وثيقة اإلشرتاطات ومعايري منح الرتاخيص
لنشاط الفحص الفين الدوري للمركبات
األسئلة الشائعة

.
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األسئلة الشائعة
 .1ما المقصود بعبارة (مرشوع عقد تأس يس) ،هل يع ين ذلك هو تقديم عقد تأس يس
مع تمدة بشكل نهائي من وزارة ال تجارة؟ أم يتم االك تفاء ب تقديم مسودة لعقد
ال تأس يس؟
الجواب :حسب ما نصت عليه وثيقة االشرتاطات للتقديم عىل رخصة نشاط الفحص الفين :يتم
االكتفاء في مرحلة التأهيل المسبق بمرشوع (مسودة) عقد التأسيس.
 .2باإلشارة إىل السؤال السابق ،هل يس تلزم تقديم سجل تجاري لرشكة مساهمة أو رشكة
ذات مسؤول ية الجواب :محدودة لنشاط الفحص الف ين الدوري للمركبات؟ أم يتم
االك تفاء في هذه المرحلة بعقد تأس يس  /أو مسودة عقد تأس يس لهذه الرشكة؟
الجواب :يتم االكتفاء في مرحلة التأهيل المسبق بمرشوع (مسودة) عقد تأسيس لهذه
الرشكة.
 .3باإلشارة اىل تم تع الم تقدم بالقدرة المال ية ،هل يقترص ذلك عىل القوائم المال ية الحال ية
للرشكة أم يشمل الجواب :المقدرة عىل توف ري تمويل من المؤسسات المال ية؟
الجواب :جميع ما يثبت أ ن المتقدم بطلب الرتخيص لديه القدرة اإلدارية والمالية والفنية عىل
تمويل وإنشاء وتشغيل النموذج وفق المتطلبات اإلدارية والفنية اليت تحددها الهيئة.
 .4بخصوص دراسة الجدوى االق تصادية:
• هل المطلوب تقديم دراسة جدوى لكل مجموعة من المجموعات األربعة
المذكورة في الباب الخامس (صفحة  )36 – 34من وث يقة االش رتاطات؟ نح تاج إىل
المز يد من ال تفاص يل حول هذه المسألة.
الجواب :تقديم دراسة جدوى ألحد المجموعات األربع.
• هل يمكن عمل دراسة الجدوى من قبل مقدم الطلب ،أم يس تلزم تع يني جهة
اس تشار ية خارج ية مع تمده للقيام بذلك؟
الجواب :القرار في ذلك يعود لمقدم الطلب.
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• هل يمكن تقديم دراسة الجدوى باللغة اإلنجل زيية مع ارفاق ترجمة باللغة العرب ية
من جهة خارج ية مع تمده؟
الجواب :يجب أن يتم تقديم كافة الوثائق باللغة العربية ،أو تقديم الوثائق الداعمة للطلب
بإحدى اللغات األجنبية عند الحاجة مع تقديم ترجمة لتلك الوثائق ومن مكتب معتمد ،وفي
حال وجد تعارض بني النص العربي والنص األجنيب للعروض فإنه يؤخذ بالنص الوارد باللغة
العربية.

