
مقدمة

مقدمة

تهانينا على كذلك اختيار شركة GAC Motor. شكًرا النتقائكم لهذه السيارة.

ونحن نعتقد اعتقادا راسخا بأن GAC Motor ستجلب لك المزيد من متعة القيادة. ُيرجى الذهاب لوكيل جاك موتور "GAC MOTOR" الُمعتمد 
للحصول على خدمات الصيانة الروتينية وفًقا لـ "جدول الصيانة الدورية" من هذا الدليل، وذلك إلبقاء سيارتك في ظروف جيدة لفترة زمنية طويلة. يوفر 

الوكيل الُمعتمد خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة. سينفذ الفنيين الذين تم تدريبهم من قبل جاك موتور "GAC MOTOR" العمل وفًقا للوائح 
التشغيل الُمحددة.

هذا الدليل بمثابة قسيمة الضمان لسيارتك. الرجاء ملء معلومات المالك واالحتفاظ بهذا الدليل. هذا الدليل مطلوب للحصول على أعمال الصيانة والخدمة 
عند وكيلنا الُمعتمد.

نود أن نتقدم إليكم بأطيب التمنيات، ونأمل أن GAC Motor تجلب لك بتجربة قيادة ُممتعة!

GAC Motor Co.,ltd.



مالحظات على الدليل

هذا الدليل يمثل قسيمة الضمان والصيانة لسيارتك GAC موتور. النسبة للعناصر التي يغطيها الضمان، يرجى التعامل معها بإتباع الضمانات الثالث وتعليمات 
الضمانات الثالث. بخالف ذلك، اتبع هذا الدليل. تأكد عند اقتنائك للسيارة من ُمساعدتك للوكيل بملء معلومات المالك في استمارة تسجيل الضمان الموجودة 
في هذا الدليل، وذلك لضمان استمتاعك بخدمات الضمان والصيانة الُمقدمة من جاك موتور "GAC Motor". السيارات التي تحوي استمارة تسجيل الضمان 

غير مكتملة ودون تسجيل الضمان ال يمكنهنا الحصول على الضمان.

 وياتتمحلا عدت .ليلدلا اسير ضمن هذفتلاو حشرلاو  .GAC Motor Co.,ltd لعديتلا نع ةلمسؤو يوه ،ليلدلا اهذ يف ةكريفلا ةملكيلا وققح كملت . 
 غييرت وأ فقو يحق فلمحدودة بالا تالسيارل شوتغناوق ةعظ مجموفتحت .هتعلى طباع ةقفامولا تقو لعوفملا ةشور سارينملا اهذ يردة فاولا ةينقتلا اتنبيالاو

.يًا كانأ مازتلا يأ لحمت ت دون إشعار مُسبق، ودونقو يأ يف مصميتلا وأ اتفصامولا

نسخة أول صيانة: قسيمة الصيانة األولى

هذه قسيمة تؤهل السيارة القيام بالصيانة مجانا ألول مرة 
وبدون تكاليف. عند اخذ سيارتك، يرجى التأكد من تحقق ما 
إذا كانت قسيمة الصيانة األولى جاهز. السيارات التي دون 
قسيمة الصيانة األولى لن يكون لها الحق في القيام بصيانة 
مجانية أو الحق في الضمان. يجب أن ترفض اخذ السيارة.

نسخة تسجيل: استمارة تسجيل الضمان

عند اخذ سيارتك، يرجى تعبئة "تفاصيل المستخدم"، 
وسوف يقوم الوكيل بعمل مسح ضوئي لها وارسالها 

عبر البريد لى GAC للسيارات.

معلومات السيارةتفاصيل المستخدم

موديل السيارة:اسم المالك:

رقم هيكل السيارة:الصناعة:سمة المالك:

رقم المحرك:رقم الهاتف:
رقم ناقل الحركة:العنوان:

لون الجسم:

اللون الداخلي:الرمز البريدي:

رقم المفاتيح:الشخص الذي يمكن االتصال به:

رقم الرخصة:الهاتف:
 سنة     شهر     يومتاريخ إصدار الرخصة:العنوان:

 سنة     شهر     يومتاريخ الصيانة األولى:

كمعدد األميال عند الصيانة األولى:الرمز البريدي:

تاريخ الشراء:       سنة     شهر     يوم

توقيع المالك:
اسم الوكيل الذي قام بإجراء الصيانة األولى:

     (الختم)
اسم الوكيل:

  (الختم)
 سنة     شهر     يوم سنة     شهر     يومسنة     شهر     يوم

نسخة الضمان: نسخة املستخدم

بطاقة الضمان

نسخة الضمان: بطاقة الضمان

هذ هي قسيمة الضمان لسيارتك. يرجى التأكد من ما 
إذا كانت بطاقة الضمان جاهزة. السيارات التي دون 
بطاقة الضمان ليس لها الحق في الضمان. يجب أن 

ترفض اخذ السيارة.

