوب فً الموزع  المعتمد لمركبة تشوانتشى لشركة مركبات الركاب المحدودة التابعة لشركة مجموعة قوانؽتشو للمركبات .

 أتمنى لكم أطٌب التمنٌات: نؤمل أن مركبة تشوانتشى ٌمكن أن تجلب لكم تجربة قٌادة ممتعة!

 

 

 

 

 

 )هانؽتشو( المحدودة التابعة لشركة مجموعة قوانؽتشو للمركباتشركة مركبات الركوب 

  



 الرسالة
 تشوانتشً 

 
 الرسالة

كام "شهادة ثالثة الضمانات" و "تعلٌمات ثالثة هذا الدلٌل هو شهادة الضمان لمركبة تشوانتشى لكم. عندما ٌتعلق منتج مركبتكم ببنود مسإولٌة ثالثة الضمانات، ٌرجى المعالجة وفقا ألح
ضمان المقدمة من قبل شركة تعلق منتج مركبتكم ببنود مسإولٌة خارج ثالثة الضمانات، ٌرجً المعالجة وفقا ألحكام الدلٌل. من أجل ضمان أنه ٌمكنكم التمتع بخدمة الالضمانات". وعندما ٌ

ملء تفاصٌل المستخدم فً "استمارة تسجٌل الضمان" فً هذا الدلٌل عند الموزع علً  مركبات الركاب )هانؽتشو( المحدودة التابعة لشركة مجموعة قوانؽتشو للمركبات، ٌرجى التؤكد من مساعدة
 . اذا كان ال تقوم بملء "استمارة تسجٌل الضمان" وال تقوم بتسجٌل الضمان للمركبة، سوؾ ٌفقد حق الضمان للمركبة.مركبةاستالم ال

 

قوانؽتشو للمركبات تحتفظ بحقوق التؤلٌؾ والنشر لهذا الدلٌل، وتكون مسإولة عن تعدٌل وتفسٌر وتوضٌح هذا الدلٌل. شركة مركبات الركاب )هانؽتشو( المحدودة التابعة لشركة مجموعة 
تزال تحتفظ بالحق فً  موعة قوانؽتشو للمركبات الالمحتوٌات والبٌانات التكنولوجٌة فً هذا الدلٌل تكون صالحة عند ترخٌص الطباعة، ولكن شركة مركبات الركاب المحدودة التابعة لشركة مج

 حمل أي التزام حول ذلك.التوقؾ عن استخدام بعض المحتوٌات/ البٌانات التكنولوجٌة أو تؽٌٌر بعض المحتوٌات/ البٌانات التكنولوجٌة فً أي وقت دون إشعار وال تت



 الرسالة تشوانتشً 

 

  



 الضمان شهادة
 تشوانتشً 

 
 شهادة الضمان

 استمارة تسجٌل الضمان

 معلومات المركبة بٌانات المستخدم

  نموذج المركبة:   اسم المالك: 

  رقم الشاسٌه:  الصناعة: سمة المالك: 

  رقم المحرك:   رقم الهاتؾ: 

  رقم ناقل الحركة:   العنوان بالتفاصٌل: 

  لون الجسم:    

  اللون الداخلً:   الرمز البرٌدي: 

  رقم المفتاح:   جهة االتصال: 

  رقم الترخٌص:   هاتؾ االتصال: 

 عامٌوم  شهر    تارٌخ اصدار الترخٌص:   بالتفاصٌل:العنوان  

      

      

     الرمز البرٌدي: 

     عامٌوم  شهر     تارٌخ الشراء: 

  

 

 توقٌع المالك:

  

 اسم الموزع المعتمد:

 )الختم(

 عامٌوم  شهر       عامٌوم  شهر    

 .تشوانتشى نسخة التسجٌل: بعد االنتهاء من الملء، ٌقوم بتخزٌنه من قبل الموزع المعتمد وتسجٌل المعلومات فً نظام إدارة مركبات 



 الضمان شهادة تشوانتشً 

 



 

 شهادة الصٌانة المجانٌة ألول مرة

 معلومات المركبة بٌانات المستخدم

  نموذج المركبة:   اسم المالك: 

  رقم الشاسٌه:  الصناعة: سمة المالك: 

  رقم المحرك:   رقم الهاتؾ: 

  رقم ناقل الحركة:   العنوان بالتفاصٌل: 

  لون الجسم:    

  اللون الداخلً:   الرمز البرٌدي: 

  رقم المفتاح:   جهة االتصال: 

  رقم الترخٌص:   هاتؾ االتصال: 

     العنوان بالتفاصٌل: 

 عامٌوم  شهر    تارٌخ اصدار الترخٌص:    

 عامٌوم  شهر    تارٌخ الصٌانة ألول مرة:    

 كٌلومتر الكٌلومترات عند الصٌانة ألول مرة:عدد    الرمز البرٌدي: 

      عامٌوم  شهر     تارٌخ الشراء: 

  

 

 توقٌع المالك:

   

اسم الموزع المعتمد الذي قام بإكمال الصٌانة 
 ألول مرة:

 )الختم(

 

 اسم الموزع المعتمد:

 )الختم(

 عامٌوم  شهر    عامٌوم  شهر      عامٌوم  شهر    

الركاب )هانؽتشو( المحدودة التابعة لشركة مجموعة الصٌانة ألول مرة: بعد االنتهاء من الصٌانة ألول مرة والملء، سٌقوم الموزع المعتمد بإعادة إرسالها إلى نافذة القبول لشركة مركبات  نسخة
 قوانؽتشو للمركبات.
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 شهادة الضمان

 معلومات المركبة بٌانات المستخدم

  نموذج المركبة:   اسم المالك:

  رقم الشاسٌه:  الصناعة: سمة المالك:

  رقم المحرك:   رقم الهاتؾ:

  رقم ناقل الحركة:   العنوان بالتفاصٌل:

