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إدارة حفظ الوثيقة. 1

مراحل مراجعة وحتديث الدليل

الإجراءات املتاأثرة ملخ�ص عملية التحديثتاريخ التحديثرقم الإ�صدار
بالتحديث

2010اإ�صدار 1
من  الدليل  وتطوير  ا�صتحداث 

قبل فريق عمل يف العام 2010

كافة اإجراءات  ترخي�ص 
املركبات

متت مراجعته وتعديله 2013ا�صدار 2 

2014ا�صدار 3 
ال���ت���ع���دي���ل ال���ن���ه���ائ���ي م����ن ق��ب��ل 
م.اب����راه����ي����م ال���ع���ر، ا���ص��رف 

جماهد

املراجعة الثانية والعتماد

التاريخامل�صمى الوظيفيال�صم

2013نائب مدير عام �صلطة الرتخي�ص)املكلف(ابراهيم العرت

2013مدير تراخي�ص بيت حلمحمزة احلرباوي

2013مدير تراخي�ص �صلفيتاياد زيادة

2013مدير تراخي�ص اخلليلنذير الربعي

2013مدير تراخي�ص جننياحمدجالمنة

2013مدير دائرة الفاح�صني نابل�صذياب امل�صري

2013مدير الفح�ص الفنيا�صرف جماهد

2013مدير دائرة تراخي�ص  عادل عبيد اهلل
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املراجعة والعتماد النهائي

هذه الوثيقة تتطلب مراجعة واعتماد مدراء الدوائر املعنيني قبل عر�صها لالعتماد النهائي

التوقيعالتاريخامل�صمى الوظيفيال�صم

2014نائب مدير عام �صلطة الرتخي�ص)املكلف(م. ابراهيم العرت

2014مدير الفح�ص الفنيا�صرف جماهد

العتماد النهائي للدليل
تتطلب هذه الوثيقة اعتماد معايل وزير النقل واملوا�صالت بعد اعتماد مدير عام �صلطة 

الرتخي�ص

التوقيعالتاريخاعتماد نهائي

2014مدير عام �صلطة الرتخي�ص 

2014وزير النقل واملوا�صالت 

المقدمة. 2
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تقدمي خدمات  م�صوؤولية  الوطن  كافة حمافظات  واملوا�صالت يف  النقل  مديريات  تتوىل 
هذا  يهدف  وعليه  العملية،  بهذه  اخلا�صة  الطلبات  كافة  ومعاجلة  املركبات  ترخي�ص 
اإجراءات حمددة  �صمن  املركبات  املتعلقة برخي�ص  كافة اخلدمات  تنظيم  اإىل  الدليل 
لت�صهيل  املختلفة  املديريات  موظفي  من  اخلدمات  مقدمي  يدي  بني  لو�صعها  ووا�صحة 
هذا  الإجراءات  دليل  يعترب  وجدت.  اأينما  اخلدمات  تلك  تقدمي  اآليات  وتوحيد  عملهم 
للم�صوؤوليات  وحتديد  املركبات،  برخي�ص  اخلا�صة  العمل  اإجراءات  لكافة  توثيق  مبثابة 
بكل  اخلا�صة  الإجراءات  وتنفيذ  تطبيق  وكيفية  العالقة  ذات  العمليات  لكافة  وتعريف 

خدمة من خدمات ترخي�ص املركبات.

اإتباع  اأو  ا�صتخدام  ميكن  حيث  والإجراء  اخلدمة  بني  التمييز  الدليل  هذا  راعى  لقد 
اإجراء حمدد من اأجل تقدمي اأكرث من خدمة من اخلدمات املتاحة لرخي�ص املركبات، 
املقدمة، فاإجناز  اإجراء لكل خدمة من اخلدمات  اأن يكون هناك  بال�صرورة  لي�ص  حيث 
الدليل  هذا  فاإن  وعليه  نف�ص اخلطوات،  اإتباع  بع�ص اخلدمات ميكن من خالل  وتقدمي 
برخي�ص  املتعلقة  اخلدمات  كافة  لتقدمي  اإتباعها  ميكن  التي  الإجراءات  جمموع  يقدم 
من  اإجراء  كل  �صمن  وا�صح  ب�صكل  مذكورة  املقدمة  اخلدمات  اأن  العلم  مع  املركبات، 
الدليل وعددها  الدليل، حيث تغطي الإجراءات امل�صمولة يف  الإجراءات املعرفة يف هذا 
�صبعة ع�صر اإجراًء كافة اخلدمات املقدمة والتي يزيد عددها عن عدد الإجراءات. كما 
املقدمة  اخلدمات  من  خدمة  لكل  واملتطلبات  ال�صروط  وحتديد  تعريف  الدليل  يراعي 
�صليمة  بطريقة  اخلدمة  وتقدمي  اإجناز  من  اخلدمات  بتقدمي  املعنيني  املوظفني  لتمكني 
وح�صب ال�صروط واملتطلبات التي حددها قانون املرور الفل�صطيني، وتعديالته والتعليمات 
ال�صادرة والقرارات والالئحة التنفيذية املنظمة للقانون عن الوزارة اأو جمل�ص الوزراء اأو 

اأي من اجلهات الر�صمية ذات العالقة. 



ات
ركب

ص امل
ي�

رتخ
ل ل

عم
ت ال

اءا
جر

ل اإ
دلي

8

تعريفات . 3
اإثبات  وثيق���ة 

ال�صخ�صية 
 وثيقة ر�صمية للتعريف بال�صخ�ص مالك املركبة اأو طالب اخلدمة 

�صواء كان �صخ�صية طبيعية اأو اعتبارية وميكن حتديدها مبا يلي:
• بطاقة الهوية ال�صخ�صية اأو جواز ال�صفر لالأ�صخا�ص الطبيعيني.	
• اخلدمة، 	 لطلب  املركبة  مالك  غري  �صخ�ص  تفوي�ص  حال  يف 

وم�صدقة  العدل  كاتب  عن  �صادرة  عدلية  وكالة  اإرفاق  يجب 
بالنيابة  املعامالت  باإجناز  املفو�ص  لل�صخ�ص  الأ�صول  ح�صب 

عن اأ�صحابها.
• ال�صخ�صيات العتبارية كال�صركات واملوؤ�ص�صات الأهلية، تعترب 	

�صهادة الت�صجيل من اجلهة الر�صمية �صاحبة الخت�صا�ص هي 
اأن يقوم املفو�ص بالتوقيع عن  اإثبات ال�صخ�صية، على  م�صتند 
املعامالت اخلا�صة  باإجناز  ر�صمي  ب�صكل  املوؤ�ص�صة  اأو  ال�صركة 

بها يف دوائر الرخي�ص. 
• من 	 مالكها  �صخ�صية  اإثبات  يتم  للحكومة  اململوكة  املركبات 

خالل الكتب الر�صمية ال�صادرة عن دائرة النقل احلكومي يف 
وزارة النقل واملوا�صالت.

• اأن املركبة م�صجلة با�صم اأكرث من �صخ�صية طبيعية، 	 يف حال 
املالكني  لكافة  ال�صخ�صية  اإثبات  م�صتند  اإبراز  فيجب 
وكالة عدلية عنهم  املفو�ص مبوجب  اأو  �صخ�صيا،  وح�صورهم 

وم�صدقة ح�صب الأ�صول.
• حجة 	 اإبراز  خالل  من  تتم  املتوف�ي  املالك  �صخ�صية  اإثبات 

ح�صر الإرث ال�صادرة عن املحكمة ال�صرعية وموافقة املحكمة 
عدلية  ووكالة  القا�صرين،  ح�ص�ص  عن  امللكية  نقل  حالة  يف 
البالغني  الورثة  جميع  من  اخر  �صخ�ص  اي  او  الورثة  لأحد 
املعامالت  لإجناز  جميعا  ح�صورهم  اأو  الورثة،  كافة  لتمثيل 
اخلا�صة بال�صخ�ص املتوفى. اأما يف حال وجود ورثة قا�صرين، 
فيتطلب ذلك وجود حجة و�صاية �صادرة عن املحكمة ال�صرعية 
وموافقة املحكمة يف حالة نقل امللكية عن ح�ص�ص القا�صرين.

• الأ�صرى: كتاب وكالة عن طريق ال�صليب الأحمر م�صدقة من 	
وزارتي العدل وال�صوؤون اخلارجية.
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م������ه������ن������د�������ص 
معتمد:

مهند�ص مكانيك ع�صو يف نقابة املهند�صني ومرخ�ص من قبل وزارة 
مقت�صى  ح�صب  هند�صية  خمططات  لإعداد  واملوا�صالت  النقل 

احلال للمركبات املختلفة.

فح�ص  مركز 
م����وا�����ص����ف����ات 

معتمد:

من  ومرخ�ص  واملوا�صالت  النقل  وزارة  قبل  من  معتمد  مركز 
ومعداتها  للمركبات  الفني  بالفح�ص  للقيام  الر�صمية  اجلهات 
قبل  من  املعتمدة  الفنية  املوا�صفات  ح�صب  املختلفة  واأجزائها 

الوزارة.

فح�ص  مركز 
������ص�����الح�����ي�����ة 
م���������رك���������ب���������ة 
»دينموميرت«

النقل  وزارة  يف  الر�صمية  اجلهات  من  ومعتمد  مرخ�ص  مركز 
واملوا�صالت للقيام بفح�ص ال�صالحية الفنية للمركبات ومعداتها 
قبل  من  املعتمدة  الفنية  املوا�صفات  ح�صب  املختلفة  واأجزائها 
جتديدها  عند  اأو  مرة  لأول  املركبة  ت�صجيل  عند  وذلك  الوزارة 
بهدف �صم رخ�صة ت�صيري املركبة و�صالحية �صريها على الطريق.
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قائمة اإلجراءات . 4

اخلدمات املقدمة �صمن الإجراءرقم الإجراءا�صم الإجراء

اأن��واع  جميع  ترخي�ص  جتديد 
جتديد ترخي�ص جميع اأنواع املركبات	MOT-VEH-01املركبات

امل��رك��ب��ات  وت��رخ��ي�����ص  ت�صجيل 
MOT-VEH-02اجلديدة من وكيل فل�صطيني

	 اجلديدة املركبات  وترخي�ص  ت�صجيل 
امل�صراة من وكيل فل�صطيني

	 الهياكل( املركبات  ترخي�ص  و  ت�صجيل 
اجلديدة  وحافالت(  تاك�صي  العمومية- 
ورخ�صة  فل�صطيني  وكيل  من  امل�صراة 

ت�صغيل ت�صرف لأول مرة
	 الهياكل( املركبات  وترخي�ص  ت�صجيل 

اجلديدة  وحافالت(  تاك�صي  العمومية- 
امل�صراة من وكيل فل�صطيني-هيكل بدل 

هيكل

املجرورات  وترخي�ص  ت�صجيل 
MOT-VEH-03اجلديدة امل�صنعة يف فل�صطني

	 اجلديدة املجرورات  وترخي�ص  ت�صجيل 
امل�صنعة يف فل�صطني

للمركب���ات  الأويل  الت�صجي���ل 
ه���و  م���ا  ح�ص���ب  امل�صتعمل���ة 

م�صموح به
MOT-VEH-04

	 امل�صتعملة املركبات  وترخي�ص  ت�صجيل 
برتوكول  مبوجب  اخلارج  من  امل�صتوردة 

باري�ص
	 ت�صجيل املركبات امل�صتعملة امل�صراة من

اجلانب الإ�صرائيلي 
	 العمومية الهياكل  وترخي�ص  ت�صجيل 

من  تنزيلها  مت  التي  وحافلة(  )تاك�صي 
اإ�صرائيل

ن���ق���ل امل���ل���ك���ي���ة جل���م���ي���ع اأن�������واع 
نقل امللكية جلميع اأنواع املركبات	MOT-VEH-05املركبات
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MOT-VEH-06اإعادة ت�صغيل املركبة

	 باملركبات اخلا�ص  الت�صغيل  اإعادة 
املنتهية الرخي�ص لأكرث من �صنة

	 التي باملركبات  اخلا�ص  الت�صغيل  اإعادة 
تكون  عندما  ال�صارع  عن  اإنزالها  مت 

رخ�صة املركبة �صارية املفعول
	 باملركبات اخلا�ص  الت�صغيل  اإعادة 

ومت  �صنة  من  لأكرث  الرخي�ص  املنتهية 
اإنزالها عن ال�صارع

MOT-VEH-07تغيري فني على املركبة

	تغيري الإطارات
	تغيري املحرك
	تغيري لون املركبة
	تغيري مبنى املركبات

امل��ب��ن��ى  ذات  امل���رك���ب���ات  ���ص��ط��ب 
اخل���������ص����و�����ص����ي وال�����ت�����ج�����اري 
والتدريب  التاأجري  ومركبات 

واحلافالت اخلا�صة

MOT-VEH-08

	 صطب املركبات ذات املبنى اخل�صو�صي�
والتدريب  التاأجري  ومركبات  والتجاري 

واحلافالت اخلا�صة

���ص��ط��ب امل����رك����ب����ات ال��ع��م��وم��ي 
MOT-VEH-09-تاك�صي اأو حافلة

	 اأو العمومي-تاك�صي  املركبات  �صطب 
حافلة

اإ������ص�����دار رخ�������ص���ة ب�����دل ف��اق��د 
-تالف لكافة املركبات -عندما 
�صارية  امل��رك��ب��ة  ت��ك��ون رخ�����ص��ة 

املفعول

MOT-VEH-10
	اإ�صدار رخ�صة بدل فاقد
	اإ�صدار رخ�صة بدل تالف

ال�����ره�����ن-ف�����ك ال�����ره�����ن ع��ل��ى 
MOT-VEH-11املركبة

	رهن املركبة
	فك رهن املركبة
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و�صع-فك قيد جمركي على 
MOT-VEH-12نقل امللكية

	و�صع قيد جمركي على نقل امللكية
	فك قيد جمركي على نقل امللكية

اإيداع املركبات	MOT-VEH-13اإيداع املركبات

ت�صدير املركبات اإىل اخلارج	MOT-VEH-14ت�صدير املركبات اإىل اخلارج

و�صع اأو اإزالة القيود على 
و�صع اأو اإزالة القيود على املركبة	MOT-VEH-15املركبة

حتويل املركبات العمومي اإىل 
MOT-VEH-16خ�صو�صي اأو جتاري

	حتويل املركبات من عمومي اإىل خ�صو�صي
	 حتويل املركبة من عمومي اإىل مركبة

جتارية
فقدان لوحات التمييز اأو 

فقدان لوحات التمييز اأو، بدل تالف	MOT-VEH-17تلفها

اجراءات العمل. 5

1.5 تجديد ترخيص جميع أنواع المركبات

MOT-VEH-01 :رقم اإجراء العمل

الوثائق والمستندات المطلوبة :

• رخ�صة املركبة الأ�صلية اأو) منوذج بدل الفاقد ح�صب الجراء رقم -10(. 	
• تاأمني �صاري املفعول. 	
• وثيقة اإثبات ال�صخ�صية ملالك املركبة اأو من ينوب عنه مبوجب وكالة عدلية.	
• يف 	 مبني  هو  كما  املركبات  اأنواع  لبع�ص  حمددة  وموافقات  خا�صة  وثائق  اإح�صار 

اجلدول التايل:



ات
ركب

ص امل
ي�

رتخ
ل ل

عم
ت ال

اءا
جر

ل اإ
دلي

13

الوثائق املطلوبةنوع املركبة
على  املثبتة  الهيدروليكية  املعدات 
والأب���واب  ال��رواف��ع  مثل  املركبات 

الهيدروليكية

�صهادة فح�ص �صالحية �صادرة عن اأحد مراكز 
فح�ص املوا�صفات املعتمدة. 

خ��الط��ات وم�����ص��خ��ات ال��ب��اط��ون 
ومركبات النفايات

�صهادة فح�ص �صالحية �صادرة عن اأحد مراكز 
فح�ص املوا�صفات املعتمدة. 

م��رك��ب��ات ن��ق��ل ال���وق���ود وامل�����واد 
اخلطرة

• �صهادة فح�ص �صالحية �صادرة عن اأحد مراكز 	
فح�ص املوا�صفات املعتمدة.

• موافقة الهيئة العامة للبرول. 	
• موافقة الدفاع املدين ل�صهاريج نقل الوقود 	

والغاز واملواد اخلطرة.

•مركبات/حافالت النقل العام رخ�صة ت�صغيل )بريمت( �صارية املفعول.	

•احلافالت اخلا�صة وال�صياحية رخ�صة ت�صغيل )بريمت( �صارية املفعول.	

موافقة مراقب املدار�ص يف مديرية النقل مركبات مدار�ص تعليم ال�صياقة
واملوا�صالت.

مركبات ريا�ص الأطفال واملدار�ص
• رخ�صة الرو�صة اأو املدر�صة �صارية املفعول 	

ال�صادرة من وزارة الربية والتعليم.
• رخ�صة ت�صغيل )بريمت( �صارية املفعول.	

•املركبات احلكومية موافقة النقل احلكومي.	

•مركبات التاأجري رخ�صة �صركة التاأجري �صارية املفعول من 	
مراقب املرور.

•�صهاريج الن�صح موافقة ال�صحة والبيئة.	