معلومات السيارةتفاصيل المستخدم

موديل السيارة:اسم المالك:

رقم هيكل السيارة:الصناعة:سمة المالك:

رقم المحرك:رقم الهاتف:
رقم ناقل الحركة:العنوان:

لون الجسم:

اللون الداخلي:الرمز البريدي:

رقم المفاتيح:الشخص الذي يمكن االتصال به:

رقم الرخصة:الهاتف:
 سنة     شهر     يومتاريخ إصدار الرخصة:العنوان:

 سنة     شهر     يومتاريخ الصيانة األولى:

كمعدد األميال عند الصيانة األولى:الرمز البريدي:

تاريخ الشراء:       سنة     شهر     يوم

توقيع المالك:
اسم الوكيل الذي قام بإجراء الصيانة األولى:

     (الختم)
اسم الوكيل:

  (الختم)
 سنة     شهر     يوم سنة     شهر     يومسنة     شهر     يوم

نسخة الصيانة األولى: تُرسل إلى GAC للسيارات من قبل الوكيل بعد االنتهاء من الصيانة األولى واالستمارة.

قسيمة الصيانة المجانية األولى

معلومات السيارةتفاصيل المستخدم

موديل السيارة:اسم المالك:

رقم هيكل السيارة:الصناعة:سمة المالك:

رقم المحرك:رقم الهاتف:
رقم ناقل الحركة:العنوان:

لون الجسم:

اللون الداخلي:الرمز البريدي:

رقم المفاتيح:الشخص الذي يمكن االتصال به:

رقم الرخصة:الهاتف:
سنة     شهر     يومتاريخ إصدار الرخصة:العنوان:

الرمز البريدي:

تاريخ الشراء:       سنة     شهر     يوم

توقيع المالك:
اسم الوكيل:

  (الختم)
سنة     شهر     يومسنة     شهر     يوم

نسخة تسجيل: ترسل إلى شركة GAC للسيارات من قبل البائع بعد االنتهاء

استمارة تسجيل الضمان
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توقيع المالك:
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  )الختم(
سنة     شهر     يوم                         سنة     شهر     يوم

نسخة تسجيل: ترسل إلى شركة GAC Motor ات من قبل البائع بعد االنتهاء

استمارة تسجيل الضمان
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نسخة الصيانة األولى: ُترسل إلى GAC للسيارات من قبل الوكيل بعد االنتهاء من الصيانة األولى واالستمارة.

قسيمة الصيانة المجانية األولى





معلومات السيارةتفاصيل المستخدم
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نسخة الضمان: نسخة المستخدم

بطاقة الضمان
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1. تسليم السيارة

1  تسليم السيارة
1.1  التحقيق والفحص قبل التسليم

  لقب شيتفتلل تعضقد خ ليلدلا اذه يف مانضلا بطاقة يف ةمحددلا ةسيارلا 
GAC Motor Co.,ltd. شيتفتلا ودنشركة  . وب ما لأحكاقفو مسليتلا 

يةعقائمة مرج بطل PDI .لوكيلا يرجى من ،ةمحددلا

ختم الوكيل: تاريخ الفحص والتفتيش:  

تم فحصها من قبل:

1.2  تسليم السيارة
قبل التسليم، سوف يقوم وكيل شركة GAC MOTOR بعمليات تفتيش شاملة 

وتنظيف لسيارتك الجديدة ويقدم قائمة مرجعية PDI لكم للتأكيد والتوقيع.

عند وقت التسليم اذا كنت غير راض عن حالة السيارة، الرجاء أبلغ وكيل 
GAC MOTOR واطلب منه عمل الضبط والتعديل.

عند استالم سيارتك، يرجى التأكد من تحقق ما إذا كانت قسيمة الصيانة 
األولى وبطاقة الضمان موجوده. السيارات التي دون قسيمة الصيانة األولى 
والضمان لن يكون لها الحق في القيام بصيانة مجانية أو الحق في الضمان.

