ا�سم اخلدمة
و�صف اخلدمة
الباقة
نوع اخلدمة

هي خدمة من خدمات ترخي�ص االليات التي تقدمها ادارة ترخي�ص االليات وال�سائقني والتي يتم مبوجبها جتديد ملكية املركبة املنتهية اكرث من �سنة
بعد اجراء الفح�ص الفني والتامني
ترخي�ص الآليات
من احلكومة �إىلقطاع الأعمال /من احلكومة �إىلاحلكومة  /من احلكومة �إىلالأفراد

�صنف اخلدمة

اجرائية

فئات املتعاملني امل�ستهدفة

افراد � -شركات – جهات حكومية

متطلـبات ت�أمني اخلدمة

فح�ص املركبة  /ت�أمني (� )13شهرا من تاريخ التجديد  ( .الكرتوين ) � /صورة جواز �ساري املفعول و�صورة عن بطاقة الهوية � /صورة رخ�صة
القيادة �سارية املفعول � /صورة عن الرخ�صة التجارية و�شهادة غرفة التجارة وال�صناعة لل�شركات وامل�ؤ�س�سات (�سارية املفعول)  /ا�ستيفاء القيود
واملخالفات �إن وجدت

اجراءات وخطوات تقدمي الطلب

 ا�ستقبال املتعامل من قبل موظف اال�ستقبال والتدقيق على الوثائق املطلوبة و�إعطاءه رقم دور �إلكرتوين. -ا�ستالم الوثائق و�إدخالها يف النظام الإلكرتوين من قبل موظف اخلدمة و حت�صيل الر�سوم املالية وطباعة ملكية املركبة وت�سليمها للمتعامل.

حمدودية اخلدمة

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

ترابط اخلدمة
متو�سط زمن �إجناز اخلدمة

فح�ص مركبة
 3دقائق
درهم لالفراد ( اجلهات احلكومية بدون ر�سوم اما لل�شركات تتفاوت ح�سب نوع ال�شركة ) 775
مركز االت�صال  80060000الهاتف  065381111املوقع االلكرتوين www.shjpolice.gov.ae
 ادارة ترخي�ص االليات وال�سائقني ( من � 7:00ص اىل  8:00م ) قرية ت�سجيل املركبات ( اينوك –ت�سجيل ) ال�شارقة ( من � 7:00ص اىل  8:00م ) الفح�ص الفني الثقيل ( من � 7:30ص اىل  1:30م ) مكتب مرور ابو�شغارة– من ال�سبت اىل االربعاء ( من � 7:30ص اىل  1:00م  ،من  3:30م اىل  8:00م )  ،اخلمي�س ( من � 7:30ص اىل 12:00م )
 مكتب ترخي�ص الآليات وال�سائقني باملنطقة احلرة باحلمرية ( من � 7:30ص اىل  1:30م ) مكتب ترخي�ص الآليات وال�سائقني مبركز �صحارى �سنرت ( من � 10:00ص اىل  10:00م ) مكتب ترخي�ص الآليات مبتحف ال�شارقة لل�سيارات الكال�سيكية ( من � 7:30ص اىل  1:30م ) ق�سم ترخي�ص الآليات وال�سائقني – ادارة �شرطة املنطقة الو�سطى ( من � 7:30ص اىل  1:30م ) 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 ) قرية ت�سجيل املركبات ( اينوك –ت�سجيل ) خور فكان ( من � 8:00ص اىل  3:00م ) مركز �شرطة دبا احل�صن ال�شامل( من � 7:30ص اىل  1:30م )ال�سبت – اخلمي�س  :من�7:00صباحا اىل  10:00م�ساء ًا

الر�سوم
قنوات تقدمي اخلدمة

مراكز تقدمي اخلدمة

�ساعات عمل تقدمي اخلدمة
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اعادة ت�سجيل مركبة

ارقام هواتف مراكز تــــقدمي اخلدمة

 ادارة ترخي�ص الآليات وال�سائقني065381111 : قرية ت�سجيل املركبات ( اينوك -ت�سجيل ) ال�شارقة065487111 : الفح�ص الفني الثقيل065350535 : مكتب مرور ابو�شغارة065597173 : مكتب ترخي�ص الآليات وال�سائقني باملنطقة احلرة باحلمرية065263333 : مكتب ترخي�ص الآليات وال�سائقني مبركز �صحارى �سنرت065309939 : مكتب ترخي�ص الآليات مبتحف ال�شارقة لل�سيارات الكال�سيكية 065580058: ق�سم ترخي�ص الآليات وال�سائقني – ادارة �شرطة منطقة الو�سطى 068822222: ق�سم ترخي�ص الآليات وال�سائقني – ادارة �شرطة املنطقة ال�شرقية 092370000: مركز �شرطة كلباء ال�شامل 092778444: قرية ت�سجيل املركبات ( اينوك – ت�سجيل ) خورفكان 092383480 : -مركز �شرطة دبا احل�صن ال�شامل 092444499 :
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