  لون الجسم:   

  اللون الداخلً:   الرمز البرٌدي:

  رقم المفتاح:   جهة االتصال:

  رقم الترخٌص:   هاتؾ االتصال:

     العنوان بالتفاصٌل:

 عامٌوم  شهر    تارٌخ اصدار الترخٌص:   

 عامٌوم  شهر    تارٌخ الصٌانة ألول مرة:   

 كٌلومتر عدد الكٌلومترات عند الصٌانة ألول مرة:   الرمز البرٌدي:

      عامشهر     ٌوم    تارٌخ الشراء:

 

 

 توقٌع المالك:

   

المعتمد الذي قام بإكمال الصٌانة ألول  اسم الموزع
 مرة:

 )الختم(

 

 اسم الموزع المعتمد:

 )الختم(

 عامٌوم  شهر    عامٌوم  شهر      عامٌوم  شهر   

 نسخة الضمان: تحتفظ بها من قبل المستخدم
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المركبة سلٌمت 1تشوانتشً

1

 مركبةتسلٌم ال 1

الفحص قبل التسلٌم 1.1

قد تم فحص المركبة الموصوفة فً شهادة الضمان الملحقة لهذا الدلٌل قبل التسلٌم وفقا 
ألحكام شركة مركبات الركاب المحدودة التابعة لشركة مجموعة قوانؽتشو للمركبات، وٌرجً 

 من الموزع المعتمد. PDIالحصول علً قائمة بنود الفحص 

ختم الموزع المعتمد:الفحص: تارٌخ

الفاحص:

تسلٌم المركبة 1.2

سٌقوم بفحص وتنظٌؾ  تشوانتشى  مركبة، الموزع المعتمد الخاص بمركبةقبل تسلٌم ال
كامال سٌارتكم الجدٌدة، وٌقدم قائمة بنود الفحص قبل التسلٌم لكم لتؤكٌدها والتوقٌع علٌها.

ؼٌر راض عن حالة سٌارتكم عند التسلٌم، ٌرجى إبالغ الموزع المعتمد الخاص إذا كنت 
والسماح لها بإعادة تعدٌلها. تشوانتشى  مركبةب

ٌرجى التؤكد من التحقق ما اذا  كانت توجد شهادة الصٌانة ألول مرة وشهادة الضمان عند 
ة ألول مرة ال تتمتع بخدمة الصٌانة تسلٌم المركبة، والمركبة ؼٌر المجهزة بشهادة الصٌان

المجانٌة ألول مرة، وتفقد حق الضمان.

ال(×□ نعم √□ )علً سبٌل المثال:  مركبةٌتم تسلٌم  العناصر التالٌة مع ال

"دلٌل المستخدم" □

"دلٌل الضمان" □

"دلٌل االستخدام السرٌع" □

"دلٌل القٌادة" □

□

□

شهادة ثالثة الضمانات"" 

□

"تعلٌمات الضمانات الثالثة " 

"شهادة الضمان" 

المفتاح األول □

المفتاح الثانً □

اإلطار االحتٌاطً □

عالمة تحذٌر ثالثٌة □

السترة العاكسة □

)انظر دلٌل المستخدم( مركبةاألدوات الملحقة لل □

شهادة الصٌانة المجانٌة ألول مرة □

المكتملة PDIاستمارة  □

لقد أكدت البنود المذكورة أعاله واستخرجت المركبة المشتراة

توقٌع المالك/ ممثله:

* إذا كانت تجهز مركبتكم بؤدلة االستخدام ذات الصلة، ٌرجى اٌالء االهتمام للحصول علٌها.
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 . تعلٌمات الضمان2

 . تعلٌمات الضمان2.1

 تنفٌذ الضمان

 .تشوانتشى  مركبةٌنفذ من قبل الموزع المعتمد الخاص ب

هو وكالة الخدمة والمبٌعات للشركة فً  تشوانتشى  مركبةالموزع المعتمد الخاص ب
 منطقتكم.

الذي الشركة توصً به لكم لتقدٌم  تشوانتشى  مركبةما ٌلً هو الموزع المعتمد الخاص ب
 الخدمات لكم.

اسم الموزع 
 المعتمد:

 

  العنوان:

  

  الرمز البرٌدي:

  الهاتؾ:

  الفاكس:

 

 



البطاریة ، بطاریة جھاز التحكم عن بعد
مصفاة فلتر الھواء ، فلتر الوقود ، فلتر زیت 

المحرك ، مصفاة فلتر مكیف الھواء ، الضوء ، 
شمعة اإلشعال ، الفیوز ، اإلطار

سیر نقل الحركة ، حلقة الوصل والفصل ، بطانة 
القابض ، شفرة الممسحة ، بطانة المكابح

3

6

610,000

5
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 شروط الضمان

ٌقوم بالنظر فً  تشوانتشى  مركبة. عند تحدٌد الضمان، سوؾ الموزع المعتمد الخاص ب1
 :مركبةالعوامل التالٌة، والظروؾ التالٌة ال تنتمً إلى نطاق الضمان لل

أ( المركبة المستخدمة فً البلدان والمناطق ؼٌر بلد المبٌعات. ب( أٌة مركبة مستخدمة كمركبة 
 أجرة.

ج( األضرار الناجمة عن الصٌانة واإلصالح والتكلٌؾ المنفذ خارج الموزع المعتمد الخاص 
 .تشوانتشى  مركبةب

تشحٌم والمواد السائلة األصلٌة د( العٌوب الناجمة عن عدم استخدام قطع الؽٌار وزٌوت ال
 المحددة من قبل الشركة هانؽتشو.