•�صهاريج املياه واحلليب موافقة وزارة ال�صحة	
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خطوات اإلجراء:

النقل واملوا�صالت وي�صلم  فاح�ص امل�صتندات . 1 يقوم �صاحب الطلب بالتوجه ملديرية 
الفاقد الذي ميكن احل�صول عليه من  الإقرار على منوذج بدل  رخ�صة املركبة )اأو 
ووثيقة   ،)10- رقم  الجراء  ح�صب  الرخ�صة  فقدان  حال  يف  امل�صتندات  فاح�ص 
املركبات  اأنواع  لبع�ص  اخلا�صة  واملوافقات  ال�صخ�صية  اإثبات  اإىل  بالإ�صافة  التاأمني 

ح�صب )قائمة الوثائق وامل�صتندات املطلوبة( ويطلب منه جتديد ترخي�ص املركبة. 
اإذا كانت املركبة بحاجة لفح�ص فني يتوجه �صاحب الطلب اإىل فاح�ص املركبات يف . 2

املديرية لفح�ص املركبة ح�صب املتطلبات الفنية لذلك.
يدقق فاح�ص امل�صتندات يف هوية �صاحب الطلب.. 3
يقوم فاح�ص امل�صتندات بالتدقيق با�صتخدام احلا�صوب يف بيانات املركبة من خالل . 4

رقمها للتاأكد من عدم وجود ما مينع جتديد رخ�صة املركبة.
يتم طباعة الرخ�صة وختم خلف الرخ�صة بخامت �صلطة الرخي�ص.. 5
يقوم موظف البنك بتح�صيل الر�صوم وختم الرخ�صة بخامت البنك وت�صليم الرخ�صة . 6

اإىل �صاحبها.  
وتثبيت . 7 الرخ�صة  ر�صوم  وتخزين  الإيرادات  ت�صوية  بعمل  املديرية  حما�صب  يقوم 

تتطلب وجود  ل  داخلية  البنك )خطوة  املختوم من  الإي�صال  �صند  �صريانها مبوجب 
طالب اخلدمة(.

اأجل اإجناز . 8  يقوم مالك املركبة بالتوجه ملحطة الفح�ص الفني )الدينمومير( من 
على  واحل�صول  ال�صري،  �صالحية  بخامت  الرخ�صة  وختم  للمركبة  الفني  الفح�ص 

مل�صق �صالحية ال�صري الذي يقوم بتثبيته على الزجاج الأمامي للمركبة.  
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مخطط سير العمليات:

•     MOT-VEH )1.1( خمطط �صري العمليات
حما�صب املديريةموظف البنك�صاحب الطلب  مديرية النقل واملوا�صالت

فاح�ص امل�صتندات فاح�ص املركبات

 M
O

T-VEH
جتديد ترخي�ص جميع انواع املركبات )1.1( 

جتديد رخ�صة 
طلب 

املركبة

فح�ص املركبة ح�صب 
الجراءات الفنية لذلك

التدقيق من خالل الربنامج املحو�صب 
على بيانات املركبة للتاأكد من عدم 

جتديد رخ�صة املركبة
وجود ما مينع 

خلا�صة 
ا�صتالم الوثائق ا

بتجديد رخ�صة املركبة 
وتدقيقها

حت�صيل الر�صوم وختمها بختم 
البنك وت�صليمها ل�صاحبها

عمل ت�صوية الإيرادات وتخزين ر�صوم 
الرخ�صة وتثبيت �صريانها مبوجب �صند 

الإي�صال املختوم من البنك

طباعة الرخ�صة وختم 
خلف الرخ�صة بختم 

دائرة الرخي�ص

ا�صتالم الرخ�صة والتوجه ملحطة الفح�ص 
لدينامومير لفح�ص املركبة وختم الرخ�صة 

بختم �صالحية ال�صري

حل�صول على الرخ�صة بعد 
ا

اإكمال اإجراءات الفح�ص
املركبة

بحاجة لفح�ص

نعم

نعم

ل

ل

يوجد 
مانع

الرخ�صة
الرخ�صة

الرخ�صة
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2.5 تسجيل وترخيص المركبات الجديدة من وكيل فلسطيني

MOT-VEH-02 :رقم اإجراء العمل

الوثائق والمستندات المطلوبة:

• منوذج الت�صجيل الأويل اخلا�ص بتفا�صيل املركبة.	

• �صهادة عدم ممانعة برخي�ص مركبة من اجلمارك الفل�صطينية/وزارة املالية.	

• اجلديدة 	 املركبات  لكافة   )data sheet( املركبة  وتفا�صيل  الت�صنيع  بيانات  وثيقة 
م�صدقة وموقعه من قبل وكيل املنتج.

• كتاب املبايعة من الوكيل الفل�صطيني اإىل امل�صري “عقد بيع”.	

• �صهادة تاأمني �صاري املفعول )با�صم املالك(.	

• وثيقة اإثبات ال�صخ�صية ملالك املركبة اأو من ينوب عنه.	

• وكالة عدلية يف حال تفوي�ص �صخ�ص لينوب عن مالك املركبة.	

• وثائق وموافقات خا�صة ح�صب نوع املركبة وكما هو حمدد يف اجلدول اأدناه.	

• فاتورة �صريبية خمتومة من �صريبة القيمة امل�صافة اأو اجلمارك.	
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الوثائق اخلا�صة وموافقات حمددة لبع�ص اأنواع املركبات:1

الوثائق املطلوبةنوع املركبة

ال�صاحنات بكافة اأنواعها 
واملجرورات

مع 	• ال�صاحنات  على  تركيبها  مت  التي  باملعدات  بيع  عقد 
ذكر رقم املعدات وم�صدرها.

عدم ممانعة من وزارة املالية/دائرة اجلمارك للمعدات 	•
امل�صافة. 

قبل 	• من  املعتمدة  اجلهات  اإحدى  من  تركيب  �صهادة 
الوزارة.

مت 	• التي  والأجزاء  للمركبة  �صالحية  فح�ص  �صهادة 
 - ال�صهاريج  )ال�صناديق  ال�صاحنات  على  تركيبها 
الهيدروليكية....الخ(  الأبواب   - الهيدروليكية  الروافع 

من احد مراكز الفح�ص املعتمدة.
القيا�صات 	• يو�صح  معتمد  مهند�ص  من  هند�صي  خمطط 

)الوزن  والأوزان  املركبة.  على  الأحمال  وتوزيع  والأبعاد 
والوزن  ككل،  “للمركبة  املحورين  على  للمركبة  الذاتي 
املحور  الذاتي على  والوزن  الأمامي،  املحور  الذاتي على 

اخللفي(.

1   مالحظة: دفع ر�صوم اأي تغيري يف هيكل املركبة عما هو مبني يف التفا�صيل الأ�صلية للمركبة.
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خالطات وم�صخات 
الباطون

• عقد بيع باملعدات )اخلالط او امل�صخة ( التي مت تركيبها 	
على ال�صاحنات مع ذكر رقم املعدات وم�صدرها.

• للمعدات 	 املالية/دائرة اجلمارك  وزارة  من  عدم ممانعة 
امل�صافة. 

• �صهادة تركيب من احدى اجلهات املعتمدة من قبل الوزارة.	
• �صهادة فح�ص �صالحية للمركبة والأجزاء التي مت تركيبها 	

على ال�صاحنات.
• القيا�صات 	 يو�صح  معتمد  مهند�ص  من  هند�صي  خمطط 

والأبعاد وتوزيع الأحمال على املركبة والأوزان )الوزن الذاتي 
على  الذاتي  والوزن  ككل،  للمركبة  املحورين  على  للمركبة 

املحور الأمامي، والوزن الذاتي على املحور اخللفي(.

�صهاريج احلليب

• موافقة وزارة ال�صحة.	
• القيا�صات 	 يو�صح  معتمد  مهند�ص  من  هند�صي  خمطط 

والأبعاد وتوزيع الأحمال على املركبة، بالإ�صافة اىل اأوزان 
املركبة.

• فح�ص 	 مراكز  اأحد  من  للمركبة  �صالحية  فح�ص  �صهادة 
املوا�صفات املعتمدة.

مركبات نقل الوقود واملواد 
اخلطرة

• موافقة الهيئة العامة للبرول.	
• موافقة الدفاع املدين.	
• خمطط هند�صي يو�صح القيا�صات والأبعاد وتوزيع الأحمال 	

على املركبة  بالإ�صافة اىل اأوزان املركبة.
• فح�ص 	 مراكز  احد  من  للمركبة  �صالحية  فح�ص  �صهادة 

املوا�صفات املعتمدة.

مركبات الإطفاء

• موافقة الدفاع املدين 	
• خمطط هند�صي يو�صح القيا�صات والأبعاد وتوزيع الأحمال 	

على املركبة  بالإ�صافة اىل اأوزان املركبة.
• فح�ص 	 مراكز  احد  من  للمركبة  �صالحية  فح�ص  �صهادة 

املوا�صفات املعتمدة.
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احل������اف������الت اخل���ا����ص���ة 
وال�صياحية

• موافقة دائرة مراقب املرور.	
• رخ�صة ت�صغيل )بريمت( �صارية املفعول. 	
• تركيب 	 و�صالمة  و�صالحية  للمركبة  �صالحية  فح�ص 

املقاعد من اأحد مراكز فح�ص املوا�صفات املعتمدة.
• القيا�صات 	 يو�صح  معتمد  مهند�ص  من  هند�صي  خمطط 

والأبعاد وتوزيع الأحمال على املركبة بالإ�صافة اىل اأوزان 
املركبة و يو�صح توزيع املقاعد.

الهياكل العمومية )تاك�صي 
رخ�صة  م���ع  وح���اف���الت( 

ت�صغيل جديدة

• موافقة مراقب املرور على ت�صجيل الهيكل اجلديد.	
• وزارة 	 عن  �صادرة  و�صاغرة  املفعول  �صارية  ت�صغيل  رخ�صة 

النقل واملوا�صالت
• فح�ص �صالحية للمركبة و�صالحية و�صالمة تركيب املقاعد 	

غري  كانت  اإذا  املعتمدة  املوا�صفات  فح�ص  مراكز  اأحد  من 
اأ�صلية من املنتج.

• القيا�صات 	 يو�صح  معتمد  مهند�ص  من  هند�صي  خمطط 
اأوزان  اىل  بالإ�صافة  املركبة  على  الأحمال  وتوزيع  والأبعاد 
املركبة و يو�صح توزيع املقاعد. اأو خمطط هند�صي من املنتج.

الهياكل العمومية )تاك�صي 
وح��اف��الت(/ه��ي��ك��ل ب��دل 

هيكل

• موافقة دائرة مراقب املرور على ت�صجيل الهيكل اجلديد بدل 	
الهيكل القدمي.

• رخ�صة ت�صغيل �صارية املفعول.	
• القيا�صات 	 يو�صح  معتمد  مهند�ص  من  هند�صي  خمطط 

اأوزان  اىل  بالإ�صافة  املركبة  على  الأحمال  وتوزيع  والأبعاد 
املركبة ويو�صح توزيع املقاعد. اأو خمطط هند�صي من املنتج.

• فح�ص �صالحية للمركبة و�صالحية و�صالمة تركيب املقاعد 	
غري  كانت  اإذا  املعتمدة  املوا�صفات  فح�ص  مراكز  اأحد  من 

اأ�صلية من املنتج.
• امللكية، 	 نقل  الهيكل،  )�صطب  القدمي  الهيكل  اأيلولة  م�صتند 

حتويل الهيكل اإىل جتاري اأو خ�صو�صي، الخ(
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مركبات تدريب ال�صياقة 

• موافقة مراقب املدار�ص.	
• عقد بيع باملعدات التي مت تركيبها على ال�صاحنات مع ذكر 	

تفا�صيلها وم�صدرها.
• للمعدات 	 املالية/دائرة اجلمارك  وزارة  من  عدم ممانعة 

امل�صافة.
• القيا�صات 	 يو�صح  معتمد   مهند�ص  من  هند�صي  خمطط 

والأبعاد وتوزيع الأحمال على املركبة بالإ�صافة اىل اأوزان 
الثقيل،  ال�صحن  اخلفيف،  )ال�صحن  ملركبات  املركبة 

الريال، احلافلة ، اجلر والتخلي�ص(.
•  �صهادة فح�ص �صالحية للمركبة والأجزاء التي مت تركيبها 	

على ال�صاحنات من اأحد مراكز فح�ص املوا�صفات املعتمدة 
لالأجهزة الإ�صافية. 

• �صهادة تركيب من احدى اجلهات املعتمدة من قبل الوزارة.	

مركبات الإ�صعاف ونقل 
املوتى والعيادات املتنقلة 

• موافقة الهالل الأحمر الفل�صطيني. 	
• موافقة وزارة ال�صحة الفل�صطينية.	
• لوزارة 	 التابعة  املركبات  ذلك  من  وي�صتثنى  مالحظة: 

وزارة  عن  ال�صادرة  باملوافقة  يكتفي  )حيث  ال�صحة 
الأحمر  للهالل  التابعة  املركبات  وكذلك  ال�صحة( 
الهالل  ال�صادرة عن  باملوافقة  يكتفي  الفل�صطيني )حيث 

الأحمر الفل�صطيني(.
• القيا�صات 	 يو�صح  معتمد   مهند�ص  من  هند�صي  خمطط 

والأبعاد وتوزيع الأحمال على املركبة بالإ�صافة اىل اأوزان 
املركبة. اأو خمطط هند�صي من املنتج.

• فح�ص 	 مراكز  اأحد  من  للمركبة  �صالحية  فح�ص  �صهادة 
املوا�صفات املعتمدة.
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مركبات ريا�ص الأطفال اأو 
املدار�ص

• موافقة دائرة مراقب املرور.	
• الربية 	 وزارة  من  ال�صادرة  املدر�صة  اأو  الرو�صة  رخ�صة 

والتعليم �صريطة اأن تكون �صارية املفعول.
• رخ�صة ت�صغيل )بريمت( �صارية املفعول.	
• القيا�صات 	 يو�صح  معتمد   مهند�ص  من  هند�صي  خمطط 

والأبعاد وتوزيع الأحمال على املركبة بالإ�صافة اىل اأوزان 
املركبة و يو�صح توزيع املقاعد.

• تركيب 	 و�صالمة  و�صالحية  للمركبة  �صالحية  فح�ص 
املقاعد من اأحد مراكز فح�ص املوا�صفات املعتمدة.

•املركبات احلكومية  موافقة النقل احلكومي.	

مركبات اجلمعيات الأهلية 
•اأو الأجنبية موافقة وزارة الداخلية. 	

•الراكتور الزراعي  موافقة وزارة الزراعة.	

والتخلي�ص  اجلر  مركبات 
و�صاحنات نقل املركبات

• موافقة مهن املركبات ومنتجات املرور.	
• خمطط هند�صي من مهند�ص معتمد يو�صح القيا�صات 	

اىل  بالإ�صافة  املركبة  على  الأحمال  وتوزيع  والأبعاد 
اأوزان املركبة.

• مراكز 	 اأحد  من  للمركبة  و�صالمة  �صالحية  فح�ص 
فح�ص املوا�صفات املعتمدة 

•مركبات التاأجري الفارقة 	 العالمات  وو�صع  الطريق  على  النقل  موافقة 
على جوانب املركبة.



ات
ركب

ص امل
ي�

رتخ
ل ل

عم
ت ال

اءا
جر

ل اإ
دلي

22

مركبات نقل الأموال
• موافقة �صلطة النقد الفل�صطينية.	
• مراكز 	 اأحد  من  للمركبة  و�صالمة  �صالحية  فح�ص 

فح�ص املوا�صفات املعتمدة

�صهاريج الن�صح 

• موافقة �صلطة البيئة.	
• موافقة وزارة ال�صحة.	
• خمطط هند�صي من مهند�ص معتمد يو�صح القيا�صات 	

اىل  بالإ�صافة  املركبة  على  الأحمال  وتوزيع  والأبعاد 
اأوزان املركبة.

• مراكز 	 اأحد  من  للمركبة  و�صالمة  �صالحية  فح�ص 
فح�ص املوا�صفات املعتمدة

�صهاريج املياه

• موافقة �صلطة املياه.	
• موافقة وزارة ال�صحة.	
• خمطط هند�صي من مهند�ص معتمد  يو�صح القيا�صات 	

اىل  بالإ�صافة  املركبة  على  الأحمال  وتوزيع  والأبعاد 
اأوزان املركبة.

• مراكز 	 اأحد  من  للمركبة  و�صالمة  �صالحية  فح�ص 
فح�ص املوا�صفات املعتمدة

مركبات النفايات 

• موافقة �صلطة البيئة.	
• موافقة وزارة ال�صحة.	
• خمطط هند�صي من مهند�ص معتمد يو�صح القيا�صات 	

اىل  بالإ�صافة  املركبة  على  الأحمال  وتوزيع  والأبعاد 
اأوزان املركبة.

• مراكز 	 اأحد  من  للمركبة  و�صالمة  �صالحية  فح�ص 
فح�ص املوا�صفات املعتمدة
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مالحظات:
• ح�صور مالك املركبة �صخ�صيا اأو مفو�ص عنه مبوجب وكالة عدلية.	
• يجوز للوكيل اأو لل�صركة الفل�صطينية املعتمدة من الوكيل الر�صمي لبيع منتج اأو اأكرث 	

من املركبات اأن تقوم بت�صجيل املركبة نيابة عن م�صري املركبة، على اأن يقوم بهذا 
الغر�ص احد موظفيها املعتمدين.

خطوات اإلجراء:

يقوم املالك اأو الوكيل بتعبئة منوذج الت�صجيل الأويل.. 1
ولوحة . 2 واملحرك  ال�صا�صي  لأرقام  الالزم  الت�صخي�ص  اإجراء  الوكيل  اأو  املالك  يقوم 

الفح�ص  حمطة  يف  املركبة  على  مثبتة  عالقة  ذات  اأخرى  اأرقام  واأية  التعريف 
)الدينمومير(. 

