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شهادة الفحص هذه تظهرحالة المركبة وقت الفحص فقط و وتعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج
المركبة من حارة الفحص كما ال تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة

الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما ال تضمن بموجب
هذه الشهادة صالحية المركبة للتسجيل

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al
Mumayaz Vehicle Testing doesn’t guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station
and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the
hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for
registration.

Reference/Transaction # 122949 الرقم المرجعي
Test Date 17/01/2023 15:59:41 تاريخ الفحص

Test Type COMPREHENSIVE
TEST نوع الفحص

Vehicle Status Unregistered رقم المركبة
Year of Manufacture 2016 سنة الصنع
Vehicle Type STATION نوع المركبة

Make/Model FORD/EXPLORER نوع/موديل
المركبة

Site Name Rashidiya (Pioneer) اسم الموقع
ID NO 0 فحصت بواسطة
Chassis Number 1FM5K8GT6GGC47745 رقم الهيكل
Engine Number nill رقم المحرك
Cylinders 6 عدد االسطوانات
Fuel Type Petrol نوع الوقود
Mileage 81952 عدد االميال
Vehicle Color WHITE لون المركبة

Defect Result Remarks  

 
AUTOMATIC TEST   
Brake System Passed نظام الفرامل
Exhaust Gas Test Passed CO 0.620    HC 143.000 نظام العادم
Shock Absorber Test Passed فحص امتصاص الصدمات

 
VISUAL TEST    
Steering Wheel Alignments steering wheel hard . ميزانية عجلة القيادة

Front Left & Right Tyres tires dry cracked. حالة االطـار االمامي من جهة اليسار و
اليمي

Doors & Locks
Right side & front left side doors
& trunk repaired - trunk not
working auto

األبواب واألقفال

Fenders left side fenders repaired. المدكـار
Bumpers bumper & grill portions crack. الدعامية

Floor
right side running board & both
side flooring dents & portion
detached .

االرضية

Chassis frame condition Front right side chassis bend &
dent . حالة الشاصي

Side Safety Frame Front right side fender
frame,bulk head repaired . اعمدت السالمة الجانبية

Exhaust System Exhaust pipe cut & re-welded. تاريخ الملصق

Transmission Condition Gearbox while acceleration
shaking - running . حالة نقل الحركة

GCC Specification NO. مواصفات خليجية
Engine Condition Engine refitted - running ok . حالة المحرك
Sign of Front Accident وجود مؤشر لحادث في المقدمة
Sign of Rear Accident وجود مؤشر لحادث في المؤخره
Sign of Side Accident وجود مؤش لحادث في الوسط
A/C Condition a/c not cooling. حالة نظام التكييف
Air Bag Damaged حالة الوسادة الهوائية
Digital Display Damaged/Warning
Lights Eng/air bag & warning lights on . أضواء التحذير / العرض الرقمي التالف

Body Repainted body portions repaired &
repainted scratches.dent. حالة صبغ المركبة
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