ه( أضرار المركبة الناجمة عن اإلهمال أو سوء التعامل أو طرق القٌادة ؼٌر تلك المحددة فً 
 دلٌل المستخدم أو تجاوز حدود المركبة )مثل الحمولة القصوى، سعة الركاب، الخ(

 بسبب استخدام مواد التنظٌؾ المسببة للتآكل أو ردٌئة النوعٌة. مركبةو(األضرار التً لحقت بال

ز( أضرار المركبة الناجمة عن التعدٌل والتركٌب والتؽٌٌر والتفكٌك المحظور فً دلٌل 
 المستخدم دون الحصول على الموافقة علٌه من شركة هانؽتشو.

وء التصرؾ أو اإلهمال أو بسبب االستخدام ؼٌر السلٌم وس مركبةح(األضرار التً لحقت بال
فً مسابقات )مثل  مركبةالتشؽٌل من قبل سائق ؼٌر مإهل أو ؼٌر ماهر واستخدام ال

 السباقات أو المسٌرات الخ(.

 ط( المشاكل الحسٌة التً ال تإثر على األداء.

شركة هانؽتشو ال تقوم باصالح شعور سٌئة ال تإثر علً جودة أو وظٌفة أو أداء   ●
 المنتج.

 ي( أي ضرر ناجم عن سوء المناولة أو أثناء النقل.

ك( العٌوب الناجمة عن الكوارث الطبٌعٌة والحرائق والحوادث المرورٌة والسرقة والضرر 
 الثانوي على أساس هذه الكوارث.

ل( األضرار الناجمة عن الظروؾ البٌئٌة خارج السٌطرة من قبل الشركة )مثل تلوث الهواء 
ت أو فضالت الطٌور أو المٌاه المالحة أو ؼٌرها من المواد المسببة الصناعً أو المركبا

 للتآكل(

م( األضرار الناجمة عن مرور الوقت )ٌتالشى طبٌعٌا من سطح الطالء و تقشٌر األفالم 
 المعدنٌة علً سطح الطالء والتدهور األخرى(.

كل السطح الناجم عن ن( التآكل والفشل الناجم عن الؽمر الكامل أو الجزئً فً الماء. س( تآ
 تحلق حجر أو احتكاك خارجً ال ٌمكن السٌطرة علٌه.
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الضمان ال ٌشمل المواد الالزمة لإلصالحات ؼٌر المتعلقة بالضمان مثل الزٌوت والفالتر  . 2
 وؼٌرها والزٌوت والملحقات.

 . الضمان ال ٌشمل الرسوم العرضٌة التالٌة. مثل:3

 االتصاالت والوساطة والوجبات والسكن وهلم جرا بسبب الخطؤ. تكالٌؾ● 

 أي إصابة شخصٌة أو تلؾ الممتلكات.● 

 . شركة هانؽتشو تحتفظ بحق اتخاذ القرار حول طرٌقة االصالح وتعدٌل نطاق الضمان.4

 . جمٌع قطع الؽٌار التً ٌتم استبدالها فً نطاق الضمان تنتمً الً ممتلكات شركة هانؽتشو.5

 ٌنبؽً استخدام الوقود وزٌوت التشحٌم والمواد السائلة المحددة من قبل شركة هانؽتشو. .6

 

 تنبٌهات 

 من أجل تجنب النزاعات المتعلقة بمسإولٌة ثالثة الضمانات، ٌرجى مالحظة ما ٌلً:
وفقا ألحكام  تشوانتشى  مركبةعدم القٌام بالصٌانة والفحص الدوري فً الموزع المعتمد الخاص ب ●

"دلٌل المستخدم" و"دلٌل الضمان" وؼٌرها من المتطلبات ذات الصلة، قد ٌإدي الً النزاعات المتعلقة 
 بمسإولٌة ثالثة الضمانات. 

بعد حدوث خطؤ المركبة، عندما المستخدم ٌدمر عمدا الحالة األصلٌة للخطؤ، مما ٌإدى إلى عدم  ●
 ٌإدي الً النزاعات المتعلقة بمسإولٌة ثالثة الضمانات.التعرؾ على خطؤ أو ٌوجد االحتٌال، قد 
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 مسإولٌة المالك 2.2

عند عدد  تشوانتشى  مركبة. ٌنبؽً اجراء الصٌانة ألول مرة فً الموزع المعتمد الخاص ب1
 أشهر )أٌهما ٌؤتً أوال(.  3كم أو  5111الكٌلومترات 

  مركبةوفحصها فً الموزع المعتمد الخاص ب . ٌنبؽً التؤكد من أن ٌتم صٌانة سٌارتكم2
 وفقا ألحكام الصٌانة الدورٌة فً هذا الدلٌل. تشوانتشى

 تشوانتشى  مركبة. ٌرجً فحص واصالح أي خطؤ فً سٌارتكم فً الموزع المعتمد الخاص ب3
 فً الوقت المناسب، وذلك قد تحصل علً الضمان.

 تنبٌهات 

قد ٌإدي الً النزاعات  تشوانتشى  مركبةخارج الموزع المعتمد الخاص ب مركبةواصالح الصٌانة ● 
 المتعلقة بتحدٌد مسإولٌة ثالثة الضمانات.

أشهر، أٌهما  3كم أو  5111المركبة التً لم ٌقوم بصٌانتها ألول مرة )الصٌانة ضمن عدد الكٌلومترات ● 
 صٌانة المجانٌة ألول مرة.ٌؤتً أوال( سوؾ تفقد حق ال

ٌرجى إحضار هذا الدلٌل عند فحص وصٌانة واصالح سٌارتكم فً الموزع المعتمد 
 .تشوانتشى  مركبةالخاص ب

 تشوانتشى  مركبة. التزامات الموزع المعتمد الخاص ب2.3

ٌتم تسلٌم المركبة الجدٌدة إلى العمٌل، قم باكتمال الملء فً بنود شهادة الضمان فً  عندما
 هذا الدلٌل، وسٌقوم بإبالغ العمٌل عن برنامج الضمان للمركبة.