 وسيتم تسليم العناصر التالية جنبا إلى جنب مع السيارة 
)على سبيل المثال: □ نعم □ ال(

□ دليل المالك

□ دليل الضمان

□ دليل التشغيل السريع

□ دليل القيادة

□ دليل المالحة

□ شهادة 

□ مواصفات 

□ بطاقة الضمان

□ المفتاح األول

□ المفتاح الثاني

□ اطار احتياطي

□ مثلث التحذير

□ أدوات السيارة )انظر دليل المالك(

□ قسيمة الصيانة المجانية األولى

□ قائمة PDI المرجعية المكتملة

أكد الموقعون أدناه على جميع البنود المذكورة أعاله قبل تسليم السيارة المشتراة.
توقيع المالك/ شخص مرخص:

* إذا تم ارفاق سيارتك مع أدلة مستخدم ذات الصلة، يرجى التحقق منها.

√×
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2. إرشادات الضمان

2  إرشادات الضمان
2.1  إرشادات الضمان

تطبيق الضمان

.GAC MOTOR يتم تنفيذ خدمة الضمان من قبل وكالء شركة

وكيل شركة سيارات GAC يمثل وكالة لشركة GAC MOTOR في المنطقة الخاصة بك.

 التالي هو وكيل شركة GAC MOTOR حسب اقتراح شركة GAC للسيارات وهو مسؤول عن 
توفير الخدمات لكم.

اسم الوكيل: 

العنوان: 

الرمز البريدي: 

الهاتف: 

الفاكس: 
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2. إرشادات الضمان

GAC

 GAC

1
GAC 2

3

موضوعات تحت الضمان

GAC

فترة الضمان

GAC
60150,000

3

6

610,000

5
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2. إرشادات الضمان

شروط الضمان

1.  عند اتخاذ قرار الضمان، فإن بائع سيارات GAC ينظر الى العوامل 
:GAC MOTOR التالية. الحاالت التالية ال تدخل ضمن نطاق ضمان

a(  يتم استخدام السيارة في بلدان أو مناطق أخرى غير تلك التي ينطبق 
عليها هذا الموديل.

أي مركبة تستخدم كسيارة أجرة.  )b
األضرار الناجمة عن أي صيانة أو إصالح أو تعديل قام به أي   )c

.GAC شخص آخر غير بائع سيارات
d(  العيوب الناجمة عن عدم استخدام قطع الغيار األصلية وزيوت 

.GAC MOTOR التشحيم والشحوم والمواد و السوائل التي تنتجها
e(  األضرار الناجمة عن إهمال المركبة، سوء التعامل، وأساليب أخرى 

غير تلك المحددة في دليل المالك، أو االستخدام الزائد عن قدرة سيارة 
GAC )مثل الحمولة القصوى، عدد الركاب، الخ(.

األضرار الناجمة عن عامل تنظيف مسبب للتآكل أو جودة سيئة.  )f
g(  أي تغيير، وإعادة تعديل، او تكيف وتفكيك السيارة المحظورة في 

.GAC MOTOR دليل المالك دون إذن من شركة
األضرار الناجمة عن استخدام السيارة غير العام، واإلهمال، وسوء   )h

التعامل، وتشغيل السيارة بشكل غير صحيح او سائق غير مؤهل 
أو استخدام السيارة من قبل شخص غير ماهر أو مؤهل في قيادة أو 

استخدام السيارة في )سباق السيارات أو تسابق السيارات، الخ(.

مشاكل االدراك التي ال تؤثر على األداء.  )i
●  ال تتحمل شركة GAC MOTOR أية مسؤولية للضمان اذا كان 

العطل او الخلل ال تؤثر على جودة المنتج، وظيفة أو األداء.
األضرار الناجمة عن سوء الحفظ أو أثناء عملية النقل.  )j

k(  العيوب الناجمة عن الكوارث الطبيعية، والحرائق، وحوادث المرور 
والسرقة والعيوب الثانوية الناتجة عن هذه الكوارث.

 GAC األضرار الناجمة عن الظروف البيئية الخارجة عن قدرات  )l
للسيارات )مثل التلوث الصناعي للغالف الجوي، المركبات، براز 

الطيور، ملح مياه البحر، أو المواد المسببة للتآكل وغيرها(.
األضرار الناجمة من مرور الوقت )تالشى اللون الطبيعي للسطوح   )m

واللوحة، سقوط الغشاء المعدني على األسطح المجلفن، تشوهات 
أخرى(.

التآكل واالعطال بسبب غمر السيارة كليا أو جزئيا في الماء.  )n
o(  تآكل السطح الناجم عن طيران الحجارة أو الخدوش الخارجية التي هي 

خارجة عن التحكم.
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2. إرشادات الضمان

الضمان )باستثناء اإلصالحات العامة( ال تغطي عناصر الصيانة لزيت   .2
المحرك، الفلتر، الخ.