 .5هل المطلوب تقديم تصور اس رتاتيجي ل تأس يس وتطوير مواقع الفحص لكل مجموعة
من المجموعات األربعة المذكورة في الباب الخامس (صفحة  )36 – 34من وث يقة
االش رتاطات؟ أم يتم اخ تيار أحد المجموعات وتقديم تصور اس رتاتيجي خاص بها؟ نح تاج
إىل المز يد من ال تفاص يل حول هذه المسألة.
الجواب :تقديم تصور اسرتاتيجي ألحد المجموعات األربع يتضمن جميع متطلبات وثيقة
االشرتاطات.
 .6هل يمكن تقديم ال تصور االس رتاتيجي ل تأس يس وتطوير مواقع الفحص ضمن دراسة
الجدوى االق تصادية ،ام المطلوب أن يكون في وث يقة منفصلة خاصة بهذا الصدد؟
الجواب :القرار في ذلك يعود لمقدم الطلب.
 .7ما هو المقصود بعبارة خربات الم تقدم (ورشكائه) .هل عبارة رشكاءه تع ين
الم تعاقدين من الباطن إن وجدوا؟ أم الرشكاء االس رتاتيج يني في هذا المجال سوآءا
كانوا رشكاء مؤسس ني برشكة الفحص الدوري أم موردين لألجهزة والمعدات وغ ريها؟
ا لجواب :الرشكاء االسرتاتيجيني في هذا المجال إلثبات الخربات في مجال األعمال المرتبطة
بمجال المركبات
 .8ف يما يتعلق ب تقديم خربات الم تقدم في مجال األعمال المرتبطة بمجال المركبات
وتقديم إحصائ يات المس تف يدين من المشار يع
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القائمة وعدد الفروع ال تابعة ومس توى ال تغط ية بالمملكة ،هل يشمل ذبك جم يع
أنشطة األعمال المرتبطة بمجال المركبات مثل ب يع المركبات وخدمات ما بعد الب يع
مثل الص يانة والعناية بالمركبات؟
الجواب :نعم تشمل جميع الخربات في مجال األعمال المرتبطة بمجال المركبات
 .9هل يطلب تقديم خطة تنف يذية وخطة تشغ يل ية لكل مجموعة من المجموعات األربعة
المذكورة في الباب الخامس (صفحة  )36 – 34من وث يقة االش رتاطات؟ أم يتم اخ تيار أحد
المجموعات وتقديم خطة تنف يذية وخطة تشغ يل ية لها؟
الجواب :االكتفاء بتقديم خطة عامة تشمل المجموعات األربعة.
 .10هل يمكن تقديم جم يع ما ذكر أعاله باللغة اإلنجل زيية مع ارفاق ترجمة باللغة العرب ية
من جهة خارج ية مع تمده؟
الجواب :يجب أن يتم تقديم كافة الوثائق باللغة العربية ،أو تقديم الوثائق الداعمة للطلب
بإحدى اللغات األجنبية عند الحاجة مع تقديم ترجمة لتلك الوثائق ومن مكتب معتمد ،وفي
حال وجد تعارض بني النص العربي والنص األجنيب للعروض فإنه يؤخذ بالنص الوارد باللغة
العربية.
 .11ما هو المقصود بعبارة (كما يجب عىل الم تقدم تزويد اله يئة بأي توض يحات مطلوبة
طوال مدة إجراءات ال تقدم)؟ هل يع ين ذلك اإلجابة عىل أسئلة اله يئة إن وجدت؟ أم
هناك أمور أخرى يجب توض يحها من قبل الم تقدم خالل ف رتة ال تقدم؟
الجواب :اإلجابة عىل أسئلة الهيئة او أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة إن وجدت سواء كان ذلك
في المرحلة الحالية (التأهيل المسبق) أو في المراحل القادمة.
 .12ما هي آل ية ال تحري عن نطاق الرخصة وطب يعة الخدمات الم تعلقة بها والظروف
المصاحبة لل تنف يذ؟ هل يقصد بهذه الفقرة ما نقوم به اآلن من طرح أسئلة لله يئة
وتحري اإلجابة عل يها؟ نأمل ال تكرم ب توض يح هذه الفقرة.
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الجواب :المقصود هو االطالع عىل تنظيم الفحص الفين الدوري للمركبات والالئحة
التنفيذية لتنظيم الفحص الفين الدوري للمركبات ووثيقة االشرتاطات للتقديم عىل رخصة
نشاط الفحص الفين الدوري للمركبات واشرتاطات ومتطلبات موقع الفحص و

متطلبات

معدات مسار الفحص وأنظمته وطرح األسئلة إن وجد.
 .13هل يقصد بعبارة (األسعار المقدمة) أي األرقام الخاصة باإليرادات الم توقعة وه يكل
ال تكال يف الخاص بالمرشوع في دراسة الجدوى؟
الجواب :نعم
 .14هل تقديم الطلب محصور عىل مجموعة واحدة فقط؟ أم يمكن ال تقدم عىل أكرث من
مجموعة ضمن المجموعات األربعة المذكورة في الباب الخامس (صفحة  )36 – 34من
وث يقة االش رتاطات؟
الجواب :يمكن التقدم عىل أكرث من مجموعة ضمن المجموعات األربعة لكن األولوية تكون
للمتقدم غري الحاصل حاليا عىل ترخيص مجموعة.
.15المعيار رقم  – 2الخربات مجال األعمال المرتبطة بمجال المركبات:
• هل تشمل الخربات في وكاالت ب يع المركبات ،وخدمات الضمان والص يانة الدور ية،
وإصالح المكائن وناقل الحركة (الج ريبوكس) ،والعناية بالمركبات ،واإلطارات،
وخدمات تأج ري الس يارات ،وإدارة االساط يل ،وقطع الغ يار ،وحلول شحن وص يانة
الس يارات الكهربائ ية ،وغ ريها من األنشطة في مجال المركبات؟
الجواب :تشمل الخربات المتعلقة في المجال الفين للمركبات.