ٌشرح تماما أهمٌة الصٌانة الدورٌة للمركبة للمستخدم. ٌنبؽً ضمان أن أي صٌانة 
كماله وفقا للمعاٌٌر المحددة من قبل شركة وإصالح حتً ال ٌكون فً نطاق الضمان ٌقوم باست

 هانؽتشو.

بالنسبة لألضرار أو العٌوب ضمن نطاق هذا الضمان، ٌنبؽً تقدٌم اإلصالح أو المعالجة 
 الالزمة للمستخدم.
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 تعلٌمات الصٌانة 3

 اتفاقٌة الصٌانة ألول مرة 3.1

أشهر )أٌهما ٌؤتً  3كم أو  5111ٌنبؽً أن ٌتم االنتهاء من الصٌانة ألول مرة ضمن 
 أوال(.

ٌتم توفٌر الصٌانة األولً مجانا من قبل شركة هانؽتشو. ٌرجى إحضار هذا الدلٌل عند 
. تشمل بنود الصٌانة تشوانتشى  مركبةالقٌام بالصٌانة ألول مرة فً الموزع المعتمد الخاص ب

 ألول مرة:

 . استبدال زٌت المحرك وفلتر الزٌت.1

 وإضافة:. فحص 2

 زٌت تشحٌم ناقل الحركة -أ 

 المبرد -ب 

 ج. زٌت الفرامل

 د. محلول تنظٌؾ الزجاج األمامً

 . الفحص:3

 أ. حالة شحن البطارٌة

 ب. حالة عمل فرامل الٌد و دواسة الفرامل

 ج. حالة تسرب أو تلؾ الؽطاء الواقً من الؽبار لمحور نقل الحركة لناقل الحركة

 تثبٌت العجالتد. حالة تثبٌت براؼً 

ه. حالة ارتداء وضؽط اإلطارات / اطار العجلة )بما فً ذلك اإلطارات االحتٌاطٌة( )قم 
 باستبدالها إذا لزم األمر(

 و. ما إذا كان توصٌل ذراع السحب األفقً ثابتا

 ز. تفاصٌل الجزء السفلً من الجسم

 لؽبارح. تفاصٌل وصلة عامة للحركة لنظام التعلٌق والؽطاء الواقً من ا

 ط. تفاصٌل مكونات نظام التعلٌق

 ي. حالة عمل الممسحة/ جهاز التنظٌؾ )قم بتعدٌل فوهة الرش إذا لزم األمر(

ك. حالة عمل سدادة الباب ودبوس التثبٌت وقفل الباب وؼطاء حجرة المحرك ومفصلً 
 وقفل صندوق األمتعة

 المركبة.ل. حالة عمل أجهزة اإلضاءة واألجهزة الكهربائٌة داخل وخارج 

 م. سمك وحالة البلً لقرص المكابح وبطانة المكابح

 ن. حالة العمل للمصابٌح األمامٌة

 . التنظٌؾ4

 أ. خرطوشة فلتر تكٌٌؾ الهواء

 ب. خرطوشة فلتر الهواء

 ج. فتحة تصرٌؾ المٌاه تحت الزجاج األمامً

 الذاتً: ٌقوم باستعالم معلومات الخطؤ بؤجهزة التشخٌص المهنٌة . التشخٌص5
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 الصٌانة الدورٌة  3.2

 إذا لزم األمر، بعد الفحص، ٌقوم بالصٌانة حسب خطوات اإلضاؾ والتنظٌؾ والؽسل والتعدٌل والتزٌٌت وإصالح أو االستبدال.

ٌقوم بالصٌانة حسب عدد الكٌلومترات للسفر المحدد أو الفاصل 
 الزمنً المحدد )أٌهما ٌؤتً أوال(

 211 181 161 141 121 111 81 61 41 21  1000 ×الكٌلومتر

 121 118 96 84 72 61 48 36 24 12 عدد األشهر

 أشهر 6كم أو  5111أشهر ألول مرة، وٌستبدل مرة واحدة كل  3كم أو  5111ٌستبدل عند  استبدال زٌت المحرك ★

 أشهر 6كم أو  5111أشهر ألول مرة، وٌستبدل مرة واحدة كل  3كم أو  5111ٌستبدل عند  استبدال فلتر زٌت المحرك

 كم 21111كل  تحقق من شمعة اإلشعال

استبدال شمعة اإلشعال
*1

 
 (A15J14كم )للمحرك  61111استبدل مرة واحدة كل 

 (A15M14كم )للمحرك  61111استبدل مرة واحدة كل 

 شهر 12كٌلومتر أو  21111كل  افحص حزام نقل الحركة المضلع

 شهرا 36كم أو  61111استبداله مرة واحدة كل  استبدال الحزام المضلع

استبدال فلتر الوقود
*2

 كم 41111كل  

 شهًرا أو القفز المتكرر عند التزود بالوقود 36كم أو  61111كل  استبدل فلتر علبة الكربون

 (A15J14أشهر )للمحرك  6كم أو  5111أشهر ألول مرة، واستبدل مرة واحدة كل  3كم أو  5111استبدل عند  أضؾ محلول تنظٌؾ نظام الوقود

 أشهر 6كم أو  5111أشهر ألول مرة، وٌستبدل مرة واحدة كل  3كم أو  5111ٌستبدل عند  افحص خرطوشة فلتر الهواء وانظفها

 شهرا 6كم أو  11111استبداله مرة واحدة كل  تنظٌؾ ؼطاء فلتر الهواء واستبدال مصفاة فلتر الهواء

 أشهر 6كم أو  5111أشهر ألول مرة، وٌستبدل مرة واحدة كل  3كم أو  5111ٌستبدل عند  قم بالتحقق مما اذا كان نظام التبرٌد ٌتسرب، وقم باضافة سائل التبرٌد إذا لزم األمر

