
)JARP(المنظمة التعاونیة الیابانیة إلعادة تدویر السیارات 

موقع االستالم المحدد

یتم تحویل رسوم جمع الوسائد الھوائیة بعد قیام・

.صحیحةالطریقة الشركة التفكیك بمعالجة الوسائد الھوائیة ب

.یرجى تسلیم الوسائد الھوائیة طبقًا لمعاییر الجمع・

لمعرفة آخر األخبار

للبحث عن المعلومات

لمعرفة طریقة إعداد تقریر الحركة

معلومات أخرى مفیدة
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استیراد /شركات تصنیع
السیارات

¥
¥

شركة التفكیك

¥

لیمتقریر التس تقریر
لیمتقریر التساالستالم

إعادة تدویر السیارات مھمات شركات التفكیك

.من الواجب االلتزام بقانون إعادة تدویر السیارات عند تفكیك السیارات◆
]من القانون8الفصل . [تخضع مخالفات قانون إعادة تدویر السیارات لعقوبات كالسجن والغرامات. ال یجوز إجراء عملیات التفكیك بدون ترخیص

]من القانون3-3الفصل [. الحكومة المحلیةمنالتفكیك الحصول على ترخیص أعمالتفكیك السیارات یتطلب ◆

5المھمة 4المھمة 3المھمة 2المھمة 1المھمة  شركة االستالم

شركة استرجاع 
مركبات 

الفلوروكربون

شركات التقطیع
شركات الضغط والقص

ل شركات خردة السیارات المفككة بالكام
)أفران التحویل/األفران الكھربائیة(

ة شركات خردة السیارات المفكك
)تصدیر الخردة(بالكامل 

شركة التفكیك

)JARC(مركز إدارة المعلومات في مركز الیابان للترویج إلعادة تدویر السیارات 

سیر األغراض

سیر المعلومات

سیر األموال

]من الئحة اإلنفاذ24و 23من القانون، المادة 2-23المادة [

)المنظمة التعاونیة الیابانیة إلعادة تدویر السیارات/ مركز الیابان للترویج إلعادة تدویر السیارات (/http://www.jars.gr.jp: نظام إعادة تدویر السیارات

.  یمكن االطالع على الشرح التفصیلي لكل بند بقراءة رمز المربع الخاص بھ. التفكیكشركاتبما یتوافق مع سیر أعمال ومھمات ) مھمات5في (یضم ھذا الكتیب المعلومات الالزمة 

استالم السیارات 
المنتھیة الصالحیة 

وتقریر استالمھا

تفكیك
السیارات المنتھیة 

اییرالصالحیة طبقًا للمع

إزالة وجمع الوسائد 
الھوائیة غیر المشغلة 

ومعالجتھا بتشغیلھا
في السیارات

یة تسلیم الوسائد الھوائ
وتقریر تسلیمھا

تسلیم
السیارات المفككة 
السیاراتوتقریر تسلیمھا

المفككة
السیارات 
المنتھیة 
الصالحیة

عقد تفویض عمل

【Arabic】

http://www.jars.gr.jp/apd/guide/airbag_recovery_fees.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/airbag_recovery_fees.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/reception_standards_of_airbags.pdf
http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0010.html
http://www.jars.gr.jp/faq/exfq0200.html
https://demo.jars.gr.jp/m/contents/public/main/MCFS0000_menu.html
http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0020.html
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/all_000_gyousya.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/airbag_recovery_fees.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/reception_standards_of_airbags.pdf
https://demo.jars.gr.jp/m/contents/public/main/MCFS0000_menu.html
http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0020.html
http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0010.html
http://www.jars.gr.jp/faq/exfq0200.html


)بھاالموصىاإلجراءات (أعمال شركات التفكیك إعادة تدویر السیارات
.یمكن االطالع على مقاطع الفیدیو والشرح التفصیلي لكل بند بقراءة رمز المربع الخاص بھ

3المھمة 2المھمة 1المھمة 
]من القانون3-16المادة [ ]من الئحة اإلنفاذ9من القانون، المادة 2-16و 1-16المادة [ ]من القانون7-81و 15المادة [