الضمان ال يغطي النفقات المرتبطة التالية.  .3
على سبيل المثال:

االتصاالت والوسائط، والمطاعم، والسكن وغيرها من النفقات الناجمة   ●
عن حدوث أخطاء.

أي إصابة شخصية أو فقدان الممتلكات.  ●

تحتفظ GAC MOTOR بالحق في اتخاذ القرار بشأن أساليب إصالح   .4
ونطاق الضمان.

جميع أجزاء االستبدال التي تقع ضمن نطاق الضمان يجب أن تكون من   .5
.GAC MOTOR ممتلكات

يجب استخدام الوقود والشحوم ومواد التشحيم والمواد السائلة التي تحددها   .6
شركة GAC للسيارات.

 تنبيه

لتجنب الجدل حول مسؤوليات الضمان، يجب االنتباه إلى ما يلي:
اهمال أداء الصيانة بانتظام مع وكيل سيارات الشركة وفقا   ●
للمتطلبات المحددة في دليل المالك ودليل صيانة قد تسبب 

نزاعات متعلقة بالضمان الثالثي.

الفشل في التعرف على العطل الذي سبب الضرر المتعمد   ●
للوضع األصلي خطأ من قبل المستخدم بعد حدوث الخطأ قد 

بسبب هذا نزاع يتعلق بالضمان الثالثي.
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2. إرشادات الضمان

"GAC Motor" 2.3  مسؤوليات وكيل جاك موتور
عند تسليم سيارة جديدة للعميل، يجب استكمال عناصر بطاقة الضمان كما 

في هذا الدليل، ويجب شرح للعميل إجراءات الضمان ذات الصلة التي 
تقدمها شركة GAC للسيارات.

شرح كامل للمستخدم حول أهمية إجراء الصيانة الدورية للمركبة.

جميع أعمال الصيانة واإلصالح، بغض النظر ما إذا كانت تقع ضمن 
الضمان، يجب أن تتم وفقا للمعايير التي وضعتها شركة GAC للسيارات.

بالنسبة لألضرار أو العيوب التي تقع ضمن النطاق الحالي للضمان، 
يجب توفر للمستخدم إصالح أو حل ضروري.

2.2  مسؤوليات المالك
1.  عندما تسير سيارتك لـ 5,000 كم أو 3 أشهر )أيهما يأتي اوال 

يعتد به(، اذهب إلى متجر مبيعات شركة GAC MOTOR لتلقي 
الصيانة األولى.

 GAC 2.  تأكد من أن سيارتك تتلقى الصيانة والتفتيش في متجر مبيعات
MOTOR وفقا لألحكام حسب شروط الصيانة الدورية في هذا الدليل.

 GAC MOTOR 3.  اذهب فورا الى حسابك في متجر مبيعات شركة
للتحقق أي خطأ يوجد في سيارتك. هذا قد يمكنك من الحصول على 

إصالح ضمن الضمان.

 تنبيه

●  قد تتسبب أي أعمال صيانة أو تصليح لسيارتك خارج وكالء جاك 
موتور "GAC Motor" في نشوب نزاعات حول مسؤوليات 

الضمان.

●  إذا لم تقم بإخضاع سيارتك ألعمال الصيانة األولية )أول 5,000 
كم أو 3 أشهر، أيهما يأتي أوالً(، فإنك لن تستفيد من عرض 

اإلصالح المجاني األولي لسيارتك.

 GAC يرجى أخذ هذا الدليل معك عندما تذهب إلى وكيل
للسيارات.
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3 ارشادات الصيانة
3.1  أحكام الصيانة األولى

يجب أن تتم الصيانة األولى عندما يصل عداد األميال على سيارتك الى 
5,000 كم أو 3 أشهر )أيهما يأتي أوال يعتد به(.

يتم توفير الصيانة األولى من شركة GAC للسيارات مجانا. يرجى أخذ 
هذا الدليل إلى البائع المعين من قبل GAC MOTOR لتلقي الصيانة 

األولى. وتشمل الصيانة األولى العناصر التالية:

1. استبدال زيت المحرك وفلتر زيت المحرك.