املحرك . 3 رقم  �صالمة  من  للتاأكد  الفني  الفح�ص  باإجراء  املركبات  فاح�ص  يقوم 
لكافة  الفنية  الإجراءات  ح�صب  املركبة  ونوع  وحالة  التعريف  ولوحة  ال�صا�صي  و 

املتطلبات.
يقوم فاح�ص املركبات بالت�اأكد من لون املركبة العمومية ومن تثبيت العلبة امل�صاءة . 4

والعالمات الفارقة واملل�صقات التي ت�صري اإىل جمرى اخلط بالإ�صافة اإىل عالمات 
التعريف املثبتة داخل املركبات واحلافالت العمومية وجميع املتطلبات الأخرى.  

يقوم فاح�ص املركبات مبقارنة بيانات املركبة مع ما هو مدون يف منوذج الت�صجيل . 5
الأويل ويتم امل�صادقة على منوذج الت�صجيل الأوىل والتوقيع عليه وعلى الت�صخي�ص 

وت�صليمه اإىل فاح�ص امل�صتندات.  
يقوم فاح�ص امل�صتندات با�صتالم م�صتندات املركبة الثبوتية ونتائج الفح�ص.. 6
للمركبة . 7 امل�صتندات ويخ�ص�ص  للمركبة من قبل فاح�ص  الثبوتية  امل�صتندات  تدقق 

الرقم الذي يتم �صرفه تلقائيا من خالل احلا�صوب ويف حال املركبات العمومية يتم 
اعتماد الرقم الذي مت �صرفة من قبل مراقب املرور )رقم متييز خا�ص لكل مركبة 

ح�صب الت�صل�صل لكل حمافظة(.  
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تخزين بيانات املركبة حا�صوبيا من قبل فاح�ص امل�صتندات وفقا للبيانات املدونة يف . 8
منوذج الت�صجيل الأويل الذي مت امل�صادقة عليه من قبل فاح�ص املركبات.  

ملف . 9 يف  باملركبة  اخلا�صة  وامل�صتندات  الوثائق  بكافة  امل�صتندات  فاح�ص  يحتفظ 
ورقي من اأجل الأر�صفة.   

�صلطة . 10 بخامت  الرخ�صة  خلف  وختم  الرخ�صة  بطباعة  امل�صتندات  فاح�ص  يقوم 
الرخي�ص ويقوم بتعبئة اذن طباعة اللوحات التمييز وت�صليمها ملالكها.

يقوم موظف البنك بتح�صيل الر�صوم وختم الرخ�صة بخامت البنك وت�صليم الرخ�صة . 11
اإىل �صاحبها.  

يقوم مالك املركبة بالتوجه ملحطة الفح�ص الفني )الدينمومير( من اأجل اإجناز . 12
على  واحل�صول  ال�صري،  �صالحية  بخامت  الرخ�صة  وختم  للمركبة  الفني  الفح�ص 

مل�صق �صالحية ال�صري الذي يقوم بتثبيته على الزجاج الأمامي للمركبة. 
يقوم مالك املركبة بتثبيت لوحات التمييز على املركبة.. 13
وتثبيت . 14 الرخ�صة  ر�صوم  وتخزين  الإيرادات  ت�صوية  بعمل  املديرية  حما�صب  يقوم 

�صريانها مبوجب �صند الإي�صال املختوم من البنك )خطوة داخلية ل تتطلب وجود 
طالب اخلدمة(.  

النماذج والسجالت:

• رخ�صة املركبة.	
•  منوذج الت�صجيل الأويل.	

القوانين الرسمية واألنظمة ذات العالقة:

• قانون املرور رقم )5( ل�صنة 2000.	
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خمطط �صري العمليات:
• 	     MOT-VEH )2.1( :خمطط �صري العمليات

 حما�صبموظف البنكاملالك/الوكيل
املديرية

 مديرية النقل واملوا�صالت
فاح�ص امل�صتندات

 مديرية النقل واملوا�صالت
فاح�ص املركبة

تعبئة منوذج 
الت�صجيل الأويل

حمطة الفح�ص )الدينامومير(  
التوجه اىل 

من اجل اإجراء الت�صخي�ص الالزم لأرقام 
ال�صا�صي واملحرك ولوحات التتعريف

اإجراء الفح�ص الفني للتاأكد من حالة ونوع 
املركبة ح�صب الإجراءات الفنية لكافة 

املتطلبات

تدقيق بيانات املركبة مع ما هو مدون يف 
منوذج الت�صجيل الأويل وامل�صادقة عليه 

وت�صليم املعاملة اإىل فاح�ص امل�صتندات

ت�صريح بطباعة 
لوحات التمييز

منوذج الت�صجيل
رقم املركبة من 

الربنامج

ملف املركبة

ا�صتالم الرخ�صة والتوجه للدينامومير 
لفح�ص املركبة وختم الرخ�صة بختم 

�صالحية ال�صري

حل�صول على الرخ�صة بعد 
ا

اإكمال اإجراءات الفحي�ص

الرخ�صة
الرخ�صة

 M
O

T-VEH
جلديدة من وكيل فل�صطيني )2.1( 

ت�صجيل وترخي�ص املركبات ا

تدقيق م�صتندات املركبة الثبوتية ويخ�ص�ص للمركبة الرقم الذي مت �صرفه تلقائيا من 
حلا�صوب ويف حال املركبات العمومية يتم اعتماد الرقم الذي مت �صرفة من قبل 

خالل ا
حلا�صوب ح�صب منوذج الت�صجيل الأويل

مراقب املرور وتخزين البيانات على ا

ا�صتالم م�صتندات املركبة 
الثبوتية ونتائج الفح�ص.

حت�صيل الر�صوم وختمها بختم 
البنك وت�صليمها ل�صاحبها

تخزين ر�صوم الرخ�صة وتثبيت �صريانها 
مبوجب �صند الإي�صال املختوم من البنك

طباعة الرخ�صة وتدقيق بياناتها وختمها بختم دائرة 
الراخي�ص واإ�صدار طلب طباعة لوحات التمييز

خلا�صة 
الحتفاظ بكافة امل�صتندات والوثائق ا

ف ورقي يعطى نف�ص رقم 
باملركبة يف مل

الرخ�صة من اأجل الأر�صفة.   
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3.5 تسجيل وترخيص المجرورات الجديدة المصنعة في فلسطين

 MOT-VEH-03:رقم اإجراء العمل

الوثائق والمستندات المطلوبة:

• وثيقة اإثبات ال�صخ�صية ملالك املركبة.	
• �صهادة عدم ممانعة برخي�ص جمروره من اجلمارك الفل�صطينية )عدم املمانعة – 	

وزارة املالية(.
• كتاب املبايعة من امل�صنع الفل�صطيني )املعتمد( اإىل امل�صري "عقد بيع".	
• الأمر الفني اخلا�ص باملجرورة من اجلهات املخت�صة يف وزارة النقل واملوا�صالت.	
• فح�ص �صالحية من اأحد مراكز الفح�ص املعتمد. 	
• خمطط هند�صي من مهند�ص معتمد يو�صح القيا�صات والأبعاد وتوزيع الأحمال والأوزان.	
• �صهادة تاأمني �صارية املفعول )با�صم املالك(.	

الشروط المطلوبة: 

• ح�صور مالك املركبة �صخ�صيا اأو مفو�ص عنه مبوجب وكالة عدلية.	
• املجرورات 	 ت�صجيل  على  واملوؤ�ص�صات  للجمعيات  املرخ�صة  احلكومية  اجلهة  موافقة 

التي �صت�صجل باأ�صماء تلك اجلمعيات.

خطوات اإلجراء:

يقوم �صاحب املجرورة باإجراء الت�صخي�ص الالزم لأرقام ال�صا�صي واأية اأرقام اأخرى . 1
ذات عالقة مثبتة على املجرورة  يف حمطة الفح�ص )الدينمومير(.

يقوم �صاحب املجرورة بت�صليم م�صتندات املجرورة الثبوتية اإىل فاح�ص املركبات يف . 2
مديرية النقل واملوا�صالت.  

ال�صا�صي . 3 رقم  �صالمة  من  للتاأكد  الفني  الفح�ص  باإجراء  املركبات  فاح�ص  يقوم 
ولوحة التعريف  وحالة ونوع املجرورة ح�صب الإجراءات الفنية لكافة املتطلبات.

عليه . 4 امل�صادقة  ويتم  املركبات  فاح�ص  قبل  الأويل من  الت�صجيل  تعبئة منوذج  يتم 
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وعلى الت�صخي�ص وت�صلم املعاملة اإىل فاح�ص امل�صتندات. 
رقم . 5 ويخ�ص�ص  امل�صتندات  فاح�ص  من  للمجرورة  الثبوتية  امل�صتندات  تدقيق  يتم 

للمجرورة من نظام الرخي�ص )رقم متييز خا�ص لكل مركبة يظهر الكرونيا ح�صب 
الت�صل�صل لكل حمافظة(.

تخزين بيانات املجرورة حا�صوبيا من قبل فاح�ص امل�صتندات وفقا للبيانات املدونة . 6
يف منوذج الت�صجيل الأويل الذي مت امل�صادقة عليه من قبل فاح�ص املركبات.

وامل�صتندات اخلا�صة باملجرورة يف ملف . 7 الوثائق  امل�صتندات بكافة  يحتفظ فاح�ص 
ورقي من اأجل الأر�صفة. 

يتم طباعة الرخ�صة اخلا�صة باملجرورة وتدقيق بياناتها مرة اأخرى من قبل فاح�ص . 8
امل�صتندات، وختم خلف الرخ�صة بخامت دائرة الرخي�ص ويقوم بتعبئة اذن طباعة 

اللوحات التمييز وت�صليمها ملالكها. 
يقوم موظف البنك بتح�صيل الر�صوم وختم الرخ�صة بخامت البنك وت�صليم الرخ�صة . 9

اإىل �صاحبها.  
اأجل . 10 من  )الدينمومير(  الفني  الفح�ص  ملحطة  بالتوجه  املجرورة  �صاحب  يقوم 

اإجناز الفح�ص الفني وختم الرخ�صة بخامت �صالحية ال�صري.
يقوم مالك املجرورة بتثبيت لوحات التمييز على املجرورة. . 11
وتثبيت . 12 الرخ�صة  ر�صوم  وتخزين  الإيرادات  ت�صوية  بعمل  املديرية  حما�صب  يقوم 

�صريانها مبوجب �صند الإي�صال املختوم من البنك )خطوة داخلية ل تتطلب وجود 
طالب اخلدمة(.

النماذج والسجالت:

• رخ�صة املجرورة.	
•  منوذج الت�صجيل الأويل.	

القوانين واألنظمة ذات العالقة:
قانون املرور رقم )5( ل�صنة 2000.	•
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مخطط سير العمليات:

•	     MOT-VEH )3.1( خمطط �صري العمليات
حما�صب املديريةموظف البنك  مديرية النقل واملوا�صالت

فاح�ص امل�صتندات
 مديرية النقل واملوا�صالت

فاح�ص املركبة

حمطة الفح�ص 
التوجه اإىل 

الدينامومير من اجل اإجراء 
الت�صخي�ص الالزم لأرقام ال�صا�صي

ا�صتالم رخ�صة املجرورة والتوجه 
للدينامومير لفح�ص املركبة وختم 

رخ�صة املجرورة بختم �صالحية ال�صري

حل�صول على الرخ�صة بعد 
ا

اإكمال اجراءات الفح�ص

ا�صتالم م�صتندات 
املجرورة الثبوتية

تعبئة منوذج الت�صجيل 
الأويل وامل�صادقة عليه

 M
O

T-VEH
ني )3.1( 

جلديدة امل�صنعة يف فل�صط
ت�صجيل وترخي�ص املجرورات ا

رخ�صة املجرورة
رخ�صة املجرورة

رقم املجرورة
ملف املركبة

رخ�صة املركبة 
املجرورة

ت�صريح بطباعة 
لوحات التمييز

امللف الورقي 
للمركبة

تدقيق امل�صتندات الثبوتية 
للمجرورة وتخ�صي�ص رقم 

من نظام الرخي�ص

تخزين بيانات املجرورة على 
حلا�صوب بناء على منوذج 

ا
الت�صجيل الويل

حت�صيل الر�صوم وختمها 
بختم البنك وت�صليمها 

تخزين ر�صوم رخ�صة املجرور ل�صاحبها
وتثبيت �صريانها مبوجب �صند 
الإي�صال املختومة من البنك

خلا�صة 
الحتفاظ بكل الوثائق وامل�صتندات ا

باملجرور يف ملف ورقي يعطى نف�ص رقم 
الرخ�صة من اجل الأر�صفة

خلا�صة 
طباعة الرخ�صة ا

باملجرورة وختمها بختم دائرة 
الرخي�ص

مالك املركبة املجرورة

الفح�ص الفني لرقم ال�صا�صي ولوحة 
التعريف ح�صب الإجراءات الفنية.
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4.5 التسجيل األولي للمركبات المستعملة )التي تسجل للمرة 
األولى( حسب ما هو مسموح به

MOT-VEH-04  :رقم اإجراء العمل

الوثائق والمستندات المطلوبة:

• وثيقة اإثبات ال�صخ�صية ملالك املركبة اأو من ينوب عنه مبوجب وكاله عدليه.	
• �صهادة عدم ممانعة- اجلمارك العامة وزارة املالية برخي�ص مركبة.	
• منوذج )طلب( ا�صترياد املركبات امل�صتعملة ال�صادرة عن دائرة ال�صترياد )الإدارة 	

اجلانبني  من  عليه  وامل�صادقة  واملوا�صالت  النقل  وزارة  يف  الفنية(  لل�صوؤون  العامة 
الفل�صطيني و الإ�صرائيلي. 

• كتاب املبايعة من امل�صتورد الفل�صطيني )املعتمد( اإىل امل�صري "عقد بيع".	
• وثيقة بيانات الت�صنيع وتفا�صيل املركبة )data sheet( لكافة املركبات امل�صتوردة 	

م�صدقة وموقعه من وكيل املنتج او دائرة ال�صوؤون الفنية يف وزارة املوا�صالت.
• يف حال ال�صترياد من اإ�صرائيل:	
الرخ�صة الإ�صرائيلية )الإيداع الإ�صرائيلي( التي ت�صري اإىل اأن املركبة األغيت من  -

القيود الإ�صرائيلية ومت حتولها اإىل الأرا�صي الفل�صطينية.
 الرخ�صة املوؤقتة الفل�صطينية ال�صادرة عن دائرة املعابر والتن�صيق. -
 �صورة م�صدقة عن كتاب تنزيل املركبة ال�صادرة عن دائرة املعابر والتن�صيق يف  -

الإدارة العامة لل�صوؤون الفنية يف وزارة املوا�صالت.
�صورة م�صدقة عن الت�صخي�ص اخلا�ص باأرقام ال�صا�صي واملحرك ولوحة التعريف  -

واأية اأرقام اأخرى مثبتة على املركبة.

• �صهادة تاأمني �صاري املفعول )با�صم املالك(.	
• وثائق وموافقات خا�صة ح�صب نوع املركبة وكما هو حمدد يف اجلدول اأدناه.	
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الوثائق خاصة وموافقات محددة لبعض أنواع المركبات:

الوثائق املطلوبةنوع املركبة

ال�������ص���اح���ن���ات 
اأنواعها  بكافة 

واملجرورات

• عقد بيع باملعدات التي مت تركيبها على ال�صاحنات مع ذكر رقم 	
املعدات وم�صدرها.

• للمعدات 	 اجلمارك  املالية/دائرة  وزارة  من  ممانعة  عدم 
امل�صافة. 

• �صهادة تركيب من احدى اجلهات املعتمدة من قبل الوزارة.	
• تركيبها 	 مت  التي  والأجزاء  للمركبة  �صالحية  فح�ص  �صهادة 

على ال�صاحنات)ال�صناديق ال�صهاريج- الروافع الهيدروليكية 
الفح�ص  املراكز  احد  من  الهيدروليكية....الخ(  الأبواب   -

املعتمدة.
• خمطط هند�صي من مهند�ص معتمد يو�صح القيا�صات والأبعاد 	

وتوزيع الأحمال على املركبة. والأوزان )الوزن الذاتي للمركبة 
على املحورين للمركبة ككل، والوزن الذاتي على املحور الأمامي، 

والوزن الذاتي على املحور اخللفي(.

مالحظة: يف حال ان ال�صاحنة التي مت حتويلها من اجلانب الخر 
تبني ان نوع املركبة امل�صجل يف رخ�صتها مل يتغيري ومطابق 
لواقع املركبة يتم اح�صار خمطط هند�صي وفح�ص �صالحية 
من مركز هند�صي فقط، وي�صتثنى من ذلك ال�صاحنات ذات 

الهكيل املوحد  وزنها الجمايل لغاية 6 طن.
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خ���������الط���������ات 
وم���������ص����خ����ات 

الباطون

• عقد بيع باملعدات )اخلالط او امل�صخة( التي مت تركيبها على 	
ال�صاحنات مع ذكر رقم املعدات وم�صدرها.

• للمعدات 	 اجلمارك  املالية/دائرة  وزارة  من  ممانعة  عدم 
امل�صافة. 

• �صهادة تركيب من احدى اجلهات املعتمدة من قبل الوزارة.	
• �صهادة فح�ص �صالحية للمركبة والأجزاء التي مت تركيبها على 	

ال�صاحنات.
• خمطط هند�صي من مهند�ص معتمد يو�صح القيا�صات والأبعاد 	

وتوزيع الأحمال على املركبة. والأوزان )الوزن الذاتي للمركبة 
املحور  على  الذاتي  والوزن  ككل،  “للمركبة  املحورين  على 

الأمامي، والوزن الذاتي على املحور اخللفي(.
• التي 	 م�صخة(  او  )خالطه  ال�صاحنة  ان  حال  يف   : مالحظه 

امل�صمى  بنف�ص  احلايل  و�صعها  الخر  اجلانب  من  حتويلها  مت 
وفح�ص  هند�صي  خمطط  اح�صار  يتم  بالرخ�صه  امل�صجل 

�صالحية من مركز هند�صي فقط.