• ما هو المقصود بـ (عدد الجهات والرشاكات مع الجهة)؟
الجواب :عدد الجهات والرشاكات مع الجهة ذات العالقة بالنشاط إلثبات الخربات في
مجال األعمال المرتبطة بالمجال الفين للمركبات.
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• ما هو المقصود بـ (نوع واخ تصاص الرشاكات)؟
الجواب :نوع واختصاص الرشاكات ذات العالقة بالنشاط إلثبات الخربات في مجال األعمال
المرتبطة بالمجال الفين للمركبات.
.16المعيار رقم ( 3جودة الخطة التنفيذية)  /والمعيار رقم ( 4جودة الخطة التشغيلية) :هل
يشمل ذلك توف ري خطة تنف يذية  /وخطة تشغ يل ية لجم يع المجموعات األربعة المذكورة
في الباب الخامس (صفحة  )36 – 34من وث يقة االش رتاطات؟ ام حسب ما يخ تاره مقدم
الطلب من مجموعة أو أكرث؟
الجواب :االكتفاء بتقديم خطة ألحد المجموعات األربعة
.17المعيار رقم ( 5وجود ممزيات إضافية) :باإلشارة إىل المادة الثانية من وثيقة االشرتاطات،
فإن أحد المتطلبات هو تقديم مرشوع تأسيس رشكة جديدة ،والرشكة الجديدة ال يكون لها
قوائم مالية .لذا هل يتم تقديم القدرات المال ية للك يان المؤسس لهذه الرشكة
الجديدة؟ عىل سب يل المثال  /إذا كان الك يان المؤسس للرشكة الجديدة (رشكة
الفحص الف ين الدوري للمركبات) هو رشكة  ، Xهل يتم تقديم جم يع الوثائق الخاصة
بالقدرات المال ية لرشكة X؟
الجواب :نعم ,يتم تقديم جميع الوثائق الخاصة بالقدرات المالية للمتقدم.
 .18ورد بأنه يجب مطابقة أجهزة ومعدات الفحص الفين الدوري لمتطلبات المواصفة
السعودية رقم ( .)SASO 1284السؤال :هل يمثل الملحق رقم ( 2م تطلبات معدات مسار
الفحص وأنظم ته) كل ما يتعلق بم تطلبات المواصفة السعودية المذكورة؟ أم هناك
وث يقة أخرى خاصة لم تطلبات المواصفة السعودية رقم ()SASO 1284؟
الجواب :نعم ,يمثل الملحق رقم ( 2متطلبات معدات مسار الفحص وأنظمته) كل ما يتعلق
بمتطلبات األجهزة المطلوبة في مسار الفحص.
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 .19ورد أنه يجب عىل جهات الفحص الحصول عىل موافقة الهيئة عن أجهزة ومعدات الفحص
قبل توفريها ،السؤال :في أي مرحلة تتم أخذ موافقة اله يئة؟ هل في مرحلة ال تأه يل
المسبق – مرحلة ال تأه يل الالحق – مرحلة تقييم الطلب – أم مرحلة ترخ يص المجموعة؟
الجواب :عند الحصول عىل ترخيص مجموعة.
 .20ك يف يمكن االطالع عىل اللوائح واالش رتاطات وال تعل يمات الم تعلقة بالكادر الف ين من
قبل اله يئة؟ نقدر ونشكر لكم تزويدنا بها.
الجواب :سيتم تزويدكم بجميع اشرتاطات الفاحصني في المراحل الالحقة شاملة جميع
التفاصيل
 .21ك يف يتمكن الف ين من الحصول عىل شهادة ف ين فحص مع تمدة من اله يئة؟ وماهي
االش رتاطات والرسوم الم تعلقة بذلك؟
الجواب :سيتم تزويدكم بجميع اشرتاطات الفاحصني في المراحل الالحقة شاملة جميع
التفاصيل
 .22ذكر بأنه تطبق جم يع الرشوط عىل الفن يني ذي المراتب األعىل ،ماهي هذه الرشوط؟
الجواب :سيتم تزويدكم بجميع اشرتاطات الفاحصني في المراحل الالحقة شاملة جميع
التفاصيل
 .23هل توجد اش رتاطات مع ينه لله يكل الوظ يفي لكل محطة فحص وعدد الفن يني
ومساعديهم والمرشف ني عل يهم؟
الجواب :سيتم تزويدكم بجميع اشرتاطات الفاحصني في المراحل الالحقة شاملة جميع
التفاصيل