2. فحص و تعبئة:

زيوت تشحيم ناقل حركة  .a
سائل التبريد  .b

سائل الفرامل  .c
3. فحص:

حالة شحن البطارية  .a
حالة صالحية عمل فرامل اليد ودواسة الفرامل  .b

ما إذا كان اقالع محور نقل الحركة فيه تسرب أو أضرار  .c
شد براغي تثبيت العجالت  .d

e.  اهتراء وضغط اإلطارات/ صرة العجالت )بما في ذلك 
اإلطارات االحتياطية( )يجب استبدالها إذا لزم األمر(

ما إذا كان قضيب التوجيه متصال بشكل آمن  .f
الحالة الخاصة تحت هيكل السيارة  .g

الحالة الخاصة لنقاط الوصل الكروية وغطاء الغبار  .h
الحالة الخاصة لمكونات نظام التعليق  .i

j.  حالة صالحية عمل غسالة الزجاج المجهزة بسائل تنظيف 
الزجاج )قم بالتعبئة عند الضرورة( / الغسالة )اضبط الفوهة 

عند الضرورة(
k.  ظروف عمل سدادة الباب، دبوس التثبيت، قفل الباب، غطاء 

محرك السيارة / غطاء صندوق السيارة والقفل
l.  ظروف عمل اإلضاءة الداخلية والخارجية والمعدات الكهربائية

m. سماكة وتآكل قرص الفرامل وبطانة الفرامل
ظروف عمل المصابيح األمامية  .n

4. التنظيف
عنصر مرشح الهواء  .a

مرشح الهواء  .b
فتحة مجري تصريف-مياه الزجاج األمامي "حاجب الريح"  .c

5.  التشخيص الذاتي: استخدام أجهزة تشخيصية خاصة للعثور على 
األخطاء
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3.2  الصيانة المنتظمة
إذا لزم األمر بعد عمليات التفتيش، اتبع خطوات التعبئة، والتنظيف والغسيل والتكيف، والتشحيم، واالصالح أو االستبدال.

يجب إجراء الصيانة وفقا لعدد الكيلومترات 
أو الفاصل الزمني المعين )أيهما يأتي أوال(

20406080100120140160180200كم × 1000 
1224364860728496108120أشهر

5,000 كيلومتر او 3 اشهر ألول مرة، كل 10,000 كيلومتر او بعد كل 6 اشهر ★ استبدال زيت المحرك
5,000 كيلومتر او 3 اشهر ألول مرة، كل 10,000 كيلومتر او بعد كل 6 اشهر استبدال فلتر زيت المحرك

60,000 كماستبدال شمعة اإلشعال *1
20,000 كمتحقق من الحزام اإلكسسوارات
60,000 كماستبدال الحزام اإلكسسوارات

12 أشهر أو 10,000 كماستبدال فلتر الوقود *2
3 أشهر أو 5,000 كمفحص وتنظيف فلتر الهواء

3 أشهر أو 5,000 كمتنظيف غطاء فلتر الهواء
10,000 كيلو او 6 اشهر★ استبدال عنصر مرشح الهواء 

3 أشهر أو 5,000 كمتحقق من عدم وجود تسرب في نظام التبريد. تجديد المبرد إذا لزم األمر.
سنتان★ استبدال سائل تبريد المحرك

5,000 كم أو 3 أشهر★ تحقق من مواد تشحيم ناقل الحركة
للمرة األولى في كل 60,000 كم، وبعد ذلك في كل 40,000 كم★ استبدال زيوت تشحيم ناقل الحركة

الصيانة المجانية★ استبدال زيوت التشحيم PTO ) لموديل سيارات الدفع الرباعي(
50,000 كيلومتر★ إستبدال زيوت التشحيم الخلفية للتقليل ) لموديل سيارات الدفع الرباعي(

التحقق من حامل رابط الترباس و قوس التحمل المتوسط ) لموديل 
5,000 كيلومتر او 3 اشهرسيارات الدفع الرباعي(

مراجعة انبعاث العادم )فحص فقط ما إذا كان هناك أي تسرب في
6 أشهر أو 10,000 كمالهواء، وتحقق من العادم في كل تفتيش سنوي للسيارة(
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يجب إجراء الصيانة وفقا لعدد الكيلومترات 
أو الفاصل الزمني المعين )أيهما يأتي أوال(

20406080100120140160180200كم × 1000 
1224364860728496108120أشهر

●●●●●★ استبدال سائل الفرامل

فحص فرامل التوقف، دواسة الفرامل )االختبار الوظيفي، الحركة 
3 أشهر أو 5,000 كمالحرة للدواسة وفرامل التوقف(

مراجعة قرص الفرامل وبطانة الفرامل )فحص سماكة واهتراء وقم 
3 أشهر أو 5,000 كمباستبدالها إذا لزم األمر(