�صهاريج 
احلليب

• موافقة وزارة ال�صحة.	
• خمطط هند�صي من مهند�ص معتمد يو�صح القيا�صات والأبعاد 	

وتوزيع الأحمال على املركبة، بالإ�صافة اىل اأوزان املركبة.
• فح�ص 	 مراكز  اأحد  من  للمركبة  �صالحية  فح�ص  �صهادة 

املوا�صفات املعتمدة.
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نقل  م���رك���ب���ات 
ال��وق��ود وامل���واد 

اخلطرة

• موافقة الهيئة العامة للبرول.	
• موافقة الدفاع املدين.	
• خمطط هند�صي يو�صح القيا�صات والأبعاد وتوزيع الأحمال على 	

املركبة  بالإ�صافة اىل اأوزان املركبة.
• فح�ص 	 مراكز  احد  من  للمركبة  �صالحية  فح�ص  �صهادة 

املوا�صفات املعتمدة.
• من 	 ومرخ�صة  عاملة  �صركة  با�صم  اإل  املركبات  هذه  ت�صجل  ل 

اجلهات املخت�صة يف هذا املجال.

م�������رك�������ب�������ات 
الإطفاء

• موافقة الدفاع املدين.	
• خمطط هند�صي يو�صح القيا�صات والأبعاد وتوزيع الأحمال على 	

املركبة  بالإ�صافة اىل اأوزان املركبة.
• فح�ص 	 مراكز  احد  من  للمركبة  �صالحية  فح�ص  �صهادة 

املوا�صفات املعتمدة.

احل��������اف��������الت 
اخل�������ا��������ص�������ة 

وال�صياحية

• موافقة دائرة مراقب املرور.	
• رخ�صة ت�صغيل )بريميت( �صارية املفعول. 	
• فح�ص �صالحية للمركبة و�صالحية و�صالمة تركيب املقاعد من 	

اأحد مراكز فح�ص املوا�صفات املعتمدة.
• خمطط هند�صي من مهند�ص معتمد  يو�صح القيا�صات والأبعاد 	

وتوزيع الأحمال على املركبة بالإ�صافة اىل اأوزان املركبة ويو�صح 
توزيع املقاعد.
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ال������ه������ي������اك������ل 
ال����ع����م����وم����ي����ة 
)ت�����اك�����������ص�����ي 
وح��اف��الت( مع 
ت�صغيل  رخ�صة 

جديدة

• موافقة مراقب املرور على ت�صجيل الهيكل اجلديد.	
• رخ�صة ت�صغيل �صارية املفعول و�صاغرة �صادرة عن وزارة النقل 	

واملوا�صالت
• فح�ص �صالحية للمركبة و�صالحية و�صالمة تركيب املقاعد من 	

اأ�صلية  كانت غري  اإذا  املعتمدة  املوا�صفات  مراكز فح�ص  اأحد 
من املنتج.

• خمطط هند�صي من مهند�ص معتمد  يو�صح القيا�صات والأبعاد 	
وتوزيع الأحمال على املركبة بالإ�صافة اىل اأوزان املركبة ويو�صح 

توزيع املقاعد.

ال������ه������ي������اك������ل 
ال����ع����م����وم����ي����ة 
)ت�����اك�����������ص�����ي 
وح�����اف�����الت(/
ه����ي����ك����ل ب�����دل 

هيكل

• بدل 	 الهيكل اجلديد  ت�صجيل  املرور على  دائرة مراقب  موافقة 
الهيكل القدمي 

• رخ�صة ت�صغيل �صارية املفعول.	
• خمطط هند�صي من مهند�ص معتمد  يو�صح القيا�صات والأبعاد 	

وتوزيع الأحمال على املركبة بالإ�صافة اىل اأوزان املركبة ويو�صح 
توزيع املقاعد.

• فح�ص �صالحية للمركبة و�صالحية و�صالمة تركيب املقاعد من 	
اأ�صلية  كانت غري  اإذا  املعتمدة  املوا�صفات  مراكز فح�ص  اأحد 

من املنتج.
• امللكية، 	 نقل  الهيكل،  )�صطب  القدمي  الهيكل  اأيلولة  م�صتند 

حتويل الهيكل اإىل جتاري اأو خ�صو�صي، الخ(
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تدريب  مركبات 
ال�صياقة 

• موافقة مراقب املدار�ص.	
• ذكر 	 مع  ال�صاحنات  على  تركيبها  مت  التي  باملعدات  بيع  عقد 

تفا�صيلها وم�صدرها 
• للمعدات 	 اجلمارك  املالية/دائرة  وزارة  من  ممانعة  عدم 

امل�صافة.
• خمطط هند�صي من مهند�ص معتمد  يو�صح القيا�صات والأبعاد 	

املركبة  اأوزان  اىل  بالإ�صافة  املركبة  على  الأحمال  وتوزيع 
احلافلة  الريال،  الثقيل،  ال�صحن  اخلفيف،  )ال�صحن  ملركبات 

، اجلر والتخلي�ص(.
• تركيبها 	 مت  التي  والأجزاء  للمركبة  �صالحية  فح�ص  �صهادة   

املعتمدة  املوا�صفات  فح�ص  مراكز  اأحد  من  ال�صاحنات  على 
لالأجهزة الإ�صافية. 

• �صهادة تركيب من احدى اجلهات املعتمدة من قبل الوزارة.	

م�������رك�������ب�������ات 
الإ�������ص������ع������اف 
ون����ق����ل امل���وت���ى 
وال�����ع�����ي�����ادات 

املتنقلة 

• موافقة الهالل الأحمر الفل�صطيني. 	
• موافقة وزارة ال�صحة الفل�صطينية.	
• ال�صحة 	 لوزارة  التابعة  املركبات  ذلك  من  وي�صتثنى  مالحظة: 

وكذلك  ال�صحة(  وزارة  عن  ال�صادرة  باملوافقة  يكتفي  )حيث 
يكتفي  )حيث  الفل�صطيني  الأحمر  للهالل  التابعة  املركبات 

باملوافقة ال�صادرة عن الهالل الأحمر الفل�صطيني(.
• خمطط هند�صي من مهند�ص معتمد  يو�صح القيا�صات والأبعاد 	

وتوزيع الأحمال على املركبة بالإ�صافة اىل اأوزان املركبة.
• فح�ص 	 مراكز  اأحد  من  للمركبة  �صالحية  فح�ص  �صهادة 

املوا�صفات املعتمدة.
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ريا�ص  مركبات 
اأو  الأط������ف������ال 

املدار�ص

• موافقة دائرة مراقب املرور.	
• رخ�صة الرو�صة اأو املدر�صة ال�صادرة من وزارة الربية والتعليم 	

�صريطة اأن تكون �صارية املفعول.
• رخ�صة ت�صغيل )بريمت( �صارية املفعول.	
• خمطط هند�صي من مهند�ص معتمد  يو�صح القيا�صات والأبعاد 	

و  املركبة  اأوزان  اىل  بالإ�صافة  املركبة  على  الأحمال  وتوزيع 
يو�صح توزيع املقاعد.

• فح�ص �صالحية للمركبة و�صالحية و�صالمة تركيب املقاعد من 	
اأحد مراكز فح�ص املوا�صفات املعتمدة.

امل�������رك�������ب�������ات 
•احلكومية  موافقة النقل احلكومي.	

م��������رك��������ب��������ات 
اجل�����م�����ع�����ي�����ات 

الأهلية
• موافقة وزارة الداخلية. 	

ال������راك������ت������ور 
•الزراعي  موافقة وزارة الزراعة.	

م��رك��ب��ات اجل��ر 
وال���ت���خ���ل���ي�������ص 
نقل  و�صاحنات 

املركبات

• موافقة مهن املركبات ومنتجات املرور.	
• خمطط هند�صي من مهند�ص معتمد  يو�صح القيا�صات والأبعاد 	

وتوزيع الأحمال على املركبة بالإ�صافة اىل اأوزان املركبة.
• فح�ص 	 مراكز  اأحد  من  للمركبة  و�صالمة  �صالحية  فح�ص 

املوا�صفات املعتمدة 

م�������رك�������ب�������ات 
•التاأجري موافقة النقل على الطريق و و�صع العالمات الفارقة.	
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نقل  م���رك���ب���ات 
الأموال

• موافقة �صلطة النقد الفل�صطينية.	
• فح�ص 	 مراكز  اأحد  من  للمركبة  و�صالمة  �صالحية  فح�ص 

املوا�صفات املعتمدة

������ص�����ه�����اري�����ج 
الن�صح 

• موافقة �صلطة البيئة.	
• موافقة وزارة ال�صحة.	
• خمطط هند�صي من مهند�ص معتمد  يو�صح القيا�صات والأبعاد 	

وتوزيع الأحمال على املركبة بالإ�صافة اىل اأوزان املركبة.
• فح�ص 	 مراكز  اأحد  من  للمركبة  و�صالمة  �صالحية  فح�ص 

املوا�صفات املعتمدة.

�صهاريج املياه

• موافقة �صلطة البيئة.	
• موافقة وزارة ال�صحة.	
• خمطط هند�صي من مهند�ص معتمد  يو�صح القيا�صات والأبعاد 	

وتوزيع الأحمال على املركبة بالإ�صافة اىل اأوزان املركبة.
• فح�ص 	 مراكز  اأحد  من  للمركبة  و�صالمة  �صالحية  فح�ص 

املوا�صفات املعتمدة

م�������رك�������ب�������ات 
النفايات 

• موافقة �صلطة البيئة.	
• موافقة وزارة ال�صحة.	
• خمطط هند�صي من مهند�ص معتمد  يو�صح القيا�صات والأبعاد 	

وتوزيع الأحمال على املركبة بالإ�صافة اىل اأوزان املركبة.
• فح�ص 	 مراكز  اأحد  من  للمركبة  و�صالمة  �صالحية  فح�ص 

املوا�صفات املعتمدة
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الشروط الخاصة:

• ح�صور مالك املركبة �صخ�صيا اأو مفو�ص عنه مبوجب وكالة عدلية.	
• النقل 	 وزير  وقرارات  تعليمات  مبوجب  اإ�صرائيل  من  املركبات  هذه  تنزيل  ي�صمح  اأن 

واملوا�صالت.

خطوات اإلجراء:

ولوحة . 1 واملحرك  ال�صا�صي  لأرقام  الالزم  الت�صخي�ص  باإجراء  املركبة  مالك  يقوم 
الفح�ص  حمطة  يف  املركبة  على  مثبتة  عالقة  ذات  اأخرى  اأرقام  واأية  التعريف 

)الدمنومير(.
يف . 2 املركبات  فاح�ص  اإىل  الثبوتية  املركبة  م�صتندات  بت�صليم  املركبة  مالك  يقوم 

مديرية النقل واملوا�صالت.  
واجلزئي . 3 العر�صي  والق�ص  التزوير  من  املركبة  بفح�ص  املركبات  فاح�ص  يقوم 

املركبة  هيكل  مع  التعريف  ولوحة  ال�صا�صي  رقم  التي حتمل  اللوحة  ات�صال  وكيفية 
والرقام املوجودة على املعدات ال�صافية. 

اأخرى مثبتة على . 4 اأرقام  واأية  واملحرك  ال�صا�صي  ت�صخي�ص رقم  التاأكد من مطابقة 
املركبة مع ن�صخة الت�صخي�ص امل�صدقة للمركبات امل�صتوردة من ا�صرائيل.

 يتم تعبئة منوذج الت�صجيل الأويل من قبل فاح�ص املركبات ويتم امل�صادقة والتوقيع . 5
عليه وعلى الت�صخي�ص ويتم ت�صلم املعاملة اإىل فاح�ص امل�صتندات. 

تدقق امل�صتندات الثبوتية للمركبة من فاح�ص امل�صتندات ويخ�ص�ص رقم للمركبة ) . 6
رقم متييز خا�ص لكل مركبة يظهر الكرونيا ح�صب الت�صل�صل لكل حمافظة(.

تخزين بيانات املركبة حا�صوبيا من قبل فاح�ص امل�صتندات وفقا للبيانات املدونة يف . 7
منوذج الت�صجيل الأويل الذي مت امل�صادقة عليه من قبل فاح�ص املركبات.

يحتفظ فاح�ص امل�صتندات بكافة الوثائق وامل�صتندات اخلا�صة باملركبة يف ملف ورقي . 8
من اأجل الأر�صفة. 

�صلطة . 9 بخامت  الرخ�صة  خلف  وختم  الرخ�صة  بطباعة  امل�صتندات  فاح�ص  يقوم 
الرخي�ص ويقوم بتعبئة اذن طباعة اللوحات التمييز وت�صليمه ملالكها .  
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يقوم موظف البنك بتح�صيل الر�صوم وختم الرخ�صة بخامت البنك وت�صليم الرخ�صة . 10
الفني )الدينمومير( من  بالتوجه ملحطة الفح�ص  اإىل �صاحبها يقوم مالك املركبة 
اأجل اإجناز الفح�ص الفني للمركبة وختم الرخ�صة بخامت �صالحية ال�صري، واحل�صول 

على مل�صق �صالحية ال�صري الذي يقوم بتثبيته على الزجاج الأمامي للمركبة.
يقوم مالك املركبة بتثبيت لوحات التمييز على املركبة. . 11
وتثبيت . 12 الرخ�صة  ر�صوم  وتخزين  الإيرادات  ت�صوية  بعمل  املديرية  حما�صب  يقوم 

�صريانها مبوجب �صند الإي�صال املختوم من البنك )خطوة داخلية ل تتطلب وجود 
طالب اخلدمة(.

النماذج والسجالت:

•  منوذج الت�صجيل الأويل.	

القوانين واألنظمة ذات العالقة:

• قانون املرور رقم )5( ل�صنة 2000.	
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مخطط سير العمليات:

• 	     MOT-VEH )4.1( خمطط �صري العمليات
حما�صب املديريةموظف البنكمالك املركبة  مديرية النقل واملوا�صالت

فاح�ص امل�صتندات
 مديرية النقل واملوا�صالت

فاح�ص املركبة

حمطة الفح�ص لدينامومير  
التوجه اىل 

من اجل اإجراء الت�صخي�ص الالزم لأرقام 
ال�صا�صي واملحرك ولوحات التعريف

ت�صريح بطباعة 
لوحات التمييز

تعبئة منوذج 
الت�صجيل الأويل 
وامل�صادقة علية

ملف املركبة 
الورقي

رقم املركبة 
من النظام

ا�صتالم الرخ�صة والتوجه 
للدينامومير لفح�ص املركبة وختم 

الرخ�صة بختم �صالحية ال�صري

حل�صول على الرخ�صة بعد 
ا

اإكمال اإجراءات الفح�ص

الرخ�صة
الرخ�صة

الرخ�صة

ا�صتالم م�صتندات املركبة 
الثبوتية و�صهادة فح�ص 

حت�صيل الر�صوم وختمها بختم املو�صفات.
البنك وت�صليمها ل�صاحبها

تخزين ر�صوم الرخ�صة وتثبيت �صريانها 
مبوجب �صند الإي�صال املختوم من البنك

فح�ص املركبة من التزوير والق�ص العر�صي 
حتمل 

جلزئي وكيفية ات�صال اللوحة التي 
وا

رقم ال�صا�صي مع هيكل لكل املركبات امل�صتعملة

التاأكد من مطابقة رقم ال�صا�صي 
واملحرك واأية اأرقام اأخرى مع 
ن�صخة الت�صخي�ص امل�صدقة 

التدقيق يف م�صتندات املركبة 
الثبوتية وتخ�صي�ص رقم املركبة 

من نظام الرخي�ص

تخزين بيانات املركبة 
حلا�صوب بناء 

جلديد على ا
ا

على منوذج الت�صجيل الأويل 

الحتفاظ بكل الوثائق وامل�صتندات 
يف امللف الورقي ويعطي نف�ص رقم 

الرخ�صة من اأجل الأر�صفة

طباعة الرخ�صة وختمها 
بختم دائرة الرخي�ص

 M
O

T-VEH
يل للمركبات امل�صتعملة ح�صب ما هو م�صموح بة )4.1( 

الت�صجيل الأو
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5.5 نقل الملكية لجميع أنواع المركبات

   MOT-VEH-05 :رقم اإجراء العمل

 الوثائق والمستندات المطلوبة:

• وثيقة اإثبات ال�صخ�صية ملالك املركبة اأو من ينوب عنه مبوجب وكاله عدلية. اأو مفو�ص 	
ال�صركة ح�صب �صهادة ت�صجيل ال�صركة الأ�صلية ال�صادرة من مراقب ال�صركات.

• رخ�صة املركبة الأ�صلية اأو)منوذج بدل الفاقد ح�صب الجراء رقم -10(.	
• �صهادة تاأمني �صاري املفعول با�صم امل�صري.	
• تعبئة منوذج نقل امللكية املعتمد والذي ميكن احل�صول عليه من مديرية النقل واملوا�صالت.	
• الت�صخي�ص اخلا�ص باأرقام ال�صا�صي واملحرك ولوحة التعريف واأية اأرقام اأخرى ذات 	

عالقة مثبتة على املركبة.
• اإح�صار وثائق خا�صة وموافقات حمددة لبع�ص اأنواع املركبات كما هو مبني يف اجلدول التايل:	

الوثائق املطلوبةنوع املركبة

ال�ص���احنات واملركب���ات 
التجارية 

• �صارية 	 املركبة  ورقم  املالك  با�صم  �صريبية  ذمة  براءة 
املفعول من �صريبة الدخل والقيمة امل�صافة باملوافقة على 

التنازل ونقل امللكية.