.استالم السیارة والتحقق من رقم الھیكل. 1
مع التحقق من أن تجھیزات السیارة الفعلیة تتوافق
.معلومات التجھیزات الواردة في تقریر الحركة

إزالة وجمع كافة الوسائد الھوائیة غیر المشغلة. 4.التفكیك طبقًا للمعاییر. 3
).بما في ذلك شدادات أحزمة األمان(

تجھیز الوسائد الھوائیة التي تمت إزالتھا وجمعھا. 5
.بالوضع الصحیح وتخزینھا في العلب

طریقة التأكد وعملیة المعالجة

مشاھدة الفیدیو قراءة الشرح

مشاھدة الفیدیو قراءة الشرح
عملیة الجمع والوضع الصحیح

العناصر التي تم جمعھا مسبقًا

یوًما120خالل 5إلى 1المھمات من یجب تنفیذ 
]من الئحة اإلنفاذ1-106المادة [

]من القانون8-81و 3-16المادة []من القانون9-81و 4-16المادة [
4المھمة 5المھمة 

مركز تسلیم السیارات المفككة

عھاتسلیم الوسائد الھوائیة التي تمت إزالتھا وجم. 6.تسلیم السیارات المفككة إلى العملیة التالیة. 8
.إلى موقع االستالم المحدد

النقل/ معاییر االستالم 
مشاھدة الفیدیو قراءة الشرح

مشاھدة الفیدیو قراءة الشرح
طلب أخذ الوسائد الھوائیة

ود یقوم مسؤول تقریر الحركة بالتأكد مجدًدا من وج. 9
یمأو عدم وجود الوسائد الھوائیة وإعداد تقریر تسل

میقوم مسؤول تقریر الحركة بإعداد تقریر تسلی. 7)أیام من تاریخ التسلیم3خالل . (السیارة المفككة
.الوسائد الھوائیة

تقریر التسلیم تصحیح معلومات وجود أو عدم وجود
الوسائد الھوائیة

للمراكز الحاصلة على عقود معالجة الوسائد الھوائیة[
]بتشغیلھا في السیارات فقط

.معالجة الوسائد الھوائیة بتشغیلھا في السیارات. 4

معالجة الوسائد الھوائیة بتشغیلھا
في السیارات

التحقق من معلومات تجھیزات الھیكل

الزیت المستعمل

.یقوم مسؤول تقریر الحركة بإعداد تقریر االستالم. 2
)أیام من یوم االستالم3خالل (

بطاریة اللیثیوم إیون
بطاریة ھیدرید النیكل

)مركم الرصاص(البطاریة

اإلطارات
)بما فیھا اإلطار االحتیاطي(

أضواء الفلورسنت
)لیھالإلضاءة الداخلیة في الحافالت الكبیرة وما إ(

السوائل المستعملة
)ھسائل التبرید طویل األمد وما إلی(

قًاالعناصر التي تم جمعھا مسب
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مشاھدة الفیدیو قراءة الشرح
طریقة التخزین في العلب

【Arabic】

http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0070.html
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/about_the_delivery_method_for_airbags.pdf
http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0090.html
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/proper_procedure_to_recovery_airbags.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/Items_to_be_collected_in_advance.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/types_of_work_performed_during_ELV_delivery.pdf
http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0130.html
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/reception_standards_of_airbags.pdf
http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0140.html
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/airbag_collection_request_procedures_from202201.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/deliveryreport_airebags.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/changing_airbag_equipping_status.pdf
http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0120.html
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/Information_related_to_airbags.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/about_the_delivery_method_for_airbags.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/proper_procedure_to_recovery_airbags.pdf
http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0070.html
http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0090.html
http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0120.html
http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0130.html
http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0140.html
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/Items_to_be_collected_in_advance.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/reception_standards_of_airbags.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/airbag_collection_request_procedures_from202201.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/deliveryreport_airebags.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/Information_related_to_airbags.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/types_of_work_performed_during_ELV_delivery.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/changing_airbag_equipping_status.pdf
http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0110.html
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/reception_standards_of_airbags.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/reception_standards_of_airbags.pdf
http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0110.html
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