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كلمة القائد العام

اللواء الشيخ
سلطان بن عبداهلل النعيمي

إسعاد المتعاملين في الواجهة األمامية المشرقة للشرطة
ــم  ــي تقدي ــرًا ف ــا كبي ــان اهتمام ــرطة عجم ــة لش ــادة العام ــي القي تول
ــق  ــى تحقي ــا إل ــكل جهوده ــعى ب ــن وتس ــات للمتعاملي ــل الخدم أفض
المتعامليــن  إســعاد  تعزيــز  فــي  المتمثــل  االســتراتيجي  الهــدف 
بالخدمــات المقدمــة، فعملــت علــى دعــم التحــول الذكــي للخدمــات 

مــن خــال إدراج خدماتهــا فــي تطبيــق شــرطة عجمــان الذكــي. 

كمــا طبقــت الشــرطة العديــد مــن األنظمــة والتقنيــات التــي تســاهم 
فــي تســريع وقــت تقديــم الخدمــة وتخفــض عــدد اإلجــراءات المطلوبــة 
إلنجازنهــا، ألن اســعاد المتعامليــن مــن أســمى غايــات فيجب أن نســعى 

لتحقيقهــا بمــا يعــزز تميــز األداء وجــودة العمــل الشــرطي.
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تعزيز سعادة المتعاملين
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استراتيجية
 إسعاد المتعاملين 

وتطوير الخدمات
2025-2022 

 التفاني
 في 

إسعادكم

التــــميز 
واالبتكــــــار

العدل 
والمساواة

5

خدمات بمستوى 7 نجوم 
لتعزيز جودة الحياة

الرؤيـةالرؤيـة

خدمات شرطية رقمية،
 استباقية لتعزيز مبدأ ا¢نسان أوًال

الرسالةالرسالة

Ajman Police General Headquarters

 360

 ا�عالم والعالقات العامة

إسعاد 
المتعاملين 

والعاملين

تحسين 
الكفاءة 

التشغيلية

ا¦ولوية  
للخدمات 

الرقمية

ا¦ولوية 
للخدمات 

الرقمية

 باقـات
متميزة

إستراتيجية
إسعاد المتعاملين وتطوير الخدمات 2022 - 2025
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تصنيف المتعاملين

األفراد

المؤسسات

- القطاع الحكومي.

- القطاع الخاص.

أصحاب الهمم

رجال/ المواطنون ودول الخليج

كبار المواطنون

المقيم

السيدات

الزائر
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قنوات تقديم الشكاوى والماحظات

complaints@
ajmanpolice.gov.ae

www.moi.gov.ae

MOI UAE

Ajman Police

قنوات تقديم 
الشكاوي والمالحظات

 Channels For Submitting
Complaints & Notes

+971522005919

موقع
 وزارة الداخلية
 Ministry of

Interior website

تطبيق
 وزارة الداخلية

 Ministry
 of Interior
application

تطبيق 
شرطة عجمان
 Ajman Police

application

البريد ا�لكتروني
E-mail 

واتساب
What's Up
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رحلة الشكوى

�

�

�

� �

�

اســتــالم الـشـكوى
من خالل إحدى القنوات

فرع الشكاوى
استقبال وتحليل الشكوى 

ومتابعة ا�جراءات

تحديد نوع الشكوى
فرع الشكاوى

حل الشكوى
اعتماد وإغالق الشكوى

تحويل الشكوى
إلى منسقي ا�دارات
(حرجة/ معقدة) حل الشكوى

اعتماد وإغالق الشكوى

البداية

النهاية

االتصال 
الالحق
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مراحل رحلة المتعامل في مراكز الخدمة
Ajman Police General Headquarters

مراحل رحلة المتعامل في مراكز الخدمة

المرحلة ا�ولى
- موقع شرطة عجمان ا�لكتروني. 

- تطبيق شرطة عجمان.

.(���- مركز االتصال (

المرحلة الثانية
- إحداثيات المركز واللوحات ا�رشادية.

- مواقف للمركبات.

.(�- ساعات العمل (���
- منفذ استعالم والدردشة ا�لكترونية بموقع الشرطة.

- نظام اصطفاف آلي للمتعاملين.

- قاعة االنتظار (�����) مجاني وأجهزة سهل 
وا£جهزة اللوحية والضيافة ومسجد).

- قسم انتظار (نساء / رجال).
- منفذ الخدمة صناع السعادة وموظف السعادة.

- خدمات مستعجلة للفئات الخاصة (أصحاب 
الهمم وكبار المواطنين ).

- خاصية الدفع ا�لكتروني.

المرحلة الثالثة

- إجراء الطلب وإرفاق المستندات.

- إبالغ المتعامل بحالة الخدمة عبر 
الرسائل النصية.

المرحلة الرابعة

بإنجـــاز  المتعامـــل  إعـــالم   -
الخدمة وا�جراءات الالحقة.

 – للمنتـــج  فـــوري  تســـليم   -
تسليم عبر شركة التوصيل.

المرحلة الخامسة

.(������������- موقع وزارة الداخلية (�

(�
- تطبيق وزارة الداخلية (���	�

 (�����	�
- تطبيق شرطة عجمان (����

(��������� �������������- البريد ا�كتروني (�

(����������- منصة وزارة الداخلية ل¹بتكار (�

- استطالعات الرأي.

- االتصال الالحق.

- تقييم الخدمة والمركز والموظف بمؤشر السعادة.

- سجل صوت المتعامل (مقترحات).

ى المعلومات
��الحصول عل�

��التعامل مع الشكاوى المقترحات� ��مرحلة إنجاز الخدمة�
        

لتواصل خالل سير ا�جراء   
��ا
�

�. مرحلة تقديم الخدمة

 ا�عالم والعالقات العامة

- دليل الخدمة في موقع قيادة شرطة عجمان.
- دليل الخدمة في مواقع التواصل االجتماعي.

- الدردشة الفورية في موقع شرطة عجمان.
- زيارة مراكز تقديم الخدمة.



بـاقـات
الـــــــخـــــدمـــــــــات
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باقات الخدمات

باقة نقل آمن

باقة طالب 
الثانوية

باقة 
لخدمتكم

باقة تسجيل 
المركبة الجديدية

باقة 
لخدمتكم

باقة مقطورات 
الصيادين

باقة إدارة 
ملكية المركبة

باقة رخصة 
السعادة

باقة مدربي 
السياقة

باقة فتح 
البالغات

باقة الفقدان

باقة ا�تالف

باقة إثبات 
الحالة

باقة المعثورات

باقة نقل آمن

باقات مركز 
خدمات ترخيص 
اآلليات والسائقين

باقات مركز 
خدمات إدارة مراكز 

الشرطة الشاملة

باقات مركز 
خدمات إدارة المرور 

والدوريات
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باقات مركز ترخيص اآلليات والسائقين دليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

باقة طاب الثانوية العامة

جهة تقديم الباقة
https://goo.gl/maps/umuembqQpuGv7ape7 - إدارة ترخيص االليات والسائقين -

MOI UAE تطبيق وزارة الداخلية -

وصف الباقة
هي باقة تقدم لخريجي الثانوية العامة  والتي تتضمن مجموعة من الخدمات التي يحتاجها الطلبة  

كخدمة فتح ملف مروري للحصول على رخصة القيادة  وشهادة بحث الحالة الجنائية ومنحهم بطاقة 
خصومات فزعة وخدمات مصرفية بالتعاون مع مصرف ابوظبي اإلسالمي.

خدمات الباقة

- فتح ملف مروري .
- شهادة بحث الحالة الجنائية .

- منح بطاقة )خصومات فزعة للطالب( .
- خدمات مصرفية مميزة من مصرف أبوظبي اإلسالمي .

الفئات 
المستهدفة

أصحاب الهممكبار المواطنينالمقيمرجال / مواطنون ودول الخليج

الشركات الخاصةالجهات الحكوميةزائرالسيدات

قنوات تقديم 
الباقة

التطبيقات الذكيةالموقع اإللكترونيمركز سعادة المتعاملين

الخدمات المتنقلةمركز االتصالجهات الخدمة الذاتية

- وزارة التربية والتعليم .شركاء الباقة
- مصرف ابوظبي اإلسالمي .

قنوات تقديم 
خدمات الباقة

MOI UAE تطبيق وزارة الداخلية -
- الموقع االلكتروني فزعة.

- الموقع االلكتروني لمصرف أبوظبي اإلسالمي.

متوسط إنجاز زمن 
15 دقيقةالخدمة

- فتح ملف مروري 300 درهم الرسوم المطلوبة

آلية تقديم باقة 
الخدمة

التسجيل في التطبيقات 
الذكية 

الدخول على 
الحصول على ادخال البيانات المطلوبة خدمات الباقة 

خدمات الباقة

ارتباط/ تكامل 
الخدمة مع جهة 

خارجية
النعم

فزعة

مصرف أبوظبي اإلسالمي 

باقات مركز ترخيص اآلليات والسائقين 
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باقات مركز ترخيص اآلليات والسائقين دليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

باقة لخدمتكم

- إدارة ترخيص اآلليات والسائقينجهة تقديم الباقة

وصف الباقة
هي باقة استباقية لكبار السن وأصحاب الهمم والتي يتم بموجبها  عرض وتقديم مجموعة من 

الخدمات المرتبطة من خالل الفحص الفني للمركبة وتأمينها وتجديد رخصة المركبه )الملكية( ويتم 
ذلك في مقر سكن المتعامل.

خدمات الباقة

- تجديد رخصة المركبة.
- الفحص الفني للمركبة.

- تأمين المركبة.
- دفع المخالفات.

الفئات 
المستهدفة

أصحاب الهممكبار المواطنينالمقيمرجال / مواطنون ودول الخليج

الشركات الخاصةالجهات الحكوميةزائرالسيدات

قنوات تقديم 
الباقة

التطبيقات الذكيةالموقع اإللكترونيمركز سعادة المتعاملين

الخدمات المتنقلةمركز االتصالجهات الخدمة الذاتية

- فاست لفحص وتسجيل المركبات.شركاء الباقة
- شركات التأمين.

قنوات تقديم 
- تطبيق وزارة الداخلية MOI UAEخدمات الباقة

متوسط إنجاز زمن 
15 دقيقةالخدمة

الرسوم المطلوبة
- رسوم تجديد المركبة 350 درهم
- رسوم الفحص الفني 150 درهم

- رسوم التأمين )حسب نوع المركبة ونوع التأمين(

آلية تقديم باقة 
الخدمة

االستباقية في تقديم معلومات 
الخدمة للمتعامل من خالل التواصل 

مع المتعاملين من الفئة المستهدفة 
قبل انتهاء المركبة وعرض الباقة 

ورغبته في الحصول عليها في مقر 
سكنه.

تحديد موعد 
زيارة لمقر 
المتعامل.

فحص المركبة 
تأمين المركبة 

دفع المخالفات )إن 
وجدت( 

تجديد المركبة

الحصول على 
خدمات الباقة 

وتسليم رخصة 
المركبة

ارتباط/ تكامل 
الخدمة مع جهة 

خارجية
النعم

شركات التأمين

فاست لفحص وتسجيل المركبات
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باقات مركز ترخيص اآلليات والسائقين دليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

باقة تسجيل المركبات الجديدة )وكاالت السيارات( 

جهة تقديم الباقة
- إدارة ترخيص االليات والسائقين.

- وكاالت السيارات المعتمدة في إمارة عجمان.

هي باقة تقدم من خالل وكاالت السيارات المعتمدة بحيث تقوم الوكالة بتقديم وإنجاز خدمات وصف الباقة
التسجيل وإصدار لوحة المركبة وتسليمها للمتعامل دون الحاجة لحضور المتعامل للمركز.

- إصدار رخصة مركبة جديدة.خدمات الباقة
- إصدار لوحات المركبة.

الفئات 
المستهدفة

أصحاب الهممكبار المواطنينالمقيمرجال / مواطنون ودول الخليج

الشركات الخاصةالجهات الحكوميةزائرالسيدات

قنوات تقديم 
الباقة

التطبيقات الذكيةالموقع اإللكترونيمركز سعادة المتعاملين

الخدمات المتنقلةمركز االتصالجهات الخدمة الذاتية

- فاست لفحص وتسجيل المركبات.شركاء الباقة
- وكاالت السيارات.

قنوات تقديم 
خدمات الباقة

.MOI UAE تطبيق وزارة الداخلية -
- الموقع االلكتروني لوزارة الداخلية.

متوسط إنجاز زمن 
15 دقيقة.الخدمة

الرسوم المطلوبة

400 درهم، مركبة خفيفة خصوصي.
80 درهم، لوحات عادية.

300 درهم، لوحات هوية عجمان.
500 درهم، لوحة رياضية.

آلية تقديم باقة 
الخدمة

شراء مركبة جديدة في 
احدى وكاالت السيارات.

تسجيل المركبة عن 
طريق الوكالة.

طباعة لوحات األرقام عن 
طريق مصنع األرقام.

تسليم المركبة 
مسجلة 

للمتعامل.

ارتباط/ تكامل 
الخدمة مع جهة 

خارجية
النعم

وكاالت السيارات.

فاست لفحص وتسجيل المركبات
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باقات مركز ترخيص اآلليات والسائقين دليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

باقة شهادات الترخيص 

- إدارة ترخيص اآلليات والسائقينجهة تقديم الباقة

هي باقة تمكن المتعامل من الحصول على خدمات  شهادات الترخيص عبر التطبيق الذكي والموقع وصف الباقة
االلكتروني.

خدمات الباقة

- شهادة المالك األول للمركبة.
- شهادة صحة بيانات المركبة.

- شهادة المركبة موجودة داخل الدولة.
- شهادة صحة بيانات رخصة القيادة.

الفئات 
المستهدفة

أصحاب الهممكبار المواطنينالمقيمرجال / مواطنون ودول الخليج

الشركات الخاصةالجهات الحكوميةزائرالسيدات

قنوات تقديم 
الباقة

التطبيقات الذكيةالموقع اإللكترونيمركز سعادة المتعاملين

الخدمات المتنقلةمركز االتصالجهات الخدمة الذاتية

-شركاء الباقة

قنوات تقديم 
خدمات الباقة

.MOI UAE تطبيق وزارة الداخلية -
- الموقع االلكتروني لوزارة الداخلية.

متوسط إنجاز زمن 
3 دقيقةالخدمة

100 درهمالرسوم المطلوبة

آلية تقديم باقة 
الخدمة

التسجيل في تطبيق وزارة الداخلية أو 
الموقع االلكتروني 

إدخال البيانات المطلوبة، 
دفع الرسوم المالية 

تقييم الخدمة 
استالم شهادة إلكترونية

ارتباط/ تكامل 
الخدمة مع جهة 

خارجية
النعم

شركات التأمين

فاست لفحص وتسجيل المركبات
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باقات مركز ترخيص اآلليات والسائقين دليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

باقة مقطورات الصيادين

- إدارة ترخيص اآلليات والسائقين.جهة تقديم الباقة

هي باقة تقدم من خالل خدمة فحص وتسجيل مقطورات قوارب الصيادين بالتعاون مع المتعهدين  وصف الباقة
)مركز سبيد وفاست( وجمعية الصيادين في إمارة عجمان.

- فحص المقطورة.خدمات الباقة
- تسجيل المقطورة.

الفئات 
المستهدفة

أصحاب الهممكبار المواطنينالمقيمرجال / مواطنون ودول الخليج

الشركات الخاصةالجهات الحكوميةزائرالسيدات

قنوات تقديم 
الباقة

التطبيقات الذكيةالموقع اإللكترونيمركز سعادة المتعاملين

الخدمات المتنقلةمركز االتصالجهات الخدمة الذاتية

- فاست لفحص وتسجيل المركبات.شركاء الباقة
- سبيد لفحص وتسجيل المركبات.

قنوات تقديم 
- تطبيق وزارة الداخلية MOI UAE.خدمات الباقة

متوسط إنجاز زمن 
15 دقيقة.الخدمة

رسوم الفحص الفني.الرسوم المطلوبة
رسوم تسجيل المقطورة.

آلية تقديم باقة 
الخدمة

االستباقية في استخراج 
ببيانات المقطورات المنتهيه 

والتوصل مع أصحابها 
لعرض الباقة وخدماتها.

االنتقال الى مقر 
جمعية الصيادين 
لفحص المقطورة.

ارسال رابط رسوم 
الفحص برسالة نصية.

تجديد المقطورة 
عن طريق تطبيق 

وزارة الداخلية.

ارتباط/ تكامل 
الخدمة مع جهة 

خارجية
النعم

فاست لفحص وتسجيل المركبات.

سبيد لفحص وتسجيل المركبات.
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باقات مركز ترخيص اآلليات والسائقين دليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

باقة إدارة ملكية المركبة

- إدارة ترخيص اآلليات والسائقينجهة تقديم الباقة

هي باقة تستهدف كافة المتعاملين للحصول على خدمات تسجيل المركبات والخدمات المرتبطة عن وصف الباقة
طريق الموقع االلكتروني او التطبيق الذكي.

خدمات الباقة

- إصدار ملكية مركبة.
- تجديد ملكية المركبة.

- ملكية مفقودة للمركبة.
- ملكية تالفة للمركبة.

- نقل ملكية مركبة.

الفئات 
المستهدفة

أصحاب الهممكبار المواطنينالمقيمرجال / مواطنون ودول الخليج

الشركات الخاصةالجهات الحكوميةزائرالسيدات

قنوات تقديم 
الباقة

التطبيقات الذكيةالموقع اإللكترونيمركز سعادة المتعاملين

الخدمات المتنقلةمركز االتصالجهات الخدمة الذاتية

- فاست لفحص وتسجيل المركبات.شركاء الباقة
- شركات التأمين.

قنوات تقديم 
خدمات الباقة

.MOI UAE تطبيق وزارة الداخلية -
- الموقع االلكتروني لوزارة الداخلية.

متوسط إنجاز زمن 
15 دقيقة.الخدمة

الرسوم المطلوبة

400 درهم، إصدار ملكية مركبة.
350 درهم، تجديد ملكية مركبة.

300 درهم، ملكية مفقودة للمركبة.
300 درهم، ملكية تالفة  للمركبة.

400 درهم، نقل ملكية مركبة.

آلية تقديم باقة 
الخدمة

التسجيل في التطبيق 
الذكي او الموقع 

االلكتروني لوزارة الداخلية 

اختيار الخدمات من باقة 
خدمات المركبات في 

التطبيق الذكي 
الحصول على دفع الرسوم 

الخدمة المحددة 

ارتباط/ تكامل 
الخدمة مع جهة 

خارجية
النعم

شركات التأمين

فاست لفحص وتسجيل المركبات
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باقات مركز ترخيص اآلليات والسائقين دليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

باقة رخصة السعادة

- إدارة ترخيص اآلليات والسائقين.جهة تقديم الباقة

هي باقة تستهدف كافة المتعاملين للحصول على خدمات ترخيص السائقين  والخدمات المرتبطة بها  وصف الباقة
عن طريق الموقع االلكتروني او التطبيق الذكي.

خدمات الباقة

- فتح ملف مروري.
- فحص النظر.

- التدريب النظري.
- إصدار موعد فحص.
- تغيير موعد فحص .

- رخصة قيادة جديدة .

الفئات 
المستهدفة

أصحاب الهممكبار المواطنينالمقيمرجال / مواطنون ودول الخليج

الشركات الخاصةالجهات الحكوميةزائرالسيدات

قنوات تقديم 
الباقة

التطبيقات الذكيةالموقع اإللكترونيمركز سعادة المتعاملين

الخدمات المتنقلةمركز االتصالجهات الخدمة الذاتية

- أكاديمية عجمان لتعليم السياقة.شركاء الباقة
- مستشفى ثومبي لفحص النظر .

قنوات تقديم 
- تطبيق وزارة الداخلية MOI UAE.خدمات الباقة

متوسط إنجاز زمن 
15 دقيقة.الخدمة

الرسوم المطلوبة

300 درهم،  فتح ملف مروري.

100 درهم، فحص النظر.
التدريب النظري:

     - 1501.5 درهم، مركبة خفيفة.

    - 1370.25 درهم، دراجة نارية.

    - 1165.5 درهم، جميع الفئات الثقيلة.

300 درهم، تغيير موعد.

100 درهم، تأجيل موعد.

100/300 درهم، رخصة قيادة جديدة.

آلية تقديم باقة 
الخدمة

التسجيل في التطبيق 
الذكي او الموقع االلكتروني 

لوزارة الداخلية.

اختيار الخدمات 
من باقة خدمات 

ترخيص السائقين 
في التطبيق الذكي.

الحصول على دفع الرسوم.
الخدمة المحددة.

ارتباط/ تكامل 
الخدمة مع جهة 

خارجية
النعم

أكاديمية عجمان لتعليم السياقة )التدريب النظري(

مستشفى ثومبي لفحص النظر.
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باقات مركز ترخيص اآلليات والسائقين دليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

باقة مدربي السياقة

- إدارة ترخيص اآلليات والسائقينجهة تقديم الباقة

هي باقة تستهدف مدربي السياقة  للحصول على خدمات المدربين  والخدمات المرتبطة بها عن طريق وصف الباقة
الموقع االلكتروني او التطبيق الذكي.

خدمات الباقة

- فتح ملف مدرب.
- تقريب موعد فحص مدرب.
- تجديد موعد فحص مدرب.
- تحضير موعد فحص مدرب.

- إصدار تصريح مدرب.
- تجديد تصريح مدرب.

الفئات 
المستهدفة

أصحاب الهممكبار المواطنينالمقيمرجال / مواطنون ودول الخليج

الشركات الخاصةالجهات الحكوميةزائرالسيدات

قنوات تقديم 
الباقة

التطبيقات الذكيةالموقع اإللكترونيمركز سعادة المتعاملين

الخدمات المتنقلةمركز االتصالجهات الخدمة الذاتية

- معاهد ومدارس تعليم السياقه.شركاء الباقة
- مستشفى ثومبي لفحص النظر.

قنوات تقديم 
خدمات الباقة

.MOI UAE تطبيق وزارة الداخلية -
- مركز الخدمة.

متوسط إنجاز زمن 
15 دقيقةالخدمة

الرسوم المطلوبة

200 درهم، فتح ملف.
300 درهم، تقريب موعد فحص مدرب.
200 درهم، تحضير موعد فحص مدرب.

400 درهم،  إصدار تصريح مدرب.
400 درهم،  تجديد تصريح مدرب.

آلية تقديم باقة 
الخدمة

التسجيل في التطبيق 
الذكي او الموقع 

االلكتروني لوزارة الداخلية 
أو زيارة مركز الخدمة 

اختيار الخدمات من باقة 
خدمات مدربي السياقة في 

التطبيق الذكي 
دفع الرسوم 

تجديد تصريح 
مدرب 400 درهم 

ارتباط/ تكامل 
الخدمة مع جهة 

خارجية
النعم

معاهد ومدارس تعليم السياقه.

مستشفى ثومبي لفحص النظر.
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باقات مركز خدمات إدارة مراكز الشرطة الشاملةدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

باقات مركز خدمات إدارة مراكز الشرطة الشاملة

باقة فتح الباغات

- االدارة العامة للعمليات الشرطية - إدارة مراكز الشرطة الشاملةجهة تقديم الباقة

هي باقة يتم بموجبها فتح بالغ جنائي لصالح المبلغ واستكمال الخدمات التكميلية للبالغ أو بالغ آخر.وصف الباقة

خدمات الباقة

- خدمة فتح البالغات )مالية، جنائية، مرورية(.
- خدمة اضافة قيد في البالغات )مالية، جنائية، مرورية(. 

- خدمة االستعالم عن سير البالغ  )مالية، جنائية، مرورية(.
- خدمة الكفالة في البالغات  )مالية، جنائية، مرورية(.

- خدمة التنازل عن البالغات  )مالية، جنائية، مرورية(.

الفئات 
المستهدفة

أصحاب الهممكبار المواطنينالمقيمرجال / مواطنون ودول الخليج

الشركات الخاصةالجهات الحكوميةزائرالسيدات

قنوات تقديم 
الباقة

التطبيقات الذكيةالموقع اإللكترونيمركز سعادة المتعاملين

الخدمات المتنقلةمركز االتصالجهاز الخدمة الذاتية

ال يوجدشركاء الباقة

قنوات تقديم 
خدمات الباقة

- مركز سعادة المتعاملين.
- الموقع االلكتروني.
- التطبيقات الذكية.

- الخدمة المتنقلة.

متوسط إنجاز زمن 
الخدمة

30 دقيقة لخدمة فتح البالغات.
10 دقائق لخدمة إضافة القيد وخدمة التنازل عن البالغ.

ال توجد رسوم للخدمةالرسوم المطلوبة

آلية تقديم باقة 
الخدمة

خدمة فتح 
الباغات

)مالية، جنائية، مرورية(

الباغات )مالية، جنائية(
.MOI تقديم الطلب عبر تطبيق وزارة الداخلية -

- إرفاق جميع الوثائق المطلوبة.
- تعبئة تفاصيل اإلفادة.

- فتح بالغ رسمي.
- التعميم على المتهم.

- إحالة البالغ مع المتهم الى النيابة العامة.

الباغات )مرورية(
- الحضور الشخصي.

- إبراز جميع الوثائق المطلوبة، 
فتح بالغ رسمي.

- استكمال جميع اإلجراءات 
القانونية.

- إحالة البالغ إلى نيابة المرور.

خدمة اضافة قيد 
في الباغات

)مالية، جنائية، مرورية(

.Ajman police الحضور لمركز الخدمة أو عن طريق التطلبيق الذكي -
-  إبراز جميع الوثائق المطلوبة.

- إضافة قيد في البالغ.

خدمة االستعام 
عن سير الباغ  

)مالية، جنائية، مرورية(

.Ajman police الحضور لمركز الخدمة أو عن طريق التطلبيق الذكي -
-  إبراز جميع الوثائق المطلوبة.

- الحصول على المعلومات المطلوبة.

 خدمة الكفالة 
في الباغات  

)مالية، جنائية، مرورية(

.Ajman police الحضور لمركز الخدمة أو عن طريق التطلبيق الذكي -
-  إبراز جميع الوثائق المطلوبة.

- الحصول على الموافقة أو الرفض.

خدمة التنازل عن 
الباغات

)مالية، جنائية، مرورية(

.Ajman police الحضور لمركز الخدمة أو عن طريق التطلبيق الذكي -
-  إبراز جميع الوثائق المطلوبة.

- التنازل عن البالغ.

ارتباط/ تكامل 
الخدمة مع جهة 

خارجية
النعم

النيابة العامة

نيابة المرور



26

باقات مركز خدمات إدارة مراكز الشرطة الشاملةدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

باقة فتح باغات الفقدان

- االدارة العامة للعمليات الشرطية - إدارة مراكز الشرطة الشاملةجهة تقديم الباقة

هي باقة تقدم للمبلغ بموجب فتح بالغ لحالة فقدان ممتلكات شخصية أو وثائق تخص المبلغ مع إصدار وصف الباقة
شهادة لمن يهمه األمر للوثائق المفقودة.

- فتح بالغات الفقدان.خدمات الباقة
- شهادة لمن يهمة االمر للوثائق المفقودة.

الفئات 
المستهدفة

أصحاب الهممكبار المواطنينالمقيمرجال / مواطنون ودول الخليج

الشركات الخاصةالجهات الحكوميةزائرالسيدات

قنوات تقديم 
الباقة

التطبيقات الذكيةالموقع اإللكترونيمركز سعادة المتعاملين

الخدمات المتنقلةمركز االتصالجهاز الخدمة الذاتية

ال يوجدشركاء الباقة

قنوات تقديم 
خدمات الباقة

- مركز سعادة المتعاملين.
- الموقع االلكتروني.
- التطبيقات الذكية.

- جهاز الخدمة الذاتية.
- الخدمة المتنقلة.

متوسط إنجاز زمن 
5-10 دقائق.الخدمة

50 درهم لشهادة لمن يهمه األمر للوثائق المفقودة. الرسوم المطلوبة

آلية تقديم باقة 
الخدمة

.MOI حضور شخصي/ تطبيق شرطة عجمان أو تطبيق وزارة الداخلية -
- إبراز جميع الوثائق المطلوبة فتح بالغ فقدان.

- فتح بالغ فقدان.
- التعميم على المفقودات.

- تسطير شهادة لمن يهمة األمر.
- دفع الرسوم.

- الحصول على الشهادة.

ارتباط/ تكامل 
الخدمة مع جهة 

خارجية
النعم
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باقات مركز خدمات إدارة مراكز الشرطة الشاملةدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

باقة فتح باغات اإلتاف

- اإلدارة العامة للعمليات الشرطية - إدارة مراكز الشرطة الشاملةجهة تقديم الباقة

تعنى هذه الباقة بتدوين إثبات حالة إلتالف ممتلكات خاصة للمبلغ مع إصدار شهادة موجهة إلى من وصف الباقة
يهمه األمر في إثبات حالة عن واقعة ما.

- خدمة فتح بالغ اإلتالف.خدمات الباقة
- إصدار شهادة لمن يهمه األمر لإلتالف.

الفئات 
المستهدفة

أصحاب الهممكبار المواطنينالمقيمرجال / مواطنون ودول الخليج

الشركات الخاصةالجهات الحكوميةزائرالسيدات

قنوات تقديم 
الباقة

التطبيقات الذكيةالموقع اإللكترونيمركز سعادة المتعاملين

الخدمات المتنقلةمركز االتصالجهاز الخدمة الذاتية

ال يوجدشركاء الباقة

قنوات تقديم 
خدمات الباقة

- مركز سعادة المتعاملين.
- الموقع االلكتروني.
- التطبيقات الذكية.

- جهاز الخدمة الذاتية.
- الخدمة المتنقلة.

متوسط إنجاز زمن 
5 دقائق.الخدمة

50 درهم لشهادة لمن يهمه األمر لإلتالف. الرسوم المطلوبة

آلية تقديم باقة 
الخدمة

- حضور شخصي/ تطبيق شرطة عجمان.
- إبراز جميع الوثائق المطلوبة/ إرفاق المستندات.

- إدراج تفاصيل الطلب.
- دفع الرسوم.

-  إصدار شهادة لمن يهمه األمر .

ارتباط/ تكامل 
الخدمة مع جهة 

خارجية
النعم
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باقات مركز خدمات إدارة مراكز الشرطة الشاملةدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

باقة إثبات الحالة

- اإلدارة العامة للعمليات الشرطية - إدارة مراكز الشرطة الشاملةجهة تقديم الباقة

تعنى هذه الباقة بقيد إثبات حالة معينة للمبلغ في األحوال يستند إليها في نزاع قانوني مع المشكو وصف الباقة
بحقة أو إلثبات حالة واقعة معينة مع استكمال إجراء إصدار شهادة إثبات الحالة .

- خدمة فتح بالغ إثبات حالة.خدمات الباقة
- إصدار شهادة لمن يهمه األمر إلثبات حالة.

الفئات 
المستهدفة

أصحاب الهممكبار المواطنينالمقيمرجال / مواطنون ودول الخليج

الشركات الخاصةالجهات الحكوميةزائرالسيدات

قنوات تقديم 
الباقة

التطبيقات الذكيةالموقع اإللكترونيمركز سعادة المتعاملين

الخدمات المتنقلةمركز االتصالجهاز الخدمة الذاتية

ال يوجدشركاء الباقة

قنوات تقديم 
خدمات الباقة

- مركز سعادة المتعاملين.
- الموقع االلكتروني.
- التطبيقات الذكية.

- جهاز الخدمة الذاتية.
- الخدمة المتنقلة.

متوسط إنجاز زمن 
30 دقيقةالخدمة

50 درهم لشهادة لمن يهمه األمر إلثبات حالة. الرسوم المطلوبة

آلية تقديم باقة 
الخدمة

.MOI حضور شخصي إلى المركز/ تطبيق وزارة الداخلية -
- انتقال الموظف إلى موقع البالغ  أو عن طريق الصور المرفقة في البالغ عبر التطبيق الذكي لبيان الحالة.

-  التدوين في نظام البالغات المحلي والجنائي الموحد.
- إصدار الشهادة من خالل تطبيق شرطة عجمان عند الطلب )شهادة لمن يهمه األمر اثبات حالة(.

ارتباط/ تكامل 
الخدمة مع جهة 

خارجية
النعم

المحكمة الشرعية.

الهيئة االتحادية للكهرباء والماء.
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باقات مركز خدمات إدارة مراكز الشرطة الشاملةدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

باقة المعثورات

- اإلدارة العامة للعمليات الشرطية - إدارة مراكز الشرطة الشاملةجهة تقديم الباقة

هي باقة تقدم لفتح بالغ إثبات حالة مع تسليم جميع المعثورات التي يتم العثور عليها وتسليمها وصف الباقة
ألصحابها.

- خدمة فتح بالغ إثبات حالة.خدمات الباقة
- خدمة تسليم واستالم المعثورات.

الفئات 
المستهدفة

أصحاب الهممكبار المواطنينالمقيمرجال / مواطنون ودول الخليج

الشركات الخاصةالجهات الحكوميةزائرالسيدات

قنوات تقديم 
الباقة

التطبيقات الذكيةالموقع اإللكترونيمركز سعادة المتعاملين

الخدمات المتنقلةمركز االتصالجهاز الخدمة الذاتية

ال يوجدشركاء الباقة

قنوات تقديم 
خدمات الباقة

- مركز سعادة المتعاملين )لخدمة تسليم واستالم المعثورات(.
- الموقع االلكتروني )لخدمة فتح بالغ إثبات الحالة(.

- التطبيقات الذكية )لخدمة فتح بالغ إثبات الحالة(
- الخدمة المتنقلة.

متوسط إنجاز زمن 
5 دقائق.الخدمة

ال توجد رسوم.الرسوم المطلوبة

آلية تقديم باقة 
الخدمة

- حضور شخصي إلى المركز/ تطبيق وزارة الداخلية MOI.خدمة فتح بالغ اثبات حالة 
- انتقال الموظف إلى موقع البالغ  أو عن طريق الصور المرفقة 

في البالغ عبر التطبيق الذكي لبيان الحالة.
-  التدوين في نظام البالغات المحلي والجنائي الموحد.

- إصدار الشهادة من خالل تطبيق شرطة عجمان عند الطلب 
)شهادة لمن يهمه األمر اثبات حالة(.

- الحضور الشخصي.خدمة تسليم واستالم المعثورات
- إبراز جميع الوثائق المطلوبة.

-  فتح بالغ رسمي و إدراج المعثورات.
-االتصال بصاحب العالقة.

- تسليم المعثورات

ارتباط/ تكامل 
الخدمة مع جهة 

خارجية
النعم

المحكمة الشرعية.

الهيئة االتحادية للكهرباء والماء.

لجنة المنازعات.
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باقات مركز خدمات إدارة المرور والدورياتدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

باقة نقل آمن

إدارة المرور والدورياتجهة تقديم الباقة

وصف الباقة

هي باقة تتكون من خدمتين.
الخدمة األولى: خدمة إصدار تصريح مرور مركبة ثقيلة )يتم منح التصريح للمركبات الثقيلة بناء على طلب 

رسمي يصدر بشكل ذكي(
الخدمة الثانية: خدمة تأمين خط سير مركبة ثقيلة  )يتم منح التصريح لتأمين خط سير المركبات الثقيلة 
ذات الحموالت الغير اعتيادية بناء على طلب رسمي يصدر بشكل ذكي( حيث يتم تقديم الخدمتين في 

باقة واحدة ذكية ويكون للمتعامل الخيار باالستفادة منها كباقة أو طلب خدمة دون األخرى.

- خدمة إصدار تصريح مرور مركبة ثقيلة.خدمات الباقة
- خدمة تأمين خط سير مركبة ثقيلة.

الفئات 
المستهدفة

أصحاب الهممكبار المواطنينالمقيمرجال / مواطنون ودول الخليج

الشركات الخاصةالجهات الحكوميةزائرالسيدات

قنوات تقديم 
الباقة

التطبيقات الذكيةالموقع اإللكترونيمركز سعادة المتعاملين

الخدمات المتنقلةمركز االتصالجهاز الخدمة الذاتية

ال يوجدشركاء الباقة

قنوات تقديم 
التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة عجمان خدمات الباقة

متوسط إنجاز زمن 
دقيقة واحدةالخدمة

بدون رسومالرسوم المطلوبة

آلية تقديم باقة 
الخدمة

- إرفاق بيانات المركبة الثقيلة.
- إرفاق بيانات المسار الطلوب لسير المركبة الثقيلة.
- وصول الطلب )الموافقة(: للحصول على الخدمة.

- وصول الطلب )الرفض(: تلقي إشعار  بالسبب واإلجراءات التصحيحية.

ارتباط/ تكامل 
الخدمة مع جهة 

خارجية
النعم

باقات مركز خدمات إدارة المرور والدوريات



المحتويات
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المحتويات
الصفحةالخدمات

39خدمات إدارة مراكز الشرطة

40فتح البالغات الجنائية

41فتح بالغات الشيكات

42فتح البالغات المرورية

43إضافة قيد في بالغ )جنائي، مالي، مروري(

44التنازل عن بالغ )جنائي، مالي، مروري(

45طلب كفالة في بالغ )جنائي، مالي، مروري(

46خدمة االستعالم عن سير البالغ )جنائي، مالي، مروري(

47تسليم واستالم المعثورات

48فتح بالغ الثبات الحالة

51شهادة لمن يهمه األمر للوثائق المفقودة

53خدمات إدارة التحريات والبحث الجنائي

54شهادة حسن سيرة وسلوك

55تصريح نقل الجثث

56تصريح دفن الجثث

57تصريح أمني ألعمال الصيانة للمنشآت الهامة المرتبطة بنظام اإلنذار

58خدمة لست وحدك

59إصدار تصريح بفتح األماكن السكنية والتجارية المغلقة والخزائن

61خدمة شارك مع األمن

63خدمات إدارة ترخيص اآلليات والسائقين

65إصدار شهادة لمن يهمه األمر

66شهادة المالك األول للمركبة

67شهادة صحة بيانات المركبة

68شهادة المركبة موجودة داخل الدولة
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الصفحةالخدمات

69إصدار تصاريح استخدام مواقف أصحاب الهمم

70إلغاء تصاريح استخدام مواقف أصحاب الهمم

71تعديل بيان تصاريح استخدام مواقف أصحاب الهمم

72إصدار ملكية مركبة

73تجديد ملكية مركبة

74تغيير بيان في بطاقة ملكية المركبة

75نقل ملكية مركبة

76إصدار ملكية مركبة )بدل تالف - بدل فاقد(

77حجز رقم مركبة

78تجديد حجز رقم مركبة

79تغيير رقم مركبة

80لوحة مركبة )بدل فاقد - بدل تالف(

81إصدار شهادة تسفير سياحي

82إصدار شهادة تحويل داخل الدولة

83إصدار شهادة تصدير خارج الدولة

84الفحص الفني للمركبات

85إعادة الفحص الفني للمركبات

86تصريح صبغ وسمكرة - بدون حادث

87إصدار تصريح بوضع ملصق إعالني للمركبة

88إصدار شهادة حيازة مركبة

89شهادة شطب حيازة مركبة

90تمليك رقم

91التنازل عن رقم

92إصدار رقم تحت التجربة
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الصفحةالخدمات

93إصدار رخصة قيادة مركبة

94تجديد رخصة قيادة مركبة

95إصدار رخصة قيادة مركبة )بدل فاقد -بدل تالف(

96إلغاء رخصة قيادة مركبة

97إضافة فئة أخرى لرخصة قيادة مركبة

98تعديل بيانات رخصة قيادة مركبة

99تحويل ملف رخصة قيادة مركبة من إماره إلى أخرى

100إلغاء فئة رخصة قيادة مركبة

101استبدال رخصة قيادة مركبة صادرة عن دولة أخرى

102شهادة صحة بيانات الرخصة

103فتح ملف مروري - ذات اولوية

104تحويل ملف متدرب قيادة مركبة من إمارة إلى أخرى

105تعديل موعد فحص )موعد استثنائي(

106تغيير موعد فحص السائقين )تقريب + تأجيل موعد(

107تحضير موعد فحص متدرب

108إصدار تصريح تعلم قيادة مركبة

109تجديد رخصة تدريب القيادة )تصريح متدرب(

110بدل فاقد/ تالف رخصة تدريب القيادة )تصريح متدرب(

111فتح ملف مدرب قيادة مركبة

112تجديد تصريح مدرب قيادة مركبة

113إصدار تصريح مدرب تعليم قيادة مركبة

114بدل فاقد / تالف تصريح تعليم قيادة مركبه )مدرب سياقة(

115إلغاء تصريح مدرب قيادة مركبة

116تقريب موعد فحص مدرب

117تجديد موعد فحص مدرب
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الصفحةالخدمات

118تحضير موعد فحص مدرب

119خدمات إدارة المرور والدوريات

121دفع المخالفات المرورية

122إصدار شهادة براءة ذمة

123إصدار شهادة فك حجز مركبة

124طلب تحويل المخالفات إلى رخصة القيادة

125دفع بدل مدة حجز المركبات

126طلب تسجيل النقاط المرورية السوداء

127االعتراض على المخالفات المرورية

128االستجابة للحوادث المرورية الجسيمة

129إصدار تقرير معاينة حادث مروري بسيط

130طلب شهادة طبق األصل عن مخطط حادث مروري

131إصدار شهادة بدل فاقد عن تقرير حادث مروري

132إصدار تقرير حادث ضد مجهول

133إصدار تقرير بحث الحالة المرورية للسائقين

134تصريح تعطيل حركة السير

135إصدار تصريح مرور مركبة ثقيلة

136تأمين خط سير مركبة ثقيلة

137خدمات إدارة المؤسسة العقابية واإلصاحية

139إصدار شهادة لمن يهمه األمر للنزالء

140تحويل األموال للنزالء في المنشآت العقابية واإلصالحية

141تنظيم الزيارات بأنواعها لذوي النزالء والمحامين والسفارات

142خدمة الزيارة عن بعد
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الصفحةالخدمات

143خدمات الشرطة المجتمعية

145خدمة إكرام الراحلين

146المشاركة بالفعاليات المجتمعية

147خدمات مركز الدعم االجتماعي

149استقبال الحاالت االجتماعية

150المحاضرات التوعوية المقدمة لألسرة والطفل

151طلب معالجة المشاكل الطالبية

152تقديم الدعم النفسي لضحايا الجريمة

153معهد تدريب الشرطة

155تدريب شرطة المستقبل

157خدمات إدارة الموارد البشرية

159التدريب العملي لطالب الجامعات

161خدمات إدارة العمليات

163الرد على استفسارات المتعاملين )مركز االتصال 901(

)SOS( 164خدمة الطوارئ االستغاثة

165األسئلة الشائعة

167األسئلة الشائعة في إدارة مراكز الشرطة الشاملة

169األسئلة الشائعة في إدارة ترخيص اآلليات والسائقين

172األسئلة الشائعة في إدارة المرور والدوريات
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خدمات إدارة مراكز 
الشرطة الشاملة

- الباغات األمنية.
- الشهادات األمنية.
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خدمات إدارة مراكز الشرطة الشاملةدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

فتح الباغات الجنائية

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- فتح الباغات الجنائية الباغات األمنية

إدارة مراكز الشرطة الشاملة اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها فتح باغ جنائي لصالح المبلغ وصف الخدمة

تقدم الخدمة لصاحب العاقة شخصي أو من يمثله قانوني )محدودية الخدمة(

G2B - G2C - G2G النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- مركز اسعاد المتعاملين
- التسليم االلكتروني قنوات تسليم الخدمة

30 دقيقة   متوسط زمن إنجاز الخدمة

مجانية )ال توجد رسوم( رسوم الخدمة

ال يوجد طريقة الدفع على مدار 24 ساعه طوال أيام األسبوع ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

- بطاقــة الهويــة اإلماراتيــة أو 
جــواز الســفر.

حــال  فــي  رســميه  وكالــة   -
المبلــغ. عــن  وكيــل  حضــور 

- األدلــة واإلثباتــات المطلوبــة 
إن وجــدت.

- بطاقة الهوية اإلماراتية أو جواز السفر.
- وكالة رسميه في حال حضور وكيل عن المبلغ.

ــة رســميه فــي حــال حضــور منــدوب للجهــة  - وكال
المؤسســية.

المفعــول  ســارية  التجاريــة  الرخصــة  مــن  صــورة   -
الخاصــة. للشــركات 

- األدلة واإلثباتات المطلوبة إن وجدت.

- بطاقة الهوية اإلماراتية أو جواز السفر.
ــة رســميه فــي حــال حضــور وكيــل  - وكال

عــن المبلــغ.
- وكالــة رســميه فــي حــال حضــور منــدوب 

للجهــة أو المؤسســة.
- األدلة واإلثباتات المطلوبة إن وجدت.

الوثائق المطلوبة

- تقديم الطلب عن طريق الحضور الشخصي.
- إرفاق الوثائق المطلوبة.

- فتح باغ رسمي.
- التعميم على المتهم.

- إحالة الباغ مع المتهم الى النيابة العام.

.MOI تقديم الطلب عن طريق تطبيق وزارة الداخلية -
- إرفاق الوثائق جميع الوثائق المطلوبة.

- تعبئة تفاصيل إفادة.
- فتح باغ رسمي.

- التعميم على المتهم.
- إحالة الباغ مع المتهم إلى النيابة العام.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

وزارة العدل )النيابة العامة(بجهات أخرى
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خدمات إدارة مراكز الشرطة الشاملةدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

فتح باغات الشيكات

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- فتح باغات الشيكات الباغات األمنية

إدارة مراكز الشرطة الشاملة اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها فتح باغ لصالح المبلغ المستفيد من إصدار أمر للبنك بعدم صرف الشيك، إقفال 
الحساب، تزوير الشيكات واستعمالها، توقيعه بصوره تمنع من صرفه. وصف الخدمة

تقدم الخدمة لصاحب العاقة شخصيًا أو من يمثله قانونيًا. )محدودية الخدمة(

G2B - G2C - G2G النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

مركز اسعاد المتعاملين قنوات تسليم الخدمة

6 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

مجانية )ال توجد رسوم( رسوم الخدمة

ال يوجد طريقة الدفع على مدار 24 ساعه طوال أيام األسبوع ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

- بطاقــة الهويــة اإلماراتيــة أو 
جــواز الســفر.

حــال  فــي  رســميه  وكالــة   -
المبلــغ. عــن  وكيــل  حضــور 

- األدلة واإلثباتات إن وجدت.

- بطاقة الهوية اإلماراتية أو جواز السفر.
- وكالة رسميه في حال حضور وكيل عن المبلغ.

ــة رســميه فــي حــال حضــور منــدوب للجهــة  - وكال
المؤسســية.

المفعــول  ســارية  التجاريــة  الرخصــة  مــن  صــورة   -
الخاصــة. للشــركات 

- األدلة واإلثباتات إن وجدت.

- بطاقة الهوية اإلماراتية أو جواز السفر.
ــة رســميه فــي حــال حضــور وكيــل  - وكال

عــن المبلــغ.
- وكالــة رســميه فــي حــال حضــور منــدوب 

للجهــة أو المؤسســة.
- األدلة واإلثباتات المطلوبة إن وجدت.

الوثائق المطلوبة

- إرفاق الوثائق المطلوبة.
- فتح باغ رسمي.

- إحالة الباغ مع المتهم الى النيابة العام.

- تقديم الطلب.
- تعبئة تفاصيل إفادة.

- التعميم على المتهم.
اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

وزارة العدل )النيابة العامة(بجهات أخرى
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فتح الباغات المرورية

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- فتح الباغات المرورية الباغات األمنية

إدارة مراكز الشرطة الشاملة اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها فتح باغ مروري بعد وقوع حادث مروري أو ارتكاب إحدى جرائم السير. وصف الخدمة

تقدم الخدمة لصاحب العاقة شخصيًا أو من يمثله قانونيًا. )محدودية الخدمة(

G2B - G2C - G2G النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

مركز اسعاد المتعاملين قنوات تسليم الخدمة

30 دقيقة   متوسط زمن إنجاز الخدمة

مجانية )ال توجد رسوم( رسوم الخدمة

ال يوجد طريقة الدفع على مدار 24 ساعه طوال أيام األسبوع ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

- بطاقــة الهويــة اإلماراتيــة أو 
جــواز الســفر.

حــال  فــي  رســميه  وكالــة   -
المبلــغ. عــن  وكيــل  حضــور 

- األدلة واإلثباتات إن وجدت.

- بطاقــة الهويــة اإلماراتيــة أو جــواز الســفر، أو رخصــة 
القيــادة وملكيــة المركبــة

- وكالــة رســميه فــي حــال حضــور وكيــل عــن الجهــة 
أو المؤسســة.

المفعــول  ســارية  التجاريــة  الرخصــة  مــن  صــورة   -
الخاصــة. للشــركات 

- األدلة واإلثباتات إن وجدت.

- بطاقــة الهويــة اإلماراتيــة أو جــواز الســفر، 
أو رخصــة القيــادة وملكيــة المركبة

ــة رســميه فــي حــال حضــور وكيــل  - وكال
ــة. ــة أو المؤسس ــن الجه ع

- األدلة واإلثباتات المطلوبة إن وجدت.

الوثائق المطلوبة

- الحضور الشخصي.
- إبراز جميع الوثائق المطلوبة.

- فتح باغ رسمي.
- استكمال جميع االجراءات القانونية.

- إحالة الباغ إلى نيابة المرور.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

نيابة المروربجهات أخرى
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إضافة قيد في باغ )جنائي، مالي، مروري(

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

إضافة قيد في باغ 
)جنائي، مالي، مروري( فتح الباغات المرورية الباغات األمنية

إدارة مراكز الشرطة الشاملة اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها إضافة قيد في الباغات الجنائية أو المرورية أو المالية أو إجراء ألحد أطراف الباغ. وصف الخدمة

تقدم الخدمة لصاحب العاقة شخصيا أو من يمثله قانونيًا. )محدودية الخدمة(

G2B - G2C - G2G النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

مركز اسعاد المتعاملين قنوات تسليم الخدمة

10 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

مجانية )ال توجد رسوم( رسوم الخدمة

ال يوجد طريقة الدفع على مدار 24 ساعه طوال أيام األسبوع ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

- بطاقــة الهويــة اإلماراتيــة أو 
جــواز الســفر.

حــال  فــي  رســميه  وكالــة   -
المبلــغ. عــن  وكيــل  حضــور 

- األدلة واإلثباتات إن وجدت.

- بطاقة الهوية اإلماراتية أو جواز السفر.
- وكالــة رســميه فــي حــال حضــور وكيــل عــن الجهــة 

أو المؤسســة.
المفعــول  ســارية  التجاريــة  الرخصــة  مــن  صــورة   -

الخاصــة. للشــركات 
- األدلة واإلثباتات إن وجدت.

- بطاقة الهوية اإلماراتية أو جواز السفر.
ــة رســميه فــي حــال حضــور وكيــل  - وكال

ــة. ــة أو المؤسس ــن الجه ع
- األدلة واإلثباتات المطلوبة إن وجدت.

الوثائق المطلوبة

- الحضور الشخصي.
- إبراز جميع الوثائق المطلوبة.

- الحصول على المعلومات المطلوبة.
اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

- وزارة العدل )النيابة العامة(بجهات أخرى
- نيابة المرور
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التنازل عن باغ )جنائي، مالي، مروري(

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

التنازل عن باغ
)جنائي، مالي، مروري( فتح الباغات المرورية الباغات األمنية

إدارة مراكز الشرطة الشاملة اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها التنازل عن الباغات الجنائية، المرورية، المالية من قبل المبلغ. وصف الخدمة

تقدم الخدمة لصاحب العاقة شخصيًا أو من يمثله قانونيًا. )محدودية الخدمة(

G2B - G2C - G2G النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- مركز اسعاد المتعاملين
- التسليم االلكتروني قنوات تسليم الخدمة

10 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

مجانية )ال توجد رسوم( رسوم الخدمة

ال يوجد طريقة الدفع على مدار 24 ساعه طوال أيام األسبوع ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

- بطاقــة الهويــة اإلماراتيــة أو 
جــواز الســفر.

حــال  فــي  رســميه  وكالــة   -
المبلــغ. عــن  وكيــل  حضــور 

- بطاقة الهوية اإلماراتية أو جواز السفر.
- وكالــة رســميه فــي حــال حضــور وكيــل عــن الجهــة 

أو المؤسســة.
المفعــول  ســارية  التجاريــة  الرخصــة  مــن  صــورة   -

الخاصــة. للشــركات 

- بطاقة الهوية اإلماراتية أو جواز السفر.
ــة رســميه فــي حــال حضــور وكيــل  - وكال

ــة. ــة أو المؤسس ــن الجه ع
ســارية  التجاريــة  الرخصــة  مــن  صــورة   -

الخاصــة. للشــركات  المفعــول 

الوثائق المطلوبة

- الحضور الشخصي / تقديم الطلب عن طريق تطبيق شرطة عجمان.
- إبراز جميع الوثائق المطلوبة/ إرفاق المستندات.

- فتح باغ رسمي / إدراج تفاصيل الطلب.
- دفع الرسوم شهادة لمن يهمه األمر - تنازل/ للمشكو في حقه )في حال الطلب( 50 درهم.

- إصدار شهادة لمن يهمه األمر )فقدان(

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

- وزارة العدل )النيابة العامة(بجهات أخرى
- نيابة المرور
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طلب كفالة في باغ )جنائي، مالي، مروري(

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

طلب كفالة في باغ
)جنائي، مالي، مروري( فتح الباغات المرورية الباغات األمنية

إدارة مراكز الشرطة الشاملة اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

طلب يتقدم به المتعامل أو من ينوب عنه قانونًا للكفالة أو الضمان عن الباغ الفعال بحقه. وصف الخدمة

تقدم الخدمة لصاحب العاقة شخصيًا أو من يمثله قانونًا. )محدودية الخدمة(

G2B - G2C - G2G النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

مركز اسعاد المتعاملين قنوات تسليم الخدمة

10 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

مجانية )ال توجد رسوم( رسوم الخدمة

ال يوجد طريقة الدفع على مدار 24 ساعه طوال أيام األسبوع ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

بطاقة الهوية اإلماراتيةبطاقة الهوية اإلماراتيةبطاقة الهوية اإلماراتية
الوثائق المطلوبة

- تقديم طلب الكفالة من خال تطبيق شرطة عجمان.
- استقبال الطلب والتدقيق عليه وارسال اسئلة االفادة للمتعامل.

- اعتماد الطلب أو رفضه من قبل مدير فرع التحقيق والبحث الجنائي أو من ينوب عنه.
- تسُلم جواز السفر من قبل المركز وتسليم وصل استام الجواز للمتعامل.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

- وزارة العدل )النيابة العامة(بجهات أخرى



47

خدمات إدارة مراكز الشرطة الشاملةدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

خدمة االستعام عن سير الباغ )جنائي، مالي، مروري(

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

-
خدمة االستعام عن سير 

الباغ 
)جنائي، مالي، مروري(

الباغات األمنية

إدارة مراكز الشرطة الشاملة اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها تزويد المتعامل بمعلومات عن مستجدات سير الباغ )الجنائي / المالي / المروري( وصف الخدمة

تقدم الخدمة لصاحب العاقة شخصيًا أو من يمثله قانونيًا. )محدودية الخدمة(

G2B - G2C - G2G النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- مركز اسعاد المتعاملين
- التسليم االلكتروني قنوات تسليم الخدمة

10 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

مجانية )ال توجد رسوم( رسوم الخدمة

ال يوجد طريقة الدفع على مدار 24 ساعه طوال أيام األسبوع ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

- بطاقــة الهويــة اإلماراتيــة أو 
جــواز الســفر.

- بطاقة الهوية اإلماراتية أو جواز السفر.
- وكالة رسميه في حال حضور وكيل عن المبلغ.

عــن  منــدوب  حضــور  حــال  فــي  رســميه  وكالــة   -
المؤسســة. أو  الجهــة 

المفعــول  ســارية  التجاريــة  الرخصــة  مــن  صــورة   -
الخاصــة. للشــركات 

- بطاقة الهوية اإلماراتية أو جواز السفر.
ــة رســميه فــي حــال حضــور وكيــل  - وكال

عــن المبلــغ.
- وكالــة رســميه فــي حــال حضــور منــدوب 

عــن الجهــة أو المؤسســة.

الوثائق المطلوبة

- الحضور الشخصي / تقديم الطلب عن طريق تطبيق شرطة عجمان.
- إدخال بيانات الباغ وجهته.

-  الحصول على المعلومات المطلوبة.
اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

- وزارة العدل )النيابة العامة(بجهات أخرى



48

خدمات إدارة مراكز الشرطة الشاملةدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

تسليم واستام المعثورات

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- تسليم واستام 
المعثورات الباغات األمنية

إدارة مراكز الشرطة الشاملة اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة تقدم الستام جميع المعثورات التي يتم العثور عليها وتسليمها ألصحابها. وصف الخدمة

تقدم الخدمة لصاحب العاقة شخصيًا أو من يمثله قانونًا. )محدودية الخدمة(

G2B - G2C - G2G النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

مركز اسعاد المتعاملين قنوات تسليم الخدمة

5 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

مجانية )ال توجد رسوم( رسوم الخدمة

ال يوجد طريقة الدفع على مدار 24 ساعه طوال أيام األسبوع ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

- بطاقــة الهويــة اإلماراتيــة أو 
جــواز الســفر.

- بطاقة الهوية اإلماراتية أو جواز السفر.
- وكالة رسمية من الجهة.

- بطاقة الهوية اإلماراتية أو جواز السفر.
- وكالة رسمية من الجهة.

الوثائق المطلوبة

- الحضور الشخصي.
- ابراز جميع الوثائق المطلوبة.

- فتح باغ رسمي و ادراج المعثورات.
- االتصال بصاحب العاقة.

-تسليم المعثورات.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات إدارة مراكز الشرطة الشاملةدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

فتح باغ إلثبات الحالة

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- فتح باغ إلثبات الحالة الباغات األمنية

إدارة مراكز الشرطة الشاملة اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

تعني هذه الخدمة بقيد إثبات حالة معينة للمبلغ يستند إليها في نزاع قانوني مع المشكو بحقه. وصف الخدمة

تقدم الخدمة لصاحب العاقة شخصيًا أو من يمثله قانونيًا. )محدودية الخدمة(

G2B - G2C - G2G النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- مركز اسعاد المتعاملين
- التسليم االلكتروني قنوات تسليم الخدمة

30 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

50 درهم رسوم الخدمة

ال يوجد طريقة الدفع مركز إسعاد المتعاملين/ اإلثنين إلى الخميس من 07:30ص إلى 08:00م 
يوم الجمعه من 07:30 ص إلى 12:00م - ومن 03:30 إلى 08:00 ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

- بطاقة الهوية اإلماراتية أو جواز السفر.
ــة رســمية فــي حــال حضــور وكيــل  - وكال

عــن المبلــغ.
- ادلة واالثباتات إن وجدت.

- بطاقة الهوية اإلماراتية أو جواز السفر.
ــة رســميه فــي حــال حضــور وكيــل  - وكال

عــن الجهــة أو المؤسســة.
- ادلة واالثباتات إن وجدت.

- بطاقة الهوية اإلماراتية أو جواز السفر.
ــة رســميه فــي حــال حضــور وكيــل  - وكال

ــة. ــة أو المؤسس ــن الجه ع
- ادلة واالثباتات إن وجدت.

الوثائق المطلوبة

.MOI الحضور الشخصي إلى المركز / تطبيق وزارة الداخلية -
- االنتقال الى موقع الباغ لبيان الحالة.

- التدوين في نظام الباغات المحلي والجنائي الموحد.
- إصدار الشهادة من خال تطبيق شرطة عجمان عند الطلب )شهادة لمن يهمه االمر اثبات حالة(.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة

ال نعم  هل الخدمة مرتبطة
بجهات أخرى

- دائرة البلدية والتخطيط.
- وزارة العدل )النيابة العامة(.

- الهيئة االتحادية للهوية والجنسية.
- المحكمة الشرعية.

- لجنة المنازعات.
- الهيئة االتحادية للكهرباء والماء.

- مؤسسة حماية المرأة والطفل.
- دائرة الخدمات االجتماعية.
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خدمات إدارة مراكز الشرطة الشاملةدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

شهادة لمن يهمه األمر للوثائق المفقودة

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- شهادة لمن يهمه األمر 
للوثائق المفقودة الشهادات األمنية

إدارة مراكز الشرطة الشاملة اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

تعني هذه الخدمة بفتح باغ لحالة فقدان ممتلكات أو وثائق تخص المبلغ. وصف الخدمة

تقدم الخدمة لصاحب العاقة شخصيًا أو من يمثله قانونًا. )محدودية الخدمة(

G2B - G2C - G2G النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- مركز اسعاد المتعاملين.
- التسليم االلكتروني. قنوات تسليم الخدمة

10 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

50 درهم رسوم الخدمة

ال يوجد طريقة الدفع
- علي مدار 24 ساعه طوال أيام األسبوع.

مركز إسعاد المتعاملين/ اإلثنين إلى الخميس من 07:30ص إلى 08:00م 
يوم الجمعه من 07:30 ص إلى 12:00م - ومن 03:30 إلى 08:00

ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

- بطاقة الهوية اإلماراتية أو جواز السفر.
- رسالة من الكفيل بالمفقودات/ 

رسالة من جهة العمل )فقدان بطاقة 
وظيفية(

- بطاقة الهوية اإلماراتية أو جواز السفر.
- رسالة من الجهة أو المؤسسة 

بالمفقودات.

- بطاقة الهوية اإلماراتية أو جواز السفر.
- رسالة من الجهة أو المؤسسة 

بالمفقودات.

الوثائق المطلوبة

.MOI حضور شخصي / تطبيق شرطة عجمان او تطبيق وزارة الداخلية -
- ابراز جميع الوثائق المطلوبة.

-  فتح باغ فقدان.
- التعميم على المفقودات.

- تسطير شهادة لمن يهمة االمر.
- دفع الرسوم.

-تسليم الشهادة.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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شهادة لمن يهمه األمر )إتاف، مدة التوقيف، إثبات حالة(

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

-
شهادة لمن يهمه األمر 
)إتاف، مدة التوقيف، 

إثبات حالة( 
الشهادات األمنية

إدارة مراكز الشرطة الشاملة اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

تعنــي هــذه الخدمــة بإصــدار شــهادة موجهــة إلــى مــن يهمــه األمــر فــي )إتــاف، مــدة التوقيــف، إثبــات حالــة( عــن 
واقعــة مــا. وصف الخدمة

- )محدودية الخدمة(

G2B - G2C - G2G النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- مركز اسعاد المتعاملين
- التسليم االلكتروني قنوات تسليم الخدمة

5 دقيقة   متوسط زمن إنجاز الخدمة

50 درهم رسوم الخدمة

- إلكتروني.
- الدرهم اإللكتروني.

- بطاقة االئتمان.
طريقة الدفع علي مدار 24 ساعه طوال أيام األسبوع. ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

- بطاقة الهوية اإلماراتية أو جواز السفر.
ــة رســمية فــي حــال حضــور وكيــل  - وكال

عــن المبلــغ.
- ادلة واالثباتات إن وجدت.

- بطاقة الهوية اإلماراتية أو جواز السفر.
ــة رســميه فــي حــال حضــور وكيــل  - وكال

عــن المبلــغ.
- وكالــة رســميه فــي حــال حضــور منــدوب 

للجهــة أو المؤسســة.
ســارية  التجاريــة  الرخصــة  مــن  صــورة   -

الخاصــة. للشــركات  المفعــول 
- ادلة واالثباتات إن وجدت.

- بطاقة الهوية اإلماراتية أو جواز السفر.
ــة رســمية فــي حــال حضــور وكيــل  - وكال

عــن المبلــغ.
- وكالــة رســمية فــي حــال حضــور منــدوب 

للجهــة أو المؤسســة.
- ادلة واالثباتات إن وجدت.

الوثائق المطلوبة

- الحضور الشخصي / تقديم الطلب عن طريق تطبيق شرطة عجمان.
- إبراز جميع الوثائق المطلوبة / إرفاق المستندات.

- إدراج تفاصيل الطلب.
- دفع الرسوم.

- إصدار شهادة لمن يهمه االمر.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات إدارة التحريات 
والبحث الجنائي

- الشهادات األمنية.

- التصاريح األمنية.

- األنظمة اإللكترونية.
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خدمات إدارة التحريات والبحث الجنائيدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

شهادة حسن سيرة وسلوك

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- شهادة حسن سيرة 
وسلوك الشهادات األمنية

إدارة التحريات والمباحث الجنائية اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة تعني بتقديم طلب شهادة بحث الحالة الجنائية. وصف الخدمة

ال يوجد )محدودية الخدمة(

G2C النوع باقة طاب الثانوية الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- التسليم اإللكتروني. قنوات تسليم الخدمة

5 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

50 درهم رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع - على مدار 24 ساعه طوال أيام األسبوع. ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

بطاقة الهوية اإلماراتيةبطاقة الهوية اإلماراتيةبطاقة الهوية اإلماراتية
الوثائق المطلوبة

-  الدخول على التطبيقات اإللكترونية.
-   إدخال الطلب مع البيانات.

- دفع الرسوم عن طريق التطبيق.
- استام الشهادة عبر التطبيق الذكي.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

الهيئة االتحادية للهوية و الجنسيةبجهات أخرى
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خدمات إدارة التحريات والبحث الجنائيدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

تصريح نقل الجثث

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- تصريح نقل الجثث التصاريح األمنية

إدارة التحريات والمباحث الجنائية اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة تعني بإصدار ال مانع من نقل الجثة لخارج اإلمارة. وصف الخدمة

وجود حالة وفاة طبيعية أو غير طبيعية. )محدودية الخدمة(

G2C النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

التسليم اإللكتروني قنوات تسليم الخدمة

1 ساعه   متوسط زمن إنجاز الخدمة

مجانية )ال توجد رسوم( رسوم الخدمة

- ال يوجد طريقة الدفع - التطبيق الذكي 24 ساعة ساعات تقديم الخدمة

األفراد

 بطاقة الهوية اإلماراتية
الوثائق المطلوبة

-  صورة من شهادة الوفاة.
- كتاب من النيابة أو من مركز الشرطة أو كتاب من اإلمارة األخرى بتصريح الدفن.

- الهوية أو جواز المتوفي. اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

وزارة العدل )النيابة العامة(بجهات أخرى



57

خدمات إدارة التحريات والبحث الجنائيدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

تصريح دفن الجثث

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- تصريح دفن الجثث الشهادات األمنية

إدارة التحريات والمباحث الجنائية اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة تعني بإصدار ال مانع من دفن الجثة. وصف الخدمة

وجود حالة وفاة طبيعية أو غير طبيعية. )محدودية الخدمة(

G2C النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- التسليم اإللكتروني. قنوات تسليم الخدمة

5 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

مجانية )ال توجد رسوم( رسوم الخدمة

ال يوجد طريقة الدفع - التطبيق الذكي 24 ساعه ساعات تقديم الخدمة

األفراد

- بطاقة الهوية اإلماراتية.
- صورة من شهادة الوفاة.

- كتاب من النيابة أو من مركز الشرطة أو كتاب من اإلمارة األخرى بتصريح الدفن.
- الهوية أو جواز المتوفي.

الوثائق المطلوبة

-  صورة من شهادة الوفاة.
-  كتاب من النيابة أو من مركز الشرطة أو كتاب من اإلمارة األخرى بتصريح الدفن.

- الهوية أو جواز المتوفي. اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

وزارة العدل )النيابة العامة(بجهات أخرى
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خدمات إدارة التحريات والبحث الجنائيدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

تصريح أمني ألعمال الصيانة للمنشآت الهامة المرتبطة بنظام اإلنذار

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

-

تصريح أمني ألعمال 
الصيانة للمنشآت 
الهامة المرتبطة 

بنظام اإلنذار

التصاريح األمنية

إدارة التحريات والمباحث الجنائية اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة تعني بتقديم طلب إلصدار تصريح للعمل بعد أوقات الدوام الرسمي خاصة بالمنشآت والشركات 
المرتبطة بجهاز اإلنذار اآللي )محات الصرافة، البنوك، محات الذهب( وصف الخدمة

- )محدودية الخدمة(

G2B النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

التسليم اإللكتروني قنوات تسليم الخدمة

1 يوم   متوسط زمن إنجاز الخدمة

300 درهم رسوم الخدمة

- ال يوجد طريقة الدفع - التطبيق الذكي 24 ساعة ساعات تقديم الخدمة

األفراد

- رخصة تجارية.
- رسالة من صاحب العمل.

- هويات االفراد.
- رسالة من الشركة.

الوثائق المطلوبة

-  تقديم الطلب عن طريق التطبيق الذكي )شرطة عجمان(.

- االنتقال والمعاينة.

- الموافقة في حالة استيفاء الشروط.
اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

وزارة العدل )النيابة العامة(بجهات أخرى
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خدمات إدارة التحريات والبحث الجنائيدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

خدمة لست وحدك

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- خدمة لست وحدك الشهادات األمنية

إدارة التحريات والمباحث الجنائية اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

خدمة معنية بذوي االحتياجات الخاصة وكبار السن لاستفسارات القانونية ومساعدتهم< وصف الخدمة

- )محدودية الخدمة(

G2C النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- مركز إسعاد المتعاملين - مبني القيادة.
- التسليم اإللكتروني. قنوات تسليم الخدمة

1 يوم   متوسط زمن إنجاز الخدمة

مجانية )ال توجد رسوم( رسوم الخدمة

ال يوجد طريقة الدفع - التطبيق الذكي 24 ساعه ساعات تقديم الخدمة

األفراد

بطاقة الهوية اإلماراتية.
الوثائق المطلوبة

- تلقي الطلب أو االستفسار أو مساعدة عن طريق التطبيق، ويتم اتخاذ االجراء عن طريق التطبيق أو االتصال. اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات إدارة التحريات والبحث الجنائيدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

إصدار تصريح بفتح األماكن السكنية والتجارية المغلقة والخزائن

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

-

إصدار تصريح بفتح 
األماكن السكنية 
والتجارية المغلقة 

والخزائن

التصاريح األمنية

إدارة التحريات والمباحث الجنائية اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة تعني بإصدار تصريح بفتح األماكن السكنية والتجارية المغلقة والخزائن. وصف الخدمة

- )محدودية الخدمة(

G2B - G2C - G2G النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- مركز إسعاد المتعاملين - مبني القيادة.
- التسليم اإللكتروني.

قنوات تسليم الخدمة

1 يوم   متوسط زمن إنجاز الخدمة

مجانية )ال توجد رسوم( رسوم الخدمة

- ال يوجد طريقة الدفع - التطبيق الذكي 24 ساعة ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

- حضور صاحب العاقة.
- صورة من الهوية أو جواز السفر.

- كتاب رسمي من الجهة الخاصة أو 
تفويض.

- صورة من الهوية أو جواز السفر للشخص 
المفوض.

- صورة من الرخصة التجارية.

- كتاب رسمي من الجهة الحكومية أو 
تفويض.

- صورة من الهوية أو جواز السفر للشخص 
المفوض.

الوثائق المطلوبة

-  تقديم الطلب عن طريق التطبيق الذكي )شرطة عجمان(.

- االنتقال والمعاينة.

- إصدار تصريح ال مانع من الفتح.
اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات إدارة التحريات والبحث الجنائيدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

خدمة شارك مع األمن

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- خدمة شارك مع األمن األنظمة اإللكترونية

إدارة التحريات والمباحث الجنائية اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

خدمة معنية بأفراد المجتمع وصف الخدمة

- )محدودية الخدمة(

G2C النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- التسليم اإللكتروني. قنوات تسليم الخدمة

1 يوم   متوسط زمن إنجاز الخدمة

مجانية )ال توجد رسوم( رسوم الخدمة

ال يوجد طريقة الدفع - التطبيق الذكي 24 ساعه ساعات تقديم الخدمة

األفراد

بطاقة الهوية اإلماراتية.
الوثائق المطلوبة

- تلقي الطلب أو االستفسار أو مساعدة عن طريق التطبيق، ويتم اتخاذ االجراء عن طريق التطبيق أو االتصال. اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات إدارة ترخيص 
اآلليات والسائقين
- إصدار التصاريح الشهادات المرورية.

- ترخيص المركبات.

- ترخيص السائقين.
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خدمات إدارة ترخيص اآلليات والسائقيندليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

إصدار شهادة لمن يهمه األمر

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- إصدار شهادة لمن يهمه 
األمر

إصدار التصاريح 
والشهادات المرورية

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين
قسم ترخيص اآلليات اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي باقة يتم بموجبها إصدار شهادة لمن يهمه األمر )شهادة صحة بيانات المركبة، شهادة المالك األول 
للمركبة، شهادة المركبة موجودة داخل الدولة( وصف الخدمة

ال يوجد )محدودية الخدمة(

G2B - G2C - G2G النوع باقة شهادات الترخيص الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

التسليم اإللكتروني قنوات تسليم الخدمة

3 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

100 درهم - شهادة لمن يهمة األمر. رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع التطبيق الذكي 24 ساعه ساعات تقديم الخدمة

- الوثائق المطلوبة

1.  الموقع اإللكتروني / التطبيقات الذكية.
2. التسجيل بالتطبيق الذكى / ادخال البيانات المطلوبة / تقديم الطلب للموظف.

3. دفع الرسوم المالية.
4. استام شهادة لمن يهمه األمر ، إنهاء الخدمة.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى



66

خدمات إدارة ترخيص اآلليات والسائقيندليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

شهادة المالك األول للمركبة

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

شهادة المالك األول 
للمركبة

إصدار شهادة لمن يهمه 
األمر

إصدار التصاريح 
والشهادات المرورية

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

خدمة يتم بموجبها إصدار شهادة المالك األول )شهادة صحة بيانات المركبة، شهادة المالك األول، شهادة 
المركبة داخل الدولة( وصف الخدمة

ال يوجد )محدودية الخدمة(

G2B - G2C - G2G النوع باقة شهادات الترخيص الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

التسليم اإللكتروني قنوات تسليم الخدمة

3 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

100 درهم - شهادة المالك األول للمركبة رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع التطبيق الذكي 24 ساعه ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

الملكيةالملكيةالملكية / الهوية
الوثائق المطلوبة

1. تقيم الخدمة، استام شهادة إلكترونية.
2.  الموقع اإللكتروني / التطبيقات الذكية.

3. التسجيل بالتطبيق الذكى او الموقع االلكتروني / اختيار الخدمة من قائمة الخدمات.
4. إدخال البيانات المطلوبة / دفع الرسوم المالية.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى



67

خدمات إدارة ترخيص اآلليات والسائقيندليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

شهادة صحة بيانات المركبة

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

شهادة صحة بيانات 
المركبة

إصدار شهادة لمن يهمه 
األمر

إصدار التصاريح 
والشهادات المرورية

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها إصدار شهادة صحة بيانات المركبة )شهادة صحة بيانات المركبة، شهادة المالك األول، 
شهادة المركبة داخل الدولة( وصف الخدمة

ال يوجد )محدودية الخدمة(

G2B - G2C - G2G النوع باقة شهادات الترخيص الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- مركز إسعاد المتعاملين. قنوات تسليم الخدمة

3 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

100 درهم - شهادة صحة بيانات المركبة. رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع التطبيق الذكي 24 ساعه ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

الملكيةالملكيةالملكية / الهوية
الوثائق المطلوبة

1.  الموقع اإللكتروني / التطبيقات الذكية.
2. التسجيل بالتطبيق الذكى / ادخال البيانات المطلوبة / تقديم الطلب للموظف.

3. ارفاق المستندات / دفع الرسوم المالية.
4. استام الشهادة اإللكترونية.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات إدارة ترخيص اآلليات والسائقيندليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

شهادة المركبة موجودة داخل الدولة

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

شهادة المركبة موجودة 
داخل الدولة

إصدار شهادة لمن يهمه 
األمر

إصدار التصاريح 
والشهادات المرورية

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها إصدار شهادة المركبة موجودة داخل الدولة )شهادة صحة بيانات المركبة، شهادة 
المالك األول، شهادة المركبة داخل الدولة( وصف الخدمة

ال يوجد )محدودية الخدمة(

G2B - G2C - G2G النوع باقة شهادات الترخيص الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

التسليم اإللكتروني قنوات تسليم الخدمة

3 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

100 درهم - شهادة المركبة موجودة داخل الدولة. رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع التطبيق الذكي 24 ساعه ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

الملكيةالملكيةالملكية / الهوية
الوثائق المطلوبة

1. إرفاق المستندات / دفع الرسوم المالية.
2.  حفظ الشهادة.

3. التسجيل بالتطبيق الذكى / إدخال البيانات المطلوبة / تقديم الطلب للموظف.
4. الموقع اإللكتروني / التطبيقات الذكية.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات إدارة ترخيص اآلليات والسائقيندليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

إصدار تصاريح استخدام مواقف أصحاب الهمم
* خدمة ذات أولوية      ** خدمة استباقية

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- إصدار تصاريح استخدام 
مواقف أصحاب الهمم

إصدار التصاريح 
والشهادات المرورية

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين
قسم ترخيص السائقين اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها إصدار تصاريح ألصحاب الهمم الستخدام مواقف أصحاب الهمم. وصف الخدمة

تقرير طبي من مستشفي حكومي بحالة أصحاب الهمم، بطاقة أصحاب الهمم من وزارة تنمية المجتمع. )محدودية الخدمة(

  G2C النوع -- الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

التسليم اإللكتروني قنوات تسليم الخدمة

3 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

مجانية )ال توجد رسوم( رسوم الخدمة

ال يوجد طريقة الدفع التطبيق الذكي 24 ساعه ساعات تقديم الخدمة

األفراد

- تقرير من المستشفى.
- بطاقة الهوية.

- ملكية المركبة.
- بطاقة أصحاب الهمم صادرة من وزارة تنمية المجتمع.

الوثائق المطلوبة

1. الموقع اإللكتروني / التطبيقات الذكية / الحضور الشخصي للمركز.
2. التسجيل بالتطبيق الذكى / إدخال البيانات المطلوبة.

3. إرفاق المستندات المطلوبة.
4. استام تصريح موقف أصحاب الهمم، إنهاء الخدمة.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات إدارة ترخيص اآلليات والسائقيندليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

إلغاء تصاريح استخدام مواقف أصحاب الهمم
** خدمة استباقية

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

إلغاء تصاريح إستخدام 
مواقف اصحاب الهمم

إصدار تصاريح استخدام 
مواقف أصحاب الهمم

إصدار التصاريح 
والشهادات المرورية

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين
قسم ترخيص السائقين اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها إلغاء تصاريح ألصحاب الهمم الستخدام مواقف أصحاب الهمم. وصف الخدمة

تقرير طبي من مستشفي حكومي بحالة أصحاب الهمم، بطاقة أصحاب الهمم من وزارة تنمية المجتمع. )محدودية الخدمة(

  G2C النوع -- الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

التسليم اإللكتروني قنوات تسليم الخدمة

3 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

مجانية )ال توجد رسوم( رسوم الخدمة

ال يوجد طريقة الدفع التطبيق الذكي 24 ساعة ساعات تقديم الخدمة

األفراد

- تقرير من المستشفى.
- بطاقة الهوية.

- ملكية المركبة.
- بطاقة أصحاب الهمم صادرة من وزارة تنمية المجتمع.

الوثائق المطلوبة

1. الموقع اإللكتروني / التطبيقات الذكية / الحضور الشخصي للمركز.
2. التسجيل بالتطبيق الذكى / إدخال البيانات المطلوبة، تقديم الطلب للموظف.

3. إرفاق المستندات المطلوبة، إلغاء التصريح.
4. إنهاء الخدمة.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات إدارة ترخيص اآلليات والسائقيندليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

تعديل بيان تصاريح استخدام مواقف أصحاب الهمم
** خدمة استباقية

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

تعديل بيان تصاريح 
استخدام مواقف أصحاب 

الهمم

إصدار تصاريح استخدام 
مواقف أصحاب الهمم

إصدار التصاريح 
والشهادات المرورية

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين
قسم ترخيص السائقين اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها تعديل تصاريح ألصحاب الهمم الستخدام مواقف أصحاب الهمم. وصف الخدمة

تقرير طبي من مستشفي حكومي بحالة أصحاب الهمم، بطاقة أصحاب الهمم من وزارة تنمية المجتمع. )محدودية الخدمة(

  G2C النوع -- الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

التسليم اإللكتروني قنوات تسليم الخدمة

3 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

مجانية )ال توجد رسوم( رسوم الخدمة

ال يوجد طريقة الدفع التطبيق الذكي 24 ساعه ساعات تقديم الخدمة

األفراد

- بطاقة الهوية.
- ملكية المركبة.

- بطاقة أصحاب الهمم صادرة من وزارة تنمية المجتمع.
- مستند يثبت البيان المراد تغييره.

- تقرير طبي من مستشفى حكومي.

الوثائق المطلوبة

1. الموقع اإللكتروني / التطبيقات الذكية / الحضور الشخصي للمركز.
2. التسجيل بالتطبيق الذكى / إدخال البيانات المطلوبة، تقديم الطلب للموظف.

3. إرفاق المستندات المطلوبة.
4. استام تصريح موقف أصحاب الهمم المعدل، إنهاء الخدمة.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات إدارة ترخيص اآلليات والسائقيندليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

إصدار ملكية مركبة
* خدمة ذات أولوية

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- إصدار ملكية مركبة ترخيص المركبات

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين
قسم ترخيص اآلليات اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة إصدار ملكية مركبة وفقًا لمتطلبات قانون السير والمرور واللوائح المعتمدة بعد التأكد من استيفاء 
شروط التسجيل والفحص الفني. وصف الخدمة

- )محدودية الخدمة(

  G2B - G2C - G2G النوع  باقة تسجيل المركبات 
الجديدة )وكاالت السيارات( باقة إدارة ملكية المركبة الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

شركة التوصيل - امبوست قنوات تسليم الخدمة

5 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

200 درهم،  دراجة نارية.
500 درهم،  حافلة خصوصي أقل من )27( راكب.

600 درهم،  حافلة عمومي أقل من )27( راكب.
1200 درهم،  حافلة خصوصي أكثر من )27( راكب.

120 درهم،  مقطورة وشبه مقطورة.
500 درهم،  لوحة رياضية.

80 درهم،  لوحة عادية.
300 درهم،  لوحة هوية.

15 درهم،  رسوم توصيل )إمبوست(.
400 درهم،  سيارة خفيفة عموم.

400 درهم،  مركبة خفيفة خصوصي.
400 درهم،  مركبة خفيفة عمومي.

500 درهم،  شحن أقل عن )12طن( خصوصي.
750 درهم،  شحن أقل عن )12طن( عمومي.

900 درهم،  شحن أكثر عن )12طن( خصوصي.
1200 درهم،  شحن أكثر عن )12طن( عمومي.

600 درهم،  جهاز ميكانيكي خفيف خصوصي.
800 درهم،  جهاز ميكانيكي خفيف عمومي.

1000 درهم،  جهاز ميكانيكي ثقيل خصوصي.
1300 درهم،  جهاز ميكانيكي ثقيل عمومي.

رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع التطبيق الذكي 24 ساعة ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

- شهادة جمارك أو شهادة حيازة أو 
تحويل للمركبه.

- شهادة مبايعة الوكالة أو المعرض.
- هوية المالك.

- رهن إلكتروني فى )حالة وجود رهن(
- فحص إلكتروني للمركبات المحولة 

- التأمين اإلكتروني.
- موافقة لجنة المواصات حسب 

الجدول في المرسوم الحالي.
- الرخصة التجارية للشركات.

- شهادة جمارك أو شهادة حيازة أو 
تحويل للمركبه.

- شهادة مبايعة الوكالة أو المعرض.
- هوية المالك.

- رهن إلكتروني فى )حالة وجود رهن(
- فحص إلكتروني للمركبات المحولة 

- التأمين اإلكتروني.
- موافقة لجنة المواصات حسب 

الجدول في المرسوم الحالي.
- الرخصة التجارية للشركات.

- شهادة جمارك أو شهادة حيازة أو 
تحويل للمركبه.

- شهادة مبايعة الوكاله أو المعرض.
- هوية المالك.

- رهن إلكتروني فى )حالة وجود رهن(
- فحص إلكتروني للمركبات المحولة 

- التأمين اإلكتروني.
- موافقة لجنة المواصات حسب 

الجدول في المرسوم الحالي.
- الرخصة التجارية للشركات.

الوثائق المطلوبة

1. الهوية.
2.التسجيل في التطبيقات EVG/ MOI التامين والفحص اإلكتروني. اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات إدارة ترخيص اآلليات والسائقيندليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

تجديد ملكية مركبة
* خدمة ذات أولوية      ** خدمة استباقية

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

تجديد ملكية مركبة إصدار ملكية مركبة ترخيص المركبات

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين
قسم ترخيص اآلليات اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها تجديد رخصة المركبه )الملكية( بشكل سنوي بعد اجتيازها الفحص الفني وتأمين 
المركبة. وصف الخدمة

دفع المخالفات المرورية إن وجدت )محدودية الخدمة(

  G2B - G2C - G2G النوع باقة لخدمتكم باقة إدارة ملكية المركبة  الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

شركة التوصيل - امبوست قنوات تسليم الخدمة

3 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

200 درهم،  دراجة نارية.
300 درهم،  حافلة خصوصي اقل من )27( راكب.

400 درهم،  حافلة عمومي اقل من )27( راكب.
600 درهم،  حافلة خصوصي أكثر من )27( راكب.

0 درهم،  حافلة عمومي أكثر من )27( راكب/ ال توجد هذه الفئة.
500 درهم،  جهاز ميكانيكي خفيف خصوصي.

650 درهم، شحن اقل عن )12طن(عمومي.
800 درهم،  جهاز ميكانيكي ثقيل خصوصي.

360 درهم،  مركبة خفيفة خصوصي.
360 درهم،  مركبة خفيفة عمومي.

700 درهم،  جهاز ميكانيكي خفيف عمومي.
400 درهم،  شحن أقل عن )12طن( خصوصي.
800 درهم،  شحن أكثر عن )12طن( خصوصي.
1000 درهم،  شحن أكثر عن )12طن( عمومي.

1000 درهم،  جهاز ميكانيكي ثقيل عمومي.
0 درهم،  شحن )3 طن( خصوصي / ال توجد هذه الفئة.

0 درهم،  شحن )3 طن( عمومي / ال توجد هذه الفئة.

رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع التطبيق الذكي 24 ساعة ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

- شهادة فك رهن اإللكتروني إن وجد.
- فحص مركبة.

- صورة الهوية اإلماراتية سارية 
المفعول.

- تامين المركبة )13( شهر

- صورة من الرخصة التجارية سارية 
المفعول

- شهادة فك الرهن إن وجدت
- تامين المركبة )13( شهر

- فحص مركبة

- شهادة فك الرهن إن وجدت
- شهادة فحص مركبة / التامين / فك 

رهن )الكتروني(
- تامين المركبة )13( شهر

- فحص مركبة

الوثائق المطلوبة

1. التسجيل بالتطبيق الذكي/ ادخال البيانات المطلوبة/ تقديم الطلب للموظف.
2. ارفاق المستندات / دفع الرسوم المالية.

3. ادخال بيانات وعنوان توصيل الملكية / تقييم الخدمة.
4. الموقع االلكتروني / التطبيقات الذكية / الحضور الشخصي للمركز / مركز االتصال 901.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات إدارة ترخيص اآلليات والسائقيندليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

تغيير بيان في بطاقة ملكية المركبة

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

تغيير بيان في بطاقة 
ملكية المركبة إصدار ملكية مركبة ترخيص المركبات

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين
قسم ترخيص اآلليات اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة إعادة إصدار ملكية مركبة في حال تعديل بيانات الملكية )إضافة ملصق إعاني، رهن أو فك رهن من 
البنك، تعديل بيانات التأمين، تغيير رقم. وصف الخدمة

إحضار ما يثبت تغييره مثل: شهادة الفحص الفني. )محدودية الخدمة(

  G2B - G2C - G2G النوع -- الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

شركة التوصيل - امبوست قنوات تسليم الخدمة

3 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

100 درهم،  تغيير بيان في بطاقة ملكية المركبة. رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع
- التطبيق الذكي 24 ساعه

- مركز اسعاد المتعاملين/ االثنين إلى الخميس من 07:30 ص إلى 
03:30م يوم الجمعه إلى 12:00 م.

ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

- إحضار ما يثبت تغييره مثل: تصريح 
تغيير اللون، شهادة فك الرهن.

- إحضار ما يثبت تغييره مثل: تصريح 
تغيير اللون، شهادة فك الرهن.

- إحضار ما يثبت تغييره مثل: تصريح 
تغيير اللون، شهادة فك الرهن

الوثائق المطلوبة

1. التطبيق الذكي: التسجيل بالتطبيق ذكي، ادخال البيانات المطلوبة، تقديم الطلب للموظف / ارفاق المستندات، دفع الرسوم 
المالية / استام ملكية المركبة من شركة امبوست ، انهاء الخدمة.

2. مركز سعادة المتعاملين: الحضور الشخصي لمركز الخدمة، استام رقم االنتظار من االستقبال، تقديم الطلب للموظف / ابراز 
المستندات، دفع الرسوم المالية / االستام الفوري للملكية، انهاء الخدمة.

3.  الموقع اإللكتروني / التطبيقات الذكية / الحضور الشخصي للمركز.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات إدارة ترخيص اآلليات والسائقيندليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

نقل ملكية مركبة
* خدمة ذات أولوية

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

نقل ملكية مركبة إصدار ملكية مركبة ترخيص المركبات

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين
قسم ترخيص اآلليات اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها نقل ملكية مركبة المالك الحالي إلى المالك الجديد بعد التنازل عنها. وصف الخدمة

الحضور الشخصي: المالك الحالي والمالك الجديد للمركبة أو وكالة معتمدة من المالك لبيع المركبة / دفع 
المخالفات المرورية إن وجدت. )محدودية الخدمة(

  G2B - G2C - G2G النوع باقة إدارة ملكية المركبة  الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- شركة التوصيل - امبوست.
- مصنع اللوحات. قنوات تسليم الخدمة

5 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

300 درهم،  حافلة خصوصي اقل من )27( راكب.
400 درهم،  حافلة عمومي اقل من )27( راكب.

600 درهم،  حافلة خصوصي أكثر من )27( راكب.
0 درهم،  حافلة عمومي أكثر من )27( راكب/ ال توجد هذه الفئة.

0 درهم،  شحن )3 طن( خصوصي / ال توجد هذة الفئة/ حذف.
0 درهم،  شحن )3 طن( عمومي / ال توجد هذة الفئة/ حذف.

120 درهم،  مقطورة وشبة مقطورة.
80 درهم، لوحات عادية.

300 درهم،  لوحات هوية عجمان.
500 درهم،  لوحة رياضية.

15 درهم،  رسوم توصيل امبوست.

350 درهم،  مركبة خفيفة خصوصي.
350 درهم،  مركبة خفيفة عمومي.

500 درهم،  جهاز ميكانيكي خفيف خصوصي.
700 درهم،  جهاز ميكانيكي خفيف عمومي.

400 درهم،  شحن أقل عن )12طن( خصوصي.
650 درهم،  شحن أقل عن )12طن( عمومي.

800 درهم،  شحن أكثر عن )12طن( خصوصي.
1000 درهم،  شحن أكثر عن )12طن( عمومي.
800 درهم،  جهاز ميكانيكي ثقيل خصوصي.
1000 درهم،  جهاز ميكانيكي ثقيل عمومي.

200 درهم،  دراجة نارية.

رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع - مركز اسعاد المتعاملين/ االثنين إلى الخميس من 07:30 ص إلى 
03:30م يوم الجمعه إلى 12:00 م. ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

- حضور صاحب المعاملة أو من ينوب عنه 
بوكالة قانونية، الملكية، اللوحة

- الملكية، اللوحة.
- التأمين االلكتروني )13( شهر باسم 

المالك الجديد
- شهادة فك الرهن في حال االنتهاء من الرهن.

- الهوية االماراتيه للمالك الحالي والسابق 
سارية المفعول.

- حضور صاحب الشركة )شركة فردية( حضور 
الشركاء )تعدد الشركاء( أو من ينوب عنه 

بوكالة قانونية.
- شهادة فحص المركبة.

- صورة من الرخصة التجارية سارية المفعول.
- خطاب من الشركة / المؤسسة بعدم 

الممانعة بالبيع,
- شهادة فك الرهن في حال االنتهاء من الرهن.

- رسالة رسمية من الجهة 
الحكومية ومن المخول 

بالتوقيع.
- شهادة فحص المركبة.

- التأمين االلكتروني )13( شهر 
باسم المالك الجديد.

- شهادة فك الرهن إن وجدت.

الوثائق المطلوبة

1. الموقع االلكتروني / التطبيقات الذكية / الحضور الشخصي للمركز / مركز االتصال 901.
2. الحضور الشخصي لمركز الخدمة ، استام رقم االنتظار من االستقبال ، تقديم الطلب للموظف.

3. ابراز المستندات واللوحات وملكية المركبة، دفع الرسوم المالية.
4. استام شهادة التحويل ، تقييم.

5. استام رسالة بانهاء المعاملة.
6. استام شهادة نقل الملكية.

7. نقل + تسجيل )فحص المركبة(.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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إصدار ملكية مركبة )بدل تالف - بدل فاقد(

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

إصدار ملكية مركبة )بدل 
تالف - بدل فاقد( إصدار ملكية مركبة ترخيص المركبات

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين
قسم ترخيص اآلليات اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها استخراج ملكية مركبة )بدل تالف -بدل فاقد(. وصف الخدمة

دفع المخالفات المرورية إن وجدت )محدودية الخدمة(

  G2B - G2C - G2G النوع باقة إدارة ملكية المركبة  الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

شركة التوصيل - امبوست قنوات تسليم الخدمة

3 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

300 درهم،  إصدار ملكية مركبة )بدل تالف - بدل فاقد(. رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع - التطبيق الذكي 24 ساعه ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

- رخصة مركبة سارية المفعول.- رخصة مركبة سارية المفعول.- رخصة مركبة سارية المفعول.
الوثائق المطلوبة

1. الموقع االلكتروني / التطبيقات الذكية.
2. التسجيل بالتطبيق الذكي، ادخال البيانات المطلوبة ، تقديم الطلب للموظف.

3. إرفاق المستندات المطلوبة ، دفع الرسوم المالية.
4. ادخال البيانات وعنوان توصيل الملكيه، تقييم الخدمة.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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حجز رقم مركبة

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- حجز رقم مركبة ترخيص المركبات

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين
قسم ترخيص اآلليات اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

خدمة يتم بموجبها حجز رقم لمدة ستة أشهر أو سنة إلصدار ملكية جديدة. وصف الخدمة

ال يوجد. )محدودية الخدمة(

  G2B - G2C - G2G النوع -- الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

التسليم االلكتروني قنوات تسليم الخدمة

3 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

200 درهم،  حجز رقم مركبة مدة )6( اشهر.
400 درهم،  حجز رقم مركبة مدة سنة. رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع التطبيق الذكي 24 ساعه ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

التسجيل بالتطبيق أو الموقع اإللكترونيالتسجيل بالتطبيق أو الموقع اإللكترونيالتسجيل بالتطبيق أو الموقع اإللكتروني
الوثائق المطلوبة

1. الموقع االلكتروني / التطبيقات الذكية.
2. التسجيل بالتطبيق الذكي/ ادخال البيانات المطلوبة.

3. حجز رقم المركبة، دفع الرسوم.
4. حجز الرقم في التطبيق الذكي ، تقييم الخدمة.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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تجديد حجز رقم مركبة
** خدمة استباقية

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

تجديد حجز رقم مركبة حجز رقم مركبة ترخيص المركبات

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين
قسم ترخيص اآلليات اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

خدمة يتم بموجبها تجديد األرقام المحجوزة باسم مالك الرقم لمدة سته أشهر أو سنة وصف الخدمة

ال يوجد. )محدودية الخدمة(

النوع -- الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

التسليم اإللكتروني قنوات تسليم الخدمة

3 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

200 درهم،  حجز رقم مركبة مدة )6( أشهر.
400 درهم،  حجز رقم مركبة مدة سنة. رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع
التطبيق الذكي 24 ساعة

- مركز اسعاد المتعاملين/ االثنين إلى الخميس من 07:30 ص إلى 
03:30م يوم الجمعه إلى 12:00 م.

ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

التسجيل بالتطبيق أو الموقع اإللكترونيالتسجيل بالتطبيق أو الموقع اإللكترونيالتسجيل بالتطبيق أو الموقع اإللكتروني
الوثائق المطلوبة

1. الموقع االلكتروني / التطبيقات الذكية.
2. التسجيل بالتطبيق الذكي/ ادخال البيانات المطلوبة / تقديم الطلب للموظف.

3. تجديد حجز رقم مركبة ، دفع الرسوم.
4. تجديد الرقم في التطبيق الذكي ، انهاء الخدمة.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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تغيير رقم مركبة

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- تغيير رقم لوحة مركبة ترخيص المركبات

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين
قسم ترخيص اآلليات اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها تغيير رقم اللوحة بموجب طلب العميل. وصف الخدمة

حضور صاحب األرقام شخصيًا + دفع المخالفات المرورية إن وجدت. )محدودية الخدمة(

  G2B - G2C - G2G النوع -- الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- شركة التوصيل - امبوست.
- مصنع اللوحات.

- مركز اسعاد المتعاملين.
قنوات تسليم الخدمة

5 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

300 درهم،  تغيير رقم لوحة مركبة. رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع - مركز اسعاد المتعاملين/ االثنين إلى الخميس من 07:30 ص إلى 
03:30م يوم الجمعه إلى 12:00 م. ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

الحضور الشخصي لصاحب المركبة، 
الملكية االصلية، لوحات االقام

الحضور الشخصي لصاحب المركبة، 
الملكية االصلية، لوحات االقام

الحضور الشخصي لصاحب المركبة، 
الملكية االصلية، لوحات االقام

الوثائق المطلوبة

1. الموقع االلكتروني / التطبيقات الذكية / الحضور الشخصي للمركز.
2. الحضور الشخصي لمركز الخدمة ، استام رقم االنتظار من االستقبال ، تقديم الطلب للموظف.

3. ابراز المستندات المطلوبة ، تسليم لوحات المركبة والملكية ، دفع الرسوم المالية.
4. استام لوحات المركبة بالرقم الجديد ، تقييم الخدمة.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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لوحة مركبة )بدل فاقد - بدل تالف(

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

لوحة مركبة ) بدل فاقد - 
بدل تالف( تغيير رقم لوحة مركبة ترخيص المركبات

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين
قسم ترخيص اآلليات اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

خدمة يتم بموجبها إصدر لوحة بدل فاقد - بدل تالف وصف الخدمة

ال يوجد )محدودية الخدمة(

  G2B - G2C - G2G النوع -- الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- التسليم االلكتروني قنوات تسليم الخدمة

3 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

300 درهم،  لوحات هوية عجمان.
80 درهم،  لوحات قصير - قصير.

100 درهم، لوحات قصير - طويل.
500 درهم، لوحات رياضية.

80 درهم، لوحات طويل - طويل.
80 لوحات طويل - طويل

رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع
- التطبيق الذكي 24 ساعه

- مركز اسعاد المتعاملين/ االثنين إلى الخميس من 07:30 ص إلى 
03:30م يوم الجمعه إلى 12:00 م.

ساعات تقديم الخدمة

األفراد

الهوية االماراتية
الوثائق المطلوبة

1. الموقع االلكتروني / التطبيقات الذكية / الحضور الشخصي للمركز.
2. التسجيل بالتطبيق الذكي/ ادخال البيانات المطلوبة/ تقديم الطلب للموظف.

3. دفع الرسوم المالية.
4. استام اللوحات من مصنع اللوحات ، تقييم الخدمة.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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إصدار شهادة تسفير سياحي
* خدمة ذات أولوية

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- إصدار شهادة تسفير 
سياحي ترخيص المركبات

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين
قسم ترخيص اآلليات اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

خدمه يتم بموجبهاإصدار شهادة تسفير سياحي للمركبة خارج الدولة وصف الخدمة

دفع المخالفات المرورية إن وجدت )محدودية الخدمة(

  G2B - G2C - G2G النوع -- الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- التسليم االلكتروني قنوات تسليم الخدمة

3 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

100 درهم،  شهادة تسفير سياحي. رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع - التطبيق الذكي 24 ساعه ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

شهادة من نادي اإلمارات للسيارات، في 
حالة الرهن شهادة فك رهن مؤقت 

من البنك

شهادة من نادي اإلمارات للسيارات، في 
حالة الرهن شهادة فك رهن مؤقت من 

البنك

شهادة من نادي اإلمارات للسيارات، في 
حالة الرهن شهادة فك رهن مؤقت من 

البنك

الوثائق المطلوبة

1. الموقع االلكتروني / التطبيقات الذكية.
2.  إرفاق المستندات، دفع الرسوم المالية.

3. التسجيل بالتطبيق الذكي/ ادخال البيانات المطلوبة/ تقديم الطلب للموظف.
4. استام شهاده التسفير السياحي الكترونية ، تقييم الخدمة.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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إصدار شهادة تحويل داخل الدولة

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- إصدار شهادة تحويل 
داخل الدولة ترخيص المركبات

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين
قسم ترخيص اآلليات اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

خدمة يتم بموجبها اصدار شهادة تحويل داخل الدولة وصف الخدمة

دفع المخالفات المرورية إن وجدت )محدودية الخدمة(

  G2B - G2C - G2G النوع -- الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- مركز اسعاد المتعاملين قنوات تسليم الخدمة

3 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

100 شهادة تحويل داخل الدولة. رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع - التطبيق الذكي 24 ساعه ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

الحضور الشخصي، الملكية، اللوحات، 
للحصول على لوحات تأمين )3( ايام

حضور صاحب الشركة أو من ينوب عنه 
بوكاله قانونية، الملكية، اللوحات، 

للحصول على لوحات تأمين )3( أيام

حضور صاحب الشركة أو من ينوب 
عنه بوكاله قانونية، رساله من الجهة 

الحكومية، الملكية، اللوحات، للحصول 
على لوحات تأمين )3( ايام

الوثائق المطلوبة

1. الموقع االلكتروني / التطبيقات الذكية / الحضور الشخصي للمركز.
2. التسجيل بالتطبيق الذكي/ ادخال البيانات المطلوبة/ تقديم الطلب للموظف.

3. إرفاق المستندات، الملكية + اللوحات، دفع الرسوم.
4. استام شهادة تحويل داخل الدولة، إنهاء الخدمة.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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إصدار شهادة تصدير خارج الدولة

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- إصدار شهادة تصدير خارج 
الدولة ترخيص المركبات

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين
قسم ترخيص اآلليات اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

خدمة يتم بموجبها إصدار شهادة تصدير خارج الدولة بعد اجتياز الفحص الفني. وصف الخدمة

دفع المخالفات المرورية إن وجدت )محدودية الخدمة(

  G2B - G2C - G2G النوع -- الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- مركز اسعاد المتعاملين - مبني القيادة قنوات تسليم الخدمة

5 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

50 درهم،  شهادة تصدير خارج الدولة. رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع
- مركز اسعاد المتعاملين/ االثنين إلى الخميس من 07:30ص إلى 
08:00م، يوم الجمعه من 07:30م إلي 12:00م - ومن 03:30م إلي 

08:00م
ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

الحضور الشخصي، الملكية، اللوحات، 
فحص المركبة، تأمين )14( ايام، 

للحصول على لوحات تصدير

حضور صاحب الشركة او من ينوب عنه 
بوكاله قانونية، الملكية، اللوحات، فحص 

المركبة، تأمين )14( ايام، للحصول على 
لوحات تصدير

رساله من الجهة الحكومية، الملكية، 
اللوحات ، فحص المركبة، تأمين )14( 

ايام، للحصول على لوحات تصدير

الوثائق المطلوبة

1. الموقع االلكتروني / التطبيقات الذكية / الحضور الشخصي للمركز.
2.  التسجيل بالتطبيق الذكي/ ادخال البيانات المطلوبة/ تقديم الطلب للموظف.

3.  ارفاق المستندات ، الملكية + اللوحات ، دفع الرسوم.
4. استام شهاده تصدير خارج الدولة ، انهاء الخدمة.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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الفحص الفني للمركبات
** خدمة ذات أولوية

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- الفحص الفني للمركبات ترخيص المركبات

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين
قسم الفحص الفنى اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها فحص المركبة للتأكد من صاحيتها للسير والتسجيل وصف الخدمة

- )محدودية الخدمة(

  G2B - G2C - G2G النوع باقة مقطورات الصيادين باقة لخدمتكم الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- التسليم االلكتروني قنوات تسليم الخدمة

13 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

150 درهم، مركبة خفيفه خصوصي / عمومي.
150 درهم، مقطورة وشبة مقطورة.

200 درهم، جهاز ميكانيكي ثقيل خصوصي / عمومي.
200 درهم، شحن اكثر عن )12 طن( خصوصي / عمومي.

200 درهم، حافلة اكثر من 27 راكب خصوصي.
150 درهم، دراجة نارية.

200 درهم، جهاز ميكانيكي خفيف خصوصي/ عمومي.
200 درهم، شحن اقل عن )12 طن( خصوصي / عمومي.

200 درهم، حافلة اقل من 27 راكب خصوصي / عمومي.
420 درهم، فحص مركبة كاسيك.

رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع
- الشركاء المتعهدون من االثنين الي الجمعه 07:30 ص إلي 03:30 م

- مركز اسعاد المتعاملين/ االثنين إلى الخميس من 07:30 ص إلى 
03:30م يوم الجمعه إلى 12:00 م.

ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

الملكية االصلية للمركبة.الملكية االصلية للمركبة.الملكية االصلية للمركبة.
الوثائق المطلوبة

1.  الحضور لموقع فحص المركبات.
2. فحص المركبة من خال المختصين ، دفع الرسوم المقرره..

3. استام شهادة الفحص الكترونية / قييم الخدمة.
4.  الموقع االلكتروني / التطبيقات الذكية / الحضور الشخصي للمركز.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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إعادة الفحص الفني للمركبات

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

إعادة الفحص الفني 
للمركبات الفحص الفني للمركبات ترخيص المركبات

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين
قسم الفحص الفنى اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

يتم بموجبها إعادة الفحص المركبة للتأكد من صاحيتها للسير والتسجيل وصف الخدمة

ال يوجد )محدودية الخدمة(

  G2B - G2C - G2G النوع -- الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- مركز سبيد
- مركز فاست لفحص المركبات قنوات تسليم الخدمة

5 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

50 درهم،  مركبة خفيفة خصوصي / عمومي.
100 درهم،  مقطورة وشبة مقطورة.

75 درهم،  جهاز ميكانيكي ثقيل خصوصي / عمومي.
75 درهم،  شحن اكثرعن )12 طن ( خصوصي / عمومي.

75 درهم،  حافلة خصوصي اكثر من 27 راكب.
50 درهم،  دراجة نارية.

75 درهم،  جهاز ميكانيكي خفيف خصوصي / عمومي.
75 درهم،  شحن اقل عن )12 طن ( خصوصي / عمومي.
75 درهم،  حافلة اقل من 27 راكب خصوصي / عمومي.

100 درهم،  إعادة فحص مركبة كاسيك.

رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع
- مركز اسعاد المتعاملين/ االثنين إلى الخميس من 07:30ص إلى 
08:00م، يوم الجمعه من 07:30م إلي 12:00م - ومن 03:30م إلي 

08:00م
ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

الملكية االصليةالملكية االصليةالملكية االصلية
الوثائق المطلوبة

1. الموقع االلكتروني / التطبيقات الذكية / الحضور الشخصي للمركز.
2.   الحضور لموقع فحص المركبات.

3.  فحص المركبة من خال المختصين ، دفع الرسوم.
4. استام شهادة الفحص االلكتروني ، تقييم الخدمة.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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تصريح صبغ وسمكرة - بدون حادث

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

تصريح صبغ وسمكرة - 
بدون حادث الفحص الفني للمركبات ترخيص المركبات

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين
قسم الفحص الفنى اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

وهي خدمة يتم بموجبها إصدار تصريح صبغ أو سمكرة للمركبة بعد الفحص الفني. وصف الخدمة

ال يوجد )محدودية الخدمة(

  G2B - G2C - G2G النوع -- الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- مركز اسعاد المتعاملين - مبني القيادة قنوات تسليم الخدمة

5 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

50 درهم،  صبغ وسمكرة رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع
- مركز اسعاد المتعاملين/ االثنين إلى الخميس من 07:30ص إلى 
08:00م، يوم الجمعه من 07:30م إلي 12:00م - ومن 03:30م إلي 

08:00م
ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

الملكية االصلية للمركبةالملكية االصلية للمركبةالملكية االصلية للمركبة
الوثائق المطلوبة

1. الموقع االلكتروني / التطبيقات الذكية / الحضور الشخصي للمركز.
2.   الحضور لموقع فحص المركبات.

3.  فحص المركبة من خال المختصين ، دفع الرسوم.
4. استام التصريح ، تقييم الخدمة.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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إصدار تصريح بوضع ملصق إعاني للمركبة

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- إصدار تصريح بوضع ملصق 
إعاني للمركبة ترخيص المركبات

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين
قسم الفحص الفنى اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

يتم بموجبها اصدار تصريح ملصق اعاني للمركبة وصف الخدمة

المركبات الصادرة من إمارة عجمان )محدودية الخدمة(

  G2B النوع باقة قيادة وأمان الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- مركز اسعاد المتعاملين - مبني القيادة
- مركز سبيد قنوات تسليم الخدمة

5 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

500 درهم،  إصدار تصريح بوضع ملصق إعاني للمركبة رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع
- مركز اسعاد المتعاملين/ االثنين إلى الخميس من 07:30ص إلى 
08:00م، يوم الجمعه من 07:30م إلي 12:00م - ومن 03:30م إلي 

08:00م
ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

الملكية
تصريح من الدائرة االقتصادية

الملكية
تصريح من الدائرة االقتصادية

الملكية
تصريح من الدائرة االقتصادية

الوثائق المطلوبة

1. الموقع االلكتروني / التطبيقات الذكية / الحضور الشخصي للمركز.
2.   الحضور الشخصي لمركز الخدمة، استام رقم االنتظار من االستقبال، تقديم الطلب للموظف.

3.  ابراز المستندات المطلوبة ، دفع الرسوم المالية.
4.  استام ملكية بتصريح الملصق االعاني ، تقييم الخدمة.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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إصدار شهادة حيازة مركبة

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- إصدار شهادة حيازة 
مركبة ترخيص المركبات

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين
قسم ترخيص اآلليات اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

خدمة يتم بموجبها إصدار شهادة حيازة لمركبة غير مسجلة )شهادة جمركية( وصف الخدمة

دفع المخالفات المرورية إن وجدت )محدودية الخدمة(

  G2B - G2C - G2G النوع -- الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- مركز اسعاد المتعاملين - مبني القيادة قنوات تسليم الخدمة

5 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

100 درهم،  مركبة خفيفة خصوصي / عمومي
100 درهم، جهاز ميكانيكي ثقيل خصوصي / عمومي

100 درهم، شحن اكثر عن )12 طن( خصوصي / عمومي
100 درهم، حافلة خصوصي اكثر من 27 راكب

100 درهم، دراجة نارية
100 درهم، جهاز ميكانيكي خفيف خصوصي / عمومي
100 درهم، شحن اقل عن )12 طن( خصوصي / عمومي

100 درهم، حافلة اقل من 27 راكب خصوصي / عمومي
100 درهم، مقطورة وشبة مقطورة

رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع
- مركز اسعاد المتعاملين/ االثنين إلى الخميس من 07:30ص إلى 
08:00م، يوم الجمعه من 07:30م إلي 12:00م - ومن 03:30م إلي 

08:00م
ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

حضور صاحب الشركة او من ينوب عنه الحضور الشخصي / الملكية / اللوحات
بوكالة قانونية، الملكية، اللوحات

 رسالة من الجهة الحكومية، الملكية، 
اللوحات

الوثائق المطلوبة

1. الموقع االلكتروني / التطبيقات الذكية / الحضور الشخصي للمركز.
2.   الحضور الشخصي لمركز الخدمة ، استام رقم االنتظار من االستقبال ، تقديم الطلب للموظف.

3.  ارفاق مستندات اللوحات ، الملكية ، دفع الرسوم.
4. استام شهادة حيازة مركبة ، انهاء الخدمة.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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شهادة شطب حيازة مركبة

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

شهادة شطب حيازة 
مركبة

إصدار شهادة حيازة 
مركبة ترخيص المركبات

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين
قسم ترخيص اآلليات اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها شطب المركبة وإصدار شهادة لمركبة مسجلة بما يثبت ذلك. وصف الخدمة

دفع المخالفات المرورية إن وجدت )محدودية الخدمة(

  G2B - G2C - G2G النوع -- الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- مركز اسعاد المتعاملين قنوات تسليم الخدمة

5 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

200 درهم،  جهاز ميكانيكي خفيف خصوصي/ عمومي
200 درهم، شحن اقل عن )12 طن( خصوصي / عمومي

200 درهم، حافلة اقل من 27 راكب خصوصي / عمومي
200 درهم، مقطورة وشبة مقطورة

200 درهم، جهاز ميكانيكي ثقيل خصوصي/ عمومي
200 درهم، شحن اكثر عن )12 طن( خصوصي / عمومي

200 درهم، حافلة خصوصي اكثر من 27 راكب
200 درهم، دراجة نارية

رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع
- الشركاء المتعهدون من االثنين الي الجمعه 07:30 ص إلي 03:30 م

- مركز اسعاد المتعاملين/ االثنين إلى الخميس من 07:30 ص إلى 
03:30م يوم الجمعه إلى 12:00 م.

ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

حضور صاحب الشركة او من ينوب عنه الحضور الشخصي / الملكية / اللوحات
بوكالة قانونية، الملكية، اللوحات

 رسالة من الجهة الحكومية، الملكية، 
اللوحات

الوثائق المطلوبة

1. الموقع االلكتروني / التطبيقات الذكية / الحضور الشخصي للمركز.
2.   الحضور الشخصي لمركز الخدمة ، استام رقم االنتظار من االستقبال ، تقديم الطلب للموظف.

3.  ارفاق مستندات اللوحات ، الملكية ، دفع الرسوم.
4. استام شهادة حيازة مركبة ، انهاء الخدمة.

5. استام رسالة.
6. إنهاء المعاملة.

7. استام شهادة حيازة.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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تمليك رقم
** خدمة استباقية

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- تمليك رقم ترخيص المركبات

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين
قسم ترخيص اآلليات اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

خدمة يتم بموجبها تملك أرقام خاصة بإمارة عجمان وصف الخدمة

االرقام الصدارة من إمارة عجمان )محدودية الخدمة(

  G2B - G2C - G2G النوع -- الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- التسليم اإللكتروني عبر التطبيق الذكي بإيصال الكتروني قنوات تسليم الخدمة

3 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

حسب صنف اللوحة رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع التطبيق الذكي 24 ساعه  ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

 التسجيل بالتطبيق الذكي او الموقع 
Ajman Police االلكتروني

التسجيل بالتطبيق الذكي او الموقع 
االلكتروني

 التسجيل بالتطبيق الذكي او الموقع 
االلكتروني

الوثائق المطلوبة

1. الموقع االلكتروني / التطبيقات الذكية.
.Ajman Police 2.  التسجيل بالتطبيق الذكي/ ادخال البيانات المطلوبة/ تقديم الطلب للموظف

3. دفع رسوم التمليك.
4. استام ملكية رقم الكتروني ، تقييم الخدمة.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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التنازل عن رقم

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

التنازل عن رقم تمليك رقم ترخيص المركبات

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين
قسم ترخيص اآلليات اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

خدمة يتم بموجبها التنازل عن رقم بعد تمليكة وصف الخدمة

التنازل عن الرقم لألقارب من الدرجة االولى ال يتطلب تمليك )محدودية الخدمة(

  G2B - G2C - G2G النوع -- الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- مركز اسعاد المتعاملين قنوات تسليم الخدمة

3 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

100 درهم، التنازل عن رقم رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع - مركز اسعاد المتعاملين/ االثنين إلى الخميس من 07:30 ص إلى 
03:30م يوم الجمعه إلى 12:00 م. ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

ال يوجدال يوجدال يوجد
الوثائق المطلوبة

1. الموقع االلكتروني / التطبيقات الذكية / الحضور الشخصي للمركز.
2. التسجيل بالتطبيق الذكي/ ادخال البيانات المطلوبة/ تقديم الطلب للموظف.

3.  تمليك رقم المركبة والتنازل عن الرقم، دفع الرسوم.
4. استام شهادة التنازل عن الرقم.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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إصدار رقم تحت التجربة

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- تمليك رقم ترخيص المركبات

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين
قسم ترخيص اآلليات اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها إصدار تصريح ولوحة تحت التجربة وتكون ألصحاب المعارض. وصف الخدمة

أصحاب المعارض إمارة عجمان / دفع المخالفات المرورية إن وجدت. )محدودية الخدمة(

  G2B النوع -- الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- مركز اسعاد المتعاملين - مبني القيادة
- مصنع اللوحات قنوات تسليم الخدمة

5 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

100 درهم، إصدار لوحة.
20 درهم، رسوم تأخير عن كل شهر.

400 درهم، تجديد اللوحة.
500 درهم، إصدار تصريح.

رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع - مركز اسعاد المتعاملين/ االثنين إلى الخميس من 07:30 ص إلى 
03:30م يوم الجمعه إلى 12:00 م. ساعات تقديم الخدمة

األفراد

- الرخصة التجارية لمعرض السيارات ، رسالة من المعرض بطلب الحصول على لوحة تحت التجربة ، تامين مدة )13( شهر
الوثائق المطلوبة

1.  الحضور الشخصي للمركز.
2.  الحضور لمكز سعادة المتعاملين ، استام رقم االنتظار من االستقبال ، تقديم الطلب للموظف.

3.  ارفاق المستندات ، دفع الرسوم.
4.  استام ملكية ، استام لوحات تحت التجربة من مصنع اللوحات ، انهاء الخدمة.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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إصدار رخصة قيادة مركبة
** خدمة ذات أولوية

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

إصدار رخصة قيادة مركبة ترخيص السائقين

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين - قسم 
ترخيص السائقين اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها إصدار رخصة قيادة مركبة حسب الفئة المطلوبة تخولهم للقيادة على الطرقات. وصف الخدمة

 استيفاء العمر القانوني مركبة خفيفة )18( سنه واستيفاء العمر القانوني للدراجة النارية )17( سنة و استيفاء
 العمر القانوني للشاحنة الجهاز الميكانيكي الخفيف /ثقيل )20( سنة واستيفاء الحافله الخفيفة /ثقيلة )21(

سنة اجتياز االختبارات العملية
)محدودية الخدمة(

  G2C النوع الباقة باقة رخصة السعادة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

شركة التوصيل - امبوست قنوات تسليم الخدمة

3 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

100 درهم - تجديد رخصة قيادة مركبة لمدة سنة )لمن هم أقل من 21 سنة(.
300 درهم - رخصة قيادة مركبة لمدة تزيد عن سنة ) لمن هم أكبر من 21 من 21 سنة (.

15 درهم - رسوم التوصيل.
رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع التطبيق الذكي 24 ساعه ساعات تقديم الخدمة

األفراد

1. الهويه االماراتية
الوثائق المطلوبة

1. الموقع االلكتروني / التطبيقات الذكية
2. التسجيل بالتطبيق الذكي/ ادخال البيانات المطلوبة

3.دفع الرسوم
4. استام الرخصة من شركة بريد االمارات ، انهاء الخدمة

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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تجديد رخصة قيادة مركبة
* خدمة ذات أولوية      ** خدمة استباقية

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

تجديد رخصة قيادة 
مركبة إصدار رخصة قيادة مركبة ترخيص السائقين

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين - قسم 
ترخيص السائقين اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها تجديد رخصة القيادة لألفراد. وصف الخدمة

1. الفحــص الطبــي )فحــص النظــر( ، 2. تجديــد رخصــة القيــادة كل ســنة للســائق أقــل مــن )21( ســنه وأكبــر مــن )21( 
ســنه يجــدد كل )10( ســنوات للمواطنيــن والمقيميــن حســب اآلقامــة، 3. ســيتم احتســاب مبلــغ )10( دراهــم رســوم 

تأخيــر تجديــد الرخصــة عــن كل شــهر.
)محدودية الخدمة(

  G2C النوع باقة رخصتي تبدأ من 
مدرستي باقة رخصة السعادة الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

شركة التوصيل - امبوست قنوات تسليم الخدمة

3 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

100 درهم - تجديد رخصة قيادة مركبة لمدة سنة )لمن هم أقل من 21 سنة(.
300 درهم - تجديد رخصة قيادة مركبة لمدة )10( سنوات )لمن هم  أكبر من 21 سنة(.

10 دراهم - رسوم التأخير عن كل شهر.
15 درهم - رسوم التوصيل

رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع التطبيق الذكي 24 ساعه ساعات تقديم الخدمة

األفراد

1. صورة من الهوية اإلماراتية سارية المفعول.
2. الفحص الطبي )النظر(.

3.  صورة شخصية.

الوثائق المطلوبة

1. التسجيل بالتطبيق الذكي/ إدخال البيانات المطلوبة.
2. إدخال البيانات المطلوبة.

3. دفع الرسوم المطلوبة.
4.  استام الرخصة من شركة التوصيل انهاء الخدمة.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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إصدار رخصة قيادة مركبة )بدل فاقد -بدل تالف(

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

إصدار رخصة قيادة مركبة 
)بدل فاقد -بدل تالف( إصدار رخصة قيادة مركبة ترخيص السائقين

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين - قسم 
ترخيص السائقين اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها اصدار رخصة قيادة بدل تالف او فاقد. وصف الخدمة

يجب استيفاء كافة المخالفات المرورية لصاحب الرخصة. )محدودية الخدمة(

G2B - G2C - G2G النوع - - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

شركة التوصيل - امبوست قنوات تسليم الخدمة

5 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

100 درهم - إصدار رخصة قيادة مركبة )بدل فاقد -بدل تالف( لمدة سنة.
300 درهم - إصدار رخصة قيادة مركبة )بدل فاقد -بدل تالف( لمدة تزيد على سنه.

 15 درهم - رسوم التوصيل.
رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع التطبيق الذكي 24 ساعه ساعات تقديم الخدمة

األفراد

1. الهوية االماراتية.
2. الجواز و اإلقامة سارية المفعول

الوثائق المطلوبة

1. التسجيل بالتطبيق الذكي الو الموقع اإللكتروني.
2.  إدخال البيانات المطلوبة.

3.  دفع الرسوم.
4.  استام الرخصة من شركة التوصيل.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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إلغاء رخصة قيادة مركبة

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

إلغاء رخصة قيادة مركبة إصدار رخصة قيادة مركبة ترخيص السائقين

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين - قسم 
ترخيص السائقين اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها إلغاء رخصة القيادة في حالة عدم اهلية السائق او رغبة السائق في إلغائها او صدور 
حكم قضائي بإلغاء الرخصة او في حالة وفاه صاحب الرخصة. وصف الخدمة

حضور صاحب المعاملة شخصيا يجب اسيفاء كافة المخالفات المرورية لصاحب الرخصة. )محدودية الخدمة(

  G2C النوع - - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

مركز اسعاد المتعاملين قنوات تسليم الخدمة

5 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

مجانا رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع - مركز اسعاد المتعاملين/ االثنين الي الخميس من 07:30 ص إلى 
03:30م يوم الجمعه إلي 12 م. ساعات تقديم الخدمة

األفراد

1.  احضار سبب إلغاء الرخصة
2.  امر قضائي إن وجد
3.  تقرير طبي إن وجد

4. شهادة الوفاه في حاله وفاه السائق
5. فقد االهلية ) فحص النظر (

الوثائق المطلوبة

1.  الحضور لمكز سعادة المتعاملين ، استام رقم االنتظار من االستقبال ، تقديم الطلب للموظف
2.  ارفاق المستندات المطلوبة

3.  تسليم الرخصة ، انهاء الخدمة
4.  الحضور الشخصي للمركز ، تسليم الرخصة االصية

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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إضافة فئة أخرى لرخصة قيادة مركبة

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

إضافة فئة أخرى لرخصة 
قيادة مركبة إصدار رخصة قيادة مركبة ترخيص السائقين

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين - قسم 
ترخيص السائقين اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها اضافة فئة اخرى لرخصة قيادة مركبة صادرة سابقا بعد استيفاء الشروط. وصف الخدمة

يجب استيفاء كافة المخالفات المرورية لصاحب الرخصة. )محدودية الخدمة(

G2C النوع - باقة رخصة السعادة الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

شركة التوصيل - امبوست قنوات تسليم الخدمة

3 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

200 درهم - إضافة فئة اخرى لرخصة قيادة مركبة رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع التطبيق الذكي 24 ساعه ساعات تقديم الخدمة

األفراد

1. صورة الهوية اإلماراتية.
2. صورة شخصية.

الوثائق المطلوبة

1. ادخال البيانات المطلوبة.
2. دفع الرسوم.
3. اضافة الفئة .

4. تسليمها لبريد االمارات / إنهاء الخدمة.
5. التسجيل بالتطبيق الذكي.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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تعديل بيانات رخصة قيادة مركبة

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

تعديل بيانات رخصة 
قيادة مركبة إصدار رخصة قيادة مركبة ترخيص السائقين

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين - قسم 
ترخيص السائقين اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها تعديل بيانات رخصة القيادة من حيث )الجنسية ، صورة شخصية ، تاريخ المياد(. وصف الخدمة

ال يوجد. )محدودية الخدمة(

G2C النوع الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

شركة التوصيل - امبوست قنوات تسليم الخدمة

3 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

100 درهم -تغيير بيان رخصة قيادة مركبة.
15 درهم - رسوم التوصيل. رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع التطبيق الذكي 24 ساعه ساعات تقديم الخدمة

األفراد

1. إحضار الوثيقة ذات البيان المراد تغيير جواز السفر/ الهويه
2. الهوية االماراتية

الوثائق المطلوبة

1. الموقع االلكتروني / التطبيقات الذكية / الحضور الشخصي للمركز / مركز االتصال 901 
2. التسجيل بالتطبيق الذكي/ ادخال البيانات المطلوبة/ تقديم الطلب للموظف 

3. دفع الرسوم 
4. استام الرخصة من شركة امبوست ، انهاء الخدمة

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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تحويل ملف رخصة قيادة مركبة من إماره إلى أخرى

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

تحويل ملف رخصة قيادة 
مركبة من اماره الى اخرى ترخيص السائقين

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين - قسم 
ترخيص السائقين اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها تحويل ملف رخصة قيادة مركبة من امارة الى امارة اخرى حسب االنظمة والقوانين. وصف الخدمة

المقييم ، يجب احضار موافقة من االمارة المراد تحويل الرخصة إليها. )محدودية الخدمة(

  G2C النوع - - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

مركز اسعاد المتعاملين. قنوات تسليم الخدمة

5 دقائق.   متوسط زمن إنجاز الخدمة

200 درهم. رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع - مركز اسعاد المتعاملين/ االثنين الي الخميس من 07:30 ص إلى 
03:30م يوم الجمعه إلي 12 م. ساعات تقديم الخدمة

األفراد

رسالة عدم ممانعة من اإلمارة المراد تحويل الرخصة إليها.
الوثائق المطلوبة

1. الحضور الشخصي لمركز اسعاد المتعاملين.
2. استام رقم االنتظار من االستقبال ، تقديم الطلب للموظف. 

3. ارفاق المستندات المطلوبة. 
4. تسليم الرخصة الصادرة من اإلمارة، إنهاء الخدمة.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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إلغاء فئة رخصة قيادة مركبة

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

إلغاء فئة رخصة قيادة 
مركبة إصدار رخصة قيادة مركبة ترخيص السائقين

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين - قسم 
ترخيص السائقين اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها إلغاء فئة )مركبة ثقيلة - حافلة ثقيلة - جهاز ميكانيكي ثقيل( في حاله عدم اجتياز 
فحص النظر أو رغبة السائق بإلغائها. وصف الخدمة

)محدودية الخدمة(

  G2C النوع - - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

مركز اسعاد المتعاملين - مبني القيادة قنوات تسليم الخدمة

5 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

مجانًا رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع - مركز اسعاد المتعاملين/ االثنين إلى الخميس من 07:30 ص إلى 
03:30م يوم الجمعه إلي 12:00 م. ساعات تقديم الخدمة

األفراد

1.رسالة ال مانع من االمارة المراد تحويل الرخصة إليها
الوثائق المطلوبة

1. الحضور لمكز سعادة المتعاملين
2. تقديم الطلب 

3.دفع الرسوم المستحقة 
4.استام شهادة التحويل

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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استبدال رخصة قيادة مركبة صادرة عن دولة اخرى
** خدمة  ذات أولوية

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

ستبدال رخصة قيادة مركبة 
صادرة عن دولة اخرى ترخيص السائقين

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين - قسم 
ترخيص السائقين اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها استبدال رخصة القيادة االجنبية المعتمدة بموجب اتفاقيات دولية والرخص الخليجية 
لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي برخصة قيادة صادرة من سلطة الترخيص من االمارة . وصف الخدمة

يجب استبدال الرخصة بشروط:
1. يجب ان تكون الرخصة سارية المفعول او منتهية بالنسبة للرخص الخليجية لم تتعدى )6( أشهر.

2. تترجم جميع الرخص االجنبية بطريقة قانونية.
)محدودية الخدمة(

G2C النوع الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

شركة التوصيل - امبوست قنوات تسليم الخدمة

5 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

600 درهم -استبدال رخصة قيادة مركبة صادرة عن دولة اخرى.
15 درهم - رسوم التوصيل. رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع التطبيق الذكي 24 ساعه ساعات تقديم الخدمة

األفراد

1. ترجمة الرخصة االجنبية
2. فحص النظر

3. الهوية االماراتية

الوثائق المطلوبة

1. الموقع االلكتروني / التطبيقات الذكية
2. ترجمة الرخصة االجنبية في المراكز المعتمدة / اجراء الفحص الطبي فحص النظر ( / تقديم الطلب 

3. دفع الرسوم المقررة 
4. تسليم الرخصة االجنبية حسب االنظمة بمركز الخدمة ، 

5. الدول المسموح استبدال رخصتها : دول مجلس التعاون الخليجي 
6. الدول المسموح استبدال رخصتها : جميع مواطني الدول ) تركيا، امريكا، بريطانيا، فرنسا، اليابان، ألمانيا، 

إيطاليا، بلجيكا، سويسرا، الدانمارك، اسبانيا، السويد، النمسا، ايرلندا، النرويج، كندا، بولندا، فلندا، كوريا الجنوبية، 
جنوب أفريقيا 

7. الدول المسموح استبدال رخصتها : رعايا الدول فقط )صربيا، أوكرانيا، سلوفاكيا، قبرص، سلوفييا، ليتوانيا، 
بلغاريا، ايسلنده، استونيا، هنغاريا، البرتغال، مالطا، ألبانيا، المجر، التفيا، مونتينيغرو

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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شهادة صحة بيانات الرخصة

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

شهادة صحة بيانات 
الرخصة

إصدار شهادة لمن يهمه 
األمر

إصدار التصاريح 
والشهادات المرورية

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين
قسم ترخيص السائقين اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها إصدار شهادة لمن يهمه االمر )صحة بيانات رخصة القيادة( لتقديمها إلي دولة اخرى. وصف الخدمة

ال يوجد )محدودية الخدمة(

G2B - G2C - G2G النوع باقة شهادات الترخيص الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- التسليم اإللكتروني عبر التطبيق الذكي بإيصال إلكتروني.
- التسليم اإللكتروني. قنوات تسليم الخدمة

3 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

100 درهم - شهادة لمن يهمه األمر )صحة بيانات الرخصة( رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع التطبيق الذكي 24 ساعه ساعات تقديم الخدمة

األفراد

الهويه اإلماراتية
الوثائق المطلوبة

1. التسجيل بالتطبيق الذكي واختيار الخدمة من قائمة الخدمات.
2. إدخال البيانات المطلوبة ودفع الرسوم.
3. الموقع االلكتروني / التطبيقات الذكية.

4. استام الشهادة اإللكترونية.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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فتح ملف مروري - ذات اولوية
* خدمة ذات أولوية      ** خدمة استباقية

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

فتح ملف مروري ترخيص السائقين

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين - قسم 
ترخيص السائقين اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

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

1. عمر المتقدم يجب أن يكون )17( سنة لفئة دراجة نارية
2. عمر المتقدم يجب أن يكون )18( سنة أو )17(  سنة و)6( أشهر لفئة مركبة خفيف

3. المتقدم يجب أن يكون )20( سنه لفئة مركبة ثقيلة + جهاز ميكانيكي ثقيل + جهاز ميكانيكي خفيف + 
حافلة خفيفه.

 4. عمر المتقدم يجب أن يكون )21( سنة لفئة حافلة ثقيلة

)محدودية الخدمة(

  G2C النوع باقة طاب الثانوية العامة باقة رخصة السعادة الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

التسليم اإللكتروني قنوات تسليم الخدمة

5 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

200 درهم - دراجة نارية
200 درهم - سيارة خفيفة

200 درهم - جهاز ميكانيكي ثقيل 
200 درهم - جهاز ميكانيكي خفيف 

200 درهم -شحن ثقيل  
200 درهم -حافلة ثقيلة

200 درهم -سيارة خفيفة

رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع التطبيق الذكي 24 ساعه ساعات تقديم الخدمة

األفراد

1.فحص النظر
2. الهوية اإلماراتية

الوثائق المطلوبة

1. التسجيل بالتطبيق الذكي ، ادراج البيانات المطلوبة 
2. ارفاق المستندات المطلوبة، دفع الرسوم االلكترونية 

3. مراجعة المتعهد اكاديمية عجمان للسياقة
اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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تحويل ملف متدرب قيادة مركبة من إمارة إلى أخرى

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

تحويل ملف متدرب قيادة 
مركبة من إمارة إلى أخرى فتح ملف مروري ترخيص السائقين

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين - قسم 
ترخيص السائقين اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها تحويل ملف متدرب قيادة مركبة من إمارة إلي أخرى حسب األنظمة والقوانين. وصف الخدمة

احضار موافقة من سلطة الترخيص االمارة المراد تحويل ملف المتدرب اليها. )محدودية الخدمة(

G2C النوع الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

مركز اسعاد المتعاملين قنوات تسليم الخدمة

5 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

200 درهم -تحويل ملف متدرب قيادة مركبة من إمارة إلى أخرى رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع - مركز اسعاد المتعاملين/ االثنين الي الخميس من 07:30 ص إلى 
03:30م يوم الجمعه إلي 12 م. ساعات تقديم الخدمة

األفراد

1. رسالة ال مانع من االمارة المراد تحويل الرخصة إليها
2. الهوية االماراتية

الوثائق المطلوبة

1. الحضور لمركز سعادة المتعاملين 
2. تقديم الطلب للموظف 

3. .دفع الرسوم 
4. استام شهادة التحويل، انهاء الخدمة

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات إدارة ترخيص اآلليات والسائقيندليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

تعديل موعد فحص )موعد استثنائي(
** خدمة استباقية     *** خدمة عاجلة

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

تعديل موعد فحص 
)موعد استثنائي ( فتح ملف مروري ترخيص السائقين

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين - قسم 
ترخيص السائقين اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

خدمة يتم بموجبها تغيير موعد فحص سواقة تقريب استثنائي في حالة عدم توفر شواغر لتقريب موعد 
الفحص. وصف الخدمة

استيفاء ساعات التدريب االلزامية. )محدودية الخدمة(

  G2C النوع - - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

مركز اسعاد المتعاملين قنوات تسليم الخدمة

5 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

500 درهم - جميع فئات الفحص/مبدئي او شارع رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع - مركز اسعاد المتعاملين/ االثنين الي الخميس من 07:30ص إلى 
03:30م يوم الجمعه إلي 12 م ساعات تقديم الخدمة

األفراد

1. الهوية اإلماراتية
الوثائق المطلوبة

1. اجتياز ساعات التدريب العملي االلزامية 
2. الحضور لمكز الخدمة 

3.دفع الرسوم المقررة 
4. تعديل الموعد ، انهاء الخدمة

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات إدارة ترخيص اآلليات والسائقيندليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

تغيير موعد فحص السائقين )تقريب + تأجيل موعد(

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

تغيير موعد فحص السائقين 
)تقريب + تأجيل موعد ( فتح ملف مروري ترخيص السائقين

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين - قسم 
ترخيص السائقين اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها تغيير موعد فحص سواقة اما بتقريب الموعد او تأجيلة. وصف الخدمة

بطاقة تصريح التدريب سارية المفعول. )محدودية الخدمة(

G2G النوع باقة رخصة السعادة الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

مركز اسعاد المتعاملين قنوات تسليم الخدمة

5 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

300 درهم -تقريب موعد
100 درهم -تأجيل موعد رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع ساعات تقديم الخدمة التطبيق الذكي 24 ساعه

األفراد

1. الهوية االماراتية
الوثائق المطلوبة

1. الموقع االلكتروني ، التطبيقات الذكية 
2. التسجيل في التطبيق الذكي -ادراج البيانات المطلوبة 

3. دفع الرسوم المقرره 
4. تغيير موعد الفحص ) تقريب موعد او تاجيل موعد فحص انهاء الخدمة

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات إدارة ترخيص اآلليات والسائقيندليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

تحضير موعد فحص متدرب

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

تحضير موعد فحص 
متدرب فتح ملف مروري ترخيص السائقين

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين - قسم 
ترخيص السائقين اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها تحضير موعد فحص عملي قيادة مركبة )دراجة نارية - مركبة خفيفة- مركبة ثقيلة 
-جهاز ميكانيكي خفيف -جهاز ميكانيكي ثقيل(. وصف الخدمة

دفع رسوم تحضير الموعد قبل 48 ساعة من موعد الفحص بواسطة مندوب مدرسة التعليم. )محدودية الخدمة(

  G2G النوع الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

مركز اسعاد المتعاملين قنوات تسليم الخدمة

1 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

100 درهم - دراجة نارية مبدئي 
200 درهم - دراجة نارية /المدينة 

150 درهم - سيارة خفيفة /مبدئي 
200 درهم - سيارة خفيفة /المدينة 

200 درهم - جهاز ميكانيكي خفيف / ثقيل )المبدئي ( 
200 درهم - جهاز ميكانيكي خفيف / ثقيل )المدينة ( 

200 درهم - حافلة خفيفة /ثقيلة )المبدئي( 
200 درهم - حافلة خفيفة /ثقيلة )المبدئي( 
200 درهم - حافلة خفيفة /ثقيلة )المدينة(

رسوم الخدمة

الدرهم االلكتروني طريقة الدفع مركز اسعاد المتعاملين/ االثنين الي الخميس من 07:30ص إلى 03:30م 
يوم الجمعه إلي 12 م ساعات تقديم الخدمة

األفراد

1. الهوية اإلماراتية
الوثائق المطلوبة

1. تحضير موعد فحص اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى



108

خدمات إدارة ترخيص اآلليات والسائقيندليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

إصدار تصريح تعلم قيادة مركبة

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

 إصدار تصريح تعلم قيادة
مركبة ترخيص السائقين

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين - قسم 
ترخيص السائقين اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها إصدار تصريح تعلم تخول صاحبها التدريب على السياقة لدى مدارس التعليم 
المعتمدة. وصف الخدمة

فتح ملف مروري )محدودية الخدمة(

G2C النوع الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

مركز اسعاد المتعاملين قنوات تسليم الخدمة

5 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

100 درهم -دراجة نارية 
100 درهم -سيارة خفيفة 

200 درهم -جهاز ميكانيكي خفيف 
200 درهم -جهاز ميكانيكي ثقيل 

200 درهم -حافلة خفيفة 
200 درهم -حافلة ثقيلة 

200 درهم -شحن ثقيل

رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع مركز اسعاد المتعاملين/ االثنين الي الخميس من 07:30ص إلى 03:30م 
يوم الجمعه إلي 12 م ساعات تقديم الخدمة

األفراد

1. الهوية االماراتية
الوثائق المطلوبة

1.  الموقع االلكتروني ، التطبيقات الذكية 
2.  التسجيل بالتطبيق الذكي, ادراج البيانات المطلوبة 

3.  ارفاق المستندات المطلوبة ، دفع الرسوم االلكترونية 
4.  اصدار بطاقة الكترونية ذكية ،

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات إدارة ترخيص اآلليات والسائقيندليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

تجديد رخصة تدريب القيادة )تصريح متدرب(
** خدمة استباقية

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

تجديد رخصة تدريب 
القيادة )تصريح متدرب(

 إصدار تصريح تعلم قيادة
ترخيص السائقين مركبة

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين - قسم 
ترخيص السائقين اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها تجديد تصريح متدرب قيادة مركبة. وصف الخدمة

.يجب تجديد بطاقة المتدرب كل )3( أشهر )محدودية الخدمة(

  G2C النوع - - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

مركز اسعاد المتعاملين قنوات تسليم الخدمة

3 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

100 درهم - تجديد رخصة تدريب القيادة ) تصريح متدرب ( فئة خفيفة  
200 درهم - تجديد رخصة تدريب القيادة ) تصريح متدرب ( فئة ثقيلة 

15 درهم - رسوم التوصيل 
رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع التطبيق الذكي 24 ساعه ساعات تقديم الخدمة

األفراد

1. الهوية اإلماراتية
الوثائق المطلوبة

1. الموقع االلكتروني 
2. التسجيل بالتطبيق الذكي/ ادخال البيانات المطلوبة

3. دفع الرسوم االلكترونية 
4. استام بطاقة التدريب انهاء الخدمة

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات إدارة ترخيص اآلليات والسائقيندليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

بدل فاقد/ تالف رخصة تدريب القيادة )تصريح متدرب(

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

 بدل فاقد / تالف رخصة
 تدريب القيادة ) تصريح

)متدرب

 إصدار تصريح تعلم قيادة
مركبة ترخيص السائقين

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين - قسم 
ترخيص السائقين اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها إصدار رخصة تدريب القيادة، تصريح متدرب، بدل فاقد/ تالف. وصف الخدمة

ال يوجد. )محدودية الخدمة(

G2C النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

مركز اسعاد المتعاملين قنوات تسليم الخدمة

3 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

100 درهم -دراجة نارية 
100 درهم -مركبة خفيفة 

200 درهم -جهاز ميكانيكي خفيف /ثقيل  
200 درهم -حافلة خفيفة /ثقيلة 

200 درهم -شحن ثقيل

رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع مركز اسعاد المتعاملين/ االثنين الي الخميس من 07:30ص إلى 03:30م 
يوم الجمعه إلي 12 م ساعات تقديم الخدمة

األفراد

1. الهوية االماراتية
الوثائق المطلوبة

1.  الحضور الشخصي للمركز 
2.  دفع الرسوم االلكترونية 

3.  استام تصريح التدريب ، انهاء الخدمة
4.  استام بطاقة التدريب، انهاء الخدمة

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات إدارة ترخيص اآلليات والسائقيندليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

فتح ملف مدرب قيادة مركبة

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

فتح ملف مدرب قيادة 
مركبة ترخيص السائقين

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين - قسم 
ترخيص السائقين اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها فتح ملف لتصريح مدرب سياقة للتدريب. وصف الخدمة

يجب ان تكون االقامة صادرة من امارة عجمان / المهنه في االقامة مدرب / مرور سنتين من تاريخ حصولة على 
رخصة القيادة / اجتياز الفحص الطبي للمدربين / اجتياز المنهج التدريبي / شهادة حسن سيرة وسلوك . )محدودية الخدمة(

  G2C النوع - باقة مدربي السياقة الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

مركز اسعاد المتعاملين قنوات تسليم الخدمة

3 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

200 درهم - فتح ملف مدرب قيادة مركبة  رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع مركز اسعاد المتعاملين/ االثنين الي الخميس من 07:30ص إلى 03:30م 
يوم الجمعه إلي 12 م ساعات تقديم الخدمة

األفراد

1. شهادة عدم ممانعه لفتح ملف مدرب من مدرسة التعليم
2. شهادة حسن السيرة والسلوك

3. اجتياز المنهج التدريبي الموحد -اكادمية عجمان للسياقة
4. الهويه االماراتيه

5. فحص الطبي مستشفى ثومبي
6. الهويه االماراتيه

الوثائق المطلوبة

1.حضور مندوب المدرسة مع المستندات المطلوبة الحضور الشخصي للمركز 
2.الحضور لمركز سعادة المتعاملين ، 

3.ارفاق المستندات المطلوبة ، دفع الرسوم المستحقة 
4. فتح ملف مدرب انهاء الخدمة

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات إدارة ترخيص اآلليات والسائقيندليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

تجديد تصريح مدرب قيادة مركبة

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

تجديد تصريح مدرب 
قيادة مركبة

فتح ملف مدرب قيادة 
مركبة ترخيص السائقين

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين - قسم 
ترخيص السائقين اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها تجديد تصريح مدرب تعليم قيادة مركبة يخولة من ممارسة تدريب السواقة. وصف الخدمة

المدرب / الفحص الطبي ) شامل ( شهادة بحث الحالة الجنائية/ اجتياز المنهج التدريبي الموحد للمدربين. )محدودية الخدمة(

G2C, G2B النوع باقة مدربي السياقة الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

التسليم االلكتروني قنوات تسليم الخدمة

3 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

400 درهم - مركبة خفيفة  
400 درهم - مركبة ثقيلة
400 درهم - دراجة نارية  

400 درهم - حافلة ثقيلة
400 درهم - جهاز ميكانيكي ثقيل.  

10 درهم - رسوم التوصيل

رسوم الخدمة

ال يوجد طريقة الدفع التطبيق الذكي 24 ساعه ساعات تقديم الخدمة

األفراد

- الفحص الطبي )فحص شامل، فحص النظر(، شهادة بحث الحالة الجنائية.
- شهادة اجتياز المنهج التدريبي الموحد للمدربين.

الوثائق المطلوبة

1. الموقع االلكتروني / التطبيقات الذكية 
2. التسجيل بالتطبيق الذكي
3. .تسجيل البيانات المطلوبة

4. دفع الرسوم 
5. استام التصريح ، انهاء الخدمة

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات إدارة ترخيص اآلليات والسائقيندليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

إصدار تصريح مدرب تعليم قيادة مركبة

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

إصدار تصريح مدرب تعليم 
قيادة مركبة

فتح ملف مدرب قيادة 
مركبة ترخيص السائقين

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين - قسم 
ترخيص السائقين اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها اصدار تصريح مدرب تعليم قيادة مركبة يخولة من ممارسة تدريب السواقة. وصف الخدمة

المدرب / يجب ان تكون االقامة صادرة من امارة عجمان ويعمل في مدرسة تعليم قيادة السيارات / اجتياز 
االختبارات المطلوبة . )محدودية الخدمة(

  G2C النوع - باقة مدربي السياقة الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

مركز اسعاد المتعاملين قنوات تسليم الخدمة

3 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

400 درهم - دراجة نارية 
400 درهم -جهاز ميكانيكي خفيف 

400 درهم - سيارة خفيفه 
400 درهم -مركبة ثقيله 

400 درهم - جهاز ميكانيكي ثقيل 
400 درهم - حافلة ثقيلة 

15 درهم - رسوم التوصيل

رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع
- التطبيق الذكي 24 ساعة

مركز اسعاد المتعاملين من االثنين الى الخميس 07:30ص حتى 
03:30م

ساعات تقديم الخدمة

األفراد

الهوية االماراتية
الوثائق المطلوبة

 MOI 1. التسجيل في تطبيق وزارة الداخلية
2. تسجيل البيانات المطلوبة 

3. دفع الرسوم المستحقة 
4. استام بطاقة المدرب ، انهاء الخدمة

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات إدارة ترخيص اآلليات والسائقيندليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

بدل فاقد / تالف تصريح تعليم قيادة مركبه )مدرب سياقة(

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

بدل فاقد / تالف تصريح 
تعليم قيادة مركبه )مدرب 

سياقة(

فتح ملف مدرب قيادة 
مركبة ترخيص السائقين

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين - قسم 
ترخيص السائقين اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها اصدار تصريح تعليم قيادة مركبة مدرب سياقة بدل فاقد /تالف. وصف الخدمة

اليوجد. )محدودية الخدمة(

G2C النوع الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

مركز اسعاد المتعاملين قنوات تسليم الخدمة

3 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

100 درهم -دراجة نارية.
100 درهم -مركبة خفيفة.

100 درهم -جهاز ميكانيكي خفيف /ثقيل.
100 درهم -حافلة خفيفة /ثقيلة. 

100 درهم -شحن ثقيل.

رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع مركز إسعاد المتعاملين/ اإلثنين إلى الخميس من 07:30ص إلى 03:30م 
يوم الجمعة إلى 12 م. ساعات تقديم الخدمة

األفراد

1. الهوية اإلماراتية
الوثائق المطلوبة

1. الحضور الشخصي للمركز.
2. دفع الرسوم االلكترونية.

3.استام تصريح التدريب، انهاء الخدمة.
4. استام بطاقة التدريب، انهاء الخدمة.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات إدارة ترخيص اآلليات والسائقيندليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

إلغاء تصريح مدرب قيادة مركبة

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

إلغاء تصريح مدرب قيادة 
مركبة

فتح ملف مدرب قيادة 
مركبة ترخيص السائقين

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين
قسم ترخيص السائقين اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها الغاء تصريح التدريب عن مدرب السواقة بناء على طلب صادر من مدرسة التعليم وصف الخدمة

-حضور مندوب المدرسة وتسليم تصريح المدرب المراد الغائه )محدودية الخدمة(

  G2C النوع -- الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- مركز اسعاد المتعاملين قنوات تسليم الخدمة

5 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

مجانية )ال توجد رسوم( رسوم الخدمة

- ال يوجد طريقة الدفع مركز اسعاد المتعاملين/ االثنين إلى الخميس من 07:30ص إلى 
03:30م، يوم الجمعه من 07:30م إلى 12:00م ساعات تقديم الخدمة

األفراد

- تسليم التصريح القديم
الوثائق المطلوبة

1.  الغاء البطاقه المعتمدة حضور مندوب المدرسة لمركز الخدمة.
2.   الحضور لمركز سعادة المتعاملين ، تسليم التصريح القديم.

3.  تقديم الطلب للموظف ارفاق المستندات المطلوبة.
4. انهاء الخدمة.

5.  تقديم الطلب للموظف ارفاق المستندات المطلوبة.
6.  الغاء البطاقه المعتمدة حضور مندوب المدرسة لمركز الخدمة.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات إدارة ترخيص اآلليات والسائقيندليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

تقريب موعد فحص مدرب

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

تقريب موعد فحص مدرب فتح ملف مدرب قيادة 
مركبة ترخيص السائقين

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين
قسم ترخيص السائقين اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها تقريب موعد فحص عملي لتقييم المدرب وصف الخدمة

اجتياز الساعات التدريبية للمتدرب )محدودية الخدمة(

  G2C النوع باقة مدربي السياقة الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- مركز اسعاد المتعاملين قنوات تسليم الخدمة

2 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

300 درهم، تقريب موعد فحص مدرب رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع مركز اسعاد المتعاملين/ االثنين إلى الخميس من 07:30ص إلى 
03:30م، يوم الجمعه من 07:30م إلى 12:00م ساعات تقديم الخدمة

األفراد

- الهوية االماراتية
الوثائق المطلوبة

1.  حضور مندوب مدرسة التعليم لمركز اسعاد المتعاملين.
2.   الحضور لمكز الخدمة.

3.  دفع الرسوم المقررة.
4.   تقريب موعد الفحص ، انهاء الخدمة.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات إدارة ترخيص اآلليات والسائقيندليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

تجديد موعد فحص مدرب

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

تجديد موعد فحص 
مدرب

فتح ملف مدرب قيادة 
مركبة ترخيص السائقين

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين
قسم ترخيص السائقين اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

خدمة يتم بموجبها تجديد موعد فحص مدرب قيادة مركبة)دراجة نارية - مركبة خفيفة- مركبة ثقيلة -جهاز 
ميكانيكي خفيف -جهاز ميكانيكي ثقيل ( وصف الخدمة

التوجد )محدودية الخدمة(

  G2C النوع باقة مدربي السياقة الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- حضوري قنوات تسليم الخدمة

5 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

بدون رسوم رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع مركز اسعاد المتعاملين/ االثنين إلى الخميس من 07:30ص إلى 
03:30م، يوم الجمعة من 07:30م إلى 12:00م ساعات تقديم الخدمة

األفراد

- الهوية االماراتية
الوثائق المطلوبة

1.  حضور مندوب مدرسة التعليم لمركز إسعاد المتعاملين.
2.   الحضور لمركز الخدمة، استام رقم االنتظار من االستقبال، تقديم الطلب للموظف.

3.  تجديد موعد الفحص، إنهاء الخدمة.
اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات إدارة ترخيص اآلليات والسائقيندليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

تحضير موعد فحص مدرب

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

تحضير موعد فحص 
مدرب

فتح ملف مدرب قيادة 
مركبة ترخيص السائقين

إدارة ترخيص اآلليات والسائقين
قسم ترخيص السائقين اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها تحضير موعد فحص قيادة مركبة )دراجة نارية، مركبة خفيفة، مركبة ثقيلة، جهاز 
ميكانيكي خفيف، جهاز ميكانيكي ثقيل وصف الخدمة

دفع رسوم تحضير الموعد قبل 48 ساعة من موعد الفحص بواسطة مندوب مدرسة التعليم )محدودية الخدمة(

  G2G النوع باقة مدربي السياقة الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- مركز اسعاد المتعاملين قنوات تسليم الخدمة

5 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

200 درهم، دراجة نارية )المبدئي(
200 درهم، سيارة خفيفة )المبدئي(

200 درهم، جهاز ميكانيكي خفيف / ثقيل )المبدئي(
200 درهم، حافلة خفيف / ثقيل )المبدئي(
200 درهم، شحن خفيف / ثقيل )المبدئي(

200 درهم، دراجة نارية )المدينة(
200 درهم، سيارة خفيفة )المدينة(

200 درهم، جهاز ميكانيكي خفيف / ثقيل )المدينة(
200 درهم، حافلة خفيف / ثقيل )المدينة(
200 درهم، شحن خفيف / ثقيل )المدينة(

رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع مركز اسعاد المتعاملين/ االثنين إلى الخميس من 07:30ص إلى 
03:30م، يوم الجمعة من 07:30م إلى 12:00م ساعات تقديم الخدمة

األفراد

- الهوية االماراتية
الوثائق المطلوبة

1.  الحضور الشخصي للمركز.
2.  الحضور لمكز سعادة المتعاملين ، استام رقم االنتظار من االستقبال ، تقديم الطلب للموظف.

3.  دفع الرسوم المقررة.
4.  تحضير موعد ، انهاء الخدمة.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى



119

خدمات إدارة المرور والدوريات
- دفع المخالفات المرورية المرورية.

- الحوادث المرورية.

- هندسة المرور.
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خدمات إدارة المرور والدورياتدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

دفع المخالفات المرورية

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- دفع المخالفات المرورية دفع المخالفات 
المرورية

إدارة المرور والدوريات
قسم المباحث والضبط المروري اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

خدمة يتم بموجبها دفع المخالفات المرورية باستخدام الرمز المروري أو رقم اللوحة أو رقم الرخصة. وصف الخدمة

ال يوجد. )محدودية الخدمة(

G2B - G2C - G2G النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- التسليم اإللكتروني عبر التطبيق الذكي بإيصال إلكتروني.
- إدارة المرور والدوريات. قنوات تسليم الخدمة

5 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

حسب قيمة المخالفة المرورية رسوم الخدمة

ال يوجد طريقة الدفع
- مركز إسعاد المتعاملين/ اإلثنين إلى الخميس من 07:30ص إلى 03:30م 

يوم الجمعه إلى 12 م.
- على مدار 24 ساعه طوال أيام األسبوع.

ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

بطاقة الهوية اإلماراتيةبطاقة الهوية اإلماراتيةبطاقة الهوية اإلماراتية
الوثائق المطلوبة

التسجيل بالتطبيق الذكي:
- دفع المخالفات المرورية.

- استام رسالة نصية.
- إنهاء الخدمة.

مركز سعادة المتعاملين:
- الحضور الشخصي لمركز الخدمة.

- استام رقم االنتظار من االستقبال.
- دفع المخالفة المرورية.

- استام رسالة نصية.
- إنهاء الخدمة.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات إدارة المرور والدورياتدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

إصدار شهادة براءة ذمة
* خدمة ذات أولوية

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- إصدار شهادة براءة ذمة دفع المخالفات 
المرورية

إدارة المرور والدوريات
قسم المباحث والضبط المروري اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

خدمة يتم بموجبها إصدار شهادة براءة ذمة / رخصة القيادة من المخالفات المرورية. وصف الخدمة

يجب استيفاء كافة المخالفات المرورية على المركبة والملف المروري لصاحب العاقة. )محدودية الخدمة(

G2B - G2C - G2G النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- التسليم اإللكتروني عبر التطبيق الذكي بإيصال إلكتروني.
- إدارة المرور والدوريات. قنوات تسليم الخدمة

5 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

100 درهم رسوم الخدمة

- الدرهم االلكتروني.
- بطاقة االئتمان. طريقة الدفع

- مركز إسعاد المتعاملين/ اإلثنين إلى الخميس من 07:30ص إلى 03:30م 
يوم الجمعه إلى 12 م.

- على مدار 24 ساعه طوال أيام األسبوع.
ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

بطاقة الهوية اإلماراتيةبطاقة الهوية اإلماراتيةبطاقة الهوية اإلماراتية
الوثائق المطلوبة

2 . طلب شهادة براءة ذمة.
3 . التسجيل بالطبيق الذكي.

4 . إستام رسالة نصية بشهادة براءة الذمة

1 . مركز سعادة المتعاملين:
- الحضور الشخصي لمركز الخدمة.

- استام رقم االنتظار من االستقبال.
- تقديم طلب للموظف.

- ابراز جميع الوثائق المطلوبة.
- استام رسالة نصية بشهادة براءة الذمة.

- إنهاء الخدمة.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات إدارة المرور والدورياتدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

إصدار شهادة فك حجز مركبة
* خدمة ذات أولوية

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- إصدار شهادة فك حجز 
مركبة

دفع المخالفات 
المرورية

إدارة المرور والدوريات
قسم المباحث والضبط المروري اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

خدمة يتم بموجبها التقدم بطلب فك حجز المركبة. وصف الخدمة

استيفاء كافة المخالفات المرورية على المركبة والملف المروري لصاحب العاقة. )محدودية الخدمة(

G2B - G2C - G2G النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- التسليم اإللكتروني عبر التطبيق الذكي بإيصال إلكتروني.
- إدارة المرور والدوريات. قنوات تسليم الخدمة

5 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

100 درهم، رسوم فك حجز المركبة.
400 درهم، رسوم الرافعة.

50 درهم، في حال تجاوز مدة الحجز يوجد رسوم يومية لكل يوم تأخير.
رسوم الخدمة

- إلكتروني.
- بطاقة االئتمان. طريقة الدفع

- مركز إسعاد المتعاملين/ اإلثنين إلى الخميس من 07:30ص إلى 03:30م 
يوم الجمعه إلى 12 م.

- على مدار 24 ساعه طوال أيام األسبوع.
ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

- حضور المالك أو من ينوب عنه. 
قانونيًا.

- رسالة ال مانع من الشركة.
- صورة من الرخصة التجارية.

- صورة من الهوية للشخص المخول 
بإستام المركبة.

-  رسالة ال مانع من استام المركبة.
- صورة من الرخصة.

- صورة من الهوية للشخص المخول 
بإستام المركبة.

الوثائق المطلوبة

2 . طلب شهادة براءة ذمة.
3 . طلب شهادة فك حجز مركبة.

4 . إستام رسالة نصية بشهادة فك حجز المركبة.

1 . مركز سعادة المتعاملين:
- الحضور الشخصي لمركز الخدمة.

- استام رقم االنتظار من االستقبال.
- إبراز جميع الوثائق المطلوبة.

- استام رسالة نصية بشهادة فك حجز مركبة.
- إنهاء الخدمة.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات إدارة المرور والدورياتدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

طلب تحويل المخالفات إلى رخصة القيادة

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- طلب تحويل المخالفات 
إلى رخصة القيادة

دفع المخالفات 
المرورية

إدارة المرور والدوريات
قسم المباحث والضبط المروري اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجها تحويل المخالفات من المركبة إلى رخصة القيادة أو الرمز المروري. وصف الخدمة

تحويل المخالفة خال مدة اقصاها )30( يوم من تاريخ ارتكابها- خدمة تقدم فقط لمكاتب تأجير السيارات. )محدودية الخدمة(

G2B - G2C - G2G النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- إدارة المرور والدوريات. قنوات تسليم الخدمة

5 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

مجانية )ال توجد رسوم( رسوم الخدمة

ال يوجد. طريقة الدفع - مركز إسعاد المتعاملين/ اإلثنين إلى الخميس من 07:30ص إلى 03:30م 
يوم الجمعه إلى 12 م. ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكومية

- صورة من عقد اإليجار لمكتب اإليجار.
- صورة رخصة السائق المؤجر.

الوثائق المطلوبة

1 . الحضور الشخصي لمركز خدمة إسعاد المتعاملين.
2 . استام رقم االنتظار من االستقبال.

3 . تقديم الطلب للموظف.
4 . إبراز جميع الوثائق المطلوبة.

5 . استام رسالة نصية بشهادة طلب تحويل المخالفات إلى رخصة القيادة.
6 . إنهاء الخدمة.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات إدارة المرور والدورياتدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

دفع بدل مدة حجز المركبات

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- دفع بدل مدة حجز 
المركبات

دفع المخالفات 
المرورية

إدارة المرور والدوريات
قسم المباحث والضبط المروري اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

خدمة يتم بموجبها دفع مبلغ مالي كبدل لعدم حجز المركبة. وصف الخدمة

ال يمكن رفع بدل حجز في حال تجاوز قيمة بدل الحجز وقيمة الغرامة المالية )3000( درهم. )محدودية الخدمة(

G2B - G2C - G2G النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- التسليم اإللكتروني عبر التطبيق الذكي بإيصال إلكتروني.
- إدارة المرور والدوريات.

- مركز اسعاد المتعاملين.
قنوات تسليم الخدمة

5 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

100 درهم، مركبة خفيفة لكل يوم.
200 درهم، مركبة ثقيلة لكل يوم. رسوم الخدمة

- إلكتروني.
- بطاقة االئتمان. طريقة الدفع

- مركز إسعاد المتعاملين/ اإلثنين إلى الخميس من 07:30ص إلى 03:30م 
يوم الجمعه إلى 12 م.

- على مدار 24 ساعه طوال أيام األسبوع.
ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

رقم المركبةرقم المركبةرقم المركبة
الوثائق المطلوبة

3 .التسجيل بالتطبيق الذكي.
4 . دفع بدل حجز مركبة.

1 . استام رسالة نصية بإيصال دفع بدل حجز مركبة.
2 . انهاء الخدمة. اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات إدارة المرور والدورياتدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

طلب تسجيل النقاط المرورية السوداء

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- طلب تسجيل النقاط 
المرورية السوداء

دفع المخالفات 
المرورية

إدارة المرور والدوريات
قسم المباحث والضبط المروري اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجها تسجيل النقاط المرورية على رخصة القيادة. وصف الخدمة

يجب أن ال تتجاوز النقاط المرورية )23( نقطة. )محدودية الخدمة(

 G2C النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- التسليم اإللكتروني عبر التطبيق الذكي بإيصال الكتروني
- إدارة المرور والدوريات قنوات تسليم الخدمة

5 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

مجانية )ال توجد رسوم( رسوم الخدمة

ال يوجد. طريقة الدفع
- مركز إسعاد المتعاملين/ اإلثنين إلى الخميس من 07:30ص إلى 03:30م 

يوم الجمعه إلى 12 م.
- التطبيق الذكي 24 ساعه

ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

بطاقة الهوية اإلماراتيةبطاقة الهوية اإلماراتيةبطاقة الهوية اإلماراتية
الوثائق المطلوبة

التسجيل بالتطبيق الذكي:
- طلب تسجيل النقاط المرورية السوداء.

- استام رسالة نصية.
- إنهاء الخدمة.

مركز سعادة المتعاملين:
- الحضور الشخصي لمركز الخدمة.

- استام رقم االنتظار من االستقبال.
-  تقديم الطلب للموظف.

- إبراز جميع الوثائق المطلوبة.
- استام رسالة نصية بطلب تسجيل النقاط المرورية السوداء.

- إنهاء الخدمة.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات إدارة المرور والدورياتدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

االعتراض على المخالفات المرورية

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- االعتراض على 
المخالفات المرورية

دفع المخالفات 
المرورية

إدارة المرور والدوريات - فرع العمليات اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

خدمة يتم بموجبها دفع مبلغ مالي كبدل لعدم حجز المركبة. وصف الخدمة

خدمة يتم بموجبها تمكين المتعاملين من االعتراض على المخالفة المحررة بحقهم. )محدودية الخدمة(

G2B - G2C - G2G النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- مركز اسعاد المتعاملين.
- التسليم االلكتروني.

- إدارة المرور والدوريات.
قنوات تسليم الخدمة

5 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

مجانية )ال توجد رسوم( رسوم الخدمة

- إلكتروني.
- بطاقة االئتمان. طريقة الدفع

- مركز إسعاد المتعاملين/ اإلثنين إلى الخميس من 07:30ص إلى 03:30م 
يوم الجمعه إلى 12 م.

- على مدار 24 ساعه طوال أيام األسبوع.
ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

- بطاقة الهوية اإلماراتية.
- رقم المركبة.

- بطاقة الهوية اإلماراتية.
- رقم المركبة.

- بطاقة الهوية اإلماراتية.
- رقم المركبة.

الوثائق المطلوبة

4 .التسجيل بالتطبيق الذكي.
5 . إدخال البيانات المطلوبة.

1 . تقديم طلب االعتراض على المخالفات المرورية..
2 .استام رسالة نصية

3 .إنهاء الخدمة.
اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات إدارة المرور والدورياتدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

االستجابة للحوادث المرورية الجسيمة

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- االستجابة للحوادث 
المرورية الجسيمة

دفع المخالفات 
المرورية

إدارة المرور والدوريات
قسم المرور والدوريات اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

خدمة يتم بموجبها االستجابة للحوادث المرورية الجسيمة. وصف الخدمة

وقوع حادث مرووي بليغ. )محدودية الخدمة(

 G2B - G2C - G2G النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- التسليم اإللكتروني. قنوات تسليم الخدمة

7 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

مجانية )ال توجد رسوم( رسوم الخدمة

ال يوجد. طريقة الدفع - على مدار 24 ساعه طوال أيام األسبوع. ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

بطاقة الهوية اإلماراتيةبطاقة الهوية اإلماراتيةبطاقة الهوية اإلماراتية
الوثائق المطلوبة

-  االتصال بمركز العمليات 999.
- تحرير تقرير الحادث المروري الجسيم.
- تحريك دورية مرورية لموقع الحادث.

- إنهاء الخدمة. اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات إدارة المرور والدورياتدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

إصدار تقرير معاينة حادث مروري بسيط
* خدمة ذات أولوية

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- إصدار تقرير معاينة 
حادث مروري بسيط

دفع المخالفات 
المرورية

إدارة المرور والدوريات
قسم المرور والدوريات اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

خدمة يتم بموجبها معاينة الحوادث المرورية البسيطة وإصدار إذن تصليح مركبة. وصف الخدمة

وقوع حادث بسيط. )محدودية الخدمة(

G2B - G2C - G2G النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- التسليم االلكتروني عبر التطبيق الذكي بإيصال الكتروني. قنوات تسليم الخدمة

10 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

500 درهم رسوم الخدمة

- إلكتروني. طريقة الدفع - على مدار 24 ساعه طوال أيام األسبوع. ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

االتصال بمركز العمليات 999 ويتم 
تحويلهم على ساعد

االتصال بمركز العمليات 999 ويتم 
تحويلهم على ساعد

االتصال بمركز العمليات 999 ويتم 
تحويلهم على ساعد

الوثائق المطلوبة

االتصال بمركز العمليات 999 ويتم تحويلهم على ساعد
اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

شركة ساعد لألنظمة المروريةبجهات أخرى
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خدمات إدارة المرور والدورياتدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

طلب شهادة طبق األصل عن مخطط حادث مروري

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

طلب شهادة طبق األصل 
عن مخطط حادث مروري

إصدار تقرير معاينة 
حادث مروري بسيط الحوادث المرورية

إدارة المرور والدوريات
قسم المرور والدوريات اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

خدمة يتم بموجبها إصدار شهادة طبق األصل عن تقرير معاينة حادث مروري. وصف الخدمة

وقوع حادث مرووي بليغ. )محدودية الخدمة(

 G2B - G2C - G2G النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- التسليم اإللكتروني عبر التطبيق الذكي بإيصال الكتروني. قنوات تسليم الخدمة

5 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

مجانية )ال توجد رسوم( رسوم الخدمة

- طريقة الدفع - التطبيق الذكي 24 ساعة. ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

- رقم الهوية اإلماراتية.
- رقم الهوية اإلماراتية.- رقم الهوية اإلماراتية.- ملكية المركبة.

الوثائق المطلوبة

- إدخال البيانات المطلوبة.
-  تقديم الطلب.

- إرفاق المستندات المطلوبة )صور الحادث واألضرار(.
-  استام رسالة نصية بالتقرير.

-  التسجيل بالتطبيق الذكي.
- إنهاء الخدمة.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

شركة ساعد لألنظمة المروريةبجهات أخرى
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خدمات إدارة المرور والدورياتدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

إصدار شهادة بدل فاقد عن تقرير حادث مروري

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

إصدار شهادة بدل فاقد 
عن تقرير حادث مروري

إصدار تقرير معاينة 
حادث مروري بسيط الحوادث المرورية

إدارة المرور والدوريات
قسم المرور والدوريات اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

خدمة يتم بموجبها إصدار شهادة بدل فاقد عن تقرير حادث مروري في حال ضياع أو تلف التقرير األصلي. وصف الخدمة

- )محدودية الخدمة(

G2B - G2C - G2G النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- التسليم اإللكتروني عبر التطبيق الذكي بإيصال الكتروني. قنوات تسليم الخدمة

5 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

رسوم الخدمة

- إلكتروني. طريقة الدفع - التطبيق الذكي 24 ساعه ساعات تقديم الخدمة

األفراد

بطاقة الهوية اإلماراتية
الوثائق المطلوبة

- التسجيل بالتطبيق الذكي.
- إدخال البيانات المطلوبة.

- تقديم الطلب.
- استام رسالة نصية بتقرير الحادث.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات إدارة المرور والدورياتدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

إصدار تقرير حادث ضد مجهول

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

إصدار تقرير حادث ضد 
مجهول

إصدار تقرير معاينة 
حادث مروري بسيط الحوادث المرورية

إدارة المرور والدوريات
قسم المرور والدوريات اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها معاينة الحوادث المرورية بسيطة وإصدار إذن تصليح مركبة في الحوادث المجهولة. وصف الخدمة

وقوع حادث مروري بسيط )ضد مجهول( )محدودية الخدمة(

 G2B - G2C - G2G النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- التسليم اإللكتروني عبر التطبيق الذكي بإيصال إلكتروني. قنوات تسليم الخدمة

5 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

400 درهم رسوم الخدمة

ال يوجد. طريقة الدفع - التطبيق الذكي 24 ساعة. ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

- رقم المركبة.
- رقم رخصة القيادة.

- رقم الرمز المروري.
- رقم المركبة.

- رقم رخصة القيادة.
- رقم الرمز المروري.

- رقم المركبة.
- رقم رخصة القيادة.

- رقم الرمز المروري.

- رقم المركبة.
- رقم رخصة القيادة.

- رقم الرمز المروري.

الوثائق المطلوبة

- إدخال البيانات المطلوبة.
-  تقديم الطلب.

- إرفاق المستندات المطلوبة )صور الحادث واألضرار(.
-  استام رسالة نصية بالتقرير.

-  التسجيل بالتطبيق الذكي.
- إنهاء الخدمة.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

شركة ساعد لألنظمة المروريةبجهات أخرى
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خدمات إدارة المرور والدورياتدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

إصدار تقرير بحث الحالة المرورية للسائقين

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

إصدار تقرير بحث الحالة 
المرورية للسائقين

إصدار تقرير معاينة 
حادث مروري بسيط الحوادث المرورية

إدارة المرور والدوريات
قسم المرور والدوريات اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

خدمة يتم بموجبها معاينة ملف السائق وخلوه من عدم ارتكاب مخالفات وحوادث خطيرة. وصف الخدمة

وقوع حادث مروري بسيط أو ارتكاب مخالفة مرورية. )محدودية الخدمة(

G2C النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

إدارة المرور والدوريات قنوات تسليم الخدمة

5 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

150 درهم. رسوم الخدمة

- بطاقة االئتمان. طريقة الدفع - مركز إسعاد المتعاملين/ اإلثنين إلى الخميس من 07:30ص إلى 03:30م 
يوم الجمعه إلى 12 م. ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

- الهوية اإلماراتية.
- رخصة القيادة.

- ملكية المركبة.

- رقم المركبة.
- رقم الهوية اإلماراتية.- رخصة القيادة.

الوثائق المطلوبة

-  استام رقم االنتظار من االستقبال.
- تقديم الطلب للموظف.

- إبراز جميع الوثائق المطلوبة.
- استام رسالة نصية بتقرير بحث الحالة المرورية، إنهاء الخدمة.

- زيارة مركز تقديم الخدمة.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات إدارة المرور والدورياتدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

تصريح تعطيل حركة السير

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- تصريح تعطيل حركة 
السير الهندسة المرورية

إدارة المرور والدوريات
قسم الهندسة المرورية اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

خدمة يتم بموجبها تعطيل حركة السير بسبب نصب الخيام )العزاء،األفراح( أو يتم إنشاء بناء عليه أو رصف 
الطرقات أو تعديل اإلنارة وغيرها. وصف الخدمة

وجود سبب جذري يسبب عرقلة سير المركبات ويتوجب بناء عليه إغاق الطريق. )محدودية الخدمة(

 G2B - G2G النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- التسليم اإللكتروني عبر التطبيق الذكي بإيصال إلكتروني. قنوات تسليم الخدمة

5 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

100 درهم رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع - التطبيق الذكي 24 ساعة. ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

- مخطط المنطقة المطلوب إغاق 
الطريق فيها مع طلب رسمي.

- تصريح صادر من دائرة البلدية والتخطيط.

- تصريح صادر من دائرة البلدية والتخطيط.
- طلب من الجهة الطالبة باإلغاق.

- تصريح صادر من دائرة البلدية والتخطيط.
- طلب من الجهة الطالبة باإلغاق.

الوثائق المطلوبة

- التسجيل بالتطبيق الذكي.
-  تقديم الطلب.

- استام التصريح برسالة نصية.

- إنهاء الخدمة.
-  تقديم الطلب.

- إرفاق المستندات المطلوبة.
اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات إدارة المرور والدورياتدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

إصدار تصريح مرور مركبة ثقيلة

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- إصدار تصريح مرور 
مركبة ثقيلة الحوادث المرورية

إدارة المرور والدوريات
قسم الهندسة المرورية اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

خدمة يتم بموجبها إصدار تصريح مرور مركبات ثقيلة على طرق داخلية لإلمارة في األوقات الغير مسموح بها. وصف الخدمة

مرور الشاحنة بالطرق الداخلية في أوقات الذروة. )محدودية الخدمة(

 G2B - G2G النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

التسليم االلكتروني قنوات تسليم الخدمة

5 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

مجانية )ال توجد رسوم( رسوم الخدمة

- ال يوجد طريقة الدفع علي مدار 24 ساعه طوال أيام األسبوع ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصة

- بيانات الشركة.
- بيانات الحمولة.

- مواصفات الناقلة.

- بيانات الشركة.
- بيانات الحمولة.

- مواصفات الناقلة.

الوثائق المطلوبة

-  إرفاق المستندات المطلوبة.
- استام التصريح برسالة نصية.

-إنهاء الخدمة.
- التسجيل بالتطبيق الذكي.

- إدخال البيانات المطلوبة.
- تقديم طلب.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات إدارة المرور والدورياتدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

تأمين خط سير مركبة ثقيلة

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- تأمين خط سير مركبة 
ثقيلة الهندسة المرورية

إدارة المرور والدوريات
قسم الهندسة المرورية اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

خدمة يتم بموجبها استخراج تصريح أاو الموافقة لتأمين خط سير الناقات ذات الحمولة الخطرة وصف الخدمة

وجود حمولة غير اعتيادية. )محدودية الخدمة(

 G2B - G2G النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- التسليم اإللكتروني عبر التطبيق الذكي بإيصال إلكتروني. قنوات تسليم الخدمة

5 دقائق   متوسط زمن إنجاز الخدمة

مجانية )ال توجد رسوم( رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع - التطبيق الذكي 24 ساعة طوال أيام األسبوع. ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصة

 رسالة من الجهة الحكوميةرسالة من الشركة
الوثائق المطلوبة

- التسجيل بالتطبيق الذكي.
-  إرفاق المستندات المطلوبه.

- إدخال البيانات المطلوبة.
-  تقديم الطلب.

- إرفاق المستندات المطلوبة.
- استام رسالة نصية بالتصريح لتأمين خط سير المركبة الثقيلة.

- انهاء الخدمة.
اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات إدارة المؤسسة 
العقابية واإلصالحية

- إصدار شهادة خاصة بنزالء المؤسسة اإلصاحية والعقابية.

- رعاية النزالء في المنشأة اإلصاحية والعقابية.

- التواصل مع الجمهور الخارجي أو المجتمع الخاص بالسجون.
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خدمات إدارة المؤسسة العقابية واإلصاحيةدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

إصدار شهادة لمن يهمه األمر للنزالء

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- إصدار شهادة لمن 
يهمه األمر للنزالء

إصدار شهادة خاصة 
بنزالء المنشأة 

اإلصاحية والعقابية

- إدارة المؤسسة العقابية واإلصاحية.
- قسم شؤون النزالء. اإلدارة نائب القائد العام  اإلدارة العامة

خدمة طلب بيانات رسمية موثقة عن وضع النزيل القضائي بالمؤسسة من توفير بيانات القضايا تفصيلية من 
تاريخ التوقيف والمحكومية والفترة التي قضاها في المؤسسة وتاريخ انتهاء المحكومية لتقديمها للجهات 

الرسمية.
وصف الخدمة

تخص هذه الخدمة البيانات الجنائية الخاصة بقضايا النزيل. )محدودية الخدمة(

G2C النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- التسليم اإللكتروني. قنوات تسليم الخدمة

1 ساعة   متوسط زمن إنجاز الخدمة

مجانية )ال توجد رسوم( رسوم الخدمة

ال يوجد طريقة الدفع - مركز إسعاد المتعاملين/ االثنين إلى الخميس من 07:30ص إلى 
03:30م يوم الجمعه إلى 12 م

ساعات تقديم الخدمة

األفراد

- صورة بطاقة هوية طالب الخدمة وبيانات النزيل المستهدف من الخدمة
الوثائق المطلوبة

.MOI تقديم طلب الحصول على الخدمة على موقع القيادة العامة لشرطة عجمان أو تطبيق - اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

وزارة العدل )النيابة العامة(بجهات أخرى
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تحويل األموال للنزالء في المنشآت العقابية واإلصاحية

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

-
تحويل األموال للنزالء 
في المنشآت العقابية 

واإلصاحية

رعاية النزالء في 
المنشأة اإلصاحية 

والعقابية

إدارة المؤسسة العقابية واإلصاحية اإلدارة نائب القائد العام  اإلدارة العامة

قيام ذوي النزالء بإيداع المبالغ المالية في حسابات النزالء في المؤسسة العقابية واإلصاحية وذلك عن طريق 
MOI مصرف عجمان أو عن طريق مصرف أبوظبي اإلسامي في تطبيق وصف الخدمة

نزالء المؤسسة العقابية واإلصاحية عجمان. )محدودية الخدمة(

G2C   النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- الخدمة الذاتية - استام فوري.
- التسليم اإللكتروني عبر التطبيق الذكي بإيصال إلكتروني.

- التسليم اإللكتروني.
قنوات تسليم الخدمة

1 ساعة   متوسط زمن إنجاز الخدمة

مجانية )ال توجد رسوم( رسوم الخدمة

- ال يوجد طريقة الدفع - أوقات الدوام الرسمي لمصرف عجمان. ساعات تقديم الخدمة

األفراد

- صورة من بطاقة الهوية و الرقم الموحد للنزيل
الوثائق المطلوبة

1. يتــم إيــداع المبلــغ فــي حســاب المؤسســة بصــورة مباشــرة علــى أن يتــم إيداعــه فــي حســاب النزيــل أو مــن خــال التطبيــق الذكــي 
MOI )مصــرف ابوظبــي اإلســامي(.

2. يتــم إيــداع المبلــغ فــي حســاب المؤسســة بصــورة مباشــرة علــى أن يتــم إيداعــه فــي حســاب النزيــل أو مــن خــال التطبيــق الذكــي 
MOI )مصــرف ابوظبــي اإلســامي(.

3. مراجعــة أحــد فــروع مصــرف عجمــان علــى مســتوى الدولــة وطلــب إيــداع فــي حســاب بنكــي للمؤسســة العقابيــة واإلصاحيــة برقــم 
واســم النزيــل مــع إظهــار األوراق الثبوتيــة.

4. يتــم إيــداع المبلــغ فــي حســاب المؤسســة بصــورة مباشــرة علــى أن يتــم إيداعــه فــي حســاب النزيــل أو مــن خــال التطبيــق الذكــي 
MOI )مصــرف ابوظبــي اإلســامي(.

5. مراجعــة أحــد فــروع مصــرف عجمــان علــى مســتوى الدولــة وطلــب إيــداع فــي حســاب بنكــي للمؤسســة العقابيــة واإلصاحيــة برقــم 
واســم النزيــل مــع إظهــار األوراق الثبوتيــة.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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تنظيم الزيارات بأنواعها لذوي النزالء والمحامين والسفارات

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

-
تنظيم الزيارات 

بأنواعها لذوي النزالء 
والمحامين والسفارات

التواصل مع الجمهور 
الخارجي أو المجتمع 

الخاص بالسجون

- إدارة المؤسسة العقابية واإلصاحية.
- قسم شؤون النزالء. اإلدارة نائب القائد العام  اإلدارة العامة

 MOI خدمة تقدم لذوي النزالء وأفراد المجتمع )المحامين - السفارات( من خال تقديم الطلب عبر التطبيق
والتدقيق عليه من قبل موظف خدمة العماء في اإلدارة )القبول - الرفض - االستثناء( وإرسال الرسالة النصية 

بموعد الزيارة.
وصف الخدمة

نزالء المؤسسة وأفراد المجتمع. )محدودية الخدمة(

G2B - G2C - G2G النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- مركز إسعاد المتعاملين. قنوات تسليم الخدمة

30 دقيقة   متوسط زمن إنجاز الخدمة

مجانية )ال توجد رسوم( رسوم الخدمة

ال يوجد طريقة الدفع - مركز اسعاد المتعاملين من االثنين الى الخميس 07:30 ص حتى 
06:00م

ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

الخدمــة،  تقديــم  بيانــات طلــب  تعبئــة   -
شــخصية  اثبــات  أو  الهويــة  وبطاقــة 

رســمي.

الخدمــة،  تقديــم  طلــب  بيانــات  تعبئــة   -
رســمي. شــخصة  اثبــات  أو  الهويــة  وبطاقــة 

- تعبئــة بيانــات طلــب تقديــم الخدمــة، وبطاقــة 
الهويــة أو إثبــات شــخصة رســمي.

الوثائق المطلوبة

.MOI 1. تنفيذ الزيارة وإدراجها في تطبيق
.MOI 2. إبراز بطاقة الهوية أو إثبات الشخصية تنفيذ الزيارة وإدرجها في نظام

3. تقديم طلب الخدمة عبر التطبيق MOI وتحديد موعد الزيارة.
4. الحضور الشخصي للمؤسسة مع تقديم اإلثبات الشخصي.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

وزارة العدل )النيابة العامة(بجهات أخرى
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خدمة الزيارة عن بعد

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- خدمة الزيارة عن بعد
التواصل مع الجمهور 
الخارجي أو المجتمع 

الخاص بالسجون

- إدارة المؤسسة العقابية واإلصاحية.
- قسم شؤون النزالء. اإلدارة نائب القائد العام  اإلدارة العامة

تقديم خدمة الزيارة عن بعد تماشيًا مع التوجهات الحكومة بالدولة بالتحول الرقمي وتحسين حياة النزيل من 
خال البرنامج الخاص بالنيابة العامة )pp.gov.ae(، حيث يتم استقبال الطلب والتدقيق عليه إما بالرفض أو القبول 

تبعًا لإلجراءات المعمول بها، ويتم تحديد موعد الزيارة من قبل إدارة المؤسسة للطلبات المقبولة.
وصف الخدمة

نزالء المؤسسة العقابية واإلصاحية وأفراد المجتمع المحلي والدولي. )محدودية الخدمة(

G2B - G2C - G2G النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- موقع النيابه العامة. قنوات تسليم الخدمة

20 دقيقة   متوسط زمن إنجاز الخدمة

20 درهم رسوم الخدمة

إلكتروني طريقة الدفع - أوقات الدوام الرسمي لمصرف عجمان. ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

وتعبئــة  الخدمــة  لطالــب  هويــة  اثبــات   -
الخدمــة طلــب  نمــوذج 

- اثبــات هويــة لطالــب الخدمــة وتعبئــة نمــوذج 
طلــب الخدمــة

ــة نمــوذج  ــب الخدمــة وتعبئ ــة لطال ــات هوي - اثب
طلــب الخدمــة

الوثائق المطلوبة

1. يتقدم طالب الخدمة باالشتراك في نظام النيابة العامة للخدمات.
2. يقوم طالب الخدمة بتعبئة نموذج مخصص لطلب الخدمة.

3. يتم التدقيق على البيانات من قبل النيابة العامة التخاذ القرار بالموافقة أو الرفض.
4. الطلبات الموافق عليها ُيحدد لها موعد )الزيارة عن بعد( من قبل المؤسسة العقابية واإلصاحية.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

وزارة العدل )النيابة العامة(بجهات أخرى
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خدمات الشرطة المجتمعية
- الخدمة المجتمعية.
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خدمة إكرام الراحلين

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- خدمة إكرام الراحلين الخدمة المجتمعية

- قسم الشرطة المجتمعية. اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي مباردة مجتمعية تستهدف تقديم خدمات لذوي المتوفي ضمن نطاق إمارة عجمان. وصف الخدمة

- )محدودية الخدمة(

G2C النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- مركز إسعاد المتعاملين. قنوات تسليم الخدمة

1 يوم   متوسط زمن إنجاز الخدمة

مجانية )ال توجد رسوم( رسوم الخدمة

ال يوجد طريقة الدفع - مركز اسعاد المتعاملين/ االثنين الي الخميس من 07:30 ص إلى 
03:30م يوم الجمعه إلى 12 م

ساعات تقديم الخدمة

األفراد

- جواز السفر.
- الهوية اإلماراتية.

- باغ الوفاة.

الوثائق المطلوبة

1. استقبال باغ من قبل خدمة الجنائز بوجود صاة جنازة.
2. تحديد الوقت واليوم والتاريخ.

3. تحريك الدورية إلي مسجد المقبرة قبل موعد الصاة بـ 15 دقيقة.
4. سير الدورية مع الجنازة إلى المقبرة.
5. تقديم واجب العزاء ألهل المتوفى.

6. كتابة تقرير عن الجنازة / استام.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

- وزارة الصحة ووقاية المجتمع / الطب الوقائيبجهات أخرى
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المشاركة بالفعاليات المجتمعية

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- المشاركة بالفعاليات 
المجتمعية الخدمة المجتمعية

- قسم الشرطة المجتمعية. اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

ــي  ــات الت ــطة والفعالي ــة واألنش ــام العالمي ــة واألي ــبات العالمي ــي المناس ــة ف ــة والمحلي ــر الحكومي ــاركة الدوائ مش
يتــم إقامتهــا مــن الشــركاء اإلســتراتيجيين والتشــغيلين التابعيــن للقيــادة العامــة لشــرطة عجمــان لتعزيــز ثقافــة 

مفهــوم الشــرطة المجتمعيــة لــدى أفــراد المجتمــع.
وصف الخدمة

- )محدودية الخدمة(

G2C النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- مركز إسعاد المتعاملين. قنوات تسليم الخدمة

1 يوم   متوسط زمن إنجاز الخدمة

مجانية )ال توجد رسوم( رسوم الخدمة

ال يوجد طريقة الدفع - مركز اسعاد المتعاملين/ االثنين الي الخميس من 07:30 ص إلى 
03:30م يوم الجمعه إلي 12 م

ساعات تقديم الخدمة

األفراد

- رسالة رسمية.
- كتاب رسمي.

الوثائق المطلوبة

1.  مخاطبة جهة االختصاص.
2. حضور الفعالية.

3. توثيق المبادرة في برنامج الشرطة المجتمعية.
4. مخاطبة قسم العاقات العامة بطبيعة المشاركة للتوثيق اإلعامي.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات مركز الدعم االجتماعي
- الخدمة المجتمعية.





149

خدمات مركز الدعم االجتماعيدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

استقبال الحاالت االجتماعية

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- خدمة إكرام الراحلين الخدمة المجتمعية

مركز الدعم االجتماعي اإلدارة مكتب القائد العام   اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها حل المشكات المجتمعية واألسرية وديًا. وصف الخدمة

- )محدودية الخدمة(

G2C النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- مركز إسعاد المتعاملين. قنوات تسليم الخدمة

30 دقيقة   متوسط زمن إنجاز الخدمة

مجانية )ال توجد رسوم( رسوم الخدمة

ال يوجد طريقة الدفع - علي مدار 24 ساعة طوال أيام األسبوع. ساعات تقديم الخدمة

األفراد

- جواز السفر.
- الهوية اإلماراتية.

- باغ الوفاة.

الوثائق المطلوبة

1. تلقي الباغ عن طريق )هاتف - الخط الساخن - حضور شخصي - كتاب رسمي(.
2. استقبال الحالة.

3. فتح باغ حالة واستام األوراق الثبوتية.
4. أخذ إفادة األطراف المعنيين.

5. تصنيف الحالة الواردة حسب المعطيات )أسرية - مجتمعية(.
6. اتخاذ اإلجراءات الازمة لحل المشكلة الواردة )تنازل-تعهد-تحويل(.

7. تحويل الحالة لجهة االختصاص.
8. أرشفة الحالة.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات مركز الدعم االجتماعيدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

المحاضرات التوعوية المقدمة لألسرة والطفل

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

-
المحاضرات التوعوية 

المقدمة لألسرة 
والطفل

الخدمة المجتمعية

مركز الدعم االجتماعي اإلدارة مكتب القائد العام   اإلدارة العامة

تقديم محاضرات توعويه مجتمعية خاصة بالطفل واألسرة لتفادي الظواهر المجتمعية السلبية. وصف الخدمة

- )محدودية الخدمة(

G2B -  G2C - G2G النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- مركز إسعاد المتعاملين. قنوات تسليم الخدمة

45 دقيقة   متوسط زمن إنجاز الخدمة

مجانية )ال توجد رسوم( رسوم الخدمة

ال يوجد طريقة الدفع - مركز إسعاد المتعاملين/ اإلثنين إلى الخميس من 07:30 ص إلى 
03:30م يوم الجمعه إلى 12 م

ساعات تقديم الخدمة

الجهات الحكوميةالجهات الخاصةاألفراد

طلب المحاضرة التوعوية )نموذج معتمد( 
بالمركز.

طلب المحاضرة التوعوية )نموذج معتمد( 
بالمركز.

طلب المحاضرة التوعوية )نموذج معتمد( 
بالمركز.

الوثائق المطلوبة

1. الحضور لمركز الخدمة أو عن طريق االتصال الهاتفي )الخط الساخن( أو التطبيق الذكي.
2. تقديم طلب المحاضرة.

3. تقديم المحاضرة من المركز للجهة المعنية.
4. عمل استطاع رأي عن المحاضرة.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات مركز الدعم االجتماعيدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

طلب معالجة المشاكل الطابية

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- طلب معالجة 
المشاكل الطابية الخدمة المجتمعية

مركز الدعم االجتماعي اإلدارة مكتب القائد العام   اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها حل المشاكل الطابية بمدارس اإلمارة. وصف الخدمة

في حالة وجود عنف جسدي )تقرير من مستشفى( )محدودية الخدمة(

G2B -  G2C - G2G النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- مركز إسعاد المتعاملين. قنوات تسليم الخدمة

45 دقيقة   متوسط زمن إنجاز الخدمة

مجانية )ال توجد رسوم( رسوم الخدمة

ال يوجد طريقة الدفع - مركز إسعاد المتعاملين/ اإلثنين إلى الخميس من 07:30 ص إلى 
03:30م يوم الجمعه إلى 12 م

ساعات تقديم الخدمة

األفراد

- صورة الهوية.
- صورة من التقرير الطبي إن وجد.

- بيانات المشتكي ضده.

الوثائق المطلوبة

1. الحضور لمركز الخدمة أو عن طريق التطبيق اإللكتروني )المشاكل الطابية فقط(.
2. تقديم باغ من الجهة المسؤولة عن الطالب )المدرسة / الكلية / الجامعه ..الخ(.

3. استقبال الحالة الطابية وفتح باغ واستام المستندات الرسمية واالستماع للطرفين.
4. اتخاذ اإلجراء الازم لحل المشكلة أو تحويلها لجهة االختصاص.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات مركز الدعم االجتماعيدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

تقديم الدعم النفسي لضحايا الجريمة

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- تقديم الدعم النفسي 
لضحايا الجريمة الخدمة المجتمعية

مركز الدعم االجتماعي اإلدارة مكتب القائد العام   اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها دعم ضحايا الجريمة بتقديم االستشارات النفسية. وصف الخدمة

وجود ضحية جريمة أو عنف أسري / مجتمعي )محدودية الخدمة(

G2C النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- مركز إسعاد المتعاملين. قنوات تسليم الخدمة

30 دقيقة   متوسط زمن إنجاز الخدمة

مجانية )ال توجد رسوم( رسوم الخدمة

ال يوجد طريقة الدفع - مركز إسعاد المتعاملين/ اإلثنين إلى الخميس من 07:30 ص إلى 
03:30م يوم الجمعه إلى 12 م

ساعات تقديم الخدمة

األفراد

- صورة الهوية.
- تعبئة استمارة المعتمد للبيانات الشخصية.

الوثائق المطلوبة

1. الحضور لمركز الخدمة أو عن طريق االتصال الهاتفي الخط الساخن.

2. استقبال الحالة المجتمعية وفتح طلب دعم نفسي.

3. اتخاذ اإلجراء الازم لحل المشكلة وديًا.
اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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معهد تدريب الشرطة
- تنفيذ البرامج التدريبية.





155

خدمات معهد تدريب الشرطةدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

تدريب شرطة المستقبل

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- تدريب شرطة 
المستقبل

تنفيذ البرامج 
التدريبية

مركز التدريب اإلدارة اإلدارة العامة للموارد والخدمات المساندة  اإلدارة العامة

هي دورة يتم تقديمها لطلبة وطالبات المدارس وتدريبهم عسكريًا. وصف الخدمة

- )محدودية الخدمة(

النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

التسليم اإللكتروني. قنوات تسليم الخدمة

24 ساعة   متوسط زمن إنجاز الخدمة

مجانية )ال توجد رسوم( رسوم الخدمة

ال يوجد طريقة الدفع - التطبيق الذكي 24 ساعة ساعات تقديم الخدمة

األفراد

- صورة من بطاقة الهوية.
- صورة شخصية.

- صورة الجواز.

الوثائق المطلوبة

1. تقديم الطلب عن طريق الموقع اإللكتروني للقيادة.
2. إرفاق المستدات المطلوبة.

3. التدقيق على الطلب.
4. إرسال الموافقة.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات إدارة الموارد البشرية
- تنفيذ البرامج التدريبية.
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خدمات إدارة الموارد البشريةدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

التدريب العملي لطاب الجامعات

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

- التدريب العملي لطاب 
الجامعات

تنفيذ البرامج 
التدريبية

إدارة الموارد البشرية اإلدارة اإلدارة العامة للموارد والخدمات المساندة  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها تدريب طلبة الجامعات مكتبيًا و ميدانيًا. وصف الخدمة

أن يكون طالب جامعي أو منتسب لهيئة تعليمية معتمدة. )محدودية الخدمة(

G2C النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- مركز إسعاد المتعاملين.
- التسليم اإللكتروني.

قنوات تسليم الخدمة

5 دقائق.   متوسط زمن إنجاز الخدمة

مجانية )ال توجد رسوم( رسوم الخدمة

ال يوجد طريقة الدفع - التطبيق الذكي 24 ساعة ساعات تقديم الخدمة

األفراد

- صورة من بطاقة الهوية.
- صورة جواز السفر.

- رسالة من الجهة التعليمية.

الوثائق المطلوبة

1. تقديم طلب التدريب لمعهد تدريب الشرطة أو عبر التطبيق الذكي. اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات إدارة العمليات
- استام الباغات والنداءات.
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خدمات إدارة العملياتدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

الرد على استفسارات المتعاملين )مركز االتصال 901(

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

-
الرد على استفسارات 

المتعاملين )مركز 
االتصال 901(

استام الباغات 
والنداءات

إدارة العمليات اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة يتم بموجبها الرد على االستفسارات الغير طارئة من المتعاملين وتزويدهم بإجراءات الخدمات 

المقدمة من شرطة عجمان
وصف الخدمة

- )محدودية الخدمة(

G2B - G2C - G2G النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- مركز إسعاد المتعاملين.
- التسليم اإللكتروني. قنوات تسليم الخدمة

1 دقيقة   متوسط زمن إنجاز الخدمة

مجانية )ال توجد رسوم( رسوم الخدمة

ال يوجد طريقة الدفع - التطبيق الذكي 24 ساعة.
- على مدار 24 ساعه طوال أيام األسبوع. ساعات تقديم الخدمة

- الوثائق المطلوبة

1. االتصال على مركز الخدمة.

2. اختيار نوع الخدمة المراد االستفسار عنها.
اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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خدمات إدارة العمليات  دليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

)SOS( خدمة الطوارئ االستغاثة

بيانات الخدمة البطاقة التعريفية للخدمة

اجتماعيمعلوماتي

ضبطيإجرائي
 تصنيف
الخدمة

خدمة تكميلية خدمة فرعية  اسم الخدمة
الرئيسية

-
خدمة الطوارئ االستغاثة 

)SOS(
استام الباغات 

والنداءات

إدارة العمليات اإلدارة اإلدارة العامة للعمليات الشرطية  اإلدارة العامة

هي خدمة تعني بالرد على المكالمات اإللكرتونية الخاصة باإلغاثة. وصف الخدمة

- )محدودية الخدمة(

G2B - G2C - G2G النوع - الباقة

الشركات 
الخاصة

الجهات 
الحكومية

زائر السيدات أصحاب 
الهمم

كبار 
المواطنين المقيم رجال / مواطنون 

ودول الخليج
فئات المتعاملين

)الفئات المستفيدة(

 مركز خدمة 
المنصاتجهاز الخدمة الذاتيةتطبيق شرطة عجمانالموقع اإللكترونيالمتعاملين

أكاديمية عجمان مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات
مواصات اإلمارات - سبيدمعهد قيادةللسياقة

تطبيق وزارة الداخلية مستشفى ثومبيمركز االتصال
MOI

البوابة االتحادية 
EVG دورية لخدمتكم للمركبات

قنوات تقديم الخدمة

- قنوات تسليم الخدمة

3 دقائق.   متوسط زمن إنجاز الخدمة

مجانية )ال توجد رسوم( رسوم الخدمة

ال يوجد طريقة الدفع - على مدار 24 ساعة طوال أيام األسبوع. ساعات تقديم الخدمة

- الوثائق المطلوبة

.)SOS( 1. االتصال عبر التطبيق الذكي
2. طلب االستغاثة.

3. الرد من قبل غرفة العمليات.
4. االنتقال إلى موقع الحدث.

اإلجراءات

الجهات المرتبطة أو المتكاملة معها الخدمة
ال نعم  هل الخدمة مرتبطة

بجهات أخرى
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األسئلة الشائعة
- األسئلة الشائعة في إدارة مراكز الشرطة الشاملة.

- األسئلة الشائعة في إدارة ترخيص اآلليات والسائقين.

- األسئلة الشائعة في إدارة المرور والدوريات.
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األسئلة الشائعةدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

األسئلة الشائعة في إدارة مراكز الشرطة الشاملة

كيف يمكنني فتح باغ إلكتروني؟

ــات  ــتندات والبيان ــك، وإدراج المس ــرطة بهاتف ــز الش ــن مرك ــة م ــار الخدم ــم اختي ــق MOI ث ــي تطبي ــجيل ف التس
المطلوبــة وإرســالها.

ما هو الموقع الجغرافي لمركز شرطة النعيمية الشامل؟

يمكنك البحث عن المركز بتطبيق Google maps بكتابة مركز شرطة النعيمية الشامل الجديد.

كيف يمكنني التسجيل بتطبيق شرطة عجمان؟ 

تنزيــل التطبيــق مــن المتجــر والتســجيل عبــر إدراج البيانــات المطلوبــة وســيتم إرســال رســالة نصية بالرقم الســري 
للدخــول علــى التطبيــق، ويوجــد هنــاك فيديــو ترويجــي بموقــع الشــرطة لشــرح آلية التســجيل.

هل تتوفر خدمة دفع المخالفات المرورية في المركز؟

هــذه الخدمــة أصبحــت ذكيــة ويمكنــك الدفــع عبــر تطبيــق شــرطة عجمــان أو تطبيــق MOI أو عــن طريــق جهــاز 
ســهل المتوفــرة فــي المركــز.

ما هي المستندات المطلوبة لفتح باغ؟

ــة  ــدت، وكال ــات إن وج ــة واإلثبات ــفر، األدل ــواز الس ــة أو ج ــة اإلماراتي ــة الهوي ــراد: بطاق ــبة لألف ــتندات بالنس المس
ــغ. ــن المبل ــل ع ــور وكي ــال حض ــي ح ــمية ف رس

هل يمكنني أن أقوم بفتح الباغ حضوريًا؟

نعم يمكنك الحضرو إلى مركز الخدمة.
ــة  ــدت، وكال ــات إن وج ــة واإلثبات ــفر، األدل ــواز الس ــة أو ج ــة اإلماراتي ــة الهوي ــراد: بطاق ــبة لألف ــتندات بالنس المس

ــغ. ــن المبل ــل ع ــور وكي ــال حض ــي ح ــمية ف رس
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األسئلة الشائعة  دليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 

هل توجد مواقف مخصصة ألصحاب الهمم وكبار الموطنين؟

نعم توجد مواقف مخصصة ألصحاب الهمم وكبار المواطنين.

ما هي قنوات التواصل المتوفرة لدى مراكز الشرطة الشاملة؟

يمكنك التواصل مع المركز عبر الهاتف على رقم:  901

كيف يمكنني تسجيل مركبة في المركز؟ 

الخدمة متوفرة بإدارة ترخيص اآلليات والسائقين.

كيف يمكنني تمليك رقم لوحة مركبة؟

عن طريق تطبيق شرطة عجمان أو الموقع اإللكتروني للقيادة.

ما هي المستندات المطلوبة لفتح باغ مالي؟

ــة  ــدت، وكال ــات إن وج ــة واإلثبات ــفر، األدل ــواز الس ــة أوج ــة اإلماراتي ــة الهوي ــراد: بطاق ــة لألف ــتندات المطلوب المس
رســمية فــي حــال حضــور منــدوب عــن المبلــغ، رســالة الراجــع مبيــن فيهــا ســبب ارتجــاع الشــيك مــن البنــك.
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األسئلة الشائعة في إدارة ترخيص اآلليات والسائقين

ماهي اإلجراءات المطلوبه لفتح ملف مروري؟

للمواطنين: 
صورة الهوية، وصورة من جواز السفر، وصورة شخصية.

للمقيمين الصادرة إقاماتهم من إمارة عجمان:
صورة الهوية، وصورة من اإلقامة، وصورة من جواز السفر.

استثناءات للمقيمين الصادرة إقاماتهم خارج إمارة عجمان:
أن يكــون مــن العامليــن فــي إمــارة عجمــان، ولديــه بطاقــة عمــل مــن وزارة المــوارد البشــرية والتوطيــن تفيــد 

بعملــه فــي اإلمــارة.
أو أن يكــون مــن طــالب المــدارس والجامعــات، ويوفــر ورقــة صــادرة مــن إدارة المدرســة أو الجامعــة تثبــت 

ــا. ــابه له انتس
أو أن يعمل في إمارة عجمان ولدية بطاقة عمل صاردة من وزارة الموارد البشرية تفيد بذلك.

ــرة البلديــة والتخطيــط باســمه، أو  أو أن يكــون مــن ســاكني إمــارة عجمــان ولديــه عقــد إيجــار مصــدق مــن دائ
باســم شــخص قريــب منــه )قرابــة مــن الدرجــة األولــى(.

كيف يمكنني تجديد رخصة القيادة؟

- إجراء فحص النظر لدى إحدى المراكز المعتمدة.
- تجديد الرخصة عن طريق تطبيق وزارة الداخلية )MOI( أو الموقع اإللكتروني للوزارة.

- دفع المخالفات إن وجدت.

كيف يمكنني أن أستبدل الرخصة؟ 

- إجراء فحص النظر لدى أحد المراكز المعتمدة.
- مراجعة مركز المعلومات لترجمة الرخصة وإدراجها في النظام.

- مراجعــة إدارة الترخيــص ومــن ثــم تكملــة اإلجــراء عــن طريــق تطبيــق وزارة الداخليــة )MOI( أو الموقــع 
للــوزارة. اإللكترونــي 

كيف يكمنني تغيير موعد فحص السائقين؟

عن طريق تطبيق وزارة الداخلية )MOI( أو الموقع اإللكتروني للوزارة. 

األسئلة الشائعة



170

ما هو العمر المطلوب لفتح ملف رخصة قيادة؟

- الدراجة النارية 17 سنة.
ــة  ــى رخص ــول عل ــف دون الحص ــح مل ــهر فت ــنه و6 أش ــغ 17 س ــن بل ــكل م ــوز ل ــنه. )يج ــة 18 س ــة خفيف - مركب

ــنة(.  ــام 18 س ــد إتم ــادة إال بع قي
- مركبة ثقيلة وجهاز ميكانيكي خفيف أو ثقيل 20 سنة.

- حافلة ثقيلة 21 سنة.

كيف يمكن تحديث بيانات الملف المروري؟

traffic@ajmanpolic.gov.ae. عن طريق البريد اإللكتروني إلدارة ترخيص اآلليات والسائقين -
- عن طريق الوتساب 067034000

- عن طريق مكتب االتصال 067034545 

كيف يمكنني التقدم لتجديد ملكية المركبة؟ 

- فحص المركبة.
- تأمين على المركبة 

- التجديــد عــن طريــق تطبيــق وزارة الداخليــة )MOI( أو الموقــع اإللكترونــي للــوزارة أو أجهــزة الخدمــة الذاتيــة 
)ســهل(.

كيف يمكنني تمليك رقم لوحة مركبة؟

عن طريق تطبيق شرطة عجمان أو الموقع اإللكتروني للقيادة.

كيف يمكنني تحويل مركبة داخل الدولة؟

الحضور الشخصي للمركز او طريق تطبيق وزارة الداخلية )MOI( او الموقع االلكتروني للوزارة.

األسئلة الشائعة  دليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 
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كيف يمكنني  نقل ملكية مركبة؟

أو الحضور الشخصي للمركز عن طريق تطبيق وزارة الداخلية )MOI( او الموقع االلكتروني للوزارة.

ماهي إجراءات تغيير رقم مركبة؟

تسليم اللوحات وملكية المركبة . عن طريق تطبيق وزارة الداخلية )MOI( او الموقع االلكتروني للوزارة

ماهي إجراءات شطب وحيازة المركبة؟

الحضــور الشــخصي وتســليم اللوحــات وملكيــة المركبــة عــن طريــق تطبيــق وزارة الداخليــة )MOI( أو الموقــع 
اإللكترونــي للــوزارة.

األسئلة الشائعةدليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 
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األسئلة الشائعة في إدارة المرور والدوريات

ما هي النقاط المرورية؟
هــي عــدد مــن النقــاط التــي يتــم تحديدهــا ويحمــل بهــا ســائق المركبــة المخالــف مقابــل بعــض المخالفــات 
المروريــة التــي يرتكبهــا الســائق، ويتناســب عــدد النقــاط مــع جســامة المخالفــة وتحتســب مــن تاريــخ ارتــكاب 

المخالفــة.

كيف يمكنني االعتراض على مخالفة مرورية؟
يمكن للعميل تقديم طلب من خالل الحضور لمركز الخدمة وتقديم طلب االعتراض.

كيف يمكنني دفع المخالفات من خال اإلنترنت أو الهاتف الذكي؟ 
التســجيل بتطبيــق )MOI & Shjpolice( وإختيــار خدمــة دفــع المخالفــات المروريــة عــن طريــق البطاقــة البنكيــة 

وإســتالم اإليصــال المالــي فــورًا.

ما هو الحد التراكمي؟
هو بلوغ عدد النقاط المرورية )24( نقطة خالل فترة زمنية ال تتجاوز سنة.

متى يتم محو النقاط المرورية؟
يتم محو النقاط المرورية التي مضى عليها سنة ولم تصل إلى الحد التراكمي للنقاط.

الغرامات المدفوعة عن طريق الهاتف الذكي لم يتم تسديدها في النظام المروري؟
تــم دفــع الغرامــة التــي تخــص رقــم ســيارة أخــرى علــى الهاتــف الذكــي، يرجــى التأكــد مــن رقــم المخالفــة 

ــي. ــال المال باإليص

هــل يحــق للشــخص الزائــر قيــادة المركبــات داخــل دولــة اإلمــارات بالرخصــة المحليــة الصــادرة 
ــن بلده؟ م

ال يحــق للشــخص الزائــر مــن غيــر مواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي قيــادة المركبــات داخــل دولــة 
ــه  ــدرت من ــي ص ــد الت ــن البل ــادرة م ــول وص ــارية المفع ــة س ــادة دولي ــة قي ــه رخص ــارات إال اذا كان بحوزت اإلم

الرخصــة المحليــة التــي بحوزتــه.

األسئلة الشائعة  دليل خدمات  القيادة العامة لشرطة عجمان 2022 





متصفح الهواتف
www.ajmanpolice.gov.ae

منصة فكر 10x للمشاركة في 
المقترحات ا�بداعية 

https://think10x.moi.gov.ae

تطبيق شرطة عجمان
Ajman Police app

فيس بوك
AjmanPoliceghq

انستقرام
AjmanPoliceghq

يوتيوب
AjmanPolice GHQ

تويتر
AjmanPoliceghq

سناب جات 
AjmanPoliceghq

AjPoliceللحاالت الغير طارئة
For non-emergency situations

للحاالت طارئة
For emergency situations

موقع القيادة العامة لشرطة عجمان
www.ajmanpolice.gov.ae

To communication with us      للتواصل معنا

 Communication  Numbers      أرقام التواصل
القيادة العامة لشرطة عجمان

مركز خدمات المرور والترخيص

قسم ا�عالم والعالقات العامة

مركز شرطة الحميدية الشامل

مركز شرطة المدينة الشامل

مركز شرطة النعيمية الشامل

مركز شرطة المنامة الشامل

مركز شرطة مشيرف الشامل

مركز شرطة مصفوت الشامل

إدارة المؤسسة العقابية وا�صالحية

Ajman Police G.H.Q

Drivers and vehicles licensing dep

Media & Public Relations

Al-Hamidiya Police Station

City Police Station

Al Nuaimia Police Station

Manama Police Station

Mushairif Police Station

Masfout Police Station

Directorate of punitive & correctional est

97167409999

97167034699

97167034409

97167490707

97167422155

97167465888

97168827000

97167487577

97148523666

97167480222

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 ا�عالم والعالقات العامة

اإلعالم والعالقات العامة






