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كلمة القائد العام

خدمة المتعاملين ..الواجهة األمامية المشرقة للشرطة
تولــي القيــادة العامــة لشــرطة عجمــان اهتمام ـ ًا كبيــراً بتعزيــز جــودة
الخدمــات المقدمــة للمتعامليــن ،وتســعى بــكل جهودهــا إلــى تحقيــق
الهــدف االســتراتيجي المتمثــل بتعزيــز إســعاد المتعامليــن بالخدمــات
المقدمــة ،فعملــت علــى دعــم التحــول الذكــي للخدمــات مــن خــال
إدراج عشــرات الخدمــات فــي تطبيــق الشــرطة الذكــي.
كمــا طبقــت الشــرطة العديــد مــن األنظمــة والتقنيــات التــي تســرع
وقــت تقديــم الخدمــة وتخفــض عــدد اإلجــراءات المطلوبــة إلنجازهــا،
ألن خدمــة المتعامليــن واجهــة الشــرطة االماميــة التــي يجــب ان
نســعى ألن تكــون مشـ ً
ـرقة دومـ ًا بمــا يعــزز تميــز األداء وجــودة العمــل
الشــرطي.
اللواء الشيخ
سلطان بن عبد اهلل النعيمي
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كلمة مدير مركز إسعاد المتعاملين

رســخت دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة مفاهيــم الســعادة فــي
مراكــز إســعاد المتعامليــن ،لتصبــح ثقافــة وممارســة يوميــة فــي
مياديــن العمــل مــن خــال إطــاق معادلــة إســعاد المتعامليــن ،ونســعى
فــي مركزنــا علــى اســعاد المتعامليــن بتطبيــق المعادلــة عبــر تزويــد
موظفــي إســعاد المتعامليــن بــاألدوات والقيــم التــي تمكنهــم مــن
تحقيــق الســعادة واإليجابيــة للمتعامــل ،ولدينــا الخبــرة والمهــارة علــى
تحــدي الصعوبــات وتحديــد احتياجــات المتعامــل ،مــن خــال التركيــز
علــى الموظــف الفخــور بتقديمــه لخدمــات متميــزة ،وتســخير المركــز
إلســعاد المتعامليــن  ،واالســتجابة للمتعامــل المبــادر واإليجابــي.
مدير مركز اسعاد المتعاملين
المقدم  /سلطان خليفة بن حارب
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إستراتيجية القيادة العامة لشرطة عجمان 2021 - 2017

الرؤية
أن تكون دولة االمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق االمن والسالمة

الرسالة
ان نعمــل بفاعليــة و كفــاءة لتعزيــز جــودة الحيــاة لمجتمــع االمــارات مــن خــال تقديــم
خدمــات األمــن والســامة بطــرق ذكيــة وبيئــة محفــزة لالبتــكار وذلــك حفاظــا علــى األرواح
واألعــراض والممتلــكات.

القيم
 .1العدالة
 .2العمل بروح الفريق
 .3التميز و االبتكار
 .4حسن التعامل
 .5النزاهة
 .6الوالء
 .7المواطنة االيجابية

األهداف
 .1تعزيز األمن واألمان
 .2جعل الطرق أكثر أمن ًا
 .3ضمان الجاهزية واالستعداد في مواجهة األحداث
.4تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة
 .5ضمان تقديم كافة الخدمات اإلدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية
 .6ترسيخ ثقافة االبتكار في بيئة العمل المؤسسي
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معادلة إسعاد المتعاملين
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تصنيف المتعاملين

األفراد
 رجال  /المواطنون ودول الخليج. السيدات. المقيم. الزائر. كبار المواطنون. -أصحاب الهمم.

المؤسسات

 القطاع الحكومي. -القطاع الخاص.
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آلية التعامل مع الشكاوى والمقترحات

ألية التعامل مع الشكاوى
 -المشاركة بإبداء المالحظات على الخدمات.

الموقع االلكتروني

 -الرد على الشكوى من المنسق.

لشرطة عجمان +

 -إبالغ المتعامل بنتيجة إغالق الشكوى  /بإرسال رسالة

التطبيق الذكي MOI

نصية ،بريد إلكتروني ،االتصال.
 في حال عدم رضا المتعامل عن اإلجراءات المتخذه يتمإعادة فتح الشكوى ورفعها للمسؤول المختص.
 المشاركة بإبداء المالحظات على الخدمات بشكل مباشربمركز الخدمة.

ضابط السعادة

 إبالغ المتعامل بنتيجة إغالق الشكوى  /بإرسال رسالةنصية ،بريد إلكتروني ،االتصال.
 في حال عدم رضا المتعامل عن اإلجراءات المتخذه يتمإعادة فتح الشكوى ورفعها للمسؤول المختص.
 -االتصال على  901والمشاركة بإبداء المالحظات على

مركز االتصال

الخدمات.
 التواصل مع الجهه المعنية. إبالغ المتعامل بإغالق الشكوى. -المشاركة بإبداء المالحظات على الخدمات عبر جميع

قنوات التواصل
االجتماعي

قنوات التواصل االجتماعي المعتمدة.
 التواصل مع المتعامل وتحويل المالحظة فرع الشكاوى. -إبالغ المتعامل بإغالق الشكوى.

ألية التعامل مع المقترحات
 -التسجيل بمنصة االبتكار.

منصة اإلبتكار

 تقديم المقترحات والمالحظات بالمنصة. تحويل المقترح للجهة المختصه. التواصل مع المتعامل وإعالمه بإغالق المقترح عن طريقاإليميل.
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رحلة المتعامل

10

الباقات

الباقة االولى

باقة قيادة وأمان
هي باقة تستهدف كافة المتعاملين إلسعادهم بتسهيل اعمال تسجيل المركبات

الشركاء

مركز الخدمة

االجراءات
-فحص المركبة

-مركز سبيد لفحص المركبات /

-مواصالت االمارات سبيد

-تامين المركبة

مركز شامل لفحص المركبات

-محطة االمارات شامل

-تسجيل المركبة

-القيادة العامه لشرطة عجمان

-دفع المخالفات المروريه

-مصنع اللوحات

-اصدار فوري للوحات المركبة

الباقة الثانية

باقة رخصة السعادة
هي باقة تستهدف كافة المتعاملين إلسعادهم بتسهيل اعمال فتح الملف المروري للحصول على رخصة القياد

الشركاء
-أكاديمية عجمان للسواقه

مركز الخدمة

االجراءات
-فتح ملف الكتروني لرخصة قيادة

-التطبيق الذكي لشرطة عجمان

-الفحص الطبي /الفحص النظري

-مستشفى ثومبي

-محاضرات التدريب النظري

-أكاديمية عجمان للسواقه

محاضرات توعية النقاط المروريه-التدريب الميداني

الباقة الثالثة

باقة رخصني تبدا من مدرستي
هي باقة تستهدف كافة طلبة المدارس بتسهيل اعمال فتح الملف المروري لللحصول على رخصة القيادة

الشركاء
-وزارة التربية والتعليم

االجراءات

مركز الخدمة

-فتح ملف مروري

-التطبيق الذكي لشرطة عجمان

-الفحص الطبي

-مستشفى ثومبي

-الفحص النظري

-أكاديمية عجمان للسواقه

محاضرات التدريب النظري-التدريب الميداين
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خدمات قسم ترخيص المركبات

12

خدمات قسم ترخيص المركبات
إصدار رخصة مركبة
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية
اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

ترخيص المركبات

إصدار ترخيص المركبات

ال يوجد

تصنيف الخدمة

اإلدارة العامة

إدار ة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها تسجيل المركبات واالليات والدراجات النارية وإصدار ملكية مركبة

محدودية الخدمة

حضور صاحب المعاملة شخصيا  ،او من ينوب عنه بوكالة رسمية او مندوبي وكالة السيارات

الباقة
فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة
رسوم الخدمة

طريقة الدفع
ساعات تقديم الخدمة

اإلدارة

نوع الخدمة

باقة قيادة وامان

معلوماتي

اجتماعي

إجرائي

ضبطي

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين

G&G - G&B - G&C

رجال  /المواطنون و دول الخليج

مقيم

كبار المواطنين

أصحاب الهمم

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز خدمة المرور والتراخيص  -مركز شامل لفحص المركبات  -مركز سبيد
النوع

المبلغ

النوع

المبلغ

النوع

المبلغ

400

مركبة خفيفه خصوصي

1270

شحن اقل عن (12طن) خصوصي

٢٢٠

دراجة نارية

400

مركبة خفيفة _ عمومي

1470

شحن اقل عن (12طن) عمومي

٦٢٠

حافلة خصوصي أقل من ()٢٧راكب

870

شحن ( ٣طن) خصوصي

1470

شحن اكثر عن (12طن) خصوصي

٦٢٠

حافلة عمومي أقل من ( )٢٧راكب

870

شحن ( ٣طن) عمومي

1470

شحن اكثر عن (12طن) عمومي

١٤٧٠

حافلة خصوصي أكثر من ( )٢٧راكب

870

جهاز ميكانيكي خفيف خصوصي

2470

جهاز ميكانيكي ثقيل خصوصي

١٤٧٠

حافلة عمومي أكثر من ( )٢٧راكب

870

جهاز ميكانيكي خفيف عمومي

2470

جهاز ميكانيكي ثقيل عمومي

متوسط زمن إنجاز الخدمة

إلكتروني

( )7دقائق

مركز اسعاد المتعاملين  -االحد  /الخميس من 07:30ص إلى 08:00م .الشركاء  /المتعهدون من 7.30ص إلى  9:00م .التطبيق الذكي (  )24ساعة

عدد تكرار الخدمة

أسبوعي

يومي

متطلبات تأمين الخدمة

شهري

األفراد

سنوي
الجهات الخاصة

المواطنون  -دول الخليج  -أصحاب الهمم  -كبار المواطنون
 -السيدات

− −تأمين إلكتروني مدة ( )١٣شهر.

− −تامين إلكتروني مدة ( )١٣شهر.

− −شهادة جمركية أو حيازة مركبة أو تحويل مركبة من
إدارة مرور.

− −شهادة فحص مركبة :

− −رهن الكتروني أن وجد .

− −شهادة فحص مركبة :

أ -المركبات المستعملة والتي تجاوزت سنة االنتاج عن
( )3سنوات.
ب -جميع المركبات الثقيلة واآلليات والدراجات النارية
بغض النظر عن سنة اإلنتاج.

− −صورة الهوية اإلماراتية سارية المفعول.

− −صورة جواز السفر مع اإلقامة سارية المفعول (للمقيمين).

− −صورة من رخصة القيادة سارية المفعول (لألفراد).

المقيم

− −صورة من عقد إيجار موثق أو ملكية منزل باإلمارة (مواطني
مجلس التعاون الخليجي ،والمقيمين لإلقامات الصادرة من
خارج االمارة) صورة من الرخصة التجارية سارية المفعول.

− −رهن الكتروني أن وجد .

أ -المركبات المستعملة والتي
تجاوزت سنة االنتاج عن ()3
سنوات.
ب -جميع المركبات الثقيلة
واآلليات والدراجات النارية
بغض النظر عن سنة اإلنتاج.

− −صورة من الرخصة التجارية سارية
المفعول.

− −خطاب عدم ممانعه من الشركة
او المؤسسة.

أخرى
الجهات الحكومية
− −تامين إلكتروني مدة ()١٣
شهر.

− −رهن الكتروني أن وجد .

− −شهادة جمركية أو حيازة
مركبة أو تحويل مركبة من
إدارة مرور بالدولة.

− −شهادة فحص مركبة :

أ -المركبات المستعملة والتي
تجاوزت سنة االنتاج عن ()3
سنوات.
ب -جميع المركبات الثقيلة
واآلليات والدراجات النارية
بغض النظر عن سنة اإلنتاج.

− −طلب موافقة من لجنة االرقام.

− −صورة من الرخصة التجارية سارية المفعول.
إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

− −الحضور لمركز الخدمة

هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

 -فحص المركبة واالليه

 تقديم طلبت ترخيص المركبةال

نعم
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-دفع الرسوم المقررة

-الحصول على رخصة المركبة

دفع المخالفات المرورية (إن وجدت)

خدمات قسم ترخيص المركبات
تجديد رخصة مركبة
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية

تصنيف الخدمة

اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

ترخيص المركبات

ال يوجد

تجديد رخصة مركبة

إجرائي

ضبطي

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها تجديد رخصة المركبه ( الملكية ) بشكل سنوي بعد اجتيازها الفحص الفني وتامين المركبة

محدودية الخدمة

ال يوجد

الباقة

ال يوجد

فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة
رسوم الخدمة

طريقة الدفع

اإلدارة

معلوماتي

اجتماعي

نوع الخدمة

رجال  /المواطنون و دول الخليج

مقيم

كبار المواطنين

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز خدمة المرور والتراخيص -شركة التوصيل أمبوست
النوع

المبلغ

النوع

المبلغ

النوع

المبلغ

٢٢٠

مركبة خفيفه خصوصي

٨٢٠

شحن اقل عن ( ١٢طن) خصوصي

١٦٠

دراجة نارية

٤٧٠

مركبة خفيفة _ عمومي

٨٢٠

شحن اقل عن ( ١٢طن) عمومي

٣٢٠

حافلة خصوصي أقل من ( )٢٧راكب

٤٧٥

شحن ( ٣طن) خصوصي

٨٢٠

شحن أكثر عن ( ١٢طن) خصوصي

٣٢٠

حافلة عمومي أقل من ( )٢٧راكب

٧٧٠

شحن ( ٣طن) عمومي

٨٢٠

شحن أكثر عن ( ١٢طن) عمومي

٨٢٠

حافلة خصوصي أكثر من ( )٢٧راكب

٥٧٠

جهاز ميكانيكي خفيف خصوصي

١٠٢٠

جهاز ميكانيكي ثقيل خصوصي

٨٢٠

حافلة عمومي أكثر من ( )٢٧راكب

٥٧٠

جهاز ميكانيكي خفيف عمومي

١٣٢٠

جهاز ميكانيكي ثقيل عمومي

متوسط زمن إنجاز الخدمة

إلكتروني

( )٧دقائق

مركز اسعاد المتعاملين -االحد  /الخميس من 07:30ص إلى 08:00م.
التطبيق الذكي (  )24ساعة
أسبوعي

يومي

متطلبات تأمين الخدمة

شهري

األفراد
المواطنون ودول الخليج  /اصحاب الهمم  /كبار
المواطنون  /السيدات  /المقيم

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

G&G - G&B - G&C
أصحاب الهمم

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين

سنوي
الجهات الخاصة

− −تامين الكتروني مدة ( )١٣شهر.

− −تامين الكتروني مدة ( )١٣شهر.

− −صورة من الرخصة التجارية سارية
المفعول.

− −شهادة فك رهن االلكتروني أن وجد .
− −شهادة فحص مركبة.

أخرى
الجهات الحكومية
− −تامين الكتروني مدة ( )١٣شهر.

− −شهادة فك الرهن إن وجدت.

− −شهادة فك الرهن إن وجدت.

− −صورة الهوية اإلماراتية سارية المفعول.

− −تقديم الطلب عبر التطبيق الذكي لوزارة الداخلية MOI

− −دفع الرسوم المقررة

− −استالم الملكية عبر خدمة التوصيل (امبوست )
هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

نعم

ال

14

دفع المخالفات المرورية (إن وجدت)

خدمات قسم ترخيص المركبات
إصدار رخصة مركبة (بدل تالف ،بدل فاقد)
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية

تصنيف الخدمة

اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

ترخيص المركبات

ال يوجد

إصدار رخصة مركبة
(بدل تالف  -بدل فاقد)

اإلدارة العامة

إدار ة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها استخرج رخصة مركبة ( بدل تالف  -بدل فاقد) وفق األنظمة والقوانين

محدودية الخدمة

ال يوجد

الباقة

ال يوجد

فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة
رسوم الخدمة

طريقة الدفع

اإلدارة

نوع الخدمة

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين

G&G - G&B - G&C

رجال  /المواطنون و دول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

شركة التوصيل أمبوست  -الخدمة الذاتية استالم فوري
النوع

المبلغ

النوع

المبلغ

النوع

المبلغ

٣٠٠

مركبة خفيفه خصوصي

٣٠٠

شحن اقل عن ( ١٢طن) خصوصي

٣٠٠

دراجة نارية

٣٠٠

مركبة خفيفة _ عمومي

٣٠٠

شحن اقل عن ( ١٢طن) عمومي

٣٠٠

حافلة خصوصي أقل من ( )٢٧راكب

٣٠٠

شحن ( ٣طن) خصوصي

٣٠٠

شحن أكثر عن ( ١٢طن) خصوصي

٣٠٠

حافلة عمومي أقل من ( )٢٧راكب

٣٠٠

شحن ( ٣طن) عمومي

٣٠٠

شحن أكثر عن ( ١٢طن) عمومي

٣٠٠

حافلة خصوصي أكثر من ( )٢٧راكب

٣٠٠

جهاز ميكانيكي خفيف خصوصي

٣٠٠

جهاز ميكانيكي ثقيل خصوصي

٣٠٠

حافلة عمومي أكثر من ( )٢٧راكب

٣٠٠

جهاز ميكانيكي خفيف عمومي

٣٠٠

جهاز ميكانيكي ثقيل عمومي

إلكتروني

متوسط زمن إنجاز الخدمة

( )٧دقائق

التطبيق الذكي (  )24ساعة
يومي

متطلبات تامين الخدمة

شهري

أسبوعي
األفراد

سنوي
الجهات الخاصة

أخرى
الجهات الحكومية

− −رخصة مركبة سارية المفعول.

