ا�ضافة فئة رخ�صة قيادة جهاز ميكانيكي خفيف

ا�سم اخلدمة
و�صف اخلدمة

هي خدمة من خدمات ترخي�ص ال�سائقني التي تقدمها ادارة ترخي�ص الآليات وال�سائقني والتي يتم مبوجبها ا�ضافة فئة رخ�صة قيادة جهاز
ميكانيكي خفيف.ويتم هذا االجراء يف حالة وجود رخ�صه �صدرت لل�سائق باحدى الفئات االخرى

الباقة

ترخي�ص ال�سائقني

نوع اخلدمة

من احلكومة �إىل قطاع الأعمال  /من احلكومة �إىل احلكومة  /من احلكومة �إىل الأفراد

�صنف اخلدمة

اجرائية

فئات املتعاملني امل�ستهدفة

افراد

متطلـبات ت�أمني اخلدمة

�صورة جواز ال�سفر �سارية املفعول � /صورة من بطاقة الهوية  /ورقة النجاح  /الرخ�صة اال�صلية

اجراءات وخطوات تقدمي الطلب

 ا�ستقبال املتعامل وا�ستالم االوراق املطلوبة منه من قبل موظف اال�ستقبال واعطائه رقم الدور االلكرتوين. ادخال البيانات يف الربنامج املروري وحت�صيل الر�سوم امل�ستحقة من قبل موظف اخلدمة. -ت�سليم املتعامل الرخ�صة اجلديدة.

حمدودية اخلدمة

يجب ا�ستيفاء كافه املخالفات املرورية على املركبة وامللف املروري ل�صاحب العالقة

ترابط اخلدمة

جتديد رخ�صة قيادة – ا�صدار رخ�صة قيادة بدل فاقد – ا�صدار رخ�صة قيادة بدل تالف – تغيري بيانات رخ�صة قيادة – الغاء فئة لرخ�صة قيادة

متو�سط زمن �إجناز اخلدمة

 5دقائق

الر�سوم

 160درهم ملن هم دون ال�سن � 21سنة  560 /درهم ملن هم فوق ال�سن � 21سنة
80060000

الهاتف 065381111

املوقع االلكرتوين

www.shjpolice.gov.ae

قنوات تقدمي اخلدمة

مركز االت�صال

مراكز تقدمي اخلدمة

 ادارة ترخي�ص االليات وال�سائقني ( من � 7:00ص اىل  8:00م ) ق�سم ترخي�ص الآليات وال�سائقني – ادارة �شرطة املنطقة ال�شرقية ( من � 7:30ص اىل  1:30م ) مركز �شرطة كلباء ال�شامل ( من � 7:30ص اىل  1:30م ) -مبنى فح�ص ال�سائقني ( رجال – �سيدات ) ( من � 7:30ص اىل  1:30م )

�ساعات عمل تقدمي اخلدمة

االحد – اخلمي�س  :من �7:00صباحا اىل 8:00م�ساء ًا

ارقام هواتف مراكز تــــقدمي اخلدمة

 ادارة ترخي�ص الآليات وال�سائقني – ال�شارقة 065381111 : ق�سم ترخي�ص الآليات وال�سائقني – ادارة �شرطة املنطقة ال�شرقية 092370000 : مركز �شرطة كلباء ال�شامل 092778444 : مبنى فح�ص ال�سائقني ( رجال – �سيدات ) 065381010 :75