6 أشهر أو 10,000 كممراجعة براغي تثبيت العجالت )فحصها وشدها وفقا لعزم دوران محدد(
تحقق من تآكل اإلطارات / العجالت )بما في ذلك اإلطارات 

االحتياطية(. إذا لزم األمر، تغيير مواضع االطارات. وفي الوقت 
نفسه، اضبط ضغط الهواء في اإلطارات بشكل صحيح

3 أشهر أو 5,000 كم

●●●●●●●●●●مراجعة براغي الهيكل )فحصها وشدها وفقا لعزم دوران محدد(

تحقق من نظام الفرامل )تحقق ما إذا كان هناك تسرب في خط أنابيب زيت
3 أشهر أو 5,000 كمالفرامل. تحقق من مستوى سائل الفرامل، وقم بالتعبئة إذا لزم األمر(

تحقق من قضيب وصلة التوجيه )افحص المساحة الفارغة ماذا إذا كان 
اتصالها آمن(

●●●●●●●●●●

تحقق من هيكل السيارة )افحص اذا وجد هناك ضرر في أنابيب 
الوقود، وأنابيب زيت الفرامل والطبقة الواقية تحت هيكل السيارة، ما 

إذا كان هناك تسرب في أنابيب العادم وعما إذا كان اتصالها آمن(
3 أشهر أو 5,000 كم

تحقق من مفاصل التعليق الكروية وغطاء الغبار )ما إذا كان رأس 
الكرة مرتخي وما إذا كان هناك تسرب في الوقود على غطاء الغبار(

●●●●●●●●●●

تحقق من مكونات التعليق )تحقق ما إذا كان البطانات قديمة أو تالفة، 
وعما إذا كانت براغي مشدودة، وافحص جوزه عزم الدوران وافحص 

القضبان من التشوه والخدوش(
●●●●●●●●●●
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يجب إجراء الصيانة وفقا لعدد الكيلومترات 
أو الفاصل الزمني المعين )أيهما يأتي أوال(

20406080100120140160180200كم × 1000 
1224364860728496108120أشهر

تحقق من الممسحة / الغسالة )اضف سائل الغسيل، وافحص عملها. 
3 أشهر أو 5,000 كمإذا لزم األمر، اضبط الفتحات(

6 أشهر أو 10,000 كمقم بتنظيف فتحة حوض تصريف الزجاج األمامي
 تحقق من سدادة الباب، دبوس التثبيت، قفل الباب، غطاء محرك السيارة / 
6 أشهر أو 10,000 كمغطاء صندوق السيارة المفصلي ومشبك القفل )تحقق من وظائفها وتليينها(

3 أشهر أو 5,000 كمافحص اإلضاءة الداخلية والخارجية والمعدات الكهربائية
6 أشهر أو 10,000 كمالفحص الذاتي )استخدام أجهزة تشخيصية خاصة للعثور على الخطاء(
تحقق من البطارية )استخدام أدوات خاصة للتحقق من حالة البطارية 

وافحص توصيل األقطاب السالبة والموجبة بشكل آمن وصحيح، 
وراقب العين الكهربائية(

3 أشهر أو 5,000 كم

تحقق من المصابيح األمامية )تحقق من اإلضاءة، وقم بإجراء 
6 أشهر أو 10,000 كمتعديالت إذا لزم األمر(

6 أشهر أو 10,000 كمافحص عنصر مرشح الهواء
●●●●●●●●●●استبدل عنصر مرشح الهواء

بعد كل صيانةاختبار القيادة )تحقق من األداء(
افحص نظريا كل من العناصر التالية

3 أشهر أو 5,000 كمغطاء غبار عمود نقل الحركة )للتحقق من عدم وجود تسرب أو تلف(

★: قبل كل رحلة، تأكد تماما من فحص مستويات )زيت المحرك، والمبرد، ومواد تشحيم ناقل الحركة وسائل الفرامل(.
*1: إذا كنت تستخدم بنزين يحتوي على شوائب، سوف تحتاج إلى استبدال شمعة اإلشعال في كثير من األحيان. إذا وجد عدم استقرار في المحرك، يجب استبدال شمعة اإلشعال.

*2: إذا كانت تستخدم بنزين يحتوي على شوائب، فإنه ينبغي استبدال فلتر البنزين بشكل ُمتكرر. إذا تم العثور على ترسبات من الشوائب في المرشح، يجب استبدال فلتر البنزين على الفور.
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3.3  الصيانة التكميلية في ظل ظروف القيادة القاسية
يتم تحديد دورة الصيانة على أساس ظروف القيادة العادية. إذا كنت تستخدم سيارتك في ظروف قاسية، يجب عليك زيادة وتيرة الصيانة لبعض بنود 

الصيانة أو تقصير دورة الصيانة.