المواطنون ودول الخليج
 /اصحاب الهمم  /كبار
المواطنون  /السيدات /
المقيم

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

إجرائي

ضبطي

أصحاب الهمم

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

معلوماتي

اجتماعي

− −تقديم الطلب عبر التطبيق الذكي لوزارة الداخلية MOI
− −دفع الرسوم المقررة

− −استالم الملكية عبر خدمة التوصيل (امبوست )
هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

ال

نعم

15

دفع المخالفات المرورية (إن وجدت)

خدمات قسم ترخيص المركبات
تعديل بيانات رخصة مركبة
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية

تصنيف الخدمة

اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

ترخيص المركبات

ال يوجد

تعديل بيانات رخصة المركبة

اإلدارة العامة

إدار ة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها إعادة إصدار رخصة المركبة( الملكية ) أخرى في حال تعديل بعض البيانات الخاصة للمركبة

محدودية الخدمة
الباقة
فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة
رسوم الخدمة

طريقة الدفع

اإلدارة

نوع الخدمة

ال يوجد

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين

G&G - G&B - G&C

رجال  /المواطنون و دول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

أصحاب الهمم

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

شركة التوصيل أمبوست
النوع

المبلغ

النوع

المبلغ

النوع

المبلغ

100

مركبة خفيفه خصوصي

100

شحن اقل عن ( ١٢طن) خصوصي

100

دراجة نارية

100

مركبة خفيفة _ عمومي

100

شحن اقل عن ( ١٢طن) عمومي

100

حافلة خصوصي أقل من ( )٢٧راكب

100

شحن ( ٣طن) خصوصي

100

شحن أكثر عن ( ١٢طن) خصوصي

100

حافلة عمومي أقل من ( )٢٧راكب

100

شحن ( ٣طن) عمومي

100

شحن أكثر عن ( ١٢طن) عمومي

100

حافلة خصوصي أكثر من ( )٢٧راكب

100

جهاز ميكانيكي خفيف خصوصي

100

جهاز ميكانيكي ثقيل خصوصي

100

حافلة عمومي أكثر من ( )٢٧راكب

100

جهاز ميكانيكي خفيف عمومي

100

جهاز ميكانيكي ثقيل عمومي

متوسط زمن إنجاز الخدمة

إلكتروني

( )٧دقائق

مركز اسعاد المتعاملين  -االحد  /الخميس من 07:30ص إلى 08:00م.
أسبوعي

يومي

متطلبات تامين الخدمة

شهري

األفراد
المواطنون ودول الخليج  /اصحاب الهمم  /كبار
المواطنون  /السيدات  /المقيم

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

إجرائي

ضبطي

احضار ما يثبت تغييره مثل( :تصريح تغييراللون ،شهادة فك الرهن)...

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

معلوماتي

اجتماعي

سنوي
الجهات الخاصة

− −صورة من الرخصة التجارية سارية
المفعول.

− −شهادة فحص المركبة في حالة تغيير رقم
المحرك او تغير اللون.

− −شهادة فك الرهن في حال االنتهاء من الرهن .

أخرى
الجهات الحكومية
− −شهادة فك الرهن إن وجدت.

− −خطاب رسمي من جهة االختصاص
(بلدية عجمان ،منطقة عجمان الحره )
في حال تغيير االسم التجاري أ ونشاط
الشركة الو المؤسسات

− −احضار مايثبت تغييره للبيانات مثل ( تصريح تغيير
اللون  ،شهادة فك الرهن.)...

− −الحضور لمركز الخدمة

− −تقديم طلب تغير الييان
− −ابراز الوثائق المطلوبة

− −دفع الرسوم المقررة

− −استالم رسالة بانهاء المعاملة

− −استالم ملكية المركبة
هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

نعم

ال

16

دفع المخالفات المرورية (إن وجدت)

خدمات قسم ترخيص المركبات
نقل رخصة مركبة
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية

تصنيف الخدمة

اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

ترخيص المركبات

ال يوجد

نقل رخصة مركبة

اإلدارة العامة

إدار ة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها بإعادة تسجيل المركبة باسم مالك جديد بعد تنازل المالك السابق

محدودية الخدمة
الباقة

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

طريقة الدفع

نوع الخدمة

G&G - G&B - G&C

رجال  /المواطنون و دول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز خدمة المرور والتراخيص -شركة التوصيل أمبوست
النوع

المبلغ

النوع

المبلغ

النوع

المبلغ

710

مركبة خفيفه خصوصي

1900

شحن اقل عن ( ١٢طن) خصوصي

300

دراجة نارية

710

مركبة خفيفة _ عمومي

1900

شحن اقل عن ( ١٢طن) عمومي

710

حافلة خصوصي أقل من ( )٢٧راكب

1600

شحن ( ٣طن) خصوصي

1400

شحن أكثر عن ( ١٢طن) خصوصي

710

حافلة عمومي أقل من ( )٢٧راكب

1600

شحن ( ٣طن) عمومي

1400

شحن أكثر عن ( ١٢طن) عمومي

820

حافلة خصوصي أكثر من ( )٢٧راكب

1600

جهاز ميكانيكي خفيف خصوصي

2000

جهاز ميكانيكي ثقيل خصوصي

820

حافلة عمومي أكثر من ( )٢٧راكب

1600

جهاز ميكانيكي خفيف عمومي

2000

جهاز ميكانيكي ثقيل عمومي

متوسط زمن إنجاز الخدمة

إلكتروني

( )٧دقائق

مركز اسعاد المتعاملين  -االحد  /الخميس من 07:30ص إلى 08:00م.
أسبوعي

يومي

متطلبات تامين الخدمة

شهري

األفراد
المواطنون ودول الخليج  /اصحاب الهمم/
المقيم  /كبار المواطنون  /السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين

أصحاب الهمم

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

إجرائي

ضبطي

الحضور الشخصي المالك الحالي والمالك الجديد للمركبة او وكالة رسمية لبيع مركبة

فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)

قنوات تسليم الخدمة

اإلدارة

معلوماتي

اجتماعي

سنوي
الجهات الخاصة

أخرى
الجهات الحكومية

− −تسليم رخصة المركبة مع اللوحات .

− −تسليم رخصة المركبة مع اللوحات

− −تسليم رخصة المركبة مع اللوحات.

− −التأمين االلكتروني ( )13شهر باسم
المالك الجديد.

− −التامين االلكتروني ( )13شهر باسم
المالك الجديد .

− −التامين االلكتروني ( )13شهر
باسم المالك الجديد.

− −شهادة فحص المركبة .

− −شهادة فك الرهن في حال االنتهاء
من الرهن.
− −الهوية االماراتيه للمالك الحالي
والسابق سارية المفعول .

− −الحضور لمركز الخدمة

− −تقديم طلب المعاملة
− −ابراز الوثائق المطلوبة

هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

− −شهادة فحص المركبة.

− −شهادة فك الرهن في حال االنتهاء
من الرهن .

− −شهادة فحص المركبة.

− −شهادة فك الرهن إن وجدت.

− −صورة من الرخصة التجارية سارية
المفعول.

− −خطاب من الشركة  /المؤسسه بعدم
الممانعه .

− −دفع الرسوم المقررة

− −استالم رسالة بانهاء المعاملة

− −استالم شهادة نقل الملكية
ال

نعم
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دفع المخالفات المرورية (إن وجدت)

خدمات قسم ترخيص المركبات
إصدارة لوحة مركبة (رقم مملوك  -رقم غير مملوك)
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية
اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

ترخيص المركبات

إصدار لوحة مركبة ( -رقم مملوك -
رقم غير مملوك)

التوجد

تصنيف الخدمة

اإلدارة العامة

إدار ة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها ترخيص لوحات االرقام المملوكة او الغير مملوكة

محدودية الخدمة
الباقة
فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة
رسوم الخدمة

طريقة الدفع

اإلدارة

باقة قيادة وامان

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين

G&G - G&B - G&C

نوع الخدمة

رجال  /المواطنون و دول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

أصحاب الهمم

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مصنع األرقام
النوع

المبلغ

النوع

المبلغ

النوع

المبلغ

٣٠٠

مركبة خفيفه خصوصي

٣٠٠

شحن اقل عن ( ١٢طن) خصوصي

١٠٠

دراجة نارية

٨٠

مركبة خفيفة _ عمومي

٣٠٠

شحن اقل عن ( ١٢طن) عمومي

٣٠٠

حافلة خصوصي أقل من ( )٢٧راكب

٣٠٠

شحن ( ٣طن) خصوصي

٣٠٠

شحن أكثر عن ( ١٢طن) خصوصي

٨٠

حافلة عمومي أقل من ( )٢٧راكب

٨٠

شحن ( ٣طن) عمومي

٣٠٠

شحن أكثر عن ( ١٢طن) عمومي

٨٠

حافلة خصوصي أكثر من ( )٢٧راكب

٨٠

جهاز ميكانيكي خفيف خصوصي

٣٠٠

جهاز ميكانيكي ثقيل خصوصي

٨٠

حافلة عمومي أكثر من ( )٢٧راكب

٨٠

جهاز ميكانيكي خفيف عمومي

١٠٠

جهاز ميكانيكي ثقيل عمومي

إلكتروني

متوسط زمن إنجاز الخدمة

( )٧دقائق

مركز اسعاد المتعاملين  -االحد  /الخميس من 07:30ص إلى 08:00م.
يومي

متطلبات تامين الخدمة

أسبوعي

شهري

األفراد

سنوي
الجهات الخاصة

المواطنون ودول الخليج  /اصحاب
الهمم /المقيم  /كبار المواطنون
 /السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

إجرائي

ضبطي

احضار لوحة المركبة.

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

معلوماتي

اجتماعي

أخرى
الجهات الحكومية

− −رخصة مركبة سارية المفعول

− −تقديم الطلب بالحضور لمركز الخدمة
− −دفع الرسوم المقررة

− −استالم رسالة نصية بانتهاء المعاملة
− −استالم اللوحات من مصنع اللوحات
هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

ttt
نعم

ال
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دفع المخالفات المرورية (إن وجدت)

خدمات قسم ترخيص المركبات
نقل لوحة األرقام من مركبة إلى أخرى
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية
اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

ترخيص المركبات

ال يوجد

نقل رقم مركبة

تصنيف الخدمة

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها نقل ارقام لوحات المركبة من مركبة إلى أخرى

محدودية الخدمة
الباقة
فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة

اإلدارة

نوع الخدمة

ال يوجد

G&G - G&B - G&C

رجال  /المواطنون و دول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز خدمة المرور والتراخيص -مصنع اللوحات

مجـــــــــــــانية

متوسط زمن إنجاز الخدمة

إلكتروني

( )٧دقائق

مركز اسعاد المتعاملين  7:30 -حتى  6:00م
مركز سبيد من  7:30حتى  9:00م
مركز شامل من  7:30حتى  6:00م
أسبوعي

يومي

متطلبات تامين الخدمة

شهري

األفراد
المواطنون ودول الخليج  /اصحاب
الهمم /المقيم  /كبار المواطنون /
السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين

أصحاب الهمم

ساعات تقديم الخدمة

عدد تكرار الخدمة

إجرائي

ضبطي

حضور صاحب األرقام شخصيا

رسوم الخدمة

طريقة الدفع

معلوماتي

اجتماعي

سنوي
الجهات الخاصة

− −الهوية االماراتيه سارية المفعول
صاحب المركبة .

− −اليوجد

أخرى
الجهات الحكومية
− −اليوجد

− −لوحات االوقام.

− −رخصة المركبة االصلية

− −الحضور الشخصي لصاحب الرقم لمركز الخدمة
− −تقديم الطلب ودفع الرسوم المقرره

− −استالم رسالة باتمام المعاملة

− −استالم شهادة نقل رقم المركبة

 − −استالم اللوحات المركبة من مصنع األرقام
هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

ال

نعم
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دفع المخالفات المرورية (إن وجدت)

خدمات قسم ترخيص المركبات
تجديد حجز لوحة أرقام المركبة
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية

تصنيف الخدمة

اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

ترخيص المركبات

ال يوجد

تجديد حجز رقم مركبة (غير
مملوكة)

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها تجديد حجز االرقام الموجوده باسم مالك الرقم لمدة ستة اشهر او سنه

محدودية الخدمة

ال يوجد

الباقة

ال يوجد

فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة
رسوم الخدمة

طريقة الدفع

اإلدارة

نوع الخدمة

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين

G&G - G&B - G&C

رجال  /المواطنون و دول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز الخدمة  /التسليم الكتروني عبر التطبيق الذكي بإيصال الكرتوني
المدة

المبلغ

٢٠٠

مدة ( )6أشهر

٤٠٠

مدة سنة

متوسط زمن إنجاز الخدمة

إلكتروني

( )٣دقائق

التطبيق الذكي (  )24ساعة
أسبوعي

يومي

متطلبات تامين الخدمة

شهري

األفراد
المواطنون ودول الخليج  /اصحاب
الهمم /المقيم  /كبار المواطنون
 /السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

إجرائي

ضبطي

أصحاب الهمم

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

معلوماتي

اجتماعي

سنوي
الجهات الخاصة

− −الهوية االماراتيه سارية المفعول
لصاحب المركبة

− −صورة من الرخصة التجارية سارية
المفعول.

أخرى
الجهات الحكومية

− −ال يوجد

− −تقديم الطلب عبر التطبيق الذكي
− −دفع الرسوم المقرره

− −استالم الشهادة االلكرتونية
هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

نعم

ال

20

دفع المخالفات المرورية (إن وجدت)

خدمات قسم ترخيص المركبات
إصدار لوحات مركبات (بدل تالف  -بدل فاقد)
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية

تصنيف الخدمة

اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

ترخيص المركبات

ال يوجد

إصدار لوحة مركبة ( -بدل
تالف  -بدل فاقد)

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها تغير لوحات المركبة في حلة فقدانها او تلفها

محدودية الخدمة

ال يوجد

الباقة

ال يوجد

فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة

نوع الخدمة

G&G - G&B - G&C

رجال  /المواطنون و دول الخليج

المقيم

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز الخدمة  /مصنع األرقام
النوع

لوحة واحدة

لوحتين

لوحة هوية عجمان

150

300

لوحة رياضية

لوحة اماميه 500 -

ال يوجد

لوحة قصيرة

40

٨٠

لوحة طويلة

٥٠

١٠٠

إلكتروني

متوسط زمن إنجاز الخدمة

( )٧دقائق

مركز اسعاد المتعاملين -االحد  /الخميس من 07:30ص إلى 08:00م
يومي

متطلبات تامين الخدمة

شهري

أسبوعي
األفراد

سنوي
الجهات الخاصة

المواطنون ودول الخليج  /اصحاب
الهمم /المقيم  /كبار المواطنون
 /السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين

كبار المواطنين

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

إجرائي

ضبطي

أصحاب الهمم

رسوم الخدمة

طريقة الدفع

اإلدارة

معلوماتي

اجتماعي

أخرى
الجهات الحكومية

− −لوحات المركبة االصلية في حالة االتالف

− −الهوية االماراتيه سارية المفعول صاحب المركبة.

− −الحضور الشخصي لمركز الخدمة

− −تقديم الطلب ودفع الرسوم المقررة

− −استالم اللوحات من مصنع اللوحات
هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

ال

نعم
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دفع المخالفات المرورية (إن وجدت)

خدمات قسم ترخيص المركبات
إصدار رقم تحت التجربة
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية
اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

ترخيص المركبات

إصدار رقم تحت التجربة

يوجد

تصنيف الخدمة

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها اصدار لوحة تحت التجربة و تكون الصحاب المعارض

محدودية الخدمة
الباقة

اليوجد

قنوات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة
طريقة الدفع

نوع الخدمة

G&B

رجال  /المواطنون و دول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مصنع األرقام

٥٨٠

اصدار لوحة

٢٠٠

نقدي

تجديد اللوحة

متوسط زمن إنجاز الخدمة

٢٠

رسوم تأخير عن كل شهر

( )٧دقائق

مركز اسعاد المتعاملين -االحد الى الخميس من الساعه  7:30حتى  6:00م
يومي

متطلبات تامين الخدمة

أسبوعي

شهري

األفراد
المواطنون ودول الخليج  /اصحاب
الهمم /المقيم  /كبار المواطنون /
السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين

أصحاب الهمم

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

إجرائي

ضبطي

أصحاب المعارض ( المركبات المستعملة )

فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)

قنوات تسليم الخدمة

اإلدارة

معلوماتي

اجتماعي

الجهات الخاصة

الجهات الحكومية

رسالة من الشركةال يوجد

صورة من الرخصة تجارية-رسالة من المحكمة

-تأمين على المركبة  13شهر

− −الحضور الشخصي لمركز الخدمة

− −تقديم المستندات المطلوبة

− −موافقة رئيس القسم على اصدار الرقم
 − −ودفع الرسوم

− −استالم اللوحات وبطاقة رخصة االرقام

هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

سنوي

أخرى

نعم

ال
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ال يوجد

خدمات قسم ترخيص المركبات
كشف بعدد المركبات
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية
اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

ترخيص المركبات

كشف بعدد المركبات

ال يوجد

تصنيف الخدمة

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها تسليم المتعامل كشف المركبات التي لديه بناء على طلبة

محدودية الخدمة

اليوجد

الباقة

اليوجد

فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة
رسوم الخدمة

طريقة الدفع

نوع الخدمة

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين

G&G - G&B - G&C

رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز اسعاد المتعاملين
النوع

المبلغ

النوع

المبلغ

النوع

المبلغ

٢٥

مركبة خفيفه خصوصي

٢٥

شحن اقل عن ( ١٢طن) خصوصي

٢٥

دراجة نارية

٢٥

مركبة خفيفة _ عمومي

٢٥

شحن اقل عن ( ١٢طن) عمومي

٢٥

حافلة خصوصي أقل من ( )٢٧راكب

٢٥

شحن ( ٣طن) خصوصي

٢٥

شحن أكثر عن ( ١٢طن) خصوصي

٢٥

حافلة عمومي أقل من ( )٢٧راكب

٢٥

شحن ( ٣طن) عمومي

٢٥

شحن أكثر عن ( ١٢طن) عمومي

٢٥

حافلة خصوصي أكثر من ( )٢٧راكب

٢٥

جهاز ميكانيكي خفيف خصوصي

٢٥

جهاز ميكانيكي ثقيل خصوصي

٢٥

حافلة عمومي أكثر من ( )٢٧راكب

٢٥

جهاز ميكانيكي خفيف عمومي

٢٥

جهاز ميكانيكي ثقيل عمومي

الكتروني

( )٧دقائق

متوسط زمن إنجاز الخدمة

مركز اسعاد المتعاملين  -من االحد الى الخميس من الساعه  7:30حتى الساعه  6:00م
يومي