العمومي���ة  مركب���ات 
)تاك�صي وحافلة( 

• اأن 	 على  امللكية،  نقل  على  املرور  مراقب  دائرة  موافقة 
)رخ�صة  اأو  )هيكل(  امللكية  طبيعة  املوافقة  هذه  تو�صح 
ت�صغيل وهيكل(، �صريط اأن يكون امل�صري اجلديد بحوزته 

رخ�صة )بريمت( يف حال نقل ملكية الهيكل فقط.
• امل�صتند الذي يو�صح اأيلولة الهيكل ال�صابق )�صطب، تنازل، 	

مقت�صى  وح�صب  جتاري،...الخ  اإىل  عمومي  من  حتويل 
احلال( يف حال نقل ملكية الهيكل فقط.

• يجب اأن تكون رخ�صة الت�صغيل �صارية املفعول.	
• �صارية 	 املركبة  ورقم  املالك  با�صم  �صريبية  ذمة  براءة 

املفعول من �صريبة الدخل والقيمة امل�صافة باملوافقة على 
التنازل ونقل امللكية.
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اخلا�صة  احل���اف���الت 
ومركبات الإيجار

• موافقة دائرة مراقب املرور على نقل امللكية.	
• �صارية 	 املركبة  ورقم  املالك  با�صم  �صريبية  ذمة  براءة 

املفعول من �صريبة الدخل والقيمة امل�صافة باملوافقة على 
التنازل ونقل امللكية.

م����رك����ب����ات ت���دري���ب 
ال�صياقة 

• موافقة مراقب املدار�ص على نقل امللكية.	
• �صارية 	 املركبة  ورقم  املالك  با�صم  �صريبية  ذمة  براءة 

املفعول من �صريبة الدخل والقيمة امل�صافة باملوافقة على 
التنازل ونقل امللكية.

املركبات احلكومية 
• موافقة اجلمارك )عدم ممانعة( على نقل ملكية املركبة 	

وفقا لآلية البيع املتبعة.
• واملوا�صالت( 	 النقل  )وزارة  احلكومي  النقل  موافقة 

باملوافقة على نقل امللكية وفقا لآلية البيع املتبعة.

من  املعفاة  املركبات 
اجلمارك 

من  معفاة  مركبة  اأي  ملكية  نقل  على  اجلمارك  موافقة 
الر�صوم اجلمركية »ا�صتيفاء الر�صوم اجلمركية »كتاب عدم 

ممانعة – اجلمارك العامة/ وزارة املالية«.

م��رك��ب��ات ن��ق��ل ال��وق��ود 
واملواد اخلطرة

• موافقة الهيئة العامة للبرول للم�صري.	
• �صارية 	 املركبة  ورقم  املالك  با�صم  �صريبية  ذمة  براءة 

باملوافقة  امل�صافة  والقيمة  الدخل  �صريبة  من  املفعول 
على التنازل ونقل امللكية.

•�صهاريج احلليب موافقة وزارة ال�صحة للم�صري.	

م���رك���ب���ات الإ����ص���ع���اف 
والعيادات  املوتى  ونقل 

املتنقلة 

• موافقة الهالل الأحمر الفل�صطيني. 	
• موافقة وزارة ال�صحة الفل�صطينية.	
• لوزارة 	 التابعة  املركبات  ذلك  من  وي�صتثنى  مالحظة: 

وزارة  عن  ال�صادرة  باملوافقة  يكتفي  )حيث  ال�صحة 
الأحمر  للهالل  التابعة  املركبات  وكذلك  ال�صحة( 
الفل�صطيني )حيث يكتفي باملوافقة ال�صادرة عن الهالل 

الأحمر الفل�صطيني(.
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مركبات ريا�ص 
الأطفال اأو املدار�ص

• موافقة دائرة مراقب املرور.	
• اأو املدر�صة ال�صادرة من وزارة الربية 	 رخ�صة الرو�صة 

والتعليم �صريطة اأن تكون �صارية املفعول.
• رخ�صة ت�صغيل )بريمت( �صارية املفعول.	

مركبات اجلمعيات 
•الأهلية والأجنبية موافقة وزارة الداخلية. 	

•الراكتور الزراعي  موافقة وزارة الزراعة.	
مركبات اجلر 

والتخلي�ص و�صاحنات 
نقل املركبات

• موافقة مهن املركبات ومنتجات املرور.	
• براءة ذمة من �صريبتي الدخل والقيمة امل�صافة.	

•مركبات التاأجري موافقة النقل على الطرق وو�صع العالمات الفارقة.	
• براءة ذمة من �صريبتي الدخل والقيمة امل�صافة.	

•مركبات نقل الأموال موافقة �صلطة النقد الفل�صطينية.	
•مركبات الن�صح  موافقة �صلطة البيئة.	

• موافقة وزارة ال�صحة.	

•�صهاريج املياه موافقة �صلطة البيئة.	
• موافقة وزارة ال�صحة.	

•مركبات النفايات  موافقة �صلطة البيئة.	
• موافقة وزارة ال�صحة.	

مالحظات:
• اأن تكون رخ�صة املركبة �صارية املفعول.	
• ح�صور مالك املركبة �صخ�صيا اأو مفو�ص عنه مبوجب وكالة عدلية.	
• ح�صور امل�صري اجلديد اأو مفو�ص عنه مبوجب وكالة عدلية اأما اإذا كان �صند الوكالة 	

�صادر من خارج فل�صطني فيجب ت�صديقه من كاتب العدل اأو مكتب التوثيق يف تلك 
الدولة ومن ثم اعتماده من �صفارة فل�صطني ووزارة اخلارجية الفل�صطينية.
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خطوات اإلجراء:

ولوحة . 1 واملحرك  ال�صا�صي  لأرقام  الالزم  الت�صخي�ص  باإجراء  املركبة  مالك  يقوم 
الفح�ص  حمطة  يف  املركبة  على  مثبتة  عالقة  ذات  اأخرى  اأرقام  واأية  التعريف 

)الدينمومير(.
يتم تعبئة منوذج التنازل املعتمد من البائع وامل�صري ويرك التوقيع على النموذج . 2

حيث ل يتم التوقيع اإل اأمام فاح�ص امل�صتندات فقط.
يقوم فاح�ص املركبات با�صتالم معاملة التنازل وفح�ص املركبة والتاأكد من �صالمتها . 3

القانونية ويف حالة وجود �صك حتول املركبة اإىل مركز فح�ص املوا�صفات والتوقيع 
على املعاملة بعدم املمانعة.

من . 4 والتاأكد  وتدقيقه  الأر�صيف  موظف  من  الورقي  امللف  املركبات  فاح�ص  يطلب 
التوقيع على معاملة  التاأكد من �صالمة املركبة وقانونيتها يقوم  مطابقته، ويف حال 

التنازل والت�صخي�ص مع كتابة ال�صم ب�صكل �صريح.
يتم تدقيق يف معاملة التنازل من قبل فاح�ص امل�صتندات وكذلك التدقيق يف امللف الورقي . 5

اخلا�ص للمركبة للتاأكد من عدم وجود اأي قيود او رهن او حجوزات متنع نقل امللكية.
التدقيق حا�صوبيا يف بيانات املركبة اخلا�صة و الرخ�صة من قبل فاح�ص امل�صتندات . 6

للتاأكد من عدم وجود اأية قيود او رهن او حجوزات متنع نقل امللكية.
يقوم فاح�ص امل�صتندات بتوقيع البائع و امل�صري على منوذج نقل امللكية.. 7
يتم اإجراء تغيريات نقل امللكية حا�صوبيا من قبل فاح�ص امل�صتندات ومن ثم طباعة . 8

الرخ�صة على ا�صم مالك املركبة اجلديد.
يتم طباعة الرخ�صة على ا�صم مالك املركبة اجلديد من قبل فاح�ص امل�صتندات، . 9

وختم خلف الرخ�صة بخامت دائرة الرخي�ص. 
يقوم موظف البنك بتح�صيل الر�صوم وختم الرخ�صة بخامت البنك وت�صليم الرخ�صة . 10

اإىل �صاحبها.  
ختم . 11 اأجل  من  )الدينمومير(  الفني  الفح�ص  ملحطة  بالتوجه  املركبة  مالك  يقوم 
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الرخ�صة بخامت �صالحية ال�صري ول يتطلب اإجراء الفح�ص الفني خا�صة اأن رخ�صة 
املركبة كانت �صارية املفعول قبل نقل امللكية. 

وتثبيت . 12 الرخ�صة  ر�صوم  وتخزين  الإيرادات  ت�صوية  بعمل  املديرية  حما�صب  يقوم 
�صريانها مبوجب �صند الإي�صال املختوم من البنك )خطوة داخلية ل تتطلب وجود 

طالب اخلدمة(.

النماذج والسجالت:

• رخ�صة املركبة.	
•  منوذج الت�صجيل الأويل لأيلولة الهيكل القدمي.	
• منوذج الت�صجيل الأويل.	

القوانين واألنظمة ذات العالقة:

• قانون املرور رقم )5( ل�صنة 2000.	
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مخطط سير العمليات:
• 	     MOT-VEH )5.1( خمطط �صري العمليات

حما�صب املديريةموظف البنكالبائع/امل�صري  مديرية النقل واملوا�صالت
فاح�ص امل�صتندات

 مديرية النقل واملوا�صالت
فاح�ص املركبة

حمطة الفح�ص لدينامومير  
التوجه اىل 

من اجل اإجراء الت�صخي�ص الالزم لأرقام 
ال�صا�صي واملحرك ولوحات التعريف

تعبئة منوذج 
التنازل املعتمد

ا�صتالم الرخ�صة والتوجه 
للدينامومير وختم الرخ�صة بختم 

�صالحية ال�صري

حل�صول على الرخ�صة بعد 
ا

اإكمال اإجراءات الفحي�ص

الرخ�صة

نعم

ل

الرخ�صة

رخ�صة

حت�صيل الر�صوم وختمها بختم 
البنك وت�صليمها ل�صاحبها

تخزين ر�صوم الرخ�صة وتثبيت �صريانها 
مبوجب �صند الإي�صال املختوم من البنك

ا�صتالم معاملة التنازل وفح�ص املركبة والتاأكد من �صالمتها 
حتول املركبة اإىل مركز فح�ص 

القانونية ويف حالة �صك 
املوا�صفات وتوقيع بعدم املمانعة على املعاملة.

طلب امللف الورقي من 
موظف الأر�صيف وتدقيقه 

والتاأكد من مطابقته
التوقيع على منوذج نقل 

امللكية

منوذج نقل 
امللكية

التدقيق يف معاملة التنازل وملف 
املركبة للتاأكد من عدم وجود اأي 

قيود متنع نقل امللكية
وجود قيود

توقيع البائع و امل�صري على 
منوذج نقل امللكية امام 

فاح�ص امل�صتندات

حلا�صوب 
اإجراء تغيريات نقل امللكية على ا

وطباعة الرخ�صة على ا�صم مالك املركبة 
جلديد وختمها بختم دائرة الرخي�ص 

ا

 M
O

T-VEH
جلميع اأنواع املركبات )5.1( 

 نقل امللكية 
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6.5 إعادة تشغيل المركبة

MOT-VEH-06 :رقم اإجراء العمل 

الوثائق والمستندات المطلوبة:

• وثيقة اإثبات ال�صخ�صية ملالك املركبة اأو من ينوب عنه مبوجيب وكاله عدليه.	
• رخ�صة املركبة )اأو منوذج بدل فاقد ح�صب الجراء رقم -10(.	
• منوذج اإعادة ت�صغيل املختوم من حمطة الفح�ص )الدينمومير( .	
• عام، 	 اأكرث من  مهنة  والرخ�ص  ال�صارع،  التنزيل عن  ب�صبب  الت�صغيل  اإعادة  يف حال 

املركبات  فح�ص  حمطة  من  ختمه  بعد  ال�صارع  عن  التنزيل  منوذج  اإرفاق  يتم 
)الدينمومير(.

• �صهادة تاأمني �صاري املفعول.	
• اإح�صار وثائق خا�صة وموافقات حمددة لبع�ص اأنواع املركبات كما هو مبني يف اجلدول 	

التايل:

الوثائق املطلوبةنوع املركبة
يتم  التي  املثبتة/  امل��ع��دات 
ت��ث��ب��ي��ت��ه��ا ع��ل��ى امل��رك��ب��ات 
 – الهيدروليكية  )ال��رواف��ع 
الهيدروليكية... الأب����واب 

الخ(

• مراكز 	 اأحد  من  للمركبة  �صالحية  فح�ص  �صهادة 
فح�ص املوا�صفات املعتمدة.

خ�������الط�������ات ال�����ب�����اط�����ون 
•وم�صخات الباطون مراكز 	 اأحد  من  للمركبة  �صالحية  فح�ص  �صهادة 

فح�ص املوا�صفات املعتمدة.
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واملواد  الوقود  نقل  مركبات 
اخلطرة

• مراكز 	 اأحد  عن  �صادرة  �صالحية  فح�ص  �صهادة   
فح�ص املوا�صفات املعتمدة.

• موافقة الهيئة العامة للبرول. 	
• موافقة الدفاع املدين ل�صهاريج نقل الوقود والغاز 	

واملواد اخلطرة.
امل����رك����ب����ات ال���ع���م���وم���ي - 

•مركبات/حافالت رخ�صة ت�صغيل )بريمت( �صارية املفعول. 	

احل�������اف�������الت اخل����ا�����ص����ة 
•وال�صياحية رخ�صة ت�صغيل )بريمت( �صارية املفعول. 	

•مركبات تدريب ال�صياقة موافقة مراقب املدار�ص. 	

مركبات ريا�ص الأطفال اأو 
املدار�ص

• وزارة 	 من  ال�صادرة  املدر�صة  اأو  الرو�صة  رخ�صة 
الربية والتعليم �صريطة اأن تكون �صارية املفعول.

• رخ�صة ت�صغيل )بريميت( �صارية املفعول. 	
•املركبات احلكومية  موافقة دائرة النقل احلكومي.  	

مركبات اجلر والتخلي�ص 
و�صاحنات نقل املركبات 

واملعدات

• موافقة مهن املوا�صالت.	
• مراكز 	 اأحد  من  للمركبة  �صالحية  فح�ص  �صهادة 

فح�ص املوا�صفات املعتمدة.

•مركبات التاأجري رخ�صة تاأجري ال�صركة ال�صادره من مراقب املرور 	
�صارية املفعول.

•�صهاريج الن�صح مراكز 	 اأحد  من  للمركبة  �صالحية  فح�ص  �صهادة 
فح�ص املوا�صفات املعتمدة.

•مركبات النفايات  مراكز 	 اأحد  من  للمركبة  �صالحية  فح�ص  �صهادة 
فح�ص املوا�صفات املعتمدة.
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مالحظات:
• ح�صور مالك املركبة �صخ�صيا اأو مفو�ص عنه مبوجب وكالة عدلية.	
• اأن ل يتعار�ص اإعادة ت�صغيل املركبة مع قانون املرور والالئحة املنظمة له )من حيث 	

نوع املركبة واملوديل والوزن الكلي(.

خطوات اإلجراء:

الفح�ص . 1 حمطة  من  الت�صغيل  اإعادة  منوذج  على  باحل�صول  املركبة  مالك  يقوم 
)الدينمومير( اأو من فاح�ص امل�صتندات يف املديرية.

يقوم مالك املركبة بفح�ص املركبة على النموذج املعتمد بالإ�صافة لإجراء الت�صخي�ص . 2
الالزم لأرقام ال�صا�صي واملحرك ولوحة التعريف واأية اأرقام اأخرى ذات عالقة مثبتة 

على املركبة يف حمطة الفح�ص الدينمومير. 
يتوجه مالك املركبة اإىل مديرية النقل و املوا�صالت ويتم هناك فح�ص املركبة من . 3

قبل فاح�ص املركبات لتاأكد من �صالمة املركبة وخلوها التزوير والق�ص العر�صي و 
ولوحة  املركبة  هيكل  مع  ال�صا�صي  رقم  حتمل  التي  اللوحة  ات�صال  وكيفية  اجلزئي 
الفنية  الإجراءات  ح�صب  املركبة  )فح�ص  العالقة  ذات  الخرى  والأرقام  التعريف 

لذلك(.   
يقوم فاح�ص املركبات بطلب امللف الورقي من موظف الأر�صيف ومقارنته مع نتائج . 4

الفح�ص.  
اإعادة ت�صغيل . 5 اأجل  التوقيع من قبل فاح�ص املركبات على منوذج الفح�ص من  يتم 

اإعادة  ل�صتكمال  امل�صتندات  فاح�ص  اإىل  امللف  ويحول  الت�صخي�ص  وعلى  املركبة 
الت�صغيل.

من . 6 حا�صوبيا  التدقيق  وكذلك  املركبة  وثائق  يف  بالتدقيق  امل�صتندات  فاح�ص  يقوم 
اإعادة  متنع  حجوزات  او  رهن  او  قيود  وجود  عدم  من  للتاأكد  الرخ�صة  رقم  خالل 

ت�صغيل املركبة. 
�صلطة . 7 بخامت  الرخ�صة  خلف  وختم  الرخ�صة  بطباعة  امل�صتندات  فاح�ص  يقوم 

الرخي�ص.
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يقوم موظف البنك بتح�صيل الر�صوم وختم الرخ�صة بخامت البنك وت�صليم الرخ�صة . 8
اإىل �صاحبها.  

اإجناز . 9 اأجل  الفني )الدينمومير( من  بالتوجه ملحطة الفح�ص  يقوم مالك املركبة 
على  واحل�صول  ال�صري،  �صالحية  بخامت  الرخ�صة  وختم  للمركبة  الفني  الفح�ص 

مل�صق �صالحية ال�صري الذي يقوم بتثبيته على الزجاج الأمامي للمركبة.
وتثبيت . 10 الرخ�صة  ر�صوم  وتخزين  الإيرادات  ت�صوية  بعمل  املديرية  حما�صب  يقوم 

�صريانها مبوجب �صند الإي�صال املختوم من البنك )خطوة داخلية ل تتطلب وجود 
طالب اخلدمة(.