الحاالت التالية تنتمي إلى ظروف قاسية:

رحالت قصيرة متكررة  .1
المحرك مستمر على التوالي في سرعة بطيئة أو سرعة خاملة أو القيادة مع نقاط توقف متكررة )مثل سيارات األجرة(  .2

القيادة في المناطق الموحلة أو ارتفاع نسبة الغبار أو البيئات  .3
سحب متكرر، او عند حمل األمتعة على رفوف السقف أثناء القيادة، أو القيادة في الطرق الجبلية  .4

فترات طويلة من القيادة تحت الظروف المناخية المتجمدة)تحت درجة التجمد( أو درجة حرارة عالية )< 35 درجة(.  .5
القيادة أكثر من 20000 كم سنويا، أو في كثير من األحيان القيادة بسرعة عالية  .6

متطلبات الصيانةالظروف القاسيةالعناصر
40,000 كم 6 ,5 ,3استبدال سائل تبريد المحرك

3 أشهر أو 5,000 كم6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1تحقق من براغي تثبيت العجالت

6 أشهر أو 10,000 كم6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1مراجعة براغي الهيكل )فحصها وشدها وفقا لعزم دوران محدد(

تحقق من قضيب وصلة التوجيه )افحص المساحة الفارغة ماذا 
إذا كان اتصالها آمن(

6 أشهر أو 10,000 كم6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
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تحقق من مفاصل التعليق الكروية وغطاء الغبار )ما إذا كان 
رأس الكرة مرتخي وما إذا كان هناك تسرب في الوقود على 

غطاء الغبار(
6 أشهر أو 10,000 كم6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1

تحقق من مكونات التعليق )تحقق ما إذا كان البطانات قديمة 
أو تالفة، وعما إذا كانت براغي مشدودة، وافحص جوزه عزم 

الدوران وافحص القضبان من التشوه والخدوش(
6 أشهر أو 10,000 كم6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1

10,000 كم5 ,3افحص عنصر مرشح الهواء

عند استخدام السيارة في ظل ظروف قاسية، يجب عليك زيادة وتيرة صيانة فلتر الهواء والحزام المسنن.
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3.4  سجل الصيانة المنتظمة

 

12 أشهر أو 20,000 كم

المسافة المقطوعة:                        
التاريخ:       يوم      شهر    سنه

الوكيل:                    
)الختم(

       

9 أشهر أو 15,000 كم

المسافة المقطوعة:                        
التاريخ:       يوم      شهر    سنه

الوكيل:                    
)الختم(

       

6 أشهر أو 10,000 كم

المسافة المقطوعة:                        
التاريخ:       يوم      شهر    سنه

الوكيل:                    
)الختم(

       

3 أشهر أو 5,000 كم

المسافة المقطوعة:                        
التاريخ:       يوم      شهر    سنه

الوكيل:                    
)الختم(

    

 

24 أشهر أو 40,000 كم

المسافة المقطوعة:                        
التاريخ:       يوم      شهر    سنه

الوكيل:                    
)الختم(        

21 أشهر أو 35,000 كم

المسافة المقطوعة:                        
التاريخ:       يوم      شهر    سنه

الوكيل:                    
)الختم(        

18 أشهر أو 30,000 كم

المسافة المقطوعة:                        
التاريخ:       يوم      شهر    سنه

الوكيل:                    
)الختم(        

15 أشهر أو 25,000 كم

المسافة المقطوعة:                        
التاريخ:       يوم      شهر    سنه

الوكيل:                    
)الختم(     

36 أشهر أو 60,000 كم

المسافة المقطوعة:                        
التاريخ:       يوم      شهر    سنه

الوكيل:                    
)الختم(        

33 أشهر أو 55,000 كم

المسافة المقطوعة:                        
التاريخ:       يوم      شهر    سنه

الوكيل:                    
)الختم(        

30 أشهر أو 50,000 كم

المسافة المقطوعة:                        
التاريخ:       يوم      شهر    سنه

الوكيل:                    
)الختم(        

27 أشهر أو 45,000 كم

المسافة المقطوعة:                        
التاريخ:       يوم      شهر    سنه

الوكيل:                    
)الختم(     
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48 أشهر أو 80,000 كم