متطلبات تامين الخدمة

شهري

أسبوعي
األفراد

− −بطاقة الهوية اإلماراتية
− −الرمز المروري

الحضور الى مركز اسعاد المتعاملينتقديم لمتندات المطلوبة-دفع الرسوم و الحصول على الكشف

هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

سنوي
الجهات الخاصة

المواطنون ودول الخليج /
اصحاب الهمم /المقيم /
كبار المواطنون  /السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

إجرائي

ضبطي

أصحاب الهمم

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

اإلدارة

معلوماتي

اجتماعي

ال
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أخرى
الجهات الحكومية

تصريح صبغ وسمكرة بدون تغيير اللون  -بدون حادث
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية
اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

اصدار التصاريح
والشهادات المروريه

تصريح صبغ وسمكرة بدون تغيير اللون -
بدون حادث أو آلية

يوجد

تصنيف الخدمة

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

و هي خدمة يتم بموجبها اصدار تصريح صبغ او سمكرة للمركبة من دون وقوع حادث مروري

محدودية الخدمة

ال يوجد

الباقة

ال يوجد

فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة
رسوم الخدمة

طريقة الدفع

اإلدارة

نوع الخدمة

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين

G&G - G&B - G&C

رجال  /المواطنون و دول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز إسعاد المتعاملين
النوع

المبلغ

النوع

المبلغ

النوع

المبلغ

١٥٠

مركبة خفيفه خصوصي

١٥٠

شحن اقل عن ( ١٢طن) خصوصي

١٥٠

دراجة نارية

١٥٠

مركبة خفيفة _ عمومي

١٥٠

شحن اقل عن ( ١٢طن) عمومي

١٥٠

حافلة خصوصي أقل من ( )٢٧راكب

١٥٠

شحن ( ٣طن) خصوصي

١٥٠

شحن أكثر عن ( ١٢طن) خصوصي

١٥٠

حافلة عمومي أقل من ( )٢٧راكب

١٥٠

شحن ( ٣طن) عمومي

١٥٠

شحن أكثر عن ( ١٢طن) عمومي

١٥٠

حافلة خصوصي أكثر من ( )٢٧راكب

١٥٠

جهاز ميكانيكي خفيف خصوصي

١٥٠

جهاز ميكانيكي ثقيل خصوصي

١٥٠

حافلة عمومي أكثر من ( )٢٧راكب

١٥٠

جهاز ميكانيكي خفيف عمومي

١٥٠

جهاز ميكانيكي ثقيل عمومي

بطاقة ائتمانية

متوسط زمن إنجاز الخدمة

( )٧دقائق

مركز إسعاد المتعاملين  -من االحد الى الخميس  7:30الى  6:00م
يومي

متطلبات تامين الخدمة

أسبوعي

شهري

األفراد

الملكية  +ورقة الفحص للمركبة

− −الحضور الشخصي لمركز الخدمة

 − −تقديم الوثائق المطلوبة
− −استالم التصريح

هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

سنوي
الجهات الخاصة

المواطنون ودول الخليج  /اصحاب
الهمم /المقيم  /كبار المواطنون
 /السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

إجرائي

ضبطي

أصحاب الهمم

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

معلوماتي

اجتماعي

نعم

ال

24

أخرى
الجهات الحكومية

خدمات قسم ترخيص المركبات
فحص مركبة أو آلية
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية
اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

ترخيص المركبات

فحص مركبة أو آلية

يوجد

تصنيف الخدمة

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها فحص المركبة للتاكد من صالحيتها للسير والتسجيل

محدودية الخدمة
الباقة
فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة
رسوم الخدمة

طريقة الدفع

اإلدارة

باقة قيادة وامان

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين

G&G - G&B - G&C

نوع الخدمة

رجال  /المواطنون و دول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

أصحاب الهمم

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

التسليم اإللكرتوني
النوع

المبلغ

النوع

المبلغ

النوع

المبلغ

١٥٠

مركبة خفيفه خصوصي

٢٠٠

شحن اقل عن ( ١٢طن) خصوصي

١٠٠

دراجة نارية

١٥٠

مركبة خفيفة _ عمومي

٢٠٠

شحن اقل عن ( ١٢طن) عمومي

١٥٠

حافلة خصوصي أقل من ( )٢٧راكب

200

شحن ( ٣طن) خصوصي

٢٠٠

شحن أكثر عن ( ١٢طن) خصوصي

١٥٠

حافلة عمومي أقل من ( )٢٧راكب

200

شحن ( ٣طن) عمومي

٢٠٠

شحن أكثر عن ( ١٢طن) عمومي

٢٠٠

حافلة خصوصي أكثر من ( )٢٧راكب

200

جهاز ميكانيكي خفيف خصوصي

٢٠٠

جهاز ميكانيكي ثقيل خصوصي

٢٠٠

حافلة عمومي أكثر من ( )٢٧راكب

200

جهاز ميكانيكي خفيف عمومي

٢٠٠

جهاز ميكانيكي ثقيل عمومي

100

فحص صبغ وسمكرة

100

فحص تصدير المركبة

إلكتروني

متوسط زمن إنجاز الخدمة

50

تغيير لون

50

اعدة الفحص لجميع الفئات

( )٧دقائق

مركز اسعاد المتعاملين  -االحد  /الخميس من 07:30ص إلى 08:00م
الشركاء  /المتعهدون من 7.30ص إلى  9:00م.
يومي

متطلبات تامين الخدمة

شهري

أسبوعي
األفراد

سنوي
الجهات الخاصة

المواطنون ودول الخليج  /اصحاب
الهمم /المقيم  /كبار المواطنون
 /السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

إجرائي

ضبطي

ال يوجد

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

معلوماتي

اجتماعي

أخرى
الجهات الحكومية

− −الملكية االصلية للمركبة

− −الحضور لموقع فحص المركبات

− −تقديم السيارة للفحص دفع الرسوم المقرره

− −استالم شهادة الفحص
هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

ال

نعم
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دفع المخالفات المرورية (إن وجدت)

خدمات قسم ترخيص المركبات
إصدار شهادات الترخيص
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية
اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

ترخيص المركبات

إصدار شهادات الترخيص

ال يوجد

تصنيف الخدمة

إجرائي

ضبطي

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها اصدار شهادة بدل فاقد او تالف للمركبة المسجلة ( شهادة حيازة  /شهادة تفسير داخل الدولة  /شهادة تصدير خارج الدولة )

محدودية الخدمة

اليوجد

الباقة

اليوجد

فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة
رسوم الخدمة

طريقة الدفع

اإلدارة

معلوماتي

اجتماعي

نوع الخدمة

رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز اسعاد المتعاملين
النوع

المبلغ

النوع

المبلغ

النوع

المبلغ

٥٠

مركبة خفيفه خصوصي

٥٠

شحن اقل عن ( ١٢طن) خصوصي

٥٠

دراجة نارية

٥٠

مركبة خفيفة _ عمومي

٥٠

شحن اقل عن ( ١٢طن) عمومي

٥٠

حافلة خصوصي أقل من ( )٢٧راكب

٥٠

شحن ( ٣طن) خصوصي

٥٠

شحن أكثر عن ( ١٢طن) خصوصي

٥٠

حافلة عمومي أقل من ( )٢٧راكب

٥٠

شحن ( ٣طن) عمومي

٥٠

شحن أكثر عن ( ١٢طن) عمومي

٥٠

حافلة خصوصي أكثر من ( )٢٧راكب

٥٠

جهاز ميكانيكي خفيف خصوصي

٥٠

جهاز ميكانيكي ثقيل خصوصي

٥٠

حافلة عمومي أكثر من ( )٢٧راكب

٥٠

جهاز ميكانيكي خفيف عمومي

٥٠

جهاز ميكانيكي ثقيل عمومي

متوسط زمن إنجاز الخدمة

ال يوجد

( )٧دقائق

مركز اسعاد المتعاملين  -االحد  /الخميس من 07:30ص إلى 08:00م
الشركاء  /المتعهدون من 7.30ص إلى  9:00م.
يومي

متطلبات تامين الخدمة

أسبوعي

شهري

األفراد

سنوي
الجهات الخاصة

المواطنون ودول الخليج /
اصحاب الهمم /المقيم /
كبار المواطنون  /السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

G&G - G&B - G&C
أصحاب الهمم

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين

أخرى
الجهات الحكومية

− −رسالة شهادة بدل فاقد من المركز الشرطة المختصه

التوجه الى مركز الشرطة المختص واستالم رسالة الفقدانالحضور الشخصي لمركز الخدمةتقديم الوثائق و دفع الرسوم-استالم رخصة مركبة جديدة

هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

نعم

ال
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دفع المخالفات المرورية ( إن وجدت )

خدمات قسم ترخيص المركبات
إصدار شهادات الترخيص ( بدل تالف  -بدل فاقد )
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية

تصنيف الخدمة

اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

ترخيص المركبات

إصدار شهادات الترخيص

شهادات ( بدل فاقد  -بدل
تاف)

إجرائي

ضبطي

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها اصدار شهادة بدل فاقد او تالف للمركبة المسجلة ( شهادة حيازة  /شهادة تفسير داخل الدولة  /شهادة تصدير خارج الدولة )

محدودية الخدمة

اليوجد

الباقة

اليوجد

فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة
رسوم الخدمة

طريقة الدفع

اإلدارة

معلوماتي

اجتماعي

نوع الخدمة

رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز اسعاد المتعاملين
النوع

المبلغ

النوع

المبلغ

النوع

المبلغ

٥٠

مركبة خفيفه خصوصي

٥٠

شحن اقل عن ( ١٢طن) خصوصي

٥٠

دراجة نارية

٥٠

مركبة خفيفة _ عمومي

٥٠

شحن اقل عن ( ١٢طن) عمومي

٥٠

حافلة خصوصي أقل من ( )٢٧راكب

٥٠

شحن ( ٣طن) خصوصي

٥٠

شحن أكثر عن ( ١٢طن) خصوصي

٥٠

حافلة عمومي أقل من ( )٢٧راكب

٥٠

شحن ( ٣طن) عمومي

٥٠

شحن أكثر عن ( ١٢طن) عمومي

٥٠

حافلة خصوصي أكثر من ( )٢٧راكب

٥٠

جهاز ميكانيكي خفيف خصوصي

٥٠

جهاز ميكانيكي ثقيل خصوصي

٥٠

حافلة عمومي أكثر من ( )٢٧راكب

٥٠

جهاز ميكانيكي خفيف عمومي

٥٠

جهاز ميكانيكي ثقيل عمومي

الكتروني

متوسط زمن إنجاز الخدمة

( )٧دقائق

مركز اسعاد المتعاملين  -االحد  /الخميس من 07:30ص إلى 08:00م
الشركاء  /المتعهدون من 7.30ص إلى  9:00م.
يومي

متطلبات تامين الخدمة

أسبوعي

شهري

األفراد

سنوي
الجهات الخاصة

المواطنون ودول الخليج /
اصحاب الهمم /المقيم /
كبار المواطنون  /السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

G&G - G&B - G&C
أصحاب الهمم

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين

أخرى
الجهات الحكومية

− −رسالة شهادة بدل فاقد من المركز الشرطة المختصه

التوجه الى مركز الشرطة المختص واستالم رسالة الفقدانالحضور الشخصي لمركز الخدمةتقديم الوثائق و دفع الرسوم-استالم رخصة مركبة جديدة

هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

نعم

ال
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دفع المخالفات المرورية ( إن وجدت )

خدمات قسم ترخيص السائقين

28

خدمات قسم ترخيص السائقين
إصدار رخصة قيادة مركبة
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية
اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

ترخيص السائقين

إصدار رخصة قيادة مركبة

ال يوجد

تصنيف الخدمة

إجرائي

ضبطي

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها اصدار ر خصة قيادة يجيز لسائق المركبة القيادة في الطرقات والتاكد من اهليته وقدرته على القيادة بعد اجتياز الفحوصات المطلوبه

محدودية الخدمة

اإلدارة

معلوماتي

اجتماعي

حضور صاحب المعاملة شخصيا
 -1عمر المتقدم يجب ان يكون ( )17سنه لفئة الدراجة النارية .
 -2عمر المتقدم يجب ان يكون ( )18سنةلفئة مركبة خفيفة .
 -3عمر المتقدم يجب ان يكون ( )20سنة للفئة مركبة ثقيلة ،جهاز ميكانيكي خفيف ،جهاز ميكانيكي ثقيل
 -4إجتياز الفحص الطبي
 -5أن تكون اإلقامة صادرة من إمارة عجمان او عقد ايجار للنساء
-٦تسثنى السيدات اللواتي يحملن إقامات صادرة من إمارات أخرى ويدرسن باالمارة بخطاب من جهة الدراسة
-٧يسمح للذين يحملون إقامات صادرة عن إمارة أخرى إثبات رسالة عمل تفيد أن طالب الرخصة يعمل بفرع له في إمارة عجمان مع إثبات
الرخصة التجارية للفرع بعجمان

الباقة

باقة رخصتي تبدا من مدرستي  /باقة رخصة
السعادة

فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة
رسوم الخدمة

طريقة الدفع

نوع الخدمة

رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

شركة التوصيل  -امبوست
النوع

المبلغ

النوع

المبلغ

٤٠٠

دراجة نارية

٤٠٠

سيارة خفيفه

٥٠٠

جهاز ميكانيكي خفيف

٢٠٠

حافلة خفيفه

٥٠٠

جهاز ميكانيكي ثقيل

٥٠٠

حافلة ثقيلة

متوسط زمن إنجاز الخدمة

إلكتروني

المبلغ

٥٠٠

النوع
شحن ثقيل

( )٧دقائق

مركز اسعاد المتعاملين  -االحد  /الخميس من 07:30ص إلى 08:00م.
الشركاء  /المتعهدون من 7.30ص إلى  9:00م.
التطبيق الذكي (  )24ساعة
أسبوعي

يومي

متطلبات تامين الخدمة

شهري

األفراد
المواطنون ودول
الخليج  /اصحاب
الهمم /كبار
المواطنون /
السيدات
المقيم

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

G&C
أصحاب الهمم

ساعات تقديم الخدمة

عدد تكرار الخدمة

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين

أخرى

سنوي

الجهات الحكومية

الجهات الخاصة

− −صورة من جواز السفر

− −صورة الهويه االماراتية

− −االقامة سارية المفعول
 − −صورة شخصية

− −ال يوجد

− −خطاب ال مانع من جهة العمل

− −التسجيل في تطبيق وزارة الداخلية ( )MOI

 − −اتباع الخطوات بالتطبيق ودفع الرسوم االلكرتونية

− −استالم الرخصة من شركة امبوست
هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

ال

نعم

29

دفع المخالفات المرورية (إن وجدت)

خدمات قسم ترخيص المركبات
تجديد رخصة قيادة مركبة
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية
اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

ترخيص السائقين

إصدار رخصة قيادة مركبة

تجديد رخصة قيادة

تصنيف الخدمة

إجرائي

ضبطي

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها تجديد رخصة القيادة كل سنه للسائق البالغ ( )18سنه وكل ( )10سنوات للبالغ من العمر ( )21سنه للمواطنين و( )5سنوات للمقيم

محدودية الخدمة

اإلدارة

معلوماتي

اجتماعي

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين

− −حضور صاحب المعاملة للفحص الطبي.

− −يجب اسيفاء كافة المخالفات المرورية لصاحب الرخصة.

− −سيتم احتساب مبلغ ( )10دراهم عن تأخير تجديد الرخصة عن كل شهر .
الباقة
فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة
رسوم الخدمة

طريقة الدفع

باقة رخصة السعادة

نوع الخدمة

رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

أصحاب الهمم

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

شركة التوصيل  -امبوست
النوع

المبلغ

115

( )18سنه

315

( )21سنه

115

( )18سنه

315

( )21سنه

دراجة نارية

متوسط زمن إنجاز الخدمة

إلكتروني

النوع

415

جهاز ميكانيكي خفيف

415

جهاز ميكانيكي ثقيل

415

حافلة خفيفه

415

حافلة ثقيلة

415

شحن ثقيل

( )٧دقائق

مركز اسعاد المتعاملين  -االحد  /الخميس من 07:30ص إلى 08:00م.
الشركاء  /المتعهدون من 7.30ص إلى  9:00م.
التطبيق الذكي (  )24ساعة
أسبوعي

يومي

متطلبات تامين الخدمة

شهري

األفراد
المواطنون ودول الخليج  /اصحاب الهمم/
المقيم  /كبار المواطنون  /السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

المبلغ

سيارة خفيفه

ساعات تقديم الخدمة

عدد تكرار الخدمة

G&C

أخرى

سنوي
الجهات الخاصة

− −صورة من الهوية اإلماراتية سارية
المفعول.

الجهات الحكومية

− −اليوجد

− −الفحص الطبي ( النظر).

− −صورة شخصية.

− −التسجيل في تطبيق وزارة الداخلية (.)MOI

− −اتباع الخطوات بالتطبيق ودفع الرسوم اإللكرتونية.

− −استالم الرخصة من شركة امبوست
هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

نعم

ال

30

دفع المخالفات المرورية (إن وجدت)

خدمات قسم ترخيص السائقين
إلغاء رخصة قيادة
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية

تصنيف الخدمة

اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

ترخيص السائقين

إصدار رخصة قيادة مركبة

إلغاء رخصة قيادة

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها إلغاء رخصة القيادة في حالة عدم اهلية السائق او رغبة السائق بالغائها

محدودية الخدمة

الباقة
فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة

اإلدارة

معلوماتي

اجتماعي

إجرائي

ضبطي

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين

− −حضور صاحب المعاملة شخصيًا.

− −يجب اسيفاء كافة المخالفات المرورية لصاحب الرخصة.
ال يوجد

G&C

نوع الخدمة

رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

أصحاب الهمم

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز اسعاد المتعاملين

رسوم الخدمة

مجـــــــــــانية
طريقة الدفع

متوسط زمن إنجاز الخدمة

ال يوجد

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

مركز اسعاد المتعاملين  -االحد  /الخميس من 07:30ص إلى 08:00م.
أسبوعي

يومي

متطلبات تامين الخدمة

شهري

األفراد
المواطنون ودول الخليج  /اصحاب
الهمم /المقيم  /كبار المواطنون /
السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

( )٧دقائق

سنوي

أخرى
الجهات الحكومية

الجهات الخاصة

− −رسالة من المحكمة بسحب الرخصة

− −رسالة طلب بالغاء الرخصة مع ذكر السبب (الشخصي)
− −تسليم الرخصة االصلية

− −ال يوجد

− −صورة من الهوية االماراتية أو جواز السفر
− −شهادة الوفاة في حالة وفاة الشخص

− −الحضور الشخصي لمركز الخدمة

− −تسليم الطلب والوثائق المطلوبه بمراكز تقديم الخدمة
− −تسديد القيود إن وجدت

− −توقيع المتعامل على طلب االلغاء
هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

ال

نعم

31

دفع المخالفات المرورية (إن وجدت)

خدمات قسم ترخيص المركبات
إضافة فئه لرخصة قياده مركبة
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية

تصنيف الخدمة

اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

ترخيص السائقين

إصدار رخصة قيادة مركبة

أضافة رخصة قيادة مركبة

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها اضافة فئة جديدة لسائق المركبة باإلضافةللفئات الحالية في رخصة القيادة

محدودية الخدمة
الباقة
فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة

اإلدارة

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين

− −حضور صاحب المعاملة شخصيًا.

نوع الخدمة

باقة رخصة السعادة

G&C

رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

أصحاب الهمم

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز إسعاد المتعاملين.
النوع

المبلغ

المبلغ

دراجة نارية

٤٠٠
إلكتروني

٤٠٠

متوسط زمن إنجاز الخدمة

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

إجرائي

ضبطي

− −يجب اسيفاء كافة المخالفات المرورية لصاحب الرخصة.

رسوم الخدمة

طريقة الدفع

معلوماتي

اجتماعي

النوع
سيارة خفيفه

( )٧دقائق

مركز اسعاد المتعاملين  -االحد  /الخميس من 07:30ص إلى 08:00م.
أسبوعي

يومي

متطلبات تامين الخدمة

شهري

األفراد

أخرى

سنوي

الجهات الحكومية

الجهات الخاصة

المواطنون ودول الخليج /
اصحاب الهمم /كبار المواطنون
 /السيدات

− −صورة من جواز السفر.

− −الهوية اإلماراتية اإلقامة سارية
المفعول.

− −صورة شخصية.

− −اليوجد
− −صورة من جواز السفر.

المقيم

− −الهوية اإلماراتية اإلقامة سارية
المفعول.

− −صورة شخصية.

− −خطاب ال مانع من جهة العمل.

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

− −التسجيل في تطبيق وزارة الداخلية ( )MOI

− −اتباع الخطوات بالتطبيق ودفع الرسوم االلكترونية
− −االختبار النظري والميداني

− −استالم الرخصة من شركة أمبوست
هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

نعم

ال

32

دفع المخالفات المرورية (إن وجدت)

خدمات قسم ترخيص السائقين
إلغاء فئة لرخصة قيادة مركبة
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية

تصنيف الخدمة

اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

ترخيص السائقين

إصدار رخصة قيادة مركبة

إلغاء فئة لرخصة قيادة
مركبة

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها الغاء فئة من رخصة القيادة الحالية لدى الشخص.

محدودية الخدمة

الباقة
فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة

اإلدارة

معلوماتي

اجتماعي

إجرائي

ضبطي

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين

− −حضور صاحب المعاملة شخصيًا.

− −يجب اسيفاء كافة المخالفات المرورية لصاحب الرخصة.
ال يوجد

G&C

نوع الخدمة

رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

أصحاب الهمم

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز إسعاد المتعاملين.

رسوم الخدمة

مجـــــــــــانية

طريقة الدفع

متوسط زمن إنجاز الخدمة

ال يوجد

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

مركز اسعاد المتعاملين  -االحد  /الخميس من 07:30ص إلى 08:00م.
أسبوعي

يومي

متطلبات تامين الخدمة

شهري

األفراد
المواطنون ودول الخليج  /اصحاب
الهمم /المقيم  /كبار المواطنون /
السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

( )٧دقائق

سنوي

أخرى

الجهات الخاصة

− −إبراز رخصة القيادة االصلية.

الجهات الحكومية

− −ال يوجد

− −إبراز الهوية االماراتية.

− −الحضور الشخصي لمركز اسعاد المتعاملين وابرز الهويه االماراتية

− −إجراء الفحص الطبي ( النظر ) والغاء فئة الرخصة

هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

ال

نعم

33

دفع المخالفات المرورية (إن وجدت)

خدمات قسم ترخيص المركبات
إصدار رخصة قيادة مركبة (بدل فاقد -بدل تالف)
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية
اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

ترخيص السائقين

إصدار رخصة قيادة مركبة

إصدار رخصة قيادة مركبة
(بدل فاقد  -بدل تالف)

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها اصدار رخصة قيادة بدل تالف او فاقد

محدودية الخدمة
الباقة
فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة
رسوم الخدمة

طريقة الدفع

اإلدارة

نوع الخدمة

باقة رخصة السعادة

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين

G&C

رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

أصحاب الهمم

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

شركة التوصيل  -امبوست
النوع

المبلغ

النوع

المبلغ

٣١٥

دراجة نارية

٣١٥

سيارة خفيفه

٣١٥

جهاز ميكانيكي خفيف

٣١٥

حافلة خفيفه

٣١٥

جهاز ميكانيكي ثقيل

٣١٥

حافلة ثقيلة

متوسط زمن إنجاز الخدمة

إلكتروني

المبلغ

٣١٥

النوع
شاحنه ثقيلة

( )7دقائق

التطبيق الذكي (  )24ساعة
أسبوعي

يومي

متطلبات تامين الخدمة

شهري

األفراد
المواطنون ودول الخليج  /اصحاب الهمم/
المقيم  /كبار المواطنون  /السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

إجرائي

ضبطي

يجب اسيفاء كافة المخالفات المرورية لصاحب الرخصة

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

تصنيف الخدمة

معلوماتي

اجتماعي

أخرى

سنوي
الجهات الخاصة

− −الهوية اإلماراتية سارية المفعول.

الجهات الحكومية

− −اليوجد

− −جواز السفر.

− −اإلقامة سارية المفعول.

− −التسجيل في تطبيق وزارة الداخلية (.)MOI

− −اتباع الخطوات بالتطبيق ودفع الرسوم اإللكرتونية.

− −استالم الرخصة من شركة امبوست
هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

نعم

ال

34

دفع المخالفات المرورية (إن وجدت)

خدمات قسم ترخيص السائقين
تغيير بيانات رخصة قيادة مركبة
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية

تصنيف الخدمة

اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

ترخيص السائقين

إصدار رخصة قيادة مركبة

تغيير بيانات رخصة قيادة
مركبة

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها بتغيير بيان رخصة القيادة مثل ( االسم  ،الجنسية  ،الصورة )...

محدودية الخدمة

الباقة
فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة
رسوم الخدمة

طريقة الدفع

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين

− −حضور صاحب المعاملة شخصيا

نوع الخدمة

باقة رخصة السعادة

G&C

رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

أصحاب الهمم

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز إسعاد المتعاملين.
النوع

المبلغ

النوع

المبلغ

١٠٠

دراجة نارية

١٠٠

سيارة خفيفه

١٠٠

جهاز ميكانيكي خفيف

١٠٠

حافلة خفيفه

١٠٠

جهاز ميكانيكي ثقيل

١٠٠

حافلة ثقيلة

متوسط زمن إنجاز الخدمة

إلكتروني

المبلغ

١٠٠

النوع
شاحنه ثقيلة

( )٧دقائق

مركز اسعاد المتعاملين  -االحد  /الخميس من 07:30ص إلى 08:00م.
أسبوعي

يومي

متطلبات تامين الخدمة

شهري

األفراد
المواطنون ودول الخليج  /اصحاب
الهمم /المقيم  /كبار المواطنون /
السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

إجرائي

ضبطي

− −يجب اسيفاء كافة المخالفات المرورية لصاحب الرخصة

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

اإلدارة

معلوماتي

اجتماعي

سنوي

أخرى

الجهات الخاصة

− −احضار الوثيقة ذات البيان المراد تغيير ( جواز السفر/
الجنسية /الهوية  /صورة شخصية )...

الجهات الحكومية

− −ال يوجد

− −الحضور الشخصي لمركز اسعاد المتعاملين وابرز الهويه االماراتية

− −ابراز الوثائق ذات العالقة ودفع الرسوم واستالم الرخصة

هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

ال

نعم
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دفع المخالفات المرورية (إن وجدت)

خدمات قسم ترخيص المركبات
تحديد موعد فحص قيادة مركبة ( فحص سائقين)
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية
اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

ترخيص السائقين

تحديد موعد فحص قيادة مركبة
(فحص سائقين)

ال يوجد

تصنيف الخدمة

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها تحديد موعد الفحص العملي والتاكيد علية بدفع الرسوم المقررة

محدودية الخدمة
الباقة
فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة

نوع الخدمة

باقة رخصة السعادة

G&C

رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز إسعاد المتعاملين.
دراجة نارية

مركبة
خفيفه

شحن ثقيل

جهاز ميكانيكي خفيف/
ثقيل

حالة خفيفه

حافلة ثقيلة

المدني

50

150

200

200

200

200

المدينة

50

200

200

200

200

200

متوسط زمن إنجاز الخدمة

إلكتروني

( )7دقائق

التطبيق الذكي ( )24ساعة.
أسبوعي

يومي

متطلبات تامين الخدمة

شهري

األفراد
المواطنون ودول الخليج  /اصحاب الهمم/
المقيم  /كبار المواطنون  /السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين

أصحاب الهمم

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

إجرائي

ضبطي

ال يوجد

رسوم الخدمة

طريقة الدفع

اإلدارة

معلوماتي

اجتماعي

أخرى

سنوي

الجهات الحكومية

الجهات الخاصة

− −اليوجد

− −بطاقة التدريب سارية المفعول.

 − −الحضور الشخصي لمركز اسعاد المتعاملين وابرز الهويه االماراتية
− −ابراز بطاقة التدريب ودفع الرسوم واستالم الموعد

هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

نعم

ال
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دفع المخالفات المرورية (إن وجدت)

خدمات قسم ترخيص المركبات
تعديل موعد فحص قيادة مركبه (فحص سائقين)
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية

تصنيف الخدمة

اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

ترخيص السائقين

اصدار رخصة قيادة

تعديل موعد فحص قيادة
مركبه (فحص سائقين)

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها تعديل موعد الفحص العملي للحصو ل على رخصة القيادة

محدودية الخدمة
الباقة
فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة

نوع الخدمة

ال يوجد

G&C

رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

التسليم اإللكتروني
دراجة نارية

مركبة
خفيفه

شحن ثقيل

جهاز ميكانيكي خفيف/
ثقيل

حالة خفيفه

حافلة ثقيلة

المدني

300

500

500

500

500

500

المدينة

300

500

500

500

500

500

متوسط زمن إنجاز الخدمة

إلكتروني

( )3دقائق

التطبيق الذكي ( )24ساعة.
أسبوعي

يومي

متطلبات تامين الخدمة

شهري

األفراد
المواطنون ودول الخليج  /اصحاب الهمم/
المقيم  /كبار المواطنون  /السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين

أصحاب الهمم

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

إجرائي

ضبطي

بطاقة تصريح التدريب سارية المفعول.

رسوم الخدمة

طريقة الدفع

اإلدارة

معلوماتي

اجتماعي

أخرى

سنوي
الجهات الخاصة

− −بطاقة التدريب سارية المفعول.

الجهات الحكومية

− −اليوجد

− −التسجيل في تطبيق وزارة الداخلية (.)MOI

− −اتباع الخطوات بالتطبيق ودفع الرسوم اإللكرتونية.

هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

نعم

ال
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دفع المخالفات المرورية (إن وجدت)

خدمات قسم ترخيص السائقين
استبدال رخصة قيادة مركبة صادرة عن دولة أخرى
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية
اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

ترخيص السائقين

استبدال رخصة قيادة مركبة صادرة عن
دولة أخرى

ال يوجد

تصنيف الخدمة

إجرائي

ضبطي

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها استبدال رخص القيادة من إمارة إلى إمارة أخرى او دولة اخرى من الدول المعتمدة او من الدول الخليجية برخصة قيادة صادرة من أي
إمارة

محدودية الخدمة

اإلدارة

معلوماتي

اجتماعي

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين

− −يجب ان تكون الرخصة المستبدلة من الدول المعتمدة

 − −لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي يجب استبدال الرخصة بشرووط
 )1( − −يجب ان ال تكون الرخصة سارية المفعول .

 )2( − −يجب ان يكون لديه عنوان سكن او عمل او دراسة

− −تترجم جميع الرخص بطريقة قانونية ماعدا الرخص الصادرة باللغة االنجليزيه .
− −رخصة هونج كونج وسنغافورا ( مطلوب فحص االشارات )

− −رخصة البرتغال ( مطلوب فحص االشارات سحب الرخصة )
الباقة
فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة

ال يوجد

نوع الخدمة

رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

أصحاب الهمم

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز إسعاد المتعاملين.

رسوم الخدمة

طريقة الدفع

المبلغ

النوع

المبلغ

النوع

٦٠٠

دراجة نارية

٦٠٠

سيارة خفيفه

متوسط زمن إنجاز الخدمة

إلكتروني

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

( )٧دقائق

التطبيق الذكي (  )24ساعة
أسبوعي

يومي

متطلبات تامين الخدمة

سنوي

شهري

األفراد
المواطنون ودول الخليج  /اصحاب
الهمم /المقيم  /كبار المواطنون
 /السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

G&C

أخرى
الجهات الحكومية

الجهات الخاصة

 − −أوراق تحويل الرخصه من إمارة أخرى في حالة التحويل

− −أو الرخصة المستبدله وترجمتها في حال كانت بلغة غير
االنجليزيه .

− −ال يوجد

− −رسالة من جهة العمل للمقيم .

− −صورة شخصية .
− −فحص الظر

− −تسليم الطلب والوثائق المطلوبة بمراكز تقديم الخدمة.
− −إجراء فحص النظر.

− −دفع الرسوم واستالم الرخصة الجديدة.
هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى
الدول المعتمدة

نعم

ال يوجد

ال

بريطانيا

أمريكا

فرنسا

اليابان

بلجيكا

هولندا

سويسرا

هونك كوننغ

ألمانبا

إيطاليا

السويد

اليونان

النمسا

إيرلندا

أسبانيا

جنوب أفريقيا

تركيا

كندا

بولندا

فلندا

النرويج

أستراليا

الدنمارك

نيوزالندا

رومانيا

سنغافورة

البرتغال

سلوفاكيا

لوكسمبورج

الصين
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جمهورية كوريا

خدمات قسم ترخيص السائقين
إصدار تصاريح بإستخدام مواقف اصحاب الهمم
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية
اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

ترخيص السائقين

إصدار تصاريح بإستخدام مواقف اصحاب
الهمم

ال يوجد

تصنيف الخدمة

إجرائي

ضبطي

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها إصدار تصريح الصحاب الهمم لتمكينهم من الوقوف في المواقف الخاصة بهم سواء كان سائقا او راكبا

محدودية الخدمة
الباقة
فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة

اإلدارة

معلوماتي

اجتماعي

إدارة المرور والدوريات

− −بطاقة أصحاب الهمم او تقرير من المستشفى يثبت وجود حالة إعاقة
ال يوجد

G&C

نوع الخدمة

رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

أصحاب الهمم

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز اسعاد المتعاملين

رسوم الخدمة

مجـــــــــــانية
طريقة الدفع

متوسط زمن إنجاز الخدمة

اليوجد

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

مركز اسعاد المتعاملين كمن االحد الى الخميس 7:00الى 3:20
يومي

متطلبات تامين الخدمة

أسبوعي

شهري

األفراد
المواطنون ودول الخليج /
اصحاب الهمم /المقيم  /كبار
المواطنون  /السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

( )٧دقائق

سنوي

أخرى

الجهات الخاصة

− −تقرير من المستشفى
− −بطاقة الهوية

الجهات الحكومية

− −ال يوجد

− −ملكية المركبة

− −الحضور الشخصي لمركز الخدمة
− −تقديم األوراق المطلوبة

− −استالم التصريح الخاص باصحاب الهمم
هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

ال

نعم
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تقرير من المستشفى او بطاقة أصحاب الهمم

خدمات قسم ترخيص المركبات
تعديل بيان التصريح بإستخدام مواقف اصحاب الهمم
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية

تصنيف الخدمة

اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

ترخيص السائقين

إصدار تصاريح بإستخدام مواقف اصحاب
الهمم

تعديل بيان التصريح بإستخدام
مواقف اصحاب الهمم

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

و هي خدمة يتم بموجبها تعديل البيانات في بطاقة أصحاب الهمم

محدودية الخدمة

الباقة
فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة

اإلدارة

معلوماتي

اجتماعي

إجرائي

ضبطي

إدارة المرور والدوريات

− −بطاقة أصحاب الهمم او تقرير من المستشفى يثبت وجود حالة إعاقة

ال يوجد

G&C

نوع الخدمة

رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

أصحاب الهمم

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز اسعاد المتعاملين

رسوم الخدمة

مجـــــــــــانية
طريقة الدفع

متوسط زمن إنجاز الخدمة

اليوجد

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

مركز اسعاد المتعاملين  -من االحد الى الخميس  7:30ص حتى  6:00م
يومي

متطلبات تامين الخدمة

أسبوعي

شهري

األفراد
المواطنون ودول الخليج /
اصحاب الهمم /المقيم  /كبار
المواطنون  /السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

( )٧دقائق

سنوي
الجهات الخاصة

الجهات الحكومية

− −بطاقة الهوية

− −ملكية المركبة

− −ال يوجد

− −بطاقة أصحاب الهمم

− −مستند يثبت البيان المراد تغييرة

− −الحضور الى مركز اسعاد المتعاملين

− −تقديم المستندات المطلوبة

− −استالم البطاقة بعد التعديل
هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

أخرى

نعم

ال

40

خدمات قسم ترخيص السائقين
إلغاء التصريح بإستخدام مواقف اصحاب الهمم
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية

تصنيف الخدمة

اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

ترخيص السائقين

إصدار تصاريح بإستخدام مواقف اصحاب
الهمم

إلغاء التصريح بإستخدام
مواقف اصحاب الهمم

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

و هي خدمة يتم بموجبها الغاء التصريح المعطى للمتعامل من أصحاب الهمم

محدودية الخدمة
الباقة
فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة

اإلدارة

معلوماتي

اجتماعي

إجرائي

ضبطي

إدارة المرور والدوريات

− −بطاقة أصحاب الهمم او تقرير من المستشفى
ال يوجد

G&C

نوع الخدمة

رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

أصحاب الهمم

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

إدارة ترخيص االليات و السائقين  -عبر التطبيق الذكي

رسوم الخدمة

مجـــــــــــانية
طريقة الدفع

متوسط زمن إنجاز الخدمة

اليوجد

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

إدارة ترخيص االليات و السائقين من  7:30ص حتى  6:00م  -عبر التطبيق الذكي
أسبوعي

يومي

متطلبات تامين الخدمة

شهري

األفراد
المواطنون ودول الخليج  /اصحاب
الهمم /المقيم  /كبار المواطنون
 /السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

( )٧دقائق

الجهات الخاصة

− −ملكية المركبة

− −بطاقة تصاليح أصحاب الهمم

− −الحضور الى مركز اسعاد المتعاملين

− −تقديم المستندات المطلوبة

− −إلغاء التصريح

هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

سنوي

أخرى

ال

نعم
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الجهات الحكومية

− −ال يوجد

خدمات قسم ترخيص المركبات
فتح ملف مروري
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية
اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

ترخيص السائقين

فتح ملف مروري

ال يوجد

تصنيف الخدمة

إجرائي

ضبطي

اإلدارة العامة

إدار ة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها فتح ملف رخصة قيادة تجيز لسائق المركبة القيادة في الطريق والتاكد من اهليته وقدرته على القيادة بعد اجتياز الفحوصات
المطلوبة

محدودية الخدمة

اإلدارة

معلوماتي

اجتماعي

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين

− −حضور صاحب المعاملة

− −عمر المتقدم يجب ان يكون ( )16سنة لفئة دراجة نارية

− −عمر المتقدم يجب ان يكون ()17.6سنة لفئة مركبة خفيف

− −عمر المتقدم يجب ان يكون ( )20سنه لفئة مركبة ثقيلة  +جهاز ميكانيكي ثقيل  +جهاز ميكانيكي خفيف
− −عمر المتقدم يجب ان يكون ( )21سنة لفئة حافلة خفيفه  +حافلة ثقيلة

الباقة
فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة
رسوم الخدمة

طريقة الدفع

باقة رخصتي تبدا من مدرستي  /باقة
رخصة السعادة
رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز إسعاد المتعاملين
النوع

المبلغ

النوع

المبلغ

النوع

المبلغ

٤٠٠

دراجة نارية

٤٠٠

سيارة خفيفه

٥٠٠

شحن ثقيل

٥٠٠

جهاز ميكانيكي خفيف

٥٠٠

جهاز ميكانيكي ثقيل

٥٠٠

حافلة ثقيلة

متوسط زمن إنجاز الخدمة

إلكتروني

( )٧دقائق

مركز اسعاد المتعاملين  -االحد  /الخميس من 07:30ص إلى 08:00م.
التطبيق الذكي (  )24ساعة
أسبوعي

يومي

متطلبات تامين الخدمة

شهري

األفراد
المواطنون ودول الخليج  /اصحاب الهمم/
المقيم  /كبار المواطنون  /السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

نوع الخدمة

أصحاب الهمم

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

G&C

سنوي
الجهات الخاصة

− −احضار ورقة االجتياز في جميع
الفحوصات النظرية والعلمية

− −تسليم الطلب والوثائق المطلوبة بمراكز تقديم الخدمة.
− −إجراء فحص النظر.

− −إجراء فحص اإلشارات الدولية (التدريب النظري).

− −دفع الرسوم واستالم بطاقة تدريب ورقة موعد الفحص.
نعم

الجهات الحكومية

− −اليوجد

− −إبراز الهوية االماراتية.

هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

أخرى

ال

42

خدمات قسم ترخيص السائقين
تجديد رخصة تدريب القيادة
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية
اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

ترخيص السائقين

فتح ملف مروري

تجديد رخصة تدريب القيادة

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها تجديد تصريح مدرب قيادة مركبة

محدودية الخدمة

ال يوجد

الباقة

ال يوجد

فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة
رسوم الخدمة

طريقة الدفع

اإلدارة

نوع الخدمة

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين

G&C

رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز اسعاد المتعاملين
المبلغ

المبلغ

النوع

النوع

النوع

المبلغ

115

دراجة نارية

115

سيارة خفيفه

215

شحن ثقيل

215

جهاز ميكانيكي خفيف

215

جهاز ميكانيكي ثقيل

215

حافلة ثقيلة

متوسط زمن إنجاز الخدمة

إلكتروني

( )٧دقائق

مركز اسعاد المتعاملين  -االحد  /الخميس من 07:30ص إلى 08:00م.
التطبيق الذكي (  )24ساعة
أسبوعي

يومي

متطلبات تامين الخدمة

شهري

األفراد
المواطنون ودول الخليج  /اصحاب
الهمم /المقيم  /كبار المواطنون /
السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

إجرائي

ضبطي

أصحاب الهمم

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

تصنيف الخدمة

معلوماتي

اجتماعي

الجهات الخاصة

− −احضار ورقة االجتياز في جميع الفحوصات النظريه والعلمية
وابراز الهويه االماراتية

 − −التسجيل في تطبيق وزارة الداخلية ( )MOI

− −اتباع الخطوات بالتطبيق ودفع الرسوم االلكرتونية
− −استالم التصريح من شركة أمبوست

هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

سنوي

أخرى

ال

نعم

43

الجهات الحكومية

− −ال يوجد

خدمات قسم ترخيص المركبات
إصدار رخصة تدريب قيادة (بدل فاقد  -بدل تالف)
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية

تصنيف الخدمة

اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

ترخيص السائقين

ال يوجد

إصدار رخصة تدريب قيادى
(بدل فاقد  -بدل تالف)

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها اصدار بطاقة متدرب في حالة فقدانها وتلفها

محدودية الخدمة

ال يوجد

الباقة

ال يوجد

فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة
رسوم الخدمة

طريقة الدفع

اإلدارة

نوع الخدمة

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين

G&C

رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز اسعاد المتعاملين  -شركة التوصيل  -امبوست
النوع

المبلغ

النوع

المبلغ

النوع

المبلغ

١١٥

دراجة نارية

١١٥

سيارة خفيفه

٢١٠

شحن ثقيل

٢١٠

جهاز ميكانيكي خفيف

٢١٠

جهاز ميكانيكي ثقيل

٢١٠

حافلة ثقيلة

إلكتروني

متوسط زمن إنجاز الخدمة

( )٧دقائق

مركز اسعاد المتعاملين -االحد  /الخميس من 07:30ص إلى 08:00م.
التطبيق الذكي (  )24ساعة
يومي

متطلبات تأمين الخدمة

أسبوعي

شهري

األفراد
المواطنون ودول الخليج  /اصحاب الهمم/
المقيم  /كبار المواطنون  /السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

إجرائي

ضبطي

أصحاب الهمم

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

معلوماتي

اجتماعي

سنوي
الجهات الخاصة

− −الهوية االماراتية سارية المفعول

− −التسجيل في تطبيق وزارة الداخلية (.)MOI

− −استالم االتصريح من شركة أمبوست ومركز الخدمة.
نعم

الجهات الحكومية

− −اليوجد

− −اتباع الخطوات بالتطبيق ودفع الرسوم اإللكرتونية.

هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

أخرى

ال

44

خدمات قسم ترخيص السائقين
إصدار تصريح مدرب قيادة مركبة
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية
اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

ترخيص السائقين

إصدار تصريح مدرب قيادة مركبة

ال يوجد

تصنيف الخدمة

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها اصدار تصاريح تدريب للمدربين المعتمدين بمدارس تعليم السواقة باالماره

محدودية الخدمة

ال يوجد

الباقة

ال يوجد

فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة
رسوم الخدمة

طريقة الدفع

نوع الخدمة

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين

G&C

الرجال ودول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز إسعاد المتعاملين.
النوع

المبلغ

النوع

المبلغ

٤٠٠

دراجة نارية

٤٠٠

سيارة خفيفه

٤٠٠

جهاز ميكانيكي خفيف

٤٠٠

جهاز ميكانيكي ثقيل

متوسط زمن إنجاز الخدمة

دفع نقدي

المبلغ

٤٠٠
٤٠٠

النوع
شاحنة ثقيلة
حافلة ثفيلة

( )٧دقائق

مركز اسعاد المتعاملين  -االحد  /الخميس من 07:30ص إلى 08:00م.
أسبوعي

يومي

متطلبات تأمين الخدمة

شهري

األفراد
المواطنون ودول الخليج  /اصحاب
الهمم /المقيم  /كبار المواطنون /
السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

إجرائي

ضبطي

أصحاب الهمم

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

اإلدارة

معلوماتي

اجتماعي

أخرى

سنوي

الجهات الحكومية

الجهات الخاصة

− −احضار الهوية االماراتية سارية المفعول
− −رخصة القيادة سرية المفعول

− −رسالة رسمية ال مانع من جهة العمل( مدرسة تعليم
سواقه )

− −شهادة الفحص النظري من اكاديمية عجمان للسواقه

− −ال يوجد

− −الفحص الطبي من مستشفى ثومبي
− −شهادة حسن سيره وسلوك

− −تقديم األوراق الرسمية بمركز الخدمة ( فتح ملف )

− −دفع الرسوم المقرره

− −اجراء الفحوصات الميدانية ( المبدئي والمدينه )

− −استالم بطاقة المدرب
هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

ال

نعم

45

تجديد رخصة القيادة

خدمات قسم ترخيص المركبات
تجديد تصريح مدرب قيادة مركبة
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية

تصنيف الخدمة

اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

ترخيص السائقين

اصدار تصريح مدرب قيادة مركبة

تجديد تصريح مدرب قيادة
مركبة

اإلدارة العامة

إدار ة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها تجديد تصريح التدريب الخاص بمدرب السواقة

محدودية الخدمة

ال يوجد

الباقة

ال يوجد

فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة

اإلدارة

نوع الخدمة

معلوماتي

اجتماعي

إجرائي

ضبطي

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين

G&C

رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

أصحاب الهمم

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز إسعاد المتعاملين

رسوم الخدمة

مجـــــــــــانية
طريقة الدفع

متوسط زمن إنجاز الخدمة

ال يوجد

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

مركز اسعاد المتعاملين  -االحد  /الخميس من 07:30ص إلى 08:00م.
أسبوعي

يومي

متطلبات تأمين الخدمة

شهري

األفراد
المواطنون ودول الخليج  /اصحاب الهمم/
المقيم  /كبار المواطنون  /السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

( )٧دقائق

سنوي
الجهات الخاصة

− −حضور مندوب المدرسة لمركز الخدمة
− −الغاء البطاقه المعتمدة

نعم

الجهات الحكومية

− −اليوجد

− −احضار الهوية االماراتية سارية
المفعول

هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

أخرى

ال

46

خدمات قسم ترخيص السائقين
إضافة فئة اصدار تصريح مدرب قيادة مركبه
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية

تصنيف الخدمة

اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

ترخيص السائقين

اصدار تصريح مدرب

اضافة فئة اصدار تصريح مدرب
قيادة مركبه

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها اضافة فئة اصدار تصريح مدرب قيادة مركبه للفئات المعتمدة لدى مدرب السواقة

محدودية الخدمة

ال يوجد

الباقة

ال يوجد

فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة
رسوم الخدمة

طريقة الدفع

نوع الخدمة

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين

G&C

الرجال ودول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز إسعاد المتعاملين.
النوع

المبلغ

النوع

المبلغ

٤٠٠

دراجة نارية

٤٠٠

سيارة خفيفه

٤٠٠

جهاز ميكانيكي خفيف

٤٠٠

جهاز ميكانيكي ثقيل

متوسط زمن إنجاز الخدمة

دفع نقدي

المبلغ

٤٠٠
٤٠٠

النوع
شاحنة ثقيلة
حافلة ثفيلة

( )٧دقائق

مركز اسعاد المتعاملين  -االحد  /الخميس من 07:30ص إلى 08:00م.
أسبوعي

يومي

متطلبات تأمين الخدمة

شهري

األفراد
المواطنون ودول الخليج  /اصحاب
الهمم /المقيم  /كبار المواطنون /
السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

إجرائي

ضبطي

أصحاب الهمم

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

اإلدارة

معلوماتي

اجتماعي

أخرى

سنوي

الجهات الحكومية

الجهات الخاصة

− −احضار الهوية االماراتية سارية المفعول
− −رخصة القيادة سرية المفعول

− −رسالة رسمية ال مانع من جهة العمل( مدرسة تعليم
سواقه )

− −شهادة الفحص النظري من اكاديمية عجمان للسواقه

− −ال يوجد

− −الفحص الطبي من مستشفى ثومبي
− −شهادة حسن سيره وسلوك

− −تقديم األوراق الرسمية بمركز الخدمة ( فتح ملف )

− −دفع الرسوم المقرره

− −اجراء الفحوصات الميدانية ( المبدئي والمدينه )

− −استالم بطاقة المدرب
هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

ال

نعم
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تجديد رخصة القيادة

خدمات قسم ترخيص المركبات
إلغاء تصريح مدرب قيادة مركبة
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية
اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

ترخيص السائقين

إصدار تصريح مدرب

الغاء تصريح مدرب قيادة
مركبة

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها الغاء تصريح التدريب عن مدرب السواقة

محدودية الخدمة

ال يوجد

الباقة

ال يوجد

فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة

تصنيف الخدمة

اإلدارة

نوع الخدمة

معلوماتي

اجتماعي

إجرائي

ضبطي

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين

G&C

الرجال ودول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

أصحاب الهمم

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز إسعاد المتعاملين

رسوم الخدمة

مجـــــــــــانية
طريقة الدفع

متوسط زمن إنجاز الخدمة

ال يوجد

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

مركز اسعاد المتعاملين  -االحد  /الخميس من 07:30ص إلى 08:00م.
أسبوعي

يومي

متطلبات تامين الخدمة

شهري

األفراد
المواطنون ودول الخليج  /اصحاب الهمم/
المقيم  /كبار المواطنون  /السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

( )٧دقائق

سنوي
الجهات الخاصة

− −حضور مندوب المدرسة لمركز الخدمة
− −الغاء البطاقه المعتمدة

نعم

الجهات الحكومية

− −اليوجد

− −احضار الهوية االماراتية سارية
المفعول

هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

أخرى

ال
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خدمات إدارة المرور والدوريات

49

خدمات إدارة المرور والدوريات
طلب تحويل المخالفت إلى رخصة القيادة
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية
اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

دفع المخالفات المرورية

طلب تحويل المخالفت إلى رخصة القيادة

ال يوجد

تصنيف الخدمة

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجها تحويل المخالفات إلى رخصة القيادة أو الرمز المروري

محدودية الخدمة
الباقة
فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة

اإلدارة

معلوماتي

اجتماعي

إجرائي

ضبطي

إدارة المرور والدوريات

تحويل المخالفة من خالل مدة أقصاها ( )30يوم من تاريخ ارتكابها -خدمة تقدم فقط لمكاتب تاجير السيارات
ال يوجد

G&C

نوع الخدمة

رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

أصحاب الهمم

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز اسعاد المتعاملين

رسوم الخدمة

مجـــــــــــانية
طريقة الدفع

متوسط زمن إنجاز الخدمة

ال يوجد

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

مركز اسعاد المتعاملين  -االحد  /الخميس من 07:30ص إلى 08:00م.
أسبوعي

يومي

متطلبات تامين الخدمة

شهري

األفراد
المواطنون ودول الخليج  /اصحاب
الهمم /المقيم  /كبار المواطنون /
السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

( )٧دقائق

سنوي
الجهات الخاصة

− −صوره من عقد االيجار لمكاتب االيجار

− −ال يوجد

− −صورة رخصة السائق المؤجر

أخرى
الجهات الحكومية

− −ال يوجد

 -1الحضور الشخصي لمركز الخدمة
 -2ابرزات المستندات المطلوبة
 -3انجاز المعاملة وتحويل المخالفة

هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

ال

نعم
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 تجديد المركبة تسجيل المركبة -حيازة المركبة

خدمات إدارة المرور والدوريات
طلب تسجيل النقاط المرورية السوداء
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية
اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

دفع المخالفات المرورية

طلب تسجيل النقاط المرورية السوداء

ال يوجد

تصنيف الخدمة

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها تسجيل النقاط المرورية او تحويل النقاط على رخصة قيادة سائق أخر

محدودية الخدمة
الباقة
فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة

اإلدارة

معلوماتي

اجتماعي

إجرائي

ضبطي

إدارة المرور والدوريات

يجب ان تبلغ النقاط المرورية حدها االقصى ( )23نقطة
اليوجد

G&C

نوع الخدمة

رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

أصحاب الهمم

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز اسعاد المتعاملين  -التطبيق الذكي

رسوم الخدمة

مجـــــــــــانية

طريقة الدفع

متوسط زمن إنجاز الخدمة

ال يوجد

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

مركز اسعاد المتعاملين  -من االحد الى الخميس  7:30حتى  6:00م
التطبيق الذكي( )24ساعه
أسبوعي

يومي

متطلبات تامين الخدمة

شهري

األفراد
المواطنون ودول الخليج  /اصحاب الهمم/
المقيم  /كبار المواطنون  /السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

( )٧دقائق

أخرى

سنوي

الجهات الحكومية

الجهات الخاصة

− −شهادة اجتياز الدورة

− −رسالة من القيادة المعنية

− −ال يوجد

− −الكشف الخاص باالمارة للنقاط
المرورية

− −تعبة االستمارة بطلب تسجيل برنامج النقاط المرورية
− −اجتياز الدورة التدريبية

− −مراجعة إدارةالمرور والدوريات

− −تخفيض النقاط عدد( )8نقاط فقط
هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

نعم

ال
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خدمات إدارة المرور والدوريات
طلب تخفيض النقاط المرورية السوداء
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية
اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

دفع المخالفات المرورية

طلب تخفيض النقاط المرورية السوداء

ال يوجد

تصنيف الخدمة

إجرائي

ضبطي

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها تخفيض النقاط المروريةبعد استيفاء الشروط المطلوبة على السائق باجتياز دورة إلعادة تأهيل سلوك السائقين

محدودية الخدمة
الباقة
فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة

اإلدارة

معلوماتي

اجتماعي

سحب الرخصة بسبب تجاوز النقاط المرورية بالبرنامج المروري ( )24نقطة
نوع الخدمة

اليوجد
رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز اسعاد المتعاملين
النوع

إلكتروني

850

متوسط زمن إنجاز الخدمة

ساعات تقديم الخدمة

النوع
بعد السحب أكثر من ( )24نقطة

( )٧دقائق

مركز اسعاد المتعاملين  -من االحد الى الخميس  7:30حتى  6:00م
أسبوعي

يومي

متطلبات تامين الخدمة

شهري

األفراد
المواطنون ودول الخليج /
اصحاب الهمم /المقيم  /كبار
المواطنون  /السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

المبلغ

تخفيض النقاط أقل م ن( )24نقطة

550

رسوم الخدمة

عدد تكرار الخدمة

G&C
أصحاب الهمم

المبلغ

طريقة الدفع

إدارة المرور والدوريات

الجهات الخاصة

− −شهادة اجتياز الدورة

− −رسالة من القيادة المعنية

− −ال يوجد

− −الكشف الخاص باالمارة للنقاط المرورية

 − −تعبة االستمارة بطلب تسجيل برنامج النقاط المرورية
− −اجتياز الدورة التدريبية

− −مراجعة إدارةالمرور والدوريات

− −تخفيض النقاط عدد( )8نقاط فقط
هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

سنوي

ال

نعم
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أخرى
الجهات الحكومية

− −ال يوجد

خدمات إدارة المرور والدوريات
دفع المخالفات المرورية
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية
اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

دفع المخالفات المرورية

دفع المخالفات المرورية

ال يوجد

تصنيف الخدمة

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها دفع المخالفات المرورية باستخدام الرمز المروري او رقم اللوحه او رقم الرخصه

محدودية الخدمة
الباقة

إجرائي

ضبطي

إدارة المرور والدوريات

ال يمكن دفع المخالفه المرورية المقيدة من قبل إدارة المرور والدوريات اال بعد مراجعة اإلدارة
باقة قيادة وأمان

فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة

اإلدارة

معلوماتي

اجتماعي

G&C - G&C - G&B

نوع الخدمة

رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

أصحاب الهمم

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز اسعاد المتعاملين  -التطبيق الذكي

رسوم الخدمة

الغرامات المقررمة بقانون السير والمرور ( الملحق)

طريقة الدفع

متوسط زمن إنجاز الخدمة

إلكتروني

ساعات تقديم الخدمة

مركز اسعاد المتعاملين -االحد  /الخميس من 07:30ص إلى 08:00م.
التطبيق الذكي (  )24ساعة

عدد تكرار الخدمة

يومي

متطلبات تامين الخدمة

أسبوعي

شهري

األفراد
المواطنون ودول الخليج /
اصحاب الهمم /المقيم  /كبار
المواطنون  /السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

( )7دقائق

سنوي
الجهات الخاصة

− −صورة عن ملكية المركبة
− −صورة من رخصة القيادة

− −صوره من عقد االيجار لمكاتب االيجار

أخرى
الجهات الحكومية

− −صورة عن ملكية المركبة الجهه
− −صورة من رخصة القيادة الجهه

− −استقبال المتعامل من قبل موظف الخدمة والتدقيق على الوثائق المطلوبة

− −ادخالها في النظام المروري وتحصيل الرسوم المالي
− −طباعة االيصال وتسليمه للمتعامل

*

تقديم طلب دفع المخالفة عبر التطبيق الذكي ودفع المخالفه واستالم االيصال المالي

هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

نعم

ال
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تسجيل المركبة  ،تجديد المركبة  ،نقل رخصة مركبة

خدمات إدارة المرور والدوريات
االستعالم عن المخالفات المرورية والفتره المتبيقية للرخص المسحوبة
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية
اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

دفع المخالفات المرورية

االستعالم عن المخالفات المرورية
والفتره المتبيقية للرخص المسحوبة

ال يوجد

تصنيف الخدمة

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها االستعالم عن المخالفات المرورية للمتعاملين والفتره المتبقية للرخص المسحوبة

محدودية الخدمة

ال يوجد

الباقة

ال يوجد

فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة

اإلدارة

نوع الخدمة

معلوماتي

اجتماعي

إجرائي

ضبطي

إدارة المرور والدوريات

G&C

رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

أصحاب الهمم

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز إسعاد المتعاملين.

رسوم الخدمة

مجـــــــــــانية

طريقة الدفع

متوسط زمن إنجاز الخدمة

ال يوجد

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

مركز اسعاد المتعاملين -االحد  /الخميس من 07:30ص إلى 08:00م.
التطبيق الذكي (  )24ساعة
يومي

متطلبات تامين الخدمة

أسبوعي

شهري

األفراد
المواطنون ودول الخليج /
اصحاب الهمم /المقيم  /كبار
المواطنون  /السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

( )7دقائق

 − −رقم المركبة

 − −رقم رخصة القيادة
− −الرمز المروري

 االتصال او الخضور الشخصي لمركز اسعاد المتعاملين -االستعالم عبر التطبيق الذكي لوزارة الداخلية

هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

نعم

ال

54

سنوي

أخرى

الجهات الخاصة

الجهات الحكومية

− −ال يوجد

− −ال يوجد

خدمات إدارة المرور والدوريات
طلب فك حجز مركبة
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية
اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

دفع المخالفات المرورية

طلب فك حجز مركبة

ال يوجد

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها التقدم بطلب فك حجز المركبة المحجوزة

محدودية الخدمة
الباقة
فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة

رسوم الخدمة

طريقة الدفع

اإلدارة

نوع الخدمة

ال يوجد

إدارة المرور والدوريات

G&C

رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

أصحاب الهمم

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز إسعاد المتعاملين.
١٠٠

( تسديد المخالفات  +تسديد رسوم الحجز  -للمركبات الخفيفة )

200/300

( للمركبات الثقيلة  +رسوم الرافعة في حال نقلها )

50

غرامات تأخير  -:رسوم مركبة خفيفة ( على كل يوم تأخير بعد انقضاء فترة الحجز وان ال تتعدى  5000درهم)

50

غرامات تأخير  -:رسوم مركبة ثقيلة (  50درهم ) على كل يوم تأخير بعد انقضاء فترة الحجز وان ال تتعدى  8000درهم

مركز اسعاد المتعاملين

متوسط زمن إنجاز الخدمة

( )٧دقائق

مركز اسعاد المتعاملين  -االحد  /الخميس من 07:30ص إلى 08:00م.
أسبوعي

يومي

متطلبات تامين الخدمة

شهري

األفراد
المواطنون ودول الخليج  /اصحاب
الهمم /المقيم  /كبار المواطنون /
السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

إجرائي

ضبطي

يجب استيفاء كافة المخالفات المرورية على المركبة والملف المروري لصاحب العالقة

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

تصنيف الخدمة

معلوماتي

اجتماعي

سنوي
الجهات الخاصة

أخرى
الجهات الحكومية

− −حضور المالك أو من ينوب عنه قانونيا والشركات رسالة
ال مانع
− −ابراز الملكية  +ورقة حجز المركبة

− −ودفع المخالفات ورسوم تسديد التعاميم

− −حضور السائق المخالف الزاميا في حال تترتب نقاط مرورية
على المخالفات المرتكبة ألدراجها على رخصته

− −ال يوجد

− −صورة عن رخصة التجارية  +صورة من الهوية للشخص
المخول بالتوقيع للشركات

-الحضور الشخصي لمركز الخدمة

-تقديم الوثائق المطلوبة لموظف الخدمة

-دفع الرسوم المقررة

استالم االيصال المالي وورقة فك الحجزهل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

ال

نعم

55

تسديد المخالفات والتعاميم ان وجدت

خدمات إدارة المرور والدوريات
اصدار شهادة براءة ذمة من المخالفات المرورية
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية
اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

الهندسة المروري

اصدار شهادة براءة ذمة من المخالفات
المرورية

ال يوجد

تصنيف الخدمة

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

وهي خدمة تقدم بإصدار شهادة براءة المركبة  /رخصة القيادة من المخالفات المرورية

محدودية الخدمة

ال يوجد

الباقة

ال يوجد

فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة

اإلدارة

نوع الخدمة

G&G - G&B - G&C

رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز اسعاد المتعاملين

( )100درهم

الدفع نقدا

متوسط زمن إنجاز الخدمة

( )7دقائق

مركز اسعاد المتعاملين -االحد  /الخميس من 07:30ص إلى 02:30م.
يومي

متطلبات تامين الخدمة

أسبوعي

شهري

األفراد
المواطنون ودول الخليج
 /اصحاب الهمم /المقيم
 /كبار المواطنون /
السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

إدارة المرور والدوريات

كبار المواطنين

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

إجرائي

ضبطي

أصحاب الهمم

رسوم الخدمة

طريقة الدفع

معلوماتي

اجتماعي

سنوي
الجهات الخاصة

ملكية المركبة  /رخصة القيادة

الحضور الشخصي لمركز الخدمة-استالم الشهادة معتمدة

نعم

الجهات الحكومية

ال يوجد

-ابراز بيانات ملكية المركبة أو رخصة القيادة

هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

أخرى

ال
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خدمات إدارة المرور والدوريات
االعتراض على مخالفة مروريه
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية
اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

دفع المخالفات المرورية

االعتراض على مخالفة مروريه

ال يوجد

تصنيف الخدمة

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

و هي خدمة يتم بموجبها تمكين المتعاملين من االعتراض على المخالفة المحررة بحقة

محدودية الخدمة

اليوجد

الباقة

اليوجد

فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة

اإلدارة

نوع الخدمة

G&G - G&B - G&C

رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز اسعاد المتعاملين  -التطبيق الذكي

مجـــــــــــانية

متوسط زمن إنجاز الخدمة

ال يوجد

( )7دقائق

مركز اسعاد المتعاملين االحد الى الخميس من  7:30حتى 1:30
التطبيق الذكي  24ساعه
يومي

أسبوعي

متطلبات تامين الخدمة

شهري

األفراد

− −ورقة المخالفة
− −ملكية المركبة
− −رخصة القيادة

-مراجعة مركز الخدمة او الدخول على التطبيق الذكي

يتم مراجعه المخالفة من إدارة المرور والدوريات والتاكد من صحتها-اتخاذ اإلجراءات الالزمة حول المخالفه

هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

سنوي
الجهات الخاصة

المواطنون ودول الخليج /
اصحاب الهمم /المقيم  /كبار
المواطنون  /السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

إدارة المرور والدوريات

كبار المواطنين

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

إجرائي

ضبطي

أصحاب الهمم

رسوم الخدمة

طريقة الدفع

معلوماتي

اجتماعي

ال

نعم
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أخرى
الجهات الحكومية

خدمات إدارة المرور والدوريات
طلب صورة لمخالفة رادار
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية
اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

دفع المخالفات المرورية

طلب صورة لمخالفة رادار

ال يوجد

تصنيف الخدمة

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها تمكين المتعامل من اإلطالعه على الصورة الملتقطة من الرادار اثناء تصوير المخالفة

محدودية الخدمة

اليوجد

الباقة

ال يوجد

فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة

اإلدارة

نوع الخدمة

معلوماتي

اجتماعي

إجرائي

ضبطي

إدارة المرور والدوريات

G&G - G&B - G&C

رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

أصحاب الهمم

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز اسعاد لمتعاملين

رسوم الخدمة

درهم 50

طريقة الدفع

متوسط زمن إنجاز الخدمة

الكتروني

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

مركز اسعاد لمتعاملين  -من االحد الى الخميس الساعه  7:30حتى  6:00م
يومي

متطلبات تامين الخدمة

أسبوعي

شهري

األفراد

− −ملكية المركبة
− −ورقة المخالفة

مراجعة مركز اسعاد المتعاملينتقديم الوثائق المطلوبةدفع الرسوم-الحصول على صورة المخالفة

هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

سنوي
الجهات الخاصة

المواطنون ودول الخليج /
اصحاب الهمم /المقيم  /كبار
المواطنون  /السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

( )7دقائق

نعم

ال
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أخرى
الجهات الحكومية

خدمات إدارة المرور والدوريات
دفع بدل حجز  -المخالفة المرورية
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية
اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

دفع المخالفات المرورية

دفع بدل حجز  -المخالفة المرورية

ال يوجد

تصنيف الخدمة

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

وهي خدمة يتم بموجبها دفع مبلغ مالي كبدل لعدم حجز المركبة

محدودية الخدمة

اليوجد

الباقة

اليوجد

فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة

اإلدارة

نوع الخدمة

G&G - G&B - G&C

رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز اسعاد المتعاملين

مجـــــــــــانية

متوسط زمن إنجاز الخدمة

ال يوجد

( )7دقائق

مركز اسعاد المتعاملين  -من االحد الى الخميس  7:30ص حتى  6:00م
يومي

متطلبات تامين الخدمة

شهري

أسبوعي
األفراد

− −رخصة القيادة
− −مليكة المركبة

-الحضور الى مركز اسعاد المتعاملين

-تقديم الوثائق المطلوبة

الحصول على إيصال بفك حجز المركبة مع إيصال دفع مبلغ بدل الحجزهل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

سنوي
الجهات الخاصة

المواطنون ودول الخليج /
اصحاب الهمم /المقيم  /كبار
المواطنون  /السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

إدارة المرور والدوريات

كبار المواطنين

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

إجرائي

ضبطي

أصحاب الهمم

رسوم الخدمة

طريقة الدفع

معلوماتي

اجتماعي

ال

نعم

59

أخرى
الجهات الحكومية

− −ال يوجد

خدمات الهندسة المرورية

60

خدمات الهندسة المرورية
اصدار تصاريح تنفيذ أعمال الطرق
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية
اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

الهندسة المروري

اصدار تصاريح تنفيذ أعمال الطرق

ال يوجد

تصنيف الخدمة

إجرائي

ضبطي

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها إصدار تصريح أعمال طرق للمساهمة في انسيابية حركة السير على التحويالت وتوفير السالمة المرورية للسائقين

محدودية الخدمة

ال يوجد

الباقة

ال يوجد

فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة

اإلدارة

معلوماتي

اجتماعي

نوع الخدمة

رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز اسعاد المتعاملين

مجـــــــــــانية
متوسط زمن إنجاز الخدمة

ال يوجد

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

G&G
أصحاب الهمم

رسوم الخدمة

طريقة الدفع

( )7دقائق

مركز اسعاد المتعاملين  -االحد  /الخميس من 07:30ص إلى 02:30م.
يومي

متطلبات تامين الخدمة

أسبوعي

شهري

األفراد

سنوي
الجهات الخاصة

ال يوجد

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

إدارة المرور والدوريات

أخرى
الجهات الحكومية

كتاب رسمي من الجهة المعنية

وثيقة المشروع الصادرة من دائرة البلدية والتخطيط  /وزارة البنية التحتية

هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

نعم

ال
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تسديد المخالفات والتعاميم ان وجدت

خدمات الهندسة المرورية
طلب تدقيق السالمة المروريه للطرق و الجسور
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية

تصنيف الخدمة

اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

الهندسة المروري

اصدار تصاريح تنفيذ الطريق

طلب تدقيق السالمة
المروريه للطرق و الجسور

إجرائي

ضبطي

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها القيام بالتدقيق والمراجعة على االعمال والمشاريع الخاصة (الطرق والجسور) للتأكد من جاهزيتها ومطابقتها للمواصفات
الهندسية ليتم اعتمادها بالشكل النهائي المطلوب قبل اقتتاح المشروع رسميا .

محدودية الخدمة

ال يوجد

الباقة

ال يوجد

فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة

اإلدارة

معلوماتي

اجتماعي

نوع الخدمة

رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز إسعاد المتعاملين.

مجـــــــــــانية

متوسط زمن إنجاز الخدمة

ال يوجد

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

G&G
أصحاب الهمم

رسوم الخدمة

طريقة الدفع

( )٧دقائق

مركز اسعاد المتعاملين  -االحد  /الخميس من 07:30ص إلى 02:30م.
يومي

متطلبات تامين الخدمة

شهري

أسبوعي
األفراد

سنوي

الجهات الحكومية

كتاب رسمي من الجهة المعنية

الحضور الشخصي لمركز الخدمة وتقديم الطلب-ارفاق الوثائئق المطلوبة

استالم شهادة الموافقة على السالمه المروريههل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

أخرى

الجهات الخاصة

ال يوجد

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

إدارة المرور والدوريات

ال

نعم

62

خدمات الهندسة المرورية
تجديد تصريح أعمال الطرق
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية

تصنيف الخدمة

اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

دفع المخالفات المرورية

اصدا رتصريح تنفيذ اعمال الطرق

تجديد تصريح أعمال الطرق

إجرائي

ضبطي

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها تجديد تصريح أعمال الطرق للمساهمة في انسياب حركة السير على التحويالت وتوفير السالمة المرورية للسائقين

محدودية الخدمة

ال يوجد

الباقة

ال يوجد

فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة

اإلدارة

معلوماتي

اجتماعي

نوع الخدمة

إدارة المرور والدوريات

G&G

رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

أصحاب الهمم

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز اسعاد المتعاملين

رسوم الخدمة

مجـــــــــــانية

طريقة الدفع

متوسط زمن إنجاز الخدمة

ال يوجد

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

مركز اسعاد المتعاملين  -االحد  /الخميس من 07:30ص إلى 02:30م.
يومي

متطلبات تامين الخدمة

أسبوعي

شهري

األفراد

أخرى
الجهات الحكومية

كتاب رسمي من الجهة المعنية

الحضور الشخصي لمركز الخدمة وتقديم الطلبارفاق الوثائئق المطلوبة-استالم التصريح المعتمد

هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

سنوي
الجهات الخاصة

ال يوجد

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

( )7دقائق

نعم

ال
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خدمات الهندسة المرورية
طلب مراجعة تصاميم أعمال الطرق و الجسور
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية
اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

الهندسة المروري

طلب مراجعة تصاميم أعمال الطرق و
الجسور

ال يوجد

تصنيف الخدمة

إجرائي

ضبطي

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها القيام بالتدقيق والمراجعة على االعمال والمشاريع الخاصة (الطرق والجسور) للتأكد من جاهزيتها ومطابقتها للمواصفات
الهندسية ليتم اعتمادها بالشكل النهائي المطلوب قبل اقتتاح المشروع رسميا .

محدودية الخدمة

ال يوجد

الباقة

ال يوجد

فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة

اإلدارة

معلوماتي

اجتماعي

نوع الخدمة

G&B- G&G

رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

أصحاب الهمم

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز اسعاد المتعاملين

مجـــــــــــانية

رسوم الخدمة

طريقة الدفع

متوسط زمن إنجاز الخدمة

ال يوجد

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة
متطلبات تامين الخدمة

( )7دقائق

مركز اسعاد المتعاملين  -االحد  /الخميس من 07:30ص إلى 02:30م.
يومي

شهري

أسبوعي
األفراد

كتاب رسمي من الجهة المعنية

الحضور الشخصي لمركز الخدمة وتقديم الطلب-ارفاق الوثائئق المطلوبة

استالم التصريح المعتمدهل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

سنوي

الجهات الخاصة

ال يوجد

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

إدارة المرور والدوريات

ال

نعم

64

أخرى
الجهات الحكومية

خدمات الهندسة المرورية
اصدار تصريح مرور مركبة ثقيلة
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية
اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

الهندسة المروري

اصدار تصريح مرور مركبة ثقيلة

ال يوجد

تصنيف الخدمة

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها اصدار تصريح ألصحاب الشركات بمرور الشاحنات على الطرق العامة واألماكن الممنوعة

محدودية الخدمة

ال يوجد

الباقة

ال يوجد

فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة

اإلدارة

نوع الخدمة

G&B - G&B

رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز إسعاد المتعاملين.

مجـــــــــــانية

متوسط زمن إنجاز الخدمة

ال يوجد

( )٧دقائق

مركز اسعاد المتعاملين  -االحد  /الخميس من 07:30ص إلى 02:30م.
يومي

متطلبات تامين الخدمة

شهري

أسبوعي
األفراد

سنوي

الجهات الحكومية

كتاب رسمي من الجهة المعنية

الحضور الشخصي لمركز الخدمة وتقديم الطلبارفاق الوثائئق المطلوبة-استالم التصريح المعتمد

هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

أخرى

الجهات الخاصة

ال يوجد

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

إدارة المرور والدوريات

كبار المواطنين

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

إجرائي

ضبطي

أصحاب الهمم

رسوم الخدمة

طريقة الدفع

معلوماتي

اجتماعي

ال

نعم
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خدمات الهندسة المرورية
تعديل تصريح مرور مركبة ثقيلة
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية

تصنيف الخدمة

اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

الهندسة المروري

اصدار تصريح مرور مركبة ثقيلة

تعديل تصريح مرور مركبة
ثقيلة

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها تجديد تصريح ألصحاب الشركات بمرور الشاحنات على الطرق العامة واألماكن الممنوعة

محدودية الخدمة

ال يوجد

الباقة

ال يوجد

فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة

اإلدارة

نوع الخدمة

معلوماتي

اجتماعي

إجرائي

ضبطي

إدارة المرور والدوريات

G&B - G&B

رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

أصحاب الهمم

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز اسعاد المتعاملين

رسوم الخدمة

مجـــــــــــانية

طريقة الدفع

متوسط زمن إنجاز الخدمة

ال يوجد

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

مركز اسعاد المتعاملين  -االحد  /الخميس من 07:30ص إلى 02:30م.
يومي

متطلبات تامين الخددمة

أسبوعي

شهري

األفراد

أخرى
الجهات الحكومية

كتاب من الشركة موجه إلدارة هندسة المرور وسالمة الطرق موضح فيه كشفبأرقام المركبات.
 صورة من عقد المشروع في حالة الطلب-صورة من الرخصة التجارية للمنشأة على أن تكون سارية المفعول في حالة الطلب.

الحضور الشخصي لمركز الخدمة وتقديم الطلبارفاق الوثائئق المطلوبة-استالم التصريح المعتمد

هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

سنوي
الجهات الخاصة

ال يوجد

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

( )7دقائق

نعم

ال
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خدمات الهندسة المرورية
الغاء تصريح مرور مركبة ثقيلة
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية

تصنيف الخدمة

اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

الهندسة المروري

اصدار تصريح مرور مركبة ثقيلة

الغاء تصريح مرور مركبة
ثقيلة

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها إلغاء تصريح ألصحاب الشركات بمرور الشاحنات على الطرق العامة واألماكن الممنوعة

محدودية الخدمة

ال يوجد

الباقة

ال يوجد

فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة

اإلدارة

نوع الخدمة

G&B - G&G

رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز اسعاد المتعاملين

مجـــــــــــانية

متوسط زمن إنجاز الخدمة

ال يوجد

( )٧دقائق

مركز اسعاد المتعاملين  -االحد  /الخميس من 07:30ص إلى 02:30م.
يومي

متطلبات تامين الخدمة

شهري

أسبوعي
األفراد

أخرى
الجهات الحكومية

كتاب من الشركة موجه إلدارة هندسة المرور وسالمة الطرق
موضح فيه كشف بأرقام المركبات .المراد الغاء تصاريحهم

الحضور الشخصي لمركز الخدمة وتقديم الطلبارفاق الوثائئق المطلوبة -استالم التصريح المعتمد

هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

سنوي
الجهات الخاصة

ال يوجد

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

إدارة المرور والدوريات

كبار المواطنين

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

إجرائي

ضبطي

أصحاب الهمم

رسوم الخدمة

طريقة الدفع

معلوماتي

اجتماعي

ال

نعم
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خدمات الهندسة المرورية
تنسيق الفعاليات واالحتفاالت المرورية
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية
اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

التوعية المرورية

تنسيق الفعاليات واالحتفاالت المرورية

ال يوجد

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها التنسيق إلقامة الفعاليات واالحتفاالت

محدودية الخدمة

اليوجد

الباقة

اليوجد

فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة

تصنيف الخدمة

اإلدارة

نوع الخدمة

معلوماتي

اجتماعي

إجرائي

ضبطي

إدارة المرور والدوريات

G&C -G&B - G&G

رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

أصحاب الهمم

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز اسعاد المتعاملين

رسوم الخدمة

مجـــــــــــانية

طريقة الدفع

متوسط زمن إنجاز الخدمة

اليوجد

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

مركز اسعاد المتعاملين من االحد الى الخميس  7:30حتى 6:00م
يومي

متطلبات تامين الخدمة

أسبوعي

شهري

األفراد

رسالة من الجهة المعنية بالحفالت-تصريح من دائرة البلدية والتخطيط

رسالة من الجهةة المعنية-تصريح من دائرة البلدية والتخطيط

هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

سنوي
الجهات الخاصة

المواطنون ودول الخليج /
اصحاب الهمم /المقيم  /كبار
المواطنون  /السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

( )٧دقائق

نعم

ال
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أخرى
الجهات الحكومية

خدمات الهندسة المرورية
طلب تنفيذ البرامج التوعويه
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية
اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

التوعية المرورية

طلب تنفيذ البرامج التوعويه

ال يوجد

تصنيف الخدمة

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها تنفيذ البرامج التوعويه للجمهور عن طريق تقديم المحاضرات و المبادرات

محدودية الخدمة

اليوجد

الباقة

اليوجد

فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة

اإلدارة

نوع الخدمة

G&C -G&B - G&G

رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

التسليم االلكتروني

مجـــــــــــانية

متوسط زمن إنجاز الخدمة

اليوجد

( )٧دقائق

مركز اسعاد المتعاملين من االحد الى الخميس  7:30حتى 6:00م
يومي

متطلبات تامين الخدمة

شهري

أسبوعي
األفراد

رسالة من الجهة المعنية لطلب البرامج والمحاضرات

− −الحضور الشخصي لمركز الخدمة

− −تقديم الطلب مع الستندات

− −تحديد موعد المحاضرات والمبادرات

− −تعبئة استطالعات الراي
هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

سنوي
الجهات الخاصة

المواطنون ودول الخليج /
اصحاب الهمم /المقيم  /كبار
المواطنون  /السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

إدارة المرور والدوريات

كبار المواطنين

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

إجرائي

ضبطي

أصحاب الهمم

رسوم الخدمة

طريقة الدفع

معلوماتي

اجتماعي

ال

نعم
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أخرى
الجهات الحكومية

خدمات الحوادث المرورية

70

خدمات الحوادث المرورية
اإلستجابة للحوادث المرورية البسيطة
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية
اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

الهندسة المروري

اإلستجابة للحوادث المرورية البسيطة

ال يوجد

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها اإلستجابة للحوادث المرورية بسيطة

محدودية الخدمة
الباقة
فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة

تصنيف الخدمة

اإلدارة

معلوماتي

اجتماعي

إجرائي

ضبطي

إدارة المرور والدوريات

وقوع حادث مروري بسيط
ال يوجد

G&C -G&B - G&G

نوع الخدمة

رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

أصحاب الهمم

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز االتصال

رسوم الخدمة

500
طريقة الدفع

متوسط زمن إنجاز الخدمة

إلكتروني

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

( )24ساعه
يومي

متطلبات تامين الخدمة

أسبوعي

شهري

األفراد

رخصة المركبة-رخصة القيادة

االتصال بمركز العمليات  999ويتم تحويلهم على ساعد

هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

سنوي
الجهات الخاصة

المواطنون ودول الخليج /
اصحاب الهمم /المقيم /
كبار المواطنون  /السيدات
 /المقييم

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

( )7دقائق

نعم

ال
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أخرى
الجهات الحكومية

خدمات الحوادث المرورية
اإلستجابة للحوادث المرورية الجسيمة
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية
اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

الهندسة المروري

اإلستجابة للحوادث المرورية الجسيمة

ال يوجد

تصنيف الخدمة

إجرائي

ضبطي

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة ميتم بموجبها اإلستجابة للحوادث المرورية الجسيمة (الحوادث البسيطة تتم بالتنسيق مع شركات تخطيط الحوادث المعتمدة)

محدودية الخدمة
الباقة
فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة

اإلدارة

معلوماتي

اجتماعي

وقوع حادث مروري بليغ
نوع الخدمة

ال يوجد

G&C -G&B - G&G

رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

أصحاب الهمم

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز االتصال

مجـــــــــــانية

رسوم الخدمة

طريقة الدفع

متوسط زمن إنجاز الخدمة

ال يوجد

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

( )7دقائق

( )24ساعه
يومي

متطلبات تامين الخدمة

شهري

أسبوعي
األفراد

رخصة المركبة-رخصة القيادة

-االتصال بمركز العمليات 999

-تحريك دورية الشرطة

هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

سنوي
الجهات الخاصة

المواطنون ودول الخليج /
اصحاب الهمم /المقيم  /كبار
المواطنون  /السيدات  /المقييم

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

إدارة المرور والدوريات

ال

نعم
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أخرى
الجهات الحكومية

خدمات الحوادث المرورية
االستعالم عن حوادث المركبات
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية
اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

الهندسة المروري

االستعالم عن حوادث المركبات

ال يوجد

تصنيف الخدمة

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها تمكين المتعامل من االستعالم عن حوادث المركبات السابقة

محدودية الخدمة

ال يوجد

الباقة

ال يوجد

فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة

اإلدارة

نوع الخدمة

معلوماتي

اجتماعي

إجرائي

ضبطي

إدارة المرور والدوريات

G&C -G&B - G&G

رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

أصحاب الهمم

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

التطبيق الذكي

رسوم الخدمة

مجـــــــــــانية

طريقة الدفع

ال يوجد

متوسط زمن إنجاز الخدمة

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

التطبيق الذكي (  )24ساعة
يومي

متطلبات تامين الخدمة

أسبوعي

شهري

سنوي
الجهات الخاصة

األفراد
المواطنون ودول الخليج /
اصحاب الهمم /المقيم  /كبار
المواطنون  /السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

دقيقه

توفير رقم شاصي المركبة

الدخول الى التطبيق الذكياستعالم حواث المركبة-ادخال رقم الشاسي

هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

نعم

ال
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أخرى
الجهات الحكومية

خدمات الحوادث المرورية
إصدار تصريح اصالح مركبة
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية
اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

الهندسة المروري

إصدار تصريح اصالح مركبة

ال يوجد

تصنيف الخدمة

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها اصدار تصريح اصالح مركبة لوقوع حادث مروري

محدودية الخدمة
الباقة
فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة

اإلدارة

نوع الخدمة

ال يوجد

G&B - G&G - G&C

رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز اسعاد المتعاملين

مجـــــــــــانية

متوسط زمن إنجاز الخدمة

ال يوجد

( )7دقائق

مركز إسعاد المتعاملين  -االحد  /الخميس من 07:30ص إلى 02:30م.
يومي

متطلبات تامين الخدمة

شهري

أسبوعي
األفراد

رخصة المركبه-تقرير الحادث المروري

-الحضور الشخصي لمركز الخدمة

تقديم الطلب مع الستندات-استالم التصريح

هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

سنوي
الجهات الخاصة

المواطنون ودول الخليج /
اصحاب الهمم /المقيم  /كبار
المواطنون  /السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

إدارة المرور والدوريات

أصحاب الهمم

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

إجرائي

ضبطي

وقوع حادث مروري للمركبة

رسوم الخدمة

طريقة الدفع

معلوماتي

اجتماعي

ال

نعم
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أخرى
الجهات الحكومية

خدمات اصدار التصاريح والشهادات المرورية

75

خدمات اصدار التصاريح والشهادات المرورية
تامين خط سير ناقلة كبيرة ذات حمولة غير عادية
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية
اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

اصدار التصاريح
والشهادات المروريه

تامين خط سير ناقلة كبيرة ذات حمولة
غير عادية

ال يوجد

تصنيف الخدمة

إجرائي

ضبطي

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

و هي خدمة يتم بموجبها استخراج تصريح او موافقة لتامين خط سير الناقالت ذات حمولة كبيرة لتامين الشوارع الخاصة باالمارة

محدودية الخدمة
الباقة
فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة

اإلدارة

معلوماتي

اجتماعي

إدارة المرور والدوريات

وجود ناقلة مرخصه ذو حجم كبير
ال يوجد

G&B - G&G

نوع الخدمة

الرجال ودول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

أصحاب الهمم

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز اسعاد المتعاملين

رسوم الخدمة

مجـــــــــــانية

طريقة الدفع

متوسط زمن إنجاز الخدمة

ال يوجد

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

مركز اسعاد المتعاملين  -من االحد الى الخميس  7:30حتى 2:30
يومي

متطلبات تأمين الخدمة

أسبوعي

شهري

األفراد
المواطنون ودول الخليج /
اصحاب الهمم /المقيم  /كبار
المواطنون  /السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

( )7دقائق

الجهات الخاصة

ال يوجد

نعم

الجهات الحكومية

رسالة من الشركة  /الجهه الحكومية
ملكية المركبة

الحضور الشخصي لمركز الخدمةتقديم الوثائق المطلوبة-استالم التصريح

هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

سنوي

أخرى

ال

76

خدمات اصدار التصاريح والشهادات المرورية
تصريح تعطيل حركة السير بحد اقصى سبعة ايام
بيانات الخدمة

البطاقة التعريفية
اسم الخدمة الرئيسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

اصدار التصاريح
والشهادات المروريه

تصريح تعطيل حركة السير بحد اقصى
سبعة ايام

ال يوجد

تصنيف الخدمة

إجرائي

ضبطي

اإلدارة العامة

إدارة العمليات الشرطية

وصف الخدمة

هي خدمة يتم يموجبها تعطيل حركة السير بسبب نصب الخيام ( العزاء ،االفراح ) او انشاء بناء او رصف الطرقات او تعديل االنارة وغيرها

محدودية الخدمة
الباقة
فئات المتعاملين
(الفئات المستفيدة)
قنوات تقديم الخدمة

قنوات تسليم الخدمة

اإلدارة

معلوماتي

اجتماعي

وجود سبب جذري يسبب عرقلة سير المركبات ويتوجب بناء علية اغالق الطريق
نوع الخدمة

اليوجد
رجال  /المواطنون ودول الخليج

المقيم

كبار المواطنين

السيدات

زائر

جهات الحكومية

شركات الخاصة

مركز خدمة المتعاملين

الموقع اإللكتروني

التطبيقات الذكية

جهاز الخدمة الذاتية

المنصات

البصريات

معهد قيادة

أكاديمية عجمان للسواقة

محطة اإلمارات شامل

مواصالت اإلمارات  -سبيد

مركز االتصال

مستشفى ثومبي

مركز اسعاد المتعاملين

مجـــــــــــانية
متوسط زمن إنجاز الخدمة

ال يوجد

ساعات تقديم الخدمة
عدد تكرار الخدمة

( )7دقائق

مركز اسعاد المتعاملين  -من االحد الى الخميس  7:30حتى 2:30
يومي

متطلبات تأمين الخدمة

شهري

أسبوعي
األفراد

المواطنون ودول الخليج /
اصحاب الهمم /المقيم  /كبار
المواطنون  /السيدات

إجراءات وخطوات
تقديم الخدمة

G&C - G&B - G&C
أصحاب الهمم

رسوم الخدمة

طريقة الدفع

إدارة المرور والدوريات

الجهات الخاصة

ملكية األرض  +تصريح البلدية

− −احضار الموافقة من دائرة البلدية والتخطيط
− −تقديم الطلب واستالم الوافقة

نعم

ال
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الجهات الحكومية

ملكية االرض او المشروع
تصريح البلدية
و في حال اغالق حارة يتم احضار شرح طريقة االغالق

− −الحضور لمركز الخدمة

هل الخدمة مرتبطة  /متكاملة مع جهات أخرى

سنوي

أخرى

الملحقات
االسئلة المتكررة

#
1

السؤال
ماهي الرسوم المستحقة على طلب كشف

الجواب
التوجد رسوم على الخدمة

المخالفات ؟

2

كيف يمكنني دفع المخالفات من خالل

التسجيل بتطبيق ( )moi & Ajman Policeواختيار خدمة

االنترنت او الهاتف الذكي؟

دفع المخالفات المرورية والدفع عن طريق البطاقة
البنكية واستالم االيصال المالي فورا

3

الغرامات المدفوعه عن طريق الهاتف الذكي

تم دفع الغرامة التي تخص رقم سيارة أخرى ،على الهاتف

لم يتم تسديدها في النظام المروري؟

الذكي يرجى التاكد من رقم المخالفة بااليصال المالي

4

كيف يمكنني االعتراض على مخالفة مرورية ؟

يمكن للعميل تقديم طلب ،من خالل الحضور لمركز

5

ماهي النقاط المروريه ؟

6

متى يتم محو النقاط المرورية ؟

7

ماهو دور مراكز الشرطة المجتمعية ومانوع

تضطلع الشرطة المجتمعية بصفة أساسية بمهام

المشاكل التي تتم التعامل معها

التفاعل مع الجاليات المختلفة ،وتعزيز ثقة الجمهور

الخدمة وتقديم طلب االعتراض
هي عدد من النقاط التي يتم تحديدها ويحمل بها
سائق المركبة المخالف مقابل بعض المخالفات المرورية
التي يرتكبها السائق ،ويتناسب عدد النقاط مع جسامة
المخالفة وتحتسب من تاريخ ارتكاب المخالفة
يتم محو النقاط المرورية التي مضى عليها سنة ولم تصل
الى الحد التراكمي للنقاط

بالشرطة وذلك عبر البرامج المجتمعية المتنوعة.

8
9

ماهي العقوبة المقررة لقيادة مركبة ثقيلة ال

غرامة مالية وقدرها ( )500تحسب حضوريا مع حجز

تتوفر فيها شروط االمن والسالمة ؟

المركبة لمدة  30يوما

متى يسمح لغير المقيمين بقيادة المركبات

ان يكون التواجد في الدولة لغير غرض االقامة.

الخفيفة والدراجات خالل فترة تواجدهم في

ان يحمل الزائر رخصة قيادة دولية سارية المفعول او

الدولة ؟

ان يكون من حاملي رخص القيادة الصادرة من الدول
المستثناه بقرار من وزير الداخلية.

10

السماح لألطفال دون سن العاشرة بالجلوس

غرامة مالية وقدرها ( )400درهم و( )4نقاط مرورية

في المقعد األمامي في المركبة لها عقوبة

وتحسب حضوري

مقدرة كاألتي؟

11

ماهي العقوبة المترتبة على تحميل المركبة

غرامة مالية وقدرها ( )200درهم وعدد ( )3نقاط مرورية

الخفيفة بصورة تشكل خطورة على الغير او

وتحسب حضوري وغيابي وحجز المركبة لمدة  7ايام

الطريق؟

12

13

ماهي العقوبة المترتبة على قيادة المركبة

الغرامة تقررها المحكمة وعدد ( )24نقاط مرورية وحجز

تحت تأثير الكحول او المخدر او مافي حكمه ؟

المركبة لمدة ( )60يوم

ماهي العقوبة المترتبة على قيــادة المركبة

غرامة مالية وقدرها ( )2000درهم وعدد ( )12نقاط مرورية

التي تشكل خطرا علــى الجمهـور ( التسابق

وحجز المركبة لمدة ( )30يوما

اهي االجراءات التي يتخذ بها حاملي رخصة

تحجز رخصة القيادة ويوقف العمل بها لمدة ستة اشهر

القيادة المؤقتة (تحت التجربة ) اذا بلغت

وال تعاد له اال بعد اجتيازة دورة في اعادة تأهيل السائقين

مخالفاته الحد التراكمي؟

في احد معاهد تعليم قيادة المركبات التي تعتمدها

على الطريق ) ؟

14

ادارة المرور .إذا تكرر بلوغ السائق للحد التراكمي خالل فترة
التجربة تلغى رخصة القيادة وال يجوز له التقدم للفحص
اال بعد مرور سنة من تاريخ الغاء الرخصة.

15

متى يتم محو النقاط المرورية ؟

يتم محو النقاط المرورية التي مضى عليها سنة ولم تصل
الى الحد التراكمي للنقاط
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الملحقات
االسئلة المتكررة

#

الجواب

السؤال

16

ماهو الحد التراكمي؟

17

ماهي النقاط المرورية؟

18

ماهي العقوبة المترتبة على قيام سائقي

غرامة مالية قدرها ( )800وعدد ( )24نقطة مرورية وحجز

الشاحنات بالتجاوز بصورة خطرة ؟

المركبة لمدة ( )60يوما

ماهي العقوبة المترتبة على سائق المركبة

غرامة مالية قدرها ( )500درهم وعدد ( )6نقاط مرورية
فقط.

هو بلوغ عدد النقاط المرورية ( )24نقطة خالل فترة زمنية
ال تتجاوز سنة.
هي عدد من النقاط التي يتم تحديدها ويحمل بها
سائق المركبة المخالف مقابل بعض المخالفات المرورية
التي يرتكبها السائق ،ويتناسب عدد النقاط مع جسامة
المخالفة وتحتسب من تاريخ ارتكاب المخالفة .

19

بعدم اعطاء األولوية للمشاه في االماكن
المخصصة لعبورهم ؟

20

ماهي العقوبة المترتبة على عدم التزام

غرامة مالية قدرها ()500درهم فقط.

سائقي المركبات بعالمات وارشادات المرور ؟

21

ماهي العقوبة المترتبة على سائق المركبة

غرامة مالية قدرها ( )500درهم فقط.

باالمتناع عن اعطاء االسم والعنوان لشرطي
المرور ؟

22

هل يحق للشخص الزائر قيادة المركبات داخل

ال يحق للشخص الزائر من غير مواطني دول مجلس

دولة اإلمارات بالرخصة المحلية الصادرة من

التعاون الخليجي قيادة المركبات داخل دولة اإلمارات إال إذا

بلده؟

كان بحوزته رخصة قيادة دولية سارية المفعول و صادرة
من البلد التي صدرت منه الرخصة المحلية التي بحوزته.

23

ماهي أهم إجراءات الفحص الدوري للمركبة؟

24

 سالمة األنوار األمامية والخلفية. سالمة اإلطارات والتأكد من ضغط الهواء. التأكد من عدم وجود تسرب لسوائل السيارة ( زيت  ،ماء). سالمة المرايا الداخلية والخارجية. فحص مســتوى ســائل تنظيف الزجاج وسالمة ماسحاتالزجاج.
 فحص العادم. فحص مستوى وصالحية الزيوت بالسيارة. فحص مستوى الماء في دارة تبريد المحرك. فحص اتزان عجلة القيادة و أجزاء التعليق والتوجيه. سالمة الهيكل الخارجي ونظافته. -التأكد من صالحية مكابح السيارة قبل السير.

ماهي االجراءات التي يتخذ بها حاملي رخصة

تحجز رخصة القيادة ويوقف العمل بها لمدة ستة اشهر

القيادة المؤقتة (تحت التجربة ) اذا بلغت

وال تعاد له اال بعد اجتيازة دورة في اعادة تأهيل السائقين

مخالفاته الحد التراكمي ؟

في احد معاهد تعليم قيادة المركبات التي تعتمدها
ادارة المرور .إذا تكرر بلوغ السائق للحد التراكمي خالل فترة
التجربة تلغى رخصة القيادة وال يجوز له التقدم للفحص
اال بعد مرور سنة من تاريخ الغاء الرخصة.

25

ماهي االجراءات التي يتخذ بها قائد المركبة

 -حجز رخصة القيادة ووقف العمل بها لمدة ثالثة اشهر

اذا بلغت مخالفاته الحد التراكمي ؟

في السابقة المرورية االولى.
 حجز رخصة القيادة وقف العمل بها لمدة سته اشهر فيالسابقة المرورية الثانية.
 حجز رخصة القيادة لمدة سنة وال تعاد الى صاحبها االبعد اجتيازة دورة تدريبية في احد معاهد السياقة التي
تعتمدها السلطة المختصة في السابقة المرورية الثالثة.
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الملحقات

االسئلة المتكررة

#

الجواب

السؤال

26

ماهو الصندوق االصفر؟

27

متى يسمح لغير المقيمين بقيادة المركبات

ان يكون التواجد في الدولة لغير غرض االقامة .

الخفيفة والدراجات خالل فترة تواجدهم في

ان يحمل الزائر رخصة قيادة دولية سارية المفعول او

الدولة ؟

ان يكون من حاملي رخص القيادة الصادرة من الدول

هو المنطقة المخططة باللون االصفر في التقاطعات
المنظمة بإشارات ضوئية

المستثناه بقرار من وزير الداخلية .

28

ماهي مدة اإلعفاء من الفحص الفني للمركبة

ثالث سنوات من تاريخ ترخيصها ألول مرة

الخفيفة الخاصة الجديدة الصنع ؟

29

ماهي العقوبة المقررة لقيادة مركبة ثقيلة ال

30

غرامة مالية وقدرها ( )500تحسب حضوريا مع حجز

تتوفر فيها شروط االمن والسالمة ؟

المركبة لمدة  30يوما

كم العمر المسموح به لفتح ملف رخصة

يجب على المتدرب بلوغ ( )17سنة و( )6أشهر لقتح ملف

قيادة ؟

الرخصة ويقوم باستالم رخصة القيادة بعد اتمامه ()18
سنة

قنوات تقديم الخدمة

#

#

اسم الجهة

اسم الجهة

1

مراكز الشرطة الشاملة

8

جهاز سهل

2

مركز اسعاد المتعاملين  /خدمات المرور

9

مركز سبيد للفحص المركبات

والترخيص

3

بوابة القيادة

10

مركز شامل للفحص المركبات

4

مركز اسعاد المتعاملين  /إدارة المنشئاة

11

اكاديمية عجمان للسواقة

العقابية واالصالحية

5

الموقع االلكتروني

12

مركز االتصال

6

تطبيق شرطة عجمان

13

مستشفى ثومبي

7

تطبيق الوزارة MOI

أماكن أجهزة سهل
 -مركز المرور وللتراخيص

 -مركز شرطه الحميديه

 -مركز سبيد لفحص المركبات

 -مركز شامل لفحص المركبات

80

للتواصل
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المحتوى

كلمة القائد العام

..................

3

كلمة مدير مركز إسعاد المتعاملين

..................

5

استراتيجية وزارة الداخلية 2017-2021

..................

6

معادلة إسعاد المتعاملين

..................

7

تصنيف المتعاملين

..................

8

آلية التعامل مع الشكاوى والمتقرحات

..................

9

رحلة المتعامل

..................

10

الباقات

..................

11

خدمات ترخيص المركبات

..................

12

إصدار رخصة مركبة

..................

13

تجديد رخصة مركبة

..................

14

إصدار رخصة مركبة (بدل تالف ،بدل فاقد)

..................

15

تعديل بيانات رخصة مركبة

..................

16

نقل رخصة مركبة

..................

17

إصدارة لوحة مركبة (رقم مملوك  -رقم غير مملوك)

..................

18

نقل لوحة األرقام من مركبة إلى أخرى

..................

19

تجديد حجز رقم مركبة ( -غير مملوك)

..................

20

إصدار لوحة مركبة  -رقم مملوك ( بدل تالف  -بدل فاقد )

..................

21

اصدار رقم تحت التجربة

..................

22

كشف بعدد المركبات

..................

23

تصريح صبغ وسمكرة بدون تغيير اللون  -بدون حادث

..................

24

فحص مركبة أو آلية

..................

25

اصدار شهادات الترخيص

..................

26

اصدار شهادات الترخيص (بدل تالف  -بدل فاقد)

..................

27

خدمات قسم ترخيص السائقين

..................

28

إصدار رخصة قيادة مركبة

..................

29

تجديد رخصة قيادة مركبة

..................

30

إلغاء رخصة قيادة مركبة

..................

31

إضافة فئه لرخصة قياده مر كبة

..................

32

الغاء فئة لرخصة قيادة مركبة

..................

33

إصدار رخصة قيادة مركبة (بدل فاقد -بدل تالف)

..................

34

تغيير بيانات رخصة قيادة مركبة

..................

35

تحديد موعد فحص قيادة مركبة ( فحص سائقين)

..................

36

تعديل موعد فحص قيادة مركبه (فحص سائقين)

..................

37
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المحتوى

استبدال رخصة قيادة مركبة صادرة عن دولة اخرى

..................

38

إصدار تصاريح بإستخدام مواقف اصحاب الهمم

..................

39

تعديل بيان التصريح بإستخدام مواقف اصحاب الهمم

..................

40

إلغاء التصريح بإستخدام مواقف اصحاب الهمم

..................

41

فتح ملف مروري

..................

42

تجديد رخصة تدريب القيادة

..................

43

اصدار رخصة تدريب القيادة ( بدل فاقد  -بدل تالف )

..................

44

إصدار تصريح مدرب قيادة مركبة

..................

45

تجديد تصريح مدرب قيادة مركبة

..................

46

إضافه فئه اصدار تصريح مدرب قيادة مركبة

..................

47

إلغاء تصريح مدرب قيادة مركبة

..................

48

..................

49

طلب تحويل المخالفات إلى رخصة القيادة

..................

50

طلب تسجيل النقاط المرورية السوداء

..................

51

طلب تخفيض النقاط المرورية السوداء

..................

52

دفع المخالفات المرورية

..................

53

االستعالم عن المخالفات المرورية والفتره المتبيقية للرخص المسحوبة .......

54

طلب فك حجز مركبة

..................

55

إصدار شهادة براءة ذمة من المخالفات المرورية

..................

56

االعتراض على مخالفة مروية

..................

57

طلب صورة لمخالفة رادار

..................

58

دفع بدل حجز  -المخالفة المرورية

..................

59

..................

60

إصدار تصاريح تنفيد أعمال الطرق

..................

61

طلب تدقيق السالمة المروريه للطرق و الجسور

..................

62

تجديد تصريح أعمال الطرق

..................

63

طلب مراجعة تصاميم أعمال الطرق و الجسور

..................

64

اصدار تصريح مرور مركبة ثقيلة

..................

65

تعديل تصريح مرور مركبة ثقيلة

..................

66

الغاء تصريح مرور مركبة ثقيلة

..................

67

تنسيق الفعاليات واإلحتفاالت مروريه

..................

68

طلب تنفيذ البرامج التوعوية

..................

69

خدمات المرور والدوريات

خدمات الهندسة المرورية
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..................

70

اإلستجابة للحوادث المرورية البسيطة

..................

71

اإلستجابة للحوادث المرورية الجسيمه

..................

72

االستعالم عن حوادث المركبات

..................

73

إصدار تصريح إصالح مركبة

..................

74

..................

75

تامين خط سير ناقلة كبيرة ذات حمولة غير عادية

..................

76

تصريح تعطيل حركة السير بحد اقصى سبعة ايام

..................

77

..................

78

االسئلة المتكررة

..................

78

قنوات تقديم الخدمة

..................

80

أماكن أجهزة سهل

..................

80

تواصل

..................

81

خدمات الحوادث المروريه

خدمات اصدار التصاريح والشهادات المروريه
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