 .24هل ال تعاقد من الباطن الزامي أم هو أمر اخ تياري؟
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الجواب :مع مراعاة ما ورد في تنظيم الفحص الفين الدوري للمركبات والئحته التنفيذية
ووثيقة االشرتاطات للتقديم عىل رخصة نشاط الفحص الفين  ،تلزتم الجهة المرخص لها
بالتعاقد من الباطن وفق ما ييل:
أ.

أال تقل نسبة المواقع المسندة إىل المتعاقد من الباطن عىل (موقعني) من المجموعة.

ب .تلزتم الجهة المرخص لها من الهيئة بإعطاء أولوية التعاقد من الباطن للمنشآت المتوسطة
والصغرية.

ج .تكون الجهة المرخص لها مسؤولة أمام الهيئة عن األعمال المتعاقد عىل تنفيذها بعقود
ً
وفقا للرشوط والمواصفات.
الباطن

د .أن تقدم الجهة المرخص لها مع طلبها قائمة بأسماء المتعاقدين من الباطن العتمادهم من
قبل الهيئة.

ه .ال يجوز للمتعاقد من الباطن القيام بالتعاقد مع أي متعاقد آخر من الباطن لتنفيذ األعمال
المتعاقد معه عىل تنفيذها.

ً
مرخصا في الخدمات المتعاقد عىل تنفيذها من قبل الجهة
و .أن يكون المتعاقد من الباطن

ً
ومصنفا في المجال وبالدرجة
المرخص لها ،أو أن يكون لديه مؤهالت كافية لتنفيذ الخدمات،
المطلوبة إذا كانت الخدمات مما يشرتط لها التصنيف ،وأن يكون لديه المؤهالت والقدرات

الكافية لتنفيذ تلك الخدمات

 .25ذكر أن تقدم الجهة المرخص لها مع طلبها قائمة بأسماء المتعاقدين من الباطن
العتمادهم من قبل الهيئة ،السؤال :في أي مرحلة يجب تقديم هذه القائمة؟ هل في
مرحلة ال تأه يل المسبق – مرحلة ال تأه يل الالحق – مرحلة تقييم الطلب – أم مرحلة
ترخ يص المجموعة؟
الجواب :بعد حصول الجهة عىل ترخيص مجموعة.

 .26هل يوجد سقف أعىل لل تسع ري ويمنع تجاوزه؟
الجواب :أسعار الفحص الدوري ثابته ويتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء.

 .27ما هو النشاط المطلوب في السجل ال تجاري ل يتوافق مع الالئحة؟
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الجواب :حسب ما ورد في المادة الثانية والعرشون من وثيقة االشرتاطات للتقديم عىل
رخصة نشاط الفحص الفين الدوري للمركبات يجب عىل المتقدم الحاصل عىل موافقة من
الهيئة استيفاء المتطلبات التالية :ومنها السجل التجاري متضمن النشاط المرخص وفقا
لموافقة الهيئة األولية.
 .28هل توجد مهن مس تحدثة لهذا النشاط؟
الجواب :سيتم تزويدكم بجميع اشرتاطات الفاحصني في المراحل الالحقة شاملة جميع
التفاصيل.
 .29ف يما يخص مواقع الفحص هل يوجد لها اش رتاطات مع ينة من البلد ية؟ وماهي
االش رتاطات؟
الجواب :نعم ,جميع االشرتاطات موجودة موقع وزارة الشؤون البلدية
https://momrah.gov.sa/ar/node/11494
 .30تعبئة النموذج اإللكرتوني "خدمة تأهيل المنشآت المتقدمة عىل ترخيص مجموعة لنشاط
الفحص الفين الدوري" .أ ين هذا النموذج وهل من الممكن تزو يدنا به حىت يتم تعبئ ته؟

الجواب :المقصود بهذه الفقرة هو رفع الملفات المطلوبة عىل الرابط التايل:
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Pages/VehiclesInspection.aspx
 .31إرفاق ما يثبت تمتع المتقدم بالقدرة المالية عىل توفري خدمة الفحص الفين الدوري
وتشغيل المواقع المقرتحة .ما لمقصود بهذه الفقرة؟ من ناح ية القدرة المال ية؟
الجواب :المقصود بهذه الفقرة هو إرفاق ما يثبت قدرة المتقدم المالية ،ويمكن االستدالل
بما ورد في المادة التاسعة عرشة ،جدول رقم  :1معايري القبول ،فقرة القدرات المالية.