 شهرا 24كم أو  41111استبداله مرة واحدة كل  استبدل سائل تبرٌد المحرك ★

 أشهر 6كم أو  5111أشهر ألول مرة، وٌستبدل مرة واحدة كل  3كم أو  5111ٌستبدل عند  فحص زٌت ناقل الحركة )ناقل حركة أوتوماتٌكً(

 استبدال زٌت التشحٌم لناقل الحركة
 كم بعد ذلك 41111كم واستبداله مرة واحدة كل  61111استبداله ألول مرة عند  ناقل حركة أوتوماتٌكً

 كم 51111استبدالها مرة واحدة كل  ناقل الحركة الٌدوي

  



 الصٌانة تعلٌمات 3 تشوانتشً 

 

9 

ٌقوم بالصٌانة حسب عدد الكٌلومترات للسفر المحدد أو الفاصل 
 الزمنً المحدد )أٌهما ٌؤتً أوال(

 x 1000 21 41 61 81 111 121 141 161 181 211الكٌلومتر 

 121 118 96 84 72 61 48 36 24 12 عدد األشهر

افحص انبعاثات العادم )قم بالتحقق ما إذا كان تسرب فقط، وافحص عادم المركبة عند الفحص 
 السنوي(.

 شهر 6كٌلومتر أو  11111كل 

 شهرا 24كم أو  41111استبداله مرة واحدة كل  استبدال زٌت الفرامل ★

 أشهر 6كم أو  5111أشهر ألول مرة، وٌستبدل مرة واحدة كل  3كم أو  5111ٌستبدل عند  الفرامل )افحص أداء وشوط فرامل الٌد ودواسة الفرامل( افحص فرامل الٌد ودواسة

افحص قرص الفرامل ولوحة االحتكاك للفرامل )افحص السماكة وحالة االرتداء. وإذا لزم األمر، 
 استبدل(

 أشهر 6كم أو  5111ول مرة، وٌستبدل مرة واحدة كل أشهر أل 3كم أو  5111ٌستبدل عند 

 أشهر 6كم أو  5111أشهر ألول مرة، وٌستبدل مرة واحدة كل  3كم أو  5111ٌستبدل عند  افحص براؼً تثبٌت العجالت )افحص عزم الدوران وقم بتشدٌدها وفقا لألحكام(

افحص حالة ارتداء اإلطارات / اطار العجلة )بما فً ذلك اإلطارات االحتٌاطٌة(. وإذا لزم األمر، قم 
 بتبادل العجالت وتصحٌح ضؽط الهواء فً اإلطارات.

 أشهر 6كم أو  5111أشهر ألول مرة، وٌستبدل مرة واحدة كل  3كم أو  5111ٌستبدل عند 

 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● وقم بتشدٌدها وفقا لألحكام(افحص براؼً الشاسٌه )افحص عزم الدوران 

افحص نظام الفرامل )افحص ما اذا كانت تتسرب أنابٌب زٌت الفرامل، وافحص مستوى زٌت 
 الفرامل، وقم باالضافة إذا لزم األمر(

 أشهر 6كم أو  5111أشهر ألول مرة، وٌستبدل مرة واحدة كل  3كم أو  5111ٌستبدل عند 

 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● السحب األفقً للتوجٌه )افحص الفجوة، وما اذا كان االتصال ثابتا(افحص ذراع 

افحص الجزء السفلً من الجسم )افحص ما اذا كانت تتلؾ أنابٌب الوقود وأنابٌب زٌت الفرامل 
 وطبقة الحماٌة فً الجزء السفلً وٌتسرب أنبوب العادم وكان االتصال ثابتا(

 أشهر 6كم أو  5111أشهر ألول مرة، وٌستبدل مرة واحدة كل  3كم أو  5111ٌستبدل عند 

 شهرا، واستبداله مسبقا إذا وجدت الشقوق 96استبداله مرة واحدة كل  استبدال األنبوب المطاطً للوقود )الؽاز الطبٌعً(

وصلة عامة للحركة والؽطاء الواقً من الؽبار )الوصلة ال تكون فضفاضة، الؽطاء الواقً  افحص
 من الؽبار ال ٌتسرب(

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

افحص مكونات نظام التعلٌق )افحص حالة تلؾ البطانة وعزم دوران براؼً وصموالت التوصٌل 
 وتشوه وسرخ القضٌب(

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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ٌقوم بالصٌانة حسب عدد الكٌلومترات للسفر المحدد أو الفاصل 
 الزمنً المحدد )أٌهما ٌؤتً أوال(

 x 1000 21 41 61 81 111 121 141 161 181 211الكٌلومتر 

 121 118 96 84 72 61 48 36 24 12 عدد األشهر

وإذا لزم األمر، قم افحص الممسحة / جهاز التنظٌؾ )قم باضافة سائل التنظٌؾ وافحص الوظٌفة. 
 بضبط فوهة الرش(

 أشهر 6كم أو  5111أشهر ألول مرة، وٌستبدل مرة واحدة كل  3كم أو  5111ٌستبدل عند 

 شهر 6كٌلومتر أو  11111كل  تنظٌؾ فتحة تصرٌؾ المٌاه تحت الزجاج األمامً

من سدادة الباب، دبوس التثبٌت، قفل الباب، ؼطاء مقصورة المحرك و مفصالت باب الجذع  تحقق
 ومزالج القفل )تحقق من وظٌفتها(

 شهر 6كٌلومتر أو  11111كل 

 أشهر 6كم أو  5111 أشهر ألول مرة، وٌستبدل مرة واحدة كل 3كم أو  5111ٌستبدل عند  افحص أجهزة اإلضاءة واألجهزة الكهربائٌة داخل وخارج المركبة

 شهر 6كٌلومتر أو  11111كل  التشخٌص الذاتً )استعالم معلومات خطؤ بجهاز التشخٌص المخصص(

