ا�سم اخلدمة
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فتح ملف رخ�صة قيادة جديدة

و�صف اخلدمة

هي خدمة من خدمات ترخي�ص ال�سائقني التي تقدمها ادارة ترخي�ص االليات وال�سائقني والتي يتم مبوجبها فتح ملف رخ�صة قيادة جديدة

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 من جواز ال�سفر �صورة بطاقة الهوية عدد � 2صورة �شخ�صية ر�سالة من ويل االمر او الكفيل ان تكون االقامة �صادرة من �إمارة ال�شارقة ت�ستثنى ال�سيدات اللواتي يحملن اقامات �صادرة عن �إمارات �أخرى ويقمن يف ال�شارقة كربات البيوت مع �شرط احل�صول على رخ�صة القيادة مننف�س حمل �صدور الإقامة ويتم �إثبات حمل ال�سكن بعقد �إيجار م�صدق من اجلهات املخت�صة
 ي�سمح للذين يحملون اقامات �صادرة عن �إمارة �أخرى �إثبات ر�سالة عمل تفيد ب�أن طالب الرخ�صة يعمل بفرع لها يف �إمارة ال�شارقة مع �أثبات حملال�سكن
 عدم وجود ملف للح�صول على رخ�صة ب�أية �إمارة� -صورة الرخ�صة التجارية و �صورة عن ع�ضوية غرفة التجارة و�صناعة ال�شارقة و �صورة عن اعتماد توقيع ال�شركة

اجراءات وخطوات تقدمي الطلب

 ا�ستقبال املتعامل وا�ستالم االوراق املطلوبة منه من قبل موظف اال�ستقبال واعطائه رقم الدور االلكرتوين. اجراء الفح�ص الطبي للمتعامل -ادخال البيانات يف الربنامج املروري وحت�صيل الر�سوم امل�ستحقة من قبل موظف اخلدمةوا�صدار بطاقة تدريب وت�سليمها للمتعامل.

حمدودية اخلدمة

اجتياز الفح�ص الطبي – اكتمال ال�سن القانوين للح�صول على رخ�صة قيادة

ترابط اخلدمة

-

متو�سط زمن �إجناز اخلدمة

 5دقائق

الر�سوم

 120درهم

قنوات تقدمي اخلدمة

مركز االت�صال 80060000

الهاتف

065381111

املوقع االلكرتوين

www.shjpolice.gov.ae

مراكز تقدمي اخلدمة

�ساعات عمل تقدمي اخلدمة

ارقام هواتف مراكز تــــقدمي اخلدمة

 ادارة ترخي�ص االليات وال�سائقني ( من � 7:00ص اىل  8:00م ) مكتب ترخي�ص الآليات وال�سائقني مبنطقة احلرة باحلمرية ( من � 7:30ص اىل  1:30م ) مكتب ترخي�ص ال�سائقني باجلامعه االمريكية  (:من � 10:30ص 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 ) مبنى ميدان تدريب املبدئي بالنا�صرية ( من � 7:30ص اىل  1:30م )االحد – اخلمي�س  :من �7:00صباحا اىل 8:00م�ساء ًا
 ادارة ترخي�ص الآليات وال�سائقني – ال�شارقة 065381111 : مكتب ترخي�ص الآليات وال�سائقني مبنطقة احلرة باحلمرية 065263333 : مكتب ترخي�ص ال�سائقني باجلامعه االمريكية 065152974 -065152074 : ق�سم ترخي�ص الآليات وال�سائقني – ادارة �شرطة املنطقة ال�شرقية 092370000 : مركز �شرطة كلباء ال�شامل 092778444 : -مبنى ميدان تدريب املبدئي بالنا�صرية 065650100 - 065654779:
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