 .32إرفاق أي اتفاقيات مع أطراف أخرى خارج الرشكة .الرجاء توض يح الفقرة.
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الجواب :المقصود بهذه الفقرة هو إرفاق أي اتفاقيات متعلقة بمجال المركبات ،ويمكن
االستدالل بما ورد في المادة التاسعة عرشة ،جدول رقم  :1معايري القبول ،فقرة القدرات الفنية
واإلدارية.

 .33إرفاق ملف التقديم بحيث يحتوي عىل نسخة إلكرتونية للملفات صيغة ) (PDFبخط حجم 14
عىل األقل ،مع رفع الطلبات بنسخة مطابقة مفتوحة المصدر .هل المقصود ارفاق جم يع
الم تطلبات بنسخة  PDFونسخة مف توحة المصدر؟
الجواب :يتم رفع الملفات بصيفة  ،PDFويتم توفري المستندات بنسخة مطابقة مفتوحة
المصدر عند الطلب
 .34اسم الجهة ال يت س يتم إصدار خطاب الضمان البنكي لصالحها؟
الجواب :الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
 .35تزويدنا بالدراسة ال يت قم تم بها لن تمكن من اس تكمال دراساتنا وم تطلب ال تقديم.
الجواب :نصت المادة الثانية عرش من وثيقة االشرتاطات للتقديم عىل رخصة نشاط الفحص
الفين الدوري عىل" عىل المتقدم أن يتحرى -قبل تقديم ملفه -عن نطاق الرخصة وطبيعة
الخدمات المتعلقة بها ،والظروف المصاحبة للتنفيذ ،ومعرفة بياناتها وتفصيالتها عىل وجه
الدقة ،وما يمكن أن يؤثر في ملف التقديم ومخاطر الزتاماته ،وعليه بشكل عام أن يسعى
للحصول عىل كافة المعلومات الرضورية والالزمة إلعداد ملفه التقديمي والزتاماته
المتعلقة قبل وبعد الحصول عىل الرتخيص".
 .36تحل يل الفجوات عىل اي مس توى يتم تنف يذه الرشكة/المجموعات/المحطات
والمواقع؟
الجواب :نصت المادة الثانية من وثيقة االشرتاطات للتقديم عىل نشاط الفحص الفين الدوري
للمركبات خربات المتقدم ( ورشكائه ) في مجال األعمال المرتبطة بمجال المركبات  /عدد المشاريع
القائمة أو المنفذة ونوعيتها وحجم كل مرشوع في مجال إدارة المركبات لدى المتقدم (ورشكائه)
 /إحصائيات المستفيدين من المشاريع القائمة أو المنفذة في مجال إدارة المركبات  /عدد الفروع
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التابعة للمتقدم حاليا ومستوى تغطيته لجغرافية المملكة  /المؤهالت والخربات والقدرات اليت
سيوفرها المتقدم داخل كل جهة فحص في حال الفوز بالرتاخيص  /قائمة بالرشاكات الدولية في

ً
حاليا وأي قدرات فنية أو مالية أو إدارية تثبت أهلية
مجال سالمة المركبات اليت لدى المتقدم
المتقدم للمرشوع.
 .37ما هو المقصود باالتفاق يات مع الرشكات األخرى؟
الجواب :المقصود بهذه الفقرة هو إرفاق أي اتفاقيات متعلقة بمجال المركبات ،ويمكن
االستدالل بما ورد في المادة التاسعة عرشة ،جدول رقم ( )1معايري القبول ،فقرة القدرات
الفنية واإلدارية.
 .38ماهو المقصود بالرشاكات ونوع واخ تصاص الرشاكات؟
الجواب :المقصود بالرشاكات ونوع واختصاص الرشاكات متعلقة بمجال المركبات ،ويمكن
االستدالل بما ورد في المادة التاسعة عرشة ،جدول رقم : 1معايري القبول.