افحص البطارٌة )افحص حالة البطارٌة وما اذا كان التوصٌل بالقطبٌن اإلٌجابً والسلبً ثابتا 
 بواسطة جهاز التشخٌص المخصص(

 أشهر 6كم أو  5111أشهر ألول مرة، وٌستبدل مرة واحدة كل  3كم أو  5111ٌستبدل عند 

 شهر 6كٌلومتر أو  11111كل  افحص المصابٌح األمامٌة )افحص األضواء، وقم بالضبط إذا لزم األمر(

 شهر 6كٌلومتر أو  11111كل  افحص خرطوشة فلتر تكٌٌؾ الهواء

 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● استبدال مصفاة فلتر تكٌٌؾ الهواء

 بعد كل صٌانة التشؽٌل )فحص األداء(

 الفحص البصري للعناصر التالٌة

 أشهر 6كم أو  5111أشهر ألول مرة، وٌستبدل مرة واحدة كل  3كم أو  5111ٌستبدل عند  الؽطاء الواقً من الؽبار لمحور نقل الحركة لناقل الحركة )ما اذا كانٌوجد تسرب أو تلؾ(

 من كمٌة )زٌت المحرك، سائل التبرٌد وسائل الكبح( قبل كل القٌادة. :تحقق★

 ستقرة، ٌنبؽً استبدال شمعة االشعال على الفور.: إذا كان البنزٌن المستخدم ٌحتوي علً الشوائب، ٌجب استبدال شمعة اإلشعال بشكل متكرر. إذا وجدت أن تكون سرعة دوران المحرك خامال م1*

 دال فلتر الوقود على الفور.ن التً تحتوي على الشوائب، ٌحتاج إلى استبدال شمعة االشعال بشكل متكرر. إذا وجدت أن ٌكون فلتر الوقود محظورا بالشوائب، ٌنبؽً استبكنت تستخدم البنزٌ 2*
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 الصٌانة التكمٌلٌة فً ظروؾ القٌادة القاسٌة 3.3

 المركبة فً ظروؾ قاسٌة أو أكثر، ٌنبؽً زٌادة عدد مرات الصٌانة لبنود الصٌانة أو تقصٌر دورة الصٌانة. تستند دورة الصٌانة إلى ظروؾ القٌادة العادٌة، وإذا استخدمت

 األحوال التالٌة تنتمً الً ظروؾ قاسٌة:

 كم( 8. القٌادة بشكل متكرر لمسافات قصٌرة )أقل من 1

 . ٌستمر المحرك فً التشؽٌل خامال أو تتوقؾ بشكل متكرر )مثل مركبة أجرة(2

 . القٌادة فً الطرق الموحلة أو المنطقة أو البٌئة المتربة.3

 . ٌقوم جر المقطورات أو تحمٌل األمتعة علً رؾ األمتعة علً أعلً المركبة أو القٌادة على الطرٌق الجبلٌة فً كثٌر من األحٌان.4

  (درجة مئوٌة 35) أكبر من  القٌادة لمدة طوٌلة فً البرد )أقل من درجة الحرارة صفر( أو درجة الحرارة المرتفعة

 كٌلومتر سنوٌا، أو تقود بسرعة عالٌة فً كثٌر من األحٌان 21111. عدد الكٌلومترات للسفر ٌكون أكثر من 6

 . القٌادة بسرعة منخفضة لمسافات طوٌلة7

 متطلبات الصٌانة الظروؾ القاسٌة مشروع

 أشهر 3كم أو   2511 1،2،3،5،7 تؽٌٌر زٌت المحرك

 كم  41111 3،5،6 استبدل سائل تبرٌد المحرك

 أشهر 3كم أو   5111 1،2،3،4،5،6 افحص براؼً تثبٌت العجلة
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 أشهر 6كم أو   11111 1،2،3،4،5،6 افحص براؼً الشاسٌه )افحص عزم الدوران وقم بتشدٌدها وفقا لألحكام(

 أشهر 6كم أو   11111 1،2،3،4،5،6 االتصال ثابتا(افحص ذراع السحب األفقً للتوجٌه )افحص الفجوة، وما اذا كان 

تحقق من العقدة الكروٌة لنظام التعلٌق )تحقق من عدم وجود االسترخاء لرأس الكرة ودون تسرب 
 الزٌت فً ؼطاء مانع الؽبار(

 أشهر 6كم أو   11111 1،2،3،4،5،6

براؼً وصموالت افحص مكونات نظام التعلٌق )افحص حالة تلؾ البطانة وعزم دوران 
 التوصٌل وتشوه وسرخ القضٌب(

 أشهر 6كم أو   11111 1،2،3،4،5،6

 كم  11111 3،5 خرطوشة فلتر تكٌٌؾ الهواء

 مالحظة:

 فً ظل ظروؾ قاسٌة، ٌنبؽً زٌادة وتٌرة صٌانة فلتر الهواء والحزام المضلع. مركبةعند استخدام ال

 ( .W-405)عندما ٌكون الزٌت األصلً  W-401( أو الزٌت W-305)عندما ٌكون الزٌت األصلً  W-301فً المناطق ذات درجات الحرارة المنخفضة، نوصً استخدام الزٌت 
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 سجالت الصٌانة الدورٌة  3.4

 15كم أو  15,111استبدال مرة واحدة كل   شهر 9كم أو  11,111استبدال مرة واحدة كل   شهر 3كم أو  5,111استبدال مرة واحدة كل 
 شهر

كم أو  21,111استبدال مرة واحدة كل  
 شهر 21

 الكٌلومترات: _____________

 التارٌخ: ٌوم___ شهر __ عام __ 

 الموزع المعتمد:: ___________

 الكٌلومترات: _____________ 

 التارٌخ: ٌوم___ شهر __ عام __

 المعتمد:: ___________الموزع 

 الكٌلومترات: _____________ 

 التارٌخ: ٌوم___ شهر __ عام __

 الموزع المعتمد:: ___________

 الكٌلومترات: _____________ 

 التارٌخ: ٌوم___ شهر __ عام __

 الموزع المعتمد:: ___________

 )الختم(  )الختم(  )الختم(  )الختم(

       