مالحظة: يف حال اإعادة ت�صغيل مركبة ثم تنزيلها عن ال�صارع ورخ�صها �صارية املفعول، 
يكتفى بفح�ص دينامومير وفح�ص املديرية، اإل اإذا تبني وجود تغيريات على املركبة فيتم 

اتباع الإجراءات املتعلقة بهذه التغيريات.

النماذج والسجالت:

• رخ�صة املركبة.	
•  منوذج اإعادة ت�صغيل.	
• منوذج تنزيل عن ال�صارع.	

القوانين واألنظمة ذات العالقة:

• قانون املرور رقم )5( ل�صنة 2000.	
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مخطط سير العمليات:
• 	     MOT-VEH )6.1( خمطط �صري العمليات

حما�صب املديريةموظف البنكمالك املركبة  مديرية النقل واملوا�صالت
فاح�ص امل�صتندات

 مديرية النقل واملوا�صالت
فاح�ص املركبة

حل�صول على منوذج اإعادة الت�صغيل 
ا

حمطة الفح�ص )الدينمومير( 
من 

اأو من فاح�ص امل�صتندات يف املديرية.

فح�ص املركبة فنيًا ح�صب 
الإجراءات  الفنية املعتمدة

الرخ�صة
الرخ�صة

الرخ�صة

حت�صيل الر�صوم وختمها بختم 
البنك وت�صليمها ل�صاحبها

تخزين ر�صوم الرخ�صة وتثبيت �صريانها 
مبوجب �صند الإي�صال املختوم من البنك

اإجراء الت�صخي�ص الالزم 
لأرقام ال�صا�صي واملحرك 

ولوحة التعريف

ا�صتالم الرخ�صة والتوجه 
للدينامومير لفح�ص املركبة وختم 

الرخ�صة بختم �صالحية ال�صري
حل�صول على الرخ�صة بعد 

ا
اإكمال اإجراءات الفح�ص

التوقيع باإعادة ت�صغيل املركبة 
بناء على منوذج الفح�ص

طباعة الرخ�صة وختمها 
بختم دائرة الرخي�ص

طلب ملف املركبة من الأر�صيف 
ومقارنه البيانات مع نتائج الفح�ص  

وجود مانع 
وجود مانع للت�صغيل

للت�صغيل

ت�صريح بطباعة 
لوحات التمييز

التدقيق يف وثائق املركبة وكذلك التدقيق حا�صوبيا 
من خالل رقم الرخ�صة للتاأكد من عدم وجود قيود او 

رهن او حجوزات متنع اإعادة ت�صغيل املركبة  M
O

T-VEH
 اإعادة ت�صغيل املركبة )6.1( 

نعم

نعم

ل

ل
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7.5 تغيير فني على المركبة

 MOT-VEH-07:رقم اإجراء العمل

الوثائق والمستندات المطلوبة:

• تقدمي طلب من مالك املركبة يحدد فيه التغيريات املطلوبة.	
• التغيريات 	 باملوافقة على  قرار  اتخاذ  ي�صتطع من  )اإذا مل  املركبات  موافقة فاح�ص 

من خالل الأوامر الفنية املتوفرة لديه(احل�صول على موافقة الإدارة العامة لل�صوؤون 
الفنية على التغريات املطلوبة.

• رخ�صة مركبة )اأو منوذج بدل فاقد ح�صب الجراء رقم - 10(.	
• �صهادة تاأمني �صاري املفعول.	
• وثيقة اإثبات ال�صخ�صية ملالك املركبة اأو من ينوب عنه مبوجب وكاله عدليه.	
• اجلدول 	 يف  مو�صح  هو  كما  املطلوب  التغيري  نوع  ح�صب  وامل�صتندات  ال�صروط  توفري 

التايل :-

ال�صروط والوثائق املطلوبةنوع التغيري املطلوب

تغيري اإطارات املركبة

• اجلديدة، 	 الإطارات  بقيا�ص  اخلا�ص  الت�صخي�ص 
واملحرك  ال�صا�صي  اأرقام  ت�صخي�ص  اإىل  بالإ�صافة 
مثبتة  عالقة  ذات  اأخرى  اأرقام  واأية  التعريف  ولوحة 

على املركبة.

تغيري لون املركبة

• قبل 	 من  املركبة  لون  تغيري  على  امل�صبقة  املوافقة 
فاح�ص املركبات وعلى ان ليتوافق الون املطلوب مع 

الوان املركبات العمومية وريا�ص الطفال.

• التعريف 	 ولوحة  واملحرك  ال�صا�صي  اأرقام  ت�صخي�ص 
واأية اأرقام اأخرى ذات عالقة مثبتة على املركبة ويدون 

لون املركبة على �صبلونة الت�صخي�ص.



ات
ركب

ص امل
ي�

رتخ
ل ل

عم
ت ال

اءا
جر

ل اإ
دلي

52

تغيري حمرك املركبة

• اجلديد، 	 املحرك  وطراز  برقم  اخلا�ص  الت�صخي�ص 
التعريف  ولوحة  ال�صا�صي  اأرقام  ت�صخي�ص  اإىل  بالإ�صافة 

واأية اأرقام اأخرى ذات عالقة مثبتة على املركبة.
• من 	 املعتمد  الفل�صطيني  التاجر  من  املحرك  بيع  �صند 

املحرك )ذكر  من�صاأ  اإثبات  مع  واملوا�صالت  النقل  وزارة 
البيان رقم البيان اجلمركي يف حال ال�صترياد اأو الأوراق 

الثبوتية يف حال ا�صتقدامه من اإ�صرائيل(.
• املحرك 	 برقم  العامة  اجلمارك  من  ممانعة  عدم  كتاب 

وطرازه وحجمه.
• تعهد عديل باأن املحرك قانوين ولي�ص جمهول امل�صدر او 	

مزورا من البائع املعتمد.
• �صهادة تركيب من كراج معتمد.	
• �صند بيع املحرك ال�صادر عن دائرة الرخي�ص يف حال 	

اأن املحرك ماأخوذ عن مركبة فل�صطينية م�صجلة يف �صلطة 
الرخي�ص موقعًا من قبل مالك املركبة وم�صدقًا من قبل 

موظف املديرية املخت�ص ومموه بختم املديرية.

تغيري مبنى املركبة

• لرقم 	 �صامل  للمركبة  اإ�صافتها  املراد  باملعدات  بيع  �صند 
املعدات ونوعها واإنتاجها وم�صدرها.

• كتاب عدم ممانعة من اجلمارك العامة الفل�صطينية )اإذا 	
كانت م�صتوردة اأو من ا�صرائيل او فاتورة �صريبية م�صدقة 

من اجلمارك العامة اإذا كان م�صدرها حملي(.
• تعهد عديل باأن املعدات قانونية ولي�صت مزورة من البائع املعتمد.	
• التغيريات 	 يبني  معتمد  مهند�ص  من  هند�صي  خمطط 

املركبة  واأوزان  املحاور  على  الأحمال  وتوزيع  والقيا�صات 
على املحورين معا وعلى كل حمور على حدى.

• الفح�ص 	 مراكز  اأحد  من  للمركبة  �صالحية  �صهادة 
ومدى  والتغيريات  الركيب  �صالمة  توؤكد  املعتمدة 

مطابقتها للموا�صفات املعتمدة. 
• �صهادة تركيب من كراج معتمد ومرخ�ص من وزارة النقل واملوا�صالت.	
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مالحظات:

• ح�صور مالك املركبة �صخ�صيا اأو مفو�ص عنه مبوجب وكالة عدلية.	
• النموذج املعتمد 	 التغيريات املطلوبة ح�صب  املوافقة املبدئية على  يتم احل�صول على 

من قبل فاح�ص املركبات ح�صب الأنظمة والتعليمات الفنية قبل الركيب للتاأكد من 
ال�صالمة القانونية للتغيريات ومطابقتها لل�صروط الفنية.

خطوات اإلجراء:

يقوم �صاحب الطلب بطلب تغيري فني على حالة املركبة.. 1
يقوم فاح�ص املركبات بدرا�صة الطلب واإعطاء موافقة مبدئية للتغيري املطلوب على . 2

النموذج املعتمد لذلك.
لأرقام . 3 الالزم  الت�صخي�ص  لإجراء  بالإ�صافة  املركبة  بفح�ص  املركبة  مالك  يقوم 

ال�صا�صي واملحرك ولوحة التعريف واأية اأرقام اأخرى ذات عالقة مثبتة على املركبة يف 
حمطة الفح�ص )الدمنومير(. 

اجلزء . 4 ات�صال  وكيفية  واجلزئي  العر�صي  والق�ص  التزوير  من  املركبة  فح�ص  يتم 
املطبوع عليه رقم ال�صا�صي ولوحة التعريف مع هيكل املركبة والأرقام الخرى ذات 

العالقة من قبل فاح�ص املركبات.   
يقوم فاح�ص املركبات بطلب امللف الورقي اخلا�ص باملركبة من موظف الأر�صيف.. 5
يدقق فاح�ص املركبات امللف الورقي ومطابقة الت�صخي�ص ملا هو مثبت يف امللف للتاأكد . 6

من عدم وجود ما مينع اإجراء التغيريات املطلوبة. 
يتم تعبئة منوذج التغيريات الفنية بالبيانات املطلوبة من قبل فاح�ص املركبات ويرفق . 7

معه طبعة الت�صخي�ص ويتم التوقيع على النموذج مع كتابة ال�صم ال�صريح  ومن ثم 
ت�صلم املعاملة اإىل فاح�ص امل�صتندات.  

فاح�ص . 8 قبل  من  حا�صوبيا  اجلديدة  بيانات  وتخزين  املطلوبة  الوثائق  تدقيق  يتم 
امل�صتندات مبوجب النموذج املوقع من فاح�ص املركبات.

�صلطة . 9 بخامت  الرخ�صة  خلف  وختم  الرخ�صة  بطباعة  امل�صتندات  فاح�ص  يقوم 
الرخي�ص.
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يقوم موظف البنك بتح�صيل الر�صوم وختم الرخ�صة بخامت البنك وت�صليم الرخ�صة . 10
اإىل �صاحبها.  

ختم . 11 اأجل  من  )الدينمومير(  الفني  الفح�ص  ملحطة  بالتوجه  املركبة  مالك  يقوم 
طباعة  بعد  الفني  الفح�ص  اإجراء  يتطلب  ول  ال�صري  �صالحية  بخامت  الرخ�صة 

الرخ�صة اإذا كانت الرخ�صة �صارية املفعول عند اإجناز التغيري الفني.  
وتثبيت . 12 الرخ�صة  ر�صوم  وتخزين  الإيرادات  ت�صوية  بعمل  املديرية  حما�صب  يقوم 

�صريانها مبوجب �صند الإي�صال املختوم من البنك )خطوة داخلية ل تتطلب وجود 
طالب اخلدمة(.  

اإبراز �صند بيع املحرك اأو املعدة  . 13

النماذج والسجالت:
• رخ�صة املركبة.	

القوانين واألنظمة ذات العالقة:

قانون املرور رقم )5( ل�صنة 2000.	•
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مخطط سير العمليات:
•	   MOT-VEH-07 خمطط �صري العمليات

حما�صب املديريةموظف البنكمالك املركبة  مديرية النقل واملوا�صالت
فاح�ص امل�صتندات

 مديرية النقل واملوا�صالت
فاح�ص املركبة

طلب تغري فني على حالة املركبة 

فح�ص املركبة فنيًا ح�صب 
الإجراءات  الفنية املعتمدة

الرخ�صة
الرخ�صة

الرخ�صة

حت�صيل الر�صوم وختمها بختم 
البنك وت�صليمها ل�صاحبها

تخزين ر�صوم الرخ�صة وتثبيت �صريانها 
مبوجب �صند الإي�صال املختوم من البنك

ا�صتالم الرخ�صة والتوجه 
للديناموميرلإجراء الفح�ص الفني 
وختم الرخ�صة بختم �صالحية ال�صري

حل�صول على الرخ�صة بعد 
ا

اإكمال اإجراءات الفح�ص

تعبئة منوذج التغريات الفنية 
بالبيانات املطلوبة وامل�صادقة 

علية مع اإرفاق طبعة الت�صخي�ص

جلديدة وطباعة 
تخزين البيانات ا

الرخ�صة وختمها بختم دائرة الرخي�ص

طلب ملف املركبة من الأر�صيف 
ومقارنه البيانات مع نتائج الفح�ص  

وجود مانع 
للتغري الفني

وجود مانع 
للتغري الفني

التدقيق يف وثائق املركبة وكذلك التدقيق حا�صوبيا من 
خالل رقم الرخ�صة للتاأكد من عدم وجود ما مينع 

التغري الفني للمركبة

نعم

نعم

ل

ل

 M
O

T-VEH
ري فني على املركبة )7.1( 

تغي
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�سطب كافة اأنواع املركبات با�ستثناء الهيكل العمومي 
MOT-VEH- 08 :رقم اإجراء العمل 

الوثائق والمستندات المطلوبة:

• النقل 	 وزارة  �صجالت  من  مركبته  �صطب  فيه  يطلب  املركبة  مالك  من  طلب  تقدمي 
واملوا�صالت. 

• رخ�صة املركبة )اأو منوذج بدل فاقد ح�صب الجراء رقم -10(.	
• بكافة 	 لل�صاحنات  امل�صافة  والقيمة  الدخل  �صريبة  من  املفعول  �صارية  ذمة  براءة 

اأنواعها وللمركبات ذات املبنى التجاري ومركبات التاأجري ومركبات تدريب ال�صياقة 
واحلافالت اخلا�صة على ال�صطب.

• موافقة اجلهات ذات العالقة ح�صب نوع املركبة كما يلي :-	
موافقة مراقب املدار�ص على �صطب مركبات تدريب ال�صياقة. -
موافقة اجلمارك الفل�صطينية على �صطب اأي مركبة معفاة من الر�صوم.  -
موافقة اجلمارك الفل�صطينية على �صطب احلافالت اخلا�صة )ا�صتيفاء الر�صوم  -

اجلمركية(.
موافقة وزارة الداخلية على �صطب املركبات امل�صجلة با�صم اجلمعيات. -
موافقة هيئة البرول على �صطب �صاحنات نقل البرول واملواد اخلطرة. -
موافقة �صلطة النقد على �صطب مركبات نقل الأموال. -
موافقة وزارة ال�صحة على �صطب �صيارات الإ�صعاف والعيادات املتنقلة. -
موافقة الدفاع املدين الفل�صطيني على �صطب �صيارات الإطفاء. -

• وثيقة اإثبات ال�صخ�صية ملالك املركبة اأو من ينوب عنه مبوجب وكاله عدليه. 	
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خطوات الإجراء:
قبل . 1 من  الوزارة  �صجالت  من  به  اخلا�صة  املركبة  �صطب  بطلب  املركبة  مالك  يقوم 

فاح�ص امل�صتندات يف مديرية النقل واملوا�صالت.

يطلب فاح�ص امل�صتندات امللف الورقي.  . 2

تدقيق حا�صوبيا . 3 وكذلك  امل�صتندات  فاح�ص  قبل  الورقي من  املركبة  تدقيق يف ملف 
للتاأكد من عدم وجود ما مينع �صطب املركبة وخا�صة اإذا كانت مرهونة، حمجوزة، اأو 

ر�صوم متاأخرة.

اإر�صال امللف الورقي والنموذج من فاح�ص امل�صتندات اإىل فاح�ص املركبات. . 4

يتم التاأكد من رقم ال�صا�صي ولوحة التعريف ومدى مطابقته ملا هو مقيد يف امللف من . 5
قبل فاح�ص املركبات ويتم التوقيع على النموذج اخلا�ص بال�صطب وخا�صة اإذا مل يجد 

ما مينع ذلك ومن ثم اإعادة امللف مرة اأخرى اإىل فاح�ص امل�صتندات.

عند عدم وجود قيود متنع �صطب املركبة ي�صتلم فاح�ص امل�صتندات : . 6
 رخ�صة املركبة )اأو منوذج بدل فاقد املعتمد ح�صب الجراء رقم -10(. -
“ت�صريح م�صفوع بالق�صم و بالغ ال�صرطة يف حال كون اللوحات  - لوحات التمييز 

مفقودة”
لوحة تعريف املركبة “ال�صاجة التي حتمل رقم ال�صا�صي وبع�ص بيانات املركبة” -
اأنواعها  - بكافة  لل�صاحنات  امل�صافة  والقيمة  الدخل  �صريبة  من  الذمة  براءة 

وللمركبات ذات مبنى جتاري اأو تدريب اأو تاأجري اأو حافالت خا�صة.
اإذا كان هناك ديون م�صتحقة، يقوم حما�صب املديرية باحت�صاب هذه الر�صوم وتوثيقها . 7

يف اإي�صال يدوي.

تخزين قيمة الإي�صال من الناحية املالية من قبل حما�صب املديرية وت�صليمه ملوظف . 8
البنك.

يقوم موظف البنك بتح�صيل الر�صوم وختمه بختم البنك وت�صليم الإي�صال اإىل مالك املركبة.. 9
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ي�صتلم فاح�ص امل�صتندات الإي�صال من مالك املركبة. . 10

يتم تعبئة منوذج �صطب املركبة املعتمد من قبل فاح�ص امل�صتندات ويطلب من مالك . 11
املركبة التوقيع عليه.