 .39االس تفسار عن إمكان ية تحديد عدد المسارات للمراكز المخصصة للشاحنات (في األربع
مجموعات) ل تكون دراسة الجدوى االق تصادية والدراسات األخرى مك تملة.
الجواب :تتم عملية فحص الشاحنات في محطات جهة الفحص حيث نص تنظيم الفحص الفين
الدوري للمركبات عىل تعريف المحطة :جهة فحص فنية مرخص لها بناء عىل التنظيم بفحص
المركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة بما فيها اليت تحمل مواد خطرة ،وتشتمل عىل
خمسة مسارات فأكرث.
 .40بما يخص الضمان البنكي نود ان نستفرس عن التايل :السؤال :هل الضمان البنكي
االب تدائي بقيمة ( 1.000.000ر يال سعودي ) للمجموعة الواحدة؟ الضمان البنكي
المشار إل يه م تعلق بمرحلة ال تأه يل المسبق.
الضمان البنكي المشار إليه متعلق بمرحلة التأهيل المسبق.
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 .41هل هناك وقت محدد إلنشاء وتشغ يل جم يع المحطات والمراكز والورش في
المجموعة ؟ ام يتم إنشائها عىل مراحل؟
نصت المادة الحادية عرشة من الالئحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفين الدوري عىل " للهيئة
ترخيص ممارسة نشاط الفحص الفين للمنشأة المتقدمة بطلب الحصول عىل ترخيص بعد
اجتيازها لرشوط التقدم واعتماد خطة التنفيذ لتشغيل الموقع بحيث يتم الرتخيص لكل موقع
عىل حدة"..
 .42هناك بعض المحطات في المجموعات تح توي عىل مسار واحد  ،نود ان نس تفرس هل
المحطات ذات المسار الواحد مخصصة لفئة محددة من المركبات ام جم يع انواع
المركبات؟
نص التنظيم عىل تعريف الورشة وهي جهة فحص فنية مرخص لها بناء عىل التنظيم بفحص
المركبة فقط وتشتمل عىل مسارين فأقل أو وحدتني فأقل
وبناء عىل ذلك يجب معالجة عدد المسارات وأن تكون مسارين بحد أقىص.
 .43في المحطات المخصصة للشاحنات هل تشمل فحص المركبات الناقلة للمواد الخطرة
؟
نص تنظيم الفحص الفين الدوري للمركبات عىل تعريف المحطة وهي" جهة فحص فنية
مرخص لها بناء عىل التنظيم بفحص المركبة والقاطرة والمقطرة ونصف المقطورة بما
فيها اليت تحمل مواد خطرة ،وتشتمل عىل خمسة مسارات فأكرث.
 .44هل س يكون ق يمة الفحص الدوري للس يارة ثابت بقيمة  73ر يال .كل أنواع المركبات؟
أسعار الفحص تختلف حسب نوع المركبة ويمكن االطالع عىل األسعار الحالية للفحص من
خالل موقع رشكة الفحص الفين الدوري  :تفاصيل الخدمة | الفحص الدوري ))mvpi.com.sa
 .45هل يوجد قاعدة ب يانات مركز يه (نظام الك رتوني) س ريبط جم يع المجموعا ت المرخصة
بنظام الك رتوني موحد ام عىل المشغل في كل مجموعة عمل نظام الك رتوني
مس تقل؟
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نعم ،سيكون هناك برنامج تقين موحد لجميع جهات الفحص ،ولمعرفة التفاصيل يمكنكم
الرجوع للباب الرابع من الالئحة التنفيذية للفحص الفين الدوري.
 .46ماذا يحدث للمنشآت عند ان تهاء مدة ال رتخ يص ( 7سنوات)؟
حسب ما ورد في المادة العرشون من الالئحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفين الدوري يجب
عىل الجهة المرخص لها عند التقدم بطلب تجديد الرتخيص التايل:
.1

تقديم طلب تجديد الرتخيص قبل ( )60يوم من تاريخ انتهائه.

.2

تقديم طلب تجديد الرتخيص عرب المنصة االلكرتونية المعتمدة من الهيئة.

.3

سداد المقابل المايل للحصول عىل الرتخيص المعتمد من المجلس.

