
شهادة حيازة مركبة

Vehicle Possession Certificate

Certificate Issue dateتاريخ إصدار الشهادة

October 2022 10:16:52 am 0202 اكتوبر 2022 10:16:52 ص

رقم مرجع الشهادة
Certificate Reference Number

66950631

:يمكن التأكد من صالحية الشهادة عن طريق زيارة الرابط 

 rta.ae/ecertificate
The document can be validated by visting:

rta.ae/ecertificate

20052005

Model Year سنة الصنع

United Statesالواليات المتحدة
Country Of Origin بلد الصنع

Vehicle Colorلون المركبة
Blackاسود

October 2021 2828 اكتوبر 2021
Registeration Date تاريخ الترخيص

October 2022 2525 اكتوبر 2022

Registeration Expiry Date تاريخ إنتهاء الترخيص

JEEP CHEROKEE

Vehicle Make نوع المركبة

STATIONاستيشن.
Category وصف المركبة

Chassis Numberرقم الشاصي
1J8GL58K95W6395641J8GL58K95W639564

Engine Numberرقم المحرك

NIL

.Vehicle Typeصنف المركبة
Light Vehicleمركبة خفيفة

.Registration Plate Noرقم التسجيل
X 5761257612 خصوصي Private X

ال يسمح للمركبة بالسير على الطريق

This vehicle is not allowed to drive on the road

JEEP CHEROKEE

Number Of Doorsعدد األبواب
44

Number Of Seatsعدد المقاعد

55

Fuel Typeنوع الوقود

Benzeneبنزين
MARDO SOO

Owner Name

الجنسية

Estoniaاستونيا

Nationality

784-1989-1558507-3
Emirates Id Noرقم الهوية اإلماراتية

15427840
Traffic Code Noالرمز المروري

ماردو سو

Maleذكر

Gender الجنس

اسم المالك

Empty Weightالوزن فارغة

1578 1578

Insurance Companyاسم شركة التأمين
DUBAI ISLAMIC INSURANCE شركة دبي اإلسالمية

Insurance Typeنوع التأمين
 Third Party ضد الغير

رقم وثيقة التأمين
176622021113899-1

Insurance Policy Number
176622021113899-1

تاريخ إنتهاء التأمين

25 November 2022 25 نوفمبر 2022
Insurance Expiry Date

رقم جواز السفر
KF0089249

Passport No.

المسوؤلية القانونية :
صدرت هذه الشهادة إلكترونياً بناء على طلب مالكها، وال تتطلب توقيعاً أو ختماً ورقياً و دون أن

تتحمل جهة اإلصدار مسؤولية تجاه حقوق الغير.

تضمن مؤسسة الترخيص سالمة ودقة بيانات الشهادة حتى موعد إصدارها وال تتحمل مسؤولية في

حال أي تغير في حالة الملف المروري بعد إصدار الشهادة.

This  system-generated  electronic  certificate  is  issued  at the  request  of  its owner  and  does

not  require  physical signatures  or  stamps  from  the  issuer, who does not bear any responsibility

towards the others owner and does not require physical signatures or stamps from the issuer, who

does not bear any responsibility towards the others.

Legal Responsibility:

The Licensing Agency ensures the accuracy of the certificate’s data until its issuance  date  and  does

not  bear any  responsibility  in  the  event  of  any change in the status of the traffic file after the

issuance.