 27كم أو  25,111استبدال مرة واحدة كل 
 شهر

 33كم أو  31,111استبدال مرة واحدة كل  
 شهر

 39كم أو  35,111استبدال مرة واحدة كل  
 شهر

كم أو  41,111استبدال مرة واحدة كل  
 شهر 45

 الكٌلومترات: _____________

 التارٌخ: ٌوم___ شهر __ عام __

 الموزع المعتمد:: ___________

 الكٌلومترات: _____________ 

 التارٌخ: ٌوم___ شهر __ عام __

 الموزع المعتمد:: ___________

 الكٌلومترات: _____________ 

 التارٌخ: ٌوم___ شهر __ عام __

 الموزع المعتمد:: ___________

 الكٌلومترات: _____________ 

 التارٌخ: ٌوم___ شهر __ عام __

 ___الموزع المعتمد:: ________

 )الختم(  )الختم(  )الختم(  )الختم(

       

 51كم أو  45,111استبدال مرة واحدة كل 
 شهر

 57كم أو  51,111استبدال مرة واحدة كل  
 شهر

 63كم أو  55,111استبدال مرة واحدة كل  
 شهر

كم أو  61,111استبدال مرة واحدة كل  
 شهر 69

 الكٌلومترات: _____________

 التارٌخ: ٌوم___ شهر __ عام __

 الموزع المعتمد:: ___________

 الكٌلومترات: _____________ 

 التارٌخ: ٌوم___ شهر __ عام __

 الموزع المعتمد:: ___________

 الكٌلومترات: _____________ 

 التارٌخ: ٌوم___ شهر __ عام __

 الموزع المعتمد:: ___________

 _____________الكٌلومترات:  

 التارٌخ: ٌوم___ شهر __ عام __

 الموزع المعتمد:: ___________

 )الختم(  )الختم(  )الختم(  )الختم(
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 75كم أو  65,111استبدال مرة واحدة كل 
 شهر

 81كم أو  71,111استبدال مرة واحدة كل  
 شهر

 87كم أو  75,111استبدال مرة واحدة كل  
 شهر

كم أو  81,111استبدال مرة واحدة كل  
 شهر 93

عدد 
 الكٌلومترات:

عدد   _____________
 الكٌلومترات:

عدد   _____________
 الكٌلومترات:

عدد   _____________
 الكٌلومترات:

_____________ 

ٌوم___ شهر __ عام  التارٌخ: ٌوم___ شهر __ عام __ التارٌخ: ٌوم___ شهر __ عام __ التارٌخ: ٌوم___ شهر __ عام __ التارٌخ:
__ 

الموزع 
 المعتمد:

الموزع  ___________ الموزع المعتمد: ___________
 المعتمد:

الموزع  ___________
 المعتمد:

___________ 

 )الختم(  )الختم(  )الختم(  )الختم(

       

 99كم أو  85,111استبدال مرة واحدة كل 
 شهر

 115كم أو  91,111استبدال مرة واحدة كل  
 شهر

 111كم أو  95,111استبدال مرة واحدة كل  
 شهر

كم أو  111,111استبدال مرة واحدة كل  
 شهر 117

عدد 
 الكٌلومترات:

عدد   _____________
 الكٌلومترات:

عدد   _____________
 الكٌلومترات:

عدد   _____________
 الكٌلومترات:

_____________ 

ٌوم___ شهر __ عام  التارٌخ: ٌوم___ شهر __ عام __ التارٌخ: ٌوم___ شهر __ عام __ التارٌخ: ٌوم___ شهر __ عام __ التارٌخ:
__ 

الموزع 
 المعتمد:

الموزع  ___________ الموزع المعتمد: ___________
 المعتمد:

الموزع  ___________
 المعتمد:

___________ 

 )الختم(  )الختم(  )الختم(  )الختم(

       

 كم 121,111كل   كم 115,111كل   كم 111,111كل   كم 115,111كل 

عدد 
 الكٌلومترات:

عدد   _____________
 الكٌلومترات:

عدد   _____________
 الكٌلومترات:

عدد   _____________
 الكٌلومترات:

_____________ 

ٌوم___ شهر __ عام  التارٌخ: ٌوم___ شهر __ عام __ التارٌخ: ٌوم___ شهر __ عام __ التارٌخ: ٌوم___ شهر __ عام __ التارٌخ:
__ 

الموزع 
 المعتمد:

الموزع  ___________ الموزع المعتمد: ___________
 المعتمد:

الموزع  ___________
 المعتمد:

___________ 

 )الختم(  )الختم(  )الختم(  )الختم(
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 كم 141,111كل   كم 135,111كل   كم 131,111كل   كم 125,111كل 

عدد 
 الكٌلومترات:

عدد   _____________ عدد الكٌلومترات:  _____________
 الكٌلومترات:

عدد   _____________
 الكٌلومترات:

_____________ 

ٌوم___ شهر __ عام  التارٌخ: ٌوم___ شهر __ عام __ التارٌخ: ٌوم___ شهر __ عام __ التارٌخ: ٌوم___ شهر __ عام __ التارٌخ:
__ 

الموزع 
 المعتمد:

الموزع  ___________ الموزع المعتمد: ___________
 المعتمد:

الموزع  ___________
 المعتمد:

___________ 

 )الختم(  )الختم(  )الختم(  )الختم(

       

 كم 161,111كل   كم 155,111كل   كم 151,111كل   كم 145,111كل 

عدد 
 الكٌلومترات:

عدد   _____________ عدد الكٌلومترات:  _____________
 الكٌلومترات:

عدد   _____________
 الكٌلومترات:

_____________ 

ٌوم___ شهر __ عام  التارٌخ: ٌوم___ شهر __ عام __ التارٌخ: ٌوم___ شهر __ عام __ التارٌخ: ٌوم___ شهر __ عام __ التارٌخ:
__ 

الموزع 
 المعتمد:

الموزع  ___________ الموزع المعتمد: ___________
 المعتمد:

الموزع  ___________
 المعتمد:

___________ 

 )الختم(  )الختم(  )الختم(  )الختم(

       

 كم 181,111كل   كم 175,111كل   كم 171,111كل   كم 165,111كل 

عدد 
 الكٌلومترات:

عدد   _____________ عدد الكٌلومترات:  _____________
 الكٌلومترات:

عدد   _____________
 الكٌلومترات:

_____________ 

ٌوم___ شهر __ عام  التارٌخ: ٌوم___ شهر __ عام __ التارٌخ: ٌوم___ شهر __ عام __ التارٌخ: ٌوم___ شهر __ عام __ التارٌخ:
__ 

الموزع 
 المعتمد:

الموزع  ___________ الموزع المعتمد: ___________
 المعتمد:

الموزع  ___________
 المعتمد:

___________ 

 )الختم(  )الختم(  )الختم(  )الختم(
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 تقرٌر مالك المركبات حول عٌوب المركبة

 )نسخة صالحة(

 

 

 معلومات المالكأ. 

 االسم الكامل

 )اسم الشركة(

 

  جهة االتصال:  رقم المستند

  العنوان

  البرٌد اإللكترونً  الرمز البرٌدي

  الفاكس  الهاتؾ

ملء رمز المإسسة أو رمز الشخص االعتباري *: عندما المالك هو شخص طبٌعً، ٌرجً ملء رقم بطاقة الهوٌة أو رقم جواز السفر فً حقل رقم المستند؛ وعندما المالك مإسسة، ٌنبؽً 
 فٌه.
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 مركبةب. معلومات ال

  العالمة التجارٌة

  مركبةطراز ال

  المودٌل  مركبةمودٌل ال

  رقم الشاسٌه  رقم المحرك

  :VINرقم 

  نوع الجسم *  نوع المركبة

  تارٌخ الشراء  تارٌخ اإلنتاج

 أ. نعم      ب. ال مركبة مستعملة  *عدد الكٌلومترات للسفر 

  عدد االسطوانات  إزاحة المحرك

 أ. نعم      ب. ال ABSتجهز بـ  نوع الدفع *

  نوع الوسادة الهوائٌة *  نوع حزام األمان *

 *: ال ٌجوز للملء.

 وهلم جرا.نوع الجسم ٌشٌر إلى: أنواع البابٌن، أربعة األبواب، عربة السفر، الشاحنة، عربة النقل 

 نوع الدفع ٌشٌر إلى: الدفع بالعجلة األمامٌة، الدفع بالعجلة الخلفٌة، الدفع الرباعً.
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 معلومات الموزع المعتمد

  اسم المإسسة

  العنوان

  البرٌد اإللكترونً  الرمز البرٌدي

  الفاكس  الهاتؾ

 

 د. وصؾ العٌب

 معٌب )مثل: نظام الكبح ونظام التوجٌه الخ( والوصؾ ذات الصلة: نظام

_____________________________________________________________________________________________________________
____________ 

 

 ه. الحالة عند العثور على العٌب

 الوقت:

 عدد الكٌلومترات:

 السرعة:

 األخري:

_____________________________________________________________________________________________________________
____________ 

_____________________________________________________________________________________________________________
____________ 
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 تصلت بالشركة المصنعة أو اإلدارة المسإولة عن إدارة السحب فً الصٌن:و. هل ا

 ب. ال    أ. نعم 

 

 ز. وصؾ حوادث المرور

  ما إذا كان هناك حرٌق ناجم عن تصادم:

  ي وسادة هوائٌة انفجرت:أ

  عدد الجرحى والقتلى:

  الخسائر االقتصادٌة المباشرة المقدرة:

  األخري:

 )اذا وجد( ح. وصؾ مشكلة اإلطارات

_____________________________________________________________________________________________________________
____________ 

 

 

 

 

 

 المالك )الختم(

  __ٌوم___ شهر __ عام 

_____________________________________________________________________________________________________________
____________ 
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 . تؽٌٌر المستخدم5

 . تؽٌٌر المستخدم5

 استمارة سجالت تؽٌٌر المستخدم

 معلومات المركبة بٌانات المستخدم

 نموذج المركبة:  اسم المالك:

 رقم الشاسٌه:  المهنة: المالك: ذكر / أنثى / وحدة

 رقم المحرك:  رقم الهاتؾ:

 رقم ناقل الحركة:  حً      مدٌنة )محافظة(     مقاطعة   بالتفاصٌل: العنوان

 لون الجسم:  الرمز البرٌدي:

 اللون الداخلً:  رقم الهاتؾ:

 رقم المفتاح:  جهة االتصال:

    هاتؾ االتصال:

الخاص عند تؽٌٌر المحتوى المسجل فً الضمان األصلً، ٌجب على الموزع المعتمد   العنوان بالتفاصٌل:
ملء هذا سجل التؽٌٌر وتقدٌمه الً شركة مركبات الركاب )هانؽتشو(  تشوانتشى  مركبةب

 المحدودة التابعة لشركة مجموعة قوانؽتشو للمركبات

 

  الرمز البرٌدي:

    عامٌوم  شهر     تارٌخ التؽٌٌر:

   التجدٌد□تؽٌٌر العنوان     □تؽٌٌر المستخدم   □

 

 

 توقٌع المالك:

  

 اسم الموزع المعتمد )الختم(

 الشخص المسإول )التوقٌع(:

 عامٌوم  شهر     عامٌوم  شهر   

 

 

 توقٌع المستخدم:

 

 عام شهر وم  عامٌوم  شهر   