المسافة المقطوعة:
التاريخ:       يوم      شهر    سنه

الوكيل:
)الختم(

45 أشهر أو 75,000 كم

المسافة المقطوعة:
التاريخ:       يوم      شهر    سنه

الوكيل:
)الختم(

42 أشهر أو 70,000 كم

المسافة المقطوعة:
التاريخ:       يوم      شهر    سنه

الوكيل:
)الختم(

39 أشهر أو 65,000 كم

المسافة المقطوعة:
التاريخ:       يوم      شهر    سنه

الوكيل:
)الختم(

60 أشهر أو 100,000 كم

المسافة المقطوعة:
التاريخ:       يوم      شهر    سنه

الوكيل:
)الختم(

57 أشهر أو 95,000 كم

المسافة المقطوعة:
التاريخ:       يوم      شهر    سنه

الوكيل:
)الختم(

54 أشهر أو 90,000 كم

المسافة المقطوعة:
التاريخ:       يوم      شهر    سنه

الوكيل:
)الختم(

51 أشهر أو 85,000 كم

المسافة المقطوعة:
التاريخ:       يوم      شهر    سنه

الوكيل:
)الختم(

120,000 كم

المسافة المقطوعة:
التاريخ:       يوم      شهر    سنه

الوكيل:
)الختم(

115,000 كم

المسافة المقطوعة:
التاريخ:       يوم      شهر    سنه

الوكيل:
)الختم(

110,000 كم

المسافة المقطوعة:
التاريخ:       يوم      شهر    سنه

الوكيل:
)الختم(

105,000 كم

المسافة المقطوعة:
التاريخ:       يوم      شهر    سنه

الوكيل:
)الختم(
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140,000 كم

المسافة المقطوعة:
التاريخ:       يوم      شهر    سنه

الوكيل:
)الختم(

135,000 كم

المسافة المقطوعة:
التاريخ:       يوم      شهر    سنه

الوكيل:
)الختم(

130,000 كم

المسافة المقطوعة:
التاريخ:       يوم      شهر    سنه

الوكيل:
)الختم(

125,000 كم

المسافة المقطوعة:
التاريخ:       يوم      شهر    سنه

الوكيل:
)الختم(

160,000 كم

المسافة المقطوعة:
التاريخ:       يوم      شهر    سنه

الوكيل:
)الختم(

155,000 كم

المسافة المقطوعة:
التاريخ:       يوم      شهر    سنه

الوكيل:
)الختم(

150,000 كم

المسافة المقطوعة:
التاريخ:       يوم      شهر    سنه

الوكيل:
)الختم(

145,000 كم

المسافة المقطوعة:
التاريخ:       يوم      شهر    سنه

الوكيل:
)الختم(

180,000 كم

المسافة المقطوعة:
التاريخ:       يوم      شهر    سنه

الوكيل:
)الختم(

175,000 كم

المسافة المقطوعة:
التاريخ:       يوم      شهر    سنه

الوكيل:
)الختم(

170,000 كم

المسافة المقطوعة:
التاريخ:       يوم      شهر    سنه

الوكيل:
)الختم(

165,000 كم

المسافة المقطوعة:
التاريخ:       يوم      شهر    سنه

الوكيل:
)الختم(





17

4. تعديالت المستخدم

4  تعديالت المستخدم
سجل تعديالت المستخدم

تفاصيل المستخدم

  اسم المالك:     

  سمة المالك: ذكر / أنثى / المهنة            المهنة:  

منطقة       مدينة )مقاطعة(  مقاطعة    المنطقة:  

  العنوان:      

  الرمز البريدي:     

  رقم الهاتف:     

  الشخص الذي يمكن االتصال به:    

  العنوان:      

  الرمز البريدي:     

  الهاتف:      

شهر     يوم     سنة      تاريخ التغيير:   

  □ تغيير المستخدم      □ عنوان التغيير     □ إعادة إصدار

  توقيع المستخدم:     
                                                      سنة     شهر     يوم

معلومات السيارة

  موديل السيارة:     

  رقم هيكل السيارة:     

  رقم المحرك:     

  رقم ناقل الحركة:     

  رقم لون الجسم:     

  رقم اللون الداخلي:     

  رقم المفاتيح:     

في حالة اختالف أي محتوى عن التسجيل األصلي، يجب على 
وكيل سيارات GAC استكمال تسجيل االختالف ورفع تقرير 

بذلك إلى GAC للسيارات.

 

                                      اسم الوكيل)الختم(:

                          الشخص المسؤول )توقيع(:                               
                                                      سنة     شهر     يوم