 .47هل هناك أي م تطلبات خاصة بالعالمة ال تجار ية لمعدات الفحص؟
تعترب وثيقة متطلبات معدات الفحص وأنظمته دليل لمعرفة المعدات الالزم توفريها في
مس ار الفحص دون تحديد عالمة تجارية معينة ،و يجب عىل جهة الفحص التأكد من أن جميع
المعدات واألجهزة واألدوات مطابقة للمواصفات القياسية السعودية الواردة  ،وإن لم
تتوافر مواصفات قياسية سعودية فيجب أن تكون مطابقة للمواصفات الدولية iso
ومواصفات بلد المنشأ أو المواصفات اليت تحددها الهيئة.
 .48ف يما يتعلق بالوقت الم تاح ل تقديم خدمات الفحص ،نأمل منكم ال تكرم ب تحديد أيام
األسبوع وأوقات العمل الم توقعة ،وعدد ساعات العمل ال يوم ية.
الجواب :سيتم تزويدكم بجميع االشرتاطات في المراحل الالحقة شاملة جميع التفاصيل.
 .49فيما يتعلق بتقديم معلومات عن االتفاقيات أو الرشاكات الدولية :هل يقترص ذلك عىل
مجال سالمة المركبات فقط؟ أم يشمل االتفاق يات األخرى في مجال المركبات؟
حسب ماورد في المادة الثانية من وثيقة االشرتاطات للتقديم عىل رخصة نشاط الفحص
الفين الدوري للمركبات ,قائمة بالرشاكات الدولية في مجال سالمة المركبات ,اليت لدى

ً
حاليا وأي قدرات فنية أو مالية أو إدارية تثبت أهلية المتقدم للمرشوع.
المتقدم
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 .50هل يمكن االك تفاء بذكر عنوان االتفاق ية وتار يخها وتقديم رشح مخ ترص لها؟
إرفاق أي اتفاقيات متعلقة بمجال المركبات ،ويمكن االستدالل بما و ورد في المادة
التاسعة عرشة ،جدول رقم  :1معايري القبول ،فقرة القدرات الفنية واإلدارية.
 .51هل يمكن تقديم المؤهالت عىل شكل نبذة مخ ترصة؟ أم يجب تقديم س رية ذاتيه لكل
شخص؟ (لدينا العرشات من االس تشار يني والخرباء والمئات من الفن يني الم تخصص ني).
حسب ما ورد في المادة الثانية من وثيقة اشرتاطات للتقدم عىل رخصة نشاط الفحص الفين
الدوري للمركبات السرية الذاتية لجميع المدراء واألعضاء المؤسسني الذين سيكون لهم
عالقة بالمرشوع.
 .52هل يمكن تقديم المؤهالت باللغة اإلنجل زيية؟
يجب أن يتم تقديم كافة الوثائق باللغة العربية ،أو تقديم الوثائق الداعمة للطلب بإحدى
اللغات األجنبية عند الحاجة مع تقديم ترجمة لتلك الوثائق ومن مكتب معتمد ،وفي حال
وجد تعارض بني النص العربي والنص األجنيب للعروض فإنه يؤخذ بالنص الوارد باللغة العربية.
 .53فيما يتعلق بالملف المايل ،هل يتطلب تقديم قوائم مال ية مدققة للثالث سنوات
السابقة ،أم يمكن االك تفاء ب تقديم معلومات خاصة بمعايري القدرات المال ية (صفحة
رقم  )26من وث يقة االش رتاطات لل تقديم عىل رخصة نشاط الفحص؟
الجواب :حسب ما ورد في المادة التاسعة عرش من وثيقة االشرتاطات للتقدم عىل رخصة
نشاط الفحص الفين الدوري للمركبات سيتم تقييم المتقدم بناء عىل العنارص التالية:
• نسبة النقدية (آلخر  3سنوات مالية) ( /النقدية والمكافئات النقدية) ( /االلزتامات
المتداولة).
• نسبة السيولة الرسيعة (آلخر  3سنوات) ( /النقدية والمكافئات النقدية  +الحسابات
المستحقة القبض) ( /االلزتامات المتداولة).
• نسبة التداول (آلخر 3سنوات مالية) ( /األصول المتداولة/االلزتامات المتداولة).
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 .54هل هناك توجه ل توح يد ساعات العمل في المحطات؟
الجواب :يتم تحديدها من قبل الهيئة.
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