بعد التوقيع على النموذج وختمه بخامت دائرة الرخي�ص من قبل فاح�ص امل�صتندات، . 12
ي�صلم مالك املركبة ن�صخة من منوذج ال�صطب ويوثق ن�صخة يف امللف الورقي للمركبة، 

بعد اأن يقوم بو�صع قيود حا�صوبية ت�صري اإىل اأن املركبة م�صطوبة.  

ذلك . 13 من  ي�صتفيد  حتى  امل�صتندات،  فاح�ص  قبل  من  باملحرك  بيع  �صند  اإ�صدار  يتم 
الأوامر  ت�صمح  اأن  �صريطة  اأخرى  مركبة  على  الركيب  اأو  بالبيع  اأما  املركبة  مالك 

الفنية بذلك و�صريطه اأن يكون املحرك �صليم فنيا وقانونيا.

النماذج والسجالت:

• منوذج �صطب مركبة. 	

القوانين واألنظمة ذات العالقة:

• قانون املرور رقم )5( ل�صنة 2000.	
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مخطط سير العمليات:
• 	     MOT-VEH )8.1( خمطط �صري العمليات

 مديرية النقل واملوا�صالتمالك املركبة
فاح�ص امل�صتندات

هل يوجد ديون 
م�صتحقة

اإعداد منوذج 
�صطب املركبة

اإ�صدار �صند بيع 
باملحرك يف حالة 
رغبة مالك املركبة

التوقيع على النموذج وختمه بختم دائرة الرخي�ص وي�صلم 
مالك املركبة ن�صخة من منوذج ال�صطب ويوثق ن�صخة يف 
امللف الورقي للمركة بعد اأن يقوم بو�صع قيود حا�صوبية 

ت�صري اإىل اأن املركبة م�صطوبة

يتم ا�صتالم رخ�صة املركبة اأو 
منوذج بدل الفاقد املعتمد من 

جلهات املخت�صة
ا

ا�صتالم طلب 
اإذا وجد ديون م�صتحقة �صطب املركبة

يتم احت�صابها وتوثيقها 
على اإي�صال

تخزين قيمة الإي�صال منم 
الناحية املالية وت�صليمه ملوظف 

البنك

حت�صيل الر�صوم وختمه بختم 
البنك ثم يقوم بت�صليم اإىل 

مالك املركبة

طلب ملف املركبة 
من الر�صيف

هل هناك اأية مانع 
ل�صطب املركبة

اإجراء فك الرهن 
جلمركي

اأو القيد ا

ا�صتالم امللف الورقي والنموذج ثم التاأكد من 
رقم ال�صا�صي ومدى مطابقة ملا هو مقيد يف 
خلا�ص بال�صطب

امللف وتوقيع على منوذج ا

التدقيق يف ملف املركبة الورقي للتاأكد 
من عدم وجود ما مينع �صطب املركبة 

حمجوزة مرهونة
وخا�صة اإذا كانت 

 M
O

T-VEH
�صطب كافة اأنواع املركبات با�صتثناء الهيكل العمومي )8.1( 

التوجه اإىل فاح�ص امل�صتندات طالبا 
منه �صطب املركبة

ا�صتالم الإ ي�صال من موظف البنك 
واإر�صاله لفاح�ص امل�صتندات

موظف البنك حما�صب املديرية  مديرية النقل واملوا�صالت
فاح�ص املركبة

نعم

نعم

ل

ل
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9.5 شطب المركبات العمومي ) تاكسي وحافلة(

  MOT-VEH-09 :رقم اإجراء العمل

الوثائق والمستندات المطلوبة:

• موافقة دائرة مراقب املرور على �صطب املركبة من �صجالتها.	
• موافقة اجلمارك على �صطب املركبة.	
• رخ�صة املركبة )اأو منوذج بدل فاقد املعتمد ح�صب الجراء رقم -10(.	
• براءة الذمة ال�صارية املفعول من �صريبة الدخل والقيمة امل�صافة على ال�صطب.	
• وثيقة اإثبات ال�صخ�صية ملالك املركبة اأو من ينوب عنه مبوجب وكاله عدليه.	

خطوات اإلجراء:

بعد اأن ي�صتكمل مالك املركبة اإجراءات �صطب املركبة مع اجلهات الأخرى ذات العالقة . 1
)دائرة مراقب املرور واجلمارك( يقوم بطلب اإمتام اإجراءات �صطب املركبة اخلا�صة 

به من �صجالت الوزارة من قبل فاح�ص املركبات يف مديرية النقل واملوا�صالت.

يطلب فاح�ص املركبات امللف الورقي من موظف الأر�صيف.  . 2

يتم تعبئة منوذج �صطب املركبة املعتمد من قبل فاح�ص امل�صتندات ويقوم باإر�صال امللف . 3
الورقي والنماذج اإىل فاح�ص املركبات الذي بدورة يدقق يف �صالمة اأرقام ال�صا�صي 
ومدى مطابقتها ملا هو مقيد يف امللف ومن ثم التوقيع على منوذج ال�صطب وخا�صة اإذا 

مل يجد ما مينع ذلك ومن ثم اإعادة امللف مرة اأخرى اإىل فاح�ص امل�صتندات.

تدقيق حا�صوبيا . 4 وكذلك  امل�صتندات  فاح�ص  قبل  الورقي من  املركبة  تدقيق يف ملف 
للتاأكد من عدم وجود ما مينع �صطب املركبة وخا�صة اإذا كانت مرهونة، حمجوزة، اأو 

ر�صوم متاأخرة.

عند عدم وجود قيود متنع �صطب املركبة ي�صتلم فاح�ص امل�صتندات: . 5
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رخ�صة املركبة اأو منوذج بدل فاقد املعتمد )يف حال كون الرخ�صة مفقودة يتم  -
الإقرار اأمام فاح�ص امل�صتندات(

موافقة دائرة مراقب املرور على �صطب املركبة.  -

موافقة اجلمارك الفل�صطينية على �صطب املركبة.  -

لوحات التمييز “ت�صريح م�صفوع بالق�صم واإبالغ  ال�صرطة يف حال كون اللوحات  -
مفقودة”

لوحة تعريف املركبة “ال�صاجة التي حتمل رقم ال�صا�صي وبع�ص بيانات املركبة” -

براءة ذمة �صارية املفعول من �صريبة الدخل والقيمة امل�صافة على ال�صطب. -

اإذا كان هناك ديون م�صتحقة، يقوم فاح�ص امل�صتندات باحت�صاب هذه الر�صوم ح�صب . 6
النظام.

وت�صليمه . 7 املديرية  حما�صب  قبل  من  املالية  الناحية  من  الإي�صال  قيمة  تخزين  يتم 
ملوظف البنك.

اإىل . 8 الإي�صال  وت�صليم  البنك  بختم  وختمه  الر�صوم  بتح�صيل  البنك  موظف  يقوم 
�صاحب الطلب.

ي�صتلم فاح�ص امل�صتندات الإي�صال من مالك املركبة . 9

يقوم مالك املركبة باإعادة الإي�صال اإىل فاح�ص امل�صتندات.. 10

الهيكل مب�صاركة . 11 واإتالف  املركبة  بالك�صف عن عملية �صطب  املركبات  يقوم فاح�ص 
ممثل عن دائرة اجلمارك.

يتم التوقيع على النموذج وختمه بخامت دائرة الرخي�ص من قبل فاح�ص امل�صتندات، . 12
وي�صلم مالك املركبة ن�صخة من منوذج ال�صطب وتوثق ن�صخة يف امللف الورقي للمركبة، 

بعد اأن يقوم بو�صع قيود حا�صوبية ت�صري اإىل �صطب املركبة.
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ذلك . 13 من  ي�صتفيد  حتى  امل�صتندات،  فاح�ص  قبل  من  باملحرك  بيع  �صند  اإ�صدار  يتم 
الأوامر  ت�صمح  اأن  �صريطة  اأخرى  مركبة  على  الركيب  اأو  بالبيع  اأما  املركبة  مالك 

الفنية بذلك واأن يكون املحرك �صليم فنيا وقانونيا.

النماذج والسجالت:

منوذج �صطب مركبة. 	•

القوانين واألنظمة ذات العالقة:

قانون املرور رقم )5( ل�صنة 2000.	•
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مخطط سير العمليات:

     MOT-VEH )09.1( :خمطط �صري العمليات
مالك املركبة

 موظف
البنك حما�صب املديرية  مديرية النقل واملوا�صالت

فاح�ص امل�صتندات
 مديرية النقل واملوا�صالت

فاح�ص املركبة

التقدم  لإجراء �صطب املركبة من �صجالت وزارة 
النقل واملوا�صالت بعد ا�صتكمال اإجراءات ال�صطب 

جلمارك 
مع دائرة مراقب املرور وا

ا�صتالم الإي�صال من موظف البنك 
واإر�صال الطلب لفاح�ص امل�صتندات

ا�صتالم طلب اإجراء �صطب 
املركبة من �صجالت وزارة 

النقل واملوا�صالت

يتم التدقيق حا�صوبيا يف ملف املركبة الورقي 
للتاأكد من عدم وجود ما مينع �صطب املركبة 

حمجوزة، اأو 
وخا�صة اإذا كانت مرهونة، 
ر�صوم متاأخرة

طلب ملف 
املركبة من 

الأر�صيف

منوذج 
�صطب 
املركبة

هل هناك قيود متنع 
�صطب املركبة

توقيع مالك 
املركبة على 

النموذج ال�صطب

كما يف الإجراء 
هل هناك ديون �صطب املركبات

على املركبة

اإ�صدار �صند بيع 
باملحرك يف حال 
رغبة مالك املركبة

اإذا وجد ديون م�صتحقة يتم 
احت�صابها وتوثيقها على اإي�صال 

واإر�صالها ملحا�صب املديرية

تخزين قيمة الإي�صال من 
الناحية املالية وت�صليمه 

ملوظف البنك

التدقيق يف �صالمة اأرقام ال�صا�صي ومدى 
مطابقتها ملا هو مقيد يف امللف والتوقيع 

على منوذج ال�صطب املكربن

الك�صف عن عملية �صطب 
املركبة واإتالف الهيكل مب�صاركة 

جلمارك
ع�صوين من دائرة ا

ا�صتالم رخ�صة املركبة اأو منوذج بدل الفاقد املعتمد 
وموافقة دائرة مراقب املرور والنقل على ال�صطب 

وموافقة اجلمارك الفل�صطينية على ال�صطب وبراءة 
الذمة �صارية املفعول من �صريبة الدخل والقيمة امل�صافة

ا�صتالم لوحات التمييز 
ولوحة التعريف ورقم 

ال�صا�صي

التوقيع على النموذج وختمه بختم دائرة الرخي�ص وي�صلم مالك 
املركبة ن�صخة من منوذج ال�صطب ويوثق ن�صخة يف امللف الورقي 

للمركبة وو�صع قيود حا�صوبية ت�صري اإىل �صطب املركبة.

حت�صيل الر�صوم وختمه بختم البنك 
وت�صليم الي�صال ملالك املركبة

 M
O

T-VEH
�صطب املركبات العمومي ) تاك�صي وحافلة( )9.1( 
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10.5 إصدار رخصة بدل فاقد / تالف لكافة المركبات

MOT-VEH-10 :رقم اإجراء العمل

الوثائق والمستندات المطلوبة:

• ا�صتدعاء من مالك املركبة يطلب فيه اإ�صدار رخ�صة بدل فاقد اأو تالف.	
• منوذج بدل الفاقد/التالف )اأو منوذج بدل فاقد املعتمد ح�صب الجراء رقم -10(.	
• ت�صريح م�صفوع بالق�صم من املحكمة بفقدان رخ�صة املركبة.	
• �صهادة تاأمني �صارية املفعول.	
• وثيقة اإثبات ال�صخ�صية ملالك املركبة اأو من ينوب عنه مبوجب وكالة عدليه.	

مالحظات:
• ح�صور مالك املركبة �صخ�صيا اأو مفو�ص عنه مبوجب وكالة عدلية.	
• اإ�صدار 	 يتم  منتهية  الرخ�صة  اأن  حال  ويف  املفعول،  �صارية  الرخ�صة  تكون  اأن  يجب 

رخ�صة جديدة ح�صب اإجراء جتديد ترخي�ص املركبات.

خطوات اإلجراء:

ولوحة . 1 واملحرك  ال�صا�صي  لأرقام  الالزم  الت�صخي�ص  باإجراء  املركبة  مالك  يقوم 
الفح�ص  حمطة  يف  املركبة  على  مثبتة  عالقة  ذات  اأخرى  اأرقام  واأية  التعريف 

)الدينمومير(.
يقوم فاح�ص املركبات با�صتالم معاملة بدل فاقد/تالف وفح�ص املركبة والتاأكد من . 2

�صالمتها القانونية ويف حالة وجود �صك حتول املركبة اإىل مركز فح�ص املوا�صفات 
والتوقيع على املعاملة بعدم املمانعة.

من . 3 والتاأكد  وتدقيقه  الأر�صيف  موظف  من  الورقي  امللف  املركبات  فاح�ص  يطلب 
املعاملة  التوقيع على  يقوم  وقانونيتها  املركبة  التاأكد من �صالمة  مطابقته، ويف حال 

والت�صخي�ص مع كتابة ال�صم ب�صكل �صريح
املركبة . 4 وثائق  يف  والتدقيق  الورقي  املركبة  ملف  بفح�ص  امل�صتندات  فاح�ص  يقوم 



ات
ركب

ص امل
ي�

رتخ
ل ل

عم
ت ال

اءا
جر

ل اإ
دلي

65

اإ�صدار  ما مينع  وجود  للتاأكد من عدم  املركبة  بيانات  التدقيق حا�صوبيا يف  وكذلك 
رخ�صة بدل فاقد/تالف.  

فاح�ص . 5 اأمام  وتوقيعه  املعتمد  فاقد/تالف  بدل  منوذج  بتعبئة  املركبة  مالك  يقوم 
امل�صتندات والذي بدوره يوقع على منوذج اإ�صدار رخ�صة بدل فاقد/تالف.

خلف . 6 وختم  للمركبة  فاقد/تالف  بدل  رخ�صة  بطباعة  امل�صتندات  فاح�ص  يقوم 
الرخ�صة بخامت دائرة الرخي�ص.  

يقوم موظف البنك بتح�صيل الر�صوم وختم الرخ�صة بخامت البنك وت�صليم الرخ�صة . 7
اإىل �صاحبها.  

ختم . 8 اأجل  من  )الدينمومير(  الفني  الفح�ص  ملحطة  بالتوجه  املركبة  مالك  يقوم 
الفني  بالفح�ص  القيام  يتطلب يف هذه احلالة  ول  ال�صري  بخامت �صالحية  الرخ�صة 

حيث كانت الرخ�صة �صارية املفعول عند طلب اخلدمة. 
وتثبيت . 9 الرخ�صة  ر�صوم  وتخزين  الإيرادات  ت�صوية  بعمل  املديرية  حما�صب  يقوم 

تتطلب وجود  ل  داخلية  البنك )خطوة  املختوم من  الإي�صال  �صند  �صريانها مبوجب 
طالب اخلدمة(.

النماذج والسجالت:

منوذج بدل فاقد/تالف	•
ت�صريح م�صفوع بالق�صم للرخ�صة املفقودة	•

القوانين واألنظمة ذات العالقة:

• قانون املرور رقم )5( ل�صنة 2000.	
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مخطط سير العمليات:
• 	     MOT-VEH )10.1( خمطط �صري العمليات

حمطة الفح�ص لدينامومير  
التوجه اىل 

من اجل اإجراء الت�صخي�ص الالزم لأرقام 
ال�صا�صي واملحرك ولوحات التعريف

بعد ا�صتالم طلب اإ�صدار 
رخ�صة بدل فاقد/تالف وطلب 

ملف املركبة من الأر�صيف

طلب اإ�صدار رخ�صة بدل 
فاقد تالف /فاقد

وجود مانعمنوذج بدل فاقد

تالف اأو فاقد
تالف

فاقد
اإح�صار الت�صريح 

م�صفوع بالق�صم

التوقيع على منوذج اإ�صدار 
رخ�صة بدل تالف/فاقد

الرخ�صةالرخ�صة

ا�صتالم الرخ�صة والتوجه اىل 
خلتم 

حمطة الفح�ص للدينامومير 
الرخ�صة بختم �صالحية ال�صري

تدقيق وثائق املركبة وتدقيق حا�صوبيا يف 
بيانات املركبة للتاأكد من عدم وجود ما 
مينع اإ�صدار رخ�صة بدل فاقد / تالف  

طباعة الرخ�صة بدل فاقد  وختمها 
حتويلها 

بختم دائرة الراخي�ص و
حما�صب املديرية

اإىل 

حت�صيل الر�صوم وختمها بختم 
تخزين ر�صوم الرخ�صة وتثبيت �صريانها البنك وت�صليمها ل�صاحبها

مبوجب �صند الإي�صال املختوم من البنك

حما�صب املديريةموظف البنكمالك املركبة  مديرية النقل واملوا�صالت
فاح�ص امل�صتندات

 M
O

T-VEH
اإ�صدار رخ�صة بدل فاقد / تالف لكافة املركبات)10.1( 
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11.5 الرهن / فك الرهن على المركبة

MOT-VEH-11 :رقم اإجراء العمل

الوثائق والمستندات المطلوبة:

• ا�صتدعاء من مالك املركبة يطلب فيه رهن/فك الرهن مركبته. 	
• رخ�صة املركبة �صارية املفعول)اأو منوذج بدل فاقد املعتمد ح�صب الجراء رقم -10(.	
• �صهادة تاأمني �صارية املفعول.	
• �صند الرهن العديل ال�صلي من املحكمة )من ن�صختني(.	
• �صند فك الرهن العديل ال�صلي من املحكمة )ن�صخة واحدة( وكتاب فك الرهن من 	

اجلهة املرهونة اليها املركبة.
• كتاب طلب الرهن من اجلهة التي �صيتم رهن املركبة لها )من ن�صختني(.	
• وثيقة اإثبات ال�صخ�صية ملالك املركبة اأو من ينوب عنه.	

مالحظات:
• ح�صور مالك املركبة �صخ�صيا اأو مفو�ص عنه مبوجب وكالة عدلية.	
•  اأن تكون رخ�صة املركبة �صارية املفعول.	
• ح�صور املفو�ص بالتوقيع عن اجلهة التي �صرهن املركبة اإليها )ملزم باإح�صار كتاب 	

تفوي�ص(.
• بالإمكان رهن اأو فك رهن جمموعة من املركبات على منوذج واحد ويحتفظ بن�صخة 	

من النموذج يف ملف كل مركبة على اأن ي�صار اإىل اأن الأ�صل يف ملف املركبة رقم.....

خطوات اإلجراء:

يقوم مالك املركبة بطلب رهن للمركبة اخلا�صة به من فاح�ص امل�صتندات يف مديرية . 1
النقل واملوا�صالت. 
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يطلب فاح�ص امل�صتندات ملف املركبة الورقي من موظف الأر�صيف للتدقيق يف وثائق . 2
ما مينع  وجود  للتاأكد من عدم  املركبة  بيانات  التدقيق حا�صوبيا يف  وكذلك  املركبة 

رهن املركبة.
عند عدم وجود ما مينع رهن املركبة مثل احلجوزات او رهن اخر �صابق يقوم فاح�ص . 3

امل�صتندات  با�صتالم: 
• رخ�صة املركبة �صارية املفعول اأو )منوذج بدل فاقد املعتمد ح�صب الجراء رقم–10(.	

• كتاب اجلهة التي �صرهن املركبة اإليها )من ن�صختني(.	

• �صند الرهن العديل من املحكمة )من ن�صختني( .	
والحتفاظ . 4 امل�صتندات  فاح�ص  قبل  املركبة من  قيود  الرهن حا�صوبيا يف  توثيق  يتم 

برخ�صة املركبة وبكتاب اجلهة التي �صرهن املركبة اإليها وكذلك �صند الرهن العديل 
يف ملف املركبة الورقي.

كتاب . 5 من  ن�صخة  اإليها  املركبة  رهنت  التي  اجلهة  عن  بالتوقيع  املفو�ص  ت�صليم  يتم 
الرهن ون�صخة من �صند الرهن العديل من قبل فاح�ص امل�صتندات، وذلك بعد الإ�صارة 
عليهما من قبل فاح�ص امل�صتندات اإن املركبة مت رهنها ومن ثم ختمها بخامت دائرة 

الرخي�ص.
اإن . 6 من  التاأكد  )ويجب  املرهونة  املركبة  رخ�صة  بطباعة  امل�صتندات  فاح�ص  يقوم 

الرهن طبع على الرخ�صة( وختم خلف الرخ�صة بخامت دائرة الرخي�ص.  
يقوم موظف البنك بتح�صيل الر�صوم وختم الرخ�صة بخامت البنك وت�صليم الرخ�صة . 7

اإىل �صاحبها.  
ختم . 8 اأجل  من  )الدينمومير(  الفني  الفح�ص  ملحطة  بالتوجه  املركبة  مالك  يقوم 

الفني  بالفح�ص  القيام  يتطلب يف هذه احلالة  ول  ال�صري  بخامت �صالحية  الرخ�صة 
حيث كانت الرخ�صة �صارية املفعول عند طلب اخلدمة. 
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وتثبيت . 9 الرخ�صة  ر�صوم  وتخزين  الإيرادات  ت�صوية  بعمل  املديرية  حما�صب  يقوم 
تتطلب وجود  البنك )خطوة داخلية ل  املختوم من  الإي�صال  �صند  �صريانها مبوجب 

طالب اخلدمة(.

مالحظة:  يف حال وجود حجوزات او رهونات او قيود فنية اأخرى لها عالقة بقيمة املركبة 
يتم ابالغ طالب الرهن بذلك بكتاب خطي يحفظ ن�صخه عنه يف امللف. 

النماذج والسجالت:

منوذج الرهن/فك الرهن	•
�صند الرهن العديل	•

القوانين واألنظمة ذات العالقة:

قانون املرور رقم )5( ل�صنة 2000.	•
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مخطط سير العمليات:
• 	     MOT-VEH )11.1( :خمطط �صري العمليات

طلب رهن /فك 
الرهن املركبة

ا�صتالم طلب رهن 
/فك الرهن على 

املركبة

طلب امللف الورقي 
من موظف 

الأر�صيف

الرخ�صة 
حمطة 

ا�صتالم الرخ�صة والتوجه اىل 
خلتم الرخ�صة 

الفح�ص للدينامومير 
بختم �صالحية ال�صري

ا�صتالم رخ�صة املركبة�صارية املفعول او النموذج بدل الفاقد املعتمد 
جلهة التي �صرهن املركبة وا�صتالم �صند الرهن /فك الرهن 

وكتاب ا
العديل من املحكمة ومفو�ص جهة الرهن وتدقيق امل�صتندات

توثيق الرهن /فك الرهن حا�صوبيا 
يف قيود املركبة والحتفاظ مب�صتندات 

املركبة يف امللف

تدقيق حا�صوبيا يف بيانات املركبة وكذلك 
التدقيق يف امللف الورقي للتاأكد من عدم 
وجود ما مينع رهن/فك الرهن  املركبة

هل هناك ما 
مينع رهن/فك 

الرهن

جلهة التي رهنت املركبة اإليها 
ت�صليم املفو�ص بالتوقيع عن ا

ن�صخة من كتاب الرهن/فك الرهن و�صند الرهن/فك 
الرهن  العديل بعد الإ�صارة اإن املركبة مت رهنها /فك رهنها

طباعة الرخ�صة للمركبة املرهونة 
/املركبة املفكوك رهنها ليتم 
ختمها بختم دائرة الرخي�ص

توقيع املفو�ص على �صند 
الرهن/فك الرهن

حت�صيل الر�صوم وختمها بختم 
البنك وت�صليمها ل�صاحبها

تخزين ر�صوم الرخ�صة وتثبيت �صريانها 
مبوجب �صند الإي�صال املختوم من البنك

موظف البنكمالك املركبة حما�صب املديريةجهة الرهن  مديرية النقل واملوا�صالت
فاح�ص امل�صتندات

 M
O
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الرهن / فك الرهن على املركبة)11.1( 
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12.5 وضع /فك القيد الجمركي

MOT-VEH-12 :رقم اإجراء العمل

الوثائق والمستندات المطلوبة:

• القيد اجلمركي على مركبته 	 اأو فك  تقدمي طلب من مالك املركبة يطلب فيه و�صع 
مبوجب كتاب الإدارة العامة للجمارك. 

• رخ�صة املركبة �صارية املفعول )اأو منوذج بدل فاقد املعتمد ح�صب الجراء رقم -10(.	
• كتاب الإدارة العامة للجمارك/وزارة املالية لو�صع اأو فك القيد اجلمركي.	
• �صهادة تاأمني �صارية املفعول.	
• وثيقة اإثبات ال�صخ�صية ملالك املركبة اأو من ينوب عنه.	

مالحظات:
• ح�صور مالك املركبة �صخ�صيًا اأو من يفو�صه مبوجب وكالة عدلية.	
• اأن تكون رخ�صة املركبة �صارية املفعول.	

خطوات اإلجراء:

يقوم مالك املركبة بطلب و�صع/ فك قيد جمركي على مركبته من فاح�ص امل�صتندات . 1
يف مديرية النقل واملوا�صالت. 

يطلب فاح�ص امل�صتندات ملف املركبة الورقي من موظف الأر�صيف. . 2
بيانات . 3 يف  حا�صوبيا  التدقيق  وكذلك  امل�صتندات  فاح�ص  من  امللف  يف  التدقيق  يتم 

املركبة  للتاأكد من عدم وجود ما مينع و�صع اأو فك القيد اجلمركي على املركبة.
فاح�ص . 4 يقوم  املركبة  على  اجلمركي  القيد  فك  اأو  و�صع  مينع  ما  وجود  عدم  عند 

امل�صتندات با�صتالم: 
رخ�صة املركبة �صارية املفعول )اأو منوذج بدل فاقد املعتمد ح�صب الجراء رقم - 10(. -
كتاب الإدارة العامة للجمارك )وزارة املالية( على و�صع/فك القيد اجلمركي.  -
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فاح�ص . 5 قبل  من  املركبة  قيود  يف  حا�صوبيا  اجلمركي  القيد  فك  اأو  و�صع  توثيق  يتم 
امل�صتندات والحتفاظ برخ�صة املركبة وبكتاب اجلمارك يف ملف املركبة الورقي.

القيد . 6 اإن  التاأكد من  املركبة اجلديدة مع  امل�صتندات بطباعة رخ�صة  يقوم فاح�ص   
اجلمركي طبع على الرخ�صة وختم خلف الرخ�صة بخامت دائرة الرخي�ص.  

يقوم موظف البنك بتح�صيل الر�صوم وختم الرخ�صة بخامت البنك وت�صليم الرخ�صة . 7
اإىل �صاحبها.  

ختم . 8 اأجل  من  )الدينمومير(  الفني  الفح�ص  ملحطة  بالتوجه  املركبة  مالك  يقوم 
الفني  بالفح�ص  القيام  يتطلب يف هذه احلالة  ول  ال�صري  بخامت �صالحية  الرخ�صة 

حيث كانت الرخ�صة �صارية املفعول عند طلب اخلدمة. 
وتثبيت . 9 الرخ�صة  ر�صوم  وتخزين  الإيرادات  ت�صوية  بعمل  املديرية  حما�صب  يقوم 

تتطلب وجود  ل  داخلية  البنك )خطوة  املختوم من  الإي�صال  �صند  �صريانها مبوجب 
طالب اخلدمة(.

مالحظه: ويف حال فك القيد اجلمركي يتم تغيري رقم لوحتي التمييز للمركبة من 
رقم 31 اىل رقم عادي ح�صب الت�صل�صل املتبع لكل مديرية يتم �صرفه تلقائيا من قبل 

احلا�صوب.

النماذج والسجالت:

• كتاب الإدارة العامة للجمارك لو�صع اأو فك القيد اجلمركي 	

القوانين واألنظمة ذات العالقة:

• قانون املرور رقم )5( ل�صنة 2000.	
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مخطط سير العمليات:
• 	      MOT-VEH )12.1( خمطط �صري العمليات
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13.5 إيداع المركبات

MOT-VEH-13 :رقم اإجراء العمل

الوثائق والمستندات المطلوبة:

• تقدمي طلب من مالك املركبة يطلب فيه اإيداع مركبته. 	
• رخ�صة املركبة )اأو منوذج بدل فاقد املعتمد ح�صب الجراء رقم -10(.	
• العمومية 	 واحلافالت  املركبات  اإيداع  على  والنقل  املرور  مراقب  دائرة  موافقة 

واحلافالت اخلا�صة ومركبات التاأجري. 
• موافقة مراقب املدار�ص على اإيداع مركبات تدريب ال�صياقة. 	
• بكافة 	 لل�صاحنات  امل�صافة  والقيمة  الدخل  �صريبة  من  املفعول  �صارية  ذمة  براءة 

وكذلك  واخلا�صة  العمومية  واحلافالت  والعمومية  التجارية  وللمركبات  اأنواعها 
مركبات التاأجري وتدريب ال�صياقة على اليداع.

• وثيقة اإثبات ال�صخ�صية ملالك املركبة اأو من ينوب عنه مبوجب وكاله عدليه.	

مالحظات:
• ح�صور مالك املركبة �صخ�صيا اأو مفو�ص عنه مبوجب وكالة عدلية.	
• رخ�صة الأ�صلية.	
• اأن تكون رخ�صة املركبة �صارية املفعول لغاية اليوم الذي �صتكتمل فيه اإجراءات الإيداع 	

على الأقل. 
• ولوحات 	 الت�صغيل  ورخ�صة  الهيكل  رخ�صة  اإيداع  مت  اإذا  اإل  الهياكل  اإيداع  يجوز  ل 

التمييز لدى اجلهات املخت�صة يف وزارة النقل واملوا�صالت.
• ل يجوز اإيداع رخ�صة الت�صغيل العمومية اأو اخلا�صة مدة تزيد عن �صنة.	
• يعفى مالك املركبة املوافق على اإيداعها من دفع 12/1 من ر�صوم الرخي�ص ال�صنوي 	

امل�صتحق على املركبة الذي يلي انتهاء �صريان الرخ�صة عن كل �صهر كامل من تاريخ 
الإيداع وحتى اإعادة ت�صغيلها ح�صب الأ�صول ويعترب اجلزء من ال�صهر �صهرًا كاماًل.
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• ل يتم اإيداع املركبات التجارية التي يزيد وزنها عن 6 طن اإذا قارب عمرها على مرور 	
املركبة القدمية )20 �صنة( بحيث ل يتجاوز مدة الإيداع مع عمر املركبة عن 20 �صنة.

• مدة 	 كانت  اإذا  امل�صتندات  فاح�ص  من  الرخ�صة  ا�صتالم  يتم  الإيداع  فك  حالة  يف 
الإيداع  فك  فيتم  كاملة  �صنة  الإيداع عن  زادت فرة  اإذا  اأما  �صنة،  من  اأقل  الإيداع 

باإتباع اإجراء اإعادة ت�صغيل مركبة.

خطوات اإلجراء:

يقوم مالك املركبة بت�صليم م�صتندات املركبة الثبوتية وطلب اإيداع املركبة اإىل فاح�ص . 1
املركبات يف مديرية النقل واملوا�صالت. 

يقوم فاح�ص املركبات بطلب ملف املركبة الورقي من موظف الأر�صيف.. 2
اللوحة . 3 ات�صال  وكيفية  واجلزئي  العر�صي  والق�ص  التزوير  من  املركبة  فح�ص  يتم 

املطبوع عليها رقم ال�صا�صي من قبل فاح�ص املركبات. 
وكذلك . 4 املركبات  فاح�ص  قبل  من  امللف  يف  مثبت  هو  ملا  الت�صخي�ص  مطابقة  يتم 

التدقيق يف ملف املركبة الورقي للتاأكد من عدم وجود ما مينع اإيداع املركبة ومن ثم 
حتويل امللف اإىل فاح�ص امل�صتندات.

امل�صتندات . 5 للمركبة من قبل فاح�ص  الورقي  وامللف  الإيداع  التدقيق يف معاملة  يتم 
والتدقيق با�صتخدام احلا�صوب اأي�صا للتاأكد من عدم وجود ديون م�صتحقة. 

يف حالة وجود ديون م�صتحقة يقوم املحا�صب باإعداد اإي�صال يدوي باملبلغ امل�صتحق.. 6
يقوم موظف البنك بتح�صيل الر�صوم.. 7
يقوم مالك املركبة با�صتالم ن�صخة من الإي�صال املدفوع.. 8
يتم تعبئة منوذج الإيداع من قبل فاح�ص امل�صتندات ويوثق فيه اإن املركبة مت اإيداعها . 9

يقوم  ثم  ومن  النموذج  على  التوقيع  املركبات  وفاح�ص  املركبة  مالك  من  ويطلب 
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فاح�ص امل�صتندات بالتوقيع على النموذج اأي�صا. 
يتم و�صع قيد حا�صوبي من قبل فاح�ص امل�صتندات ي�صري اإىل اإن املركبة مت اإيداعها.. 10
عن . 11 ن�صخة  وا�صتالم  املركبات  لفاح�ص  التمييز  لوحات  بت�صليم  املركبة  مالك  يقوم 

منوذج الإيداع.

النماذج والسجالت:

منوذج الإيداع. 	•

القوانين واألنظمة ذات العالقة:

قانون املرور رقم )5( ل�صنة 2000.	•
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مخطط سير العمليات:

•	     MOT-VEH )13.1( خمطط �صري العمليات

 M
O

T-VEH
(13.1)




 





















































ات
ركب

ص امل
ي�

رتخ
ل ل

عم
ت ال

اءا
جر

ل اإ
دلي

78

14.5 تصدير المركبات إلى الخارج

MOT-VEH-14 :رقم اإجراء العمل

الوثائق والمستندات المطلوبة:

• تقدمي طلب من مالك املركبة يطلب فيه ت�صدير مركبته اإىل اخلارج. 	

• ح�صب 	 املعتمد  فاقد  بدل  منوذج  )اأو  املعتمد  الفاقد  بدل  منوذج  اأو  املركبة  رخ�صة 
الجراء رقم -10(.

• براءة ذمة �صارية املفعول من �صريبة الدخل والقيمة امل�صافة لل�صاحنات بكافة اأنواعها 	
وللمركبات التجارية واحلافالت العمومية وال�صياحية ومركبات التاأجري.

• وثيقة اإثبات ال�صخ�صية ملالك املركبة اأو من ينوب عنه.	

مالحظات:
ح�صور مالك املركبة �صخ�صيا اأو مفو�ص عنه مبوجب وكالة عدلية. -
 ت�صليم الرخ�صة ولوحات التمييز ل�صلطة الرخي�ص ، يف حال فقدان اللوحات ،  -

يتطلب اإح�صار ت�صريح م�صفوع بالق�صم وعدم ممانعة من ال�صرطة.
اأن تكون رخ�صة املركبة �صارية املفعول لغاية اليوم الذي �صتكتمل فيه اإجراءات  -

الت�صدير على الأقل و دفع الر�صوم امل�صتحقة حتى تاريخ ت�صديرها.

خطوات اإلجراء:

ولوحة . 1 واملحرك  ال�صا�صي  لأرقام  الالