TIPS TO HELP YOUR
VEHICLE INSPECTION GO
SMOOTHLY

■ Ensure your vehicle is clean so tests can
be carried out accurately and do not
need to be repeated.

SERVICES & PRICING

UMM AL QUWAIN STATION: (#623)
REQUEST TYPE

FEES

INSIDE CENTER
Change Info Permit

100

Change Info Test - Change Info

100

Change Info Test - Engine change test

100

Fresh Test: Full Test - Transfer to other Emirates

150

Fresh Test: Detailed technical inspection

350

Fresh Test: UAE Standard Service

330

Fresh Test: Full test/New registration

150

Retest: Full test/New registration

50

Fresh Test: Full test/Renewal

150

Retest: Full test/Renewal

50

Full Test - Export

100

Meets ADNOC safety and
compliance standards

Retest - Export

50

Fresh Test: Full test/Classic Vehicle test

420

All Staff COVID-19 Vaccinated

Retest: Full test/Classic Vehicle test

100

Fresh Test: Full test - UAE standard with vehicle reg.

150

Fresh Test: Full test - Trailer and semi-trailer test

150

Reprint: Reprint test result

40

■ Park your vehicle in one of the
designated spaces.

■ Pick up your vehicle from the exit. You
will receive an SMS with your test result.
■ No smoking or photography allowed in
the inspection area.

■ If you have any queries or require further
information, please speak with the
center supervisor.

SAFE AND SECURE

For locations,
scan the QR code

OUTSIDE CENTER
Change Info Permit

100

Fresh Test: Full test/New registration

300

Retest: Full test/Renewal

100

INSIDE & OUTSIDE CENTER
Change Info Test - Advertisement Stickers Test

100

Change Info Test - Colour change Test

100

Retest: Full Test - Trailer and semi-trailer test

100

VEHICLE
INSPECTION
RENEWAL &
REGISTRATION
IN UMM AL
QUWAIN

نصائح لضمان سهولة
الفحص الفني

	■التأكد من نظافة مركبتك لضمان دقة الفحص
وتجنب إعادته

	■ ُيرجى ركن المركبة في الموقف المخصص للفحص
	■ ُيرجى استالم مركبتك عند مخرج المسار ،ستصلك
رسالة نصية بنتيجة الفحص

	■يمنع التدخين والتصوير في منطقة الفحص الفني
	■لالستفسارات والمعلوماتُ ،يرجى التواصل مع
مشرف المركز

آمن ومضمون

يفي بمعايير أدنوك
للسالمة واالمتثال

تم تطعيم جميع
الموظفين COVID-19
لمعرفة المواقع،
امسح رمز ال QR

الخدمات واألسعار

محطة خدمة  - 623 #أم القيوين
قائمة الخدمات

الرسوم

تصريح تغيير البيانات

100

تغيير بيانات الفحص  -تغيير البيانات

100

تغيير بيانات الفحص  -فحص تغيير المحرك

100

فحص جديد :فحص اكمل  -تحويل إلى اإلمارات األخرى

150

فحص جديد :فحص فني تفصيلي

350

فحص جديد :خدمة مطابقة المعايير اإلماراتية

330

فحص جديد :فحص اكمل/تسجيل جديد

150

إعادة فحص :فحص اكمل/تسجيل جديد

50

فحص جديد :فحص اكمل/فحص التجديد

150

إعادة فحص :فحص اكمل/فحص التجديد

50

فحص اكمل  -فحص التصدير

100

إعادة فحص :فحص التصدير

50

فحص جديد :فحص اكمل/الفحص الفني لمركبة لكاسيكية

420

إعادة فحص :فحص اكمل/الفحص الفني لمركبة لكاسيكية

100

داخل المركز

فحص جديد :فحصل اكمل -فحص مطابقة المعايير اإلماراتية مع
تسجيل المركبة
فحص جديد :فحص المقطورة وشبه المقطورة

إعادة طباعة شهادة الفحص

150
150
40

خارج المركز
تصريح تغيير البيانات

100

فحص جديد :فحص اكمل/تسجيل جديد

300

إعادة فحص :فحص اكمل/فحص التجديد

100

داخل  /خارج المركز
تغيير بيانات الفحص  -فحص الملصقات اإلعالنية

100

تغيير بيانات الفحص  -فحص تغيير اللون

100

إعادة فحص المقطورة وشبه المقطورة

100

فحص
المركبات
للتجديد والتسجيل
في أم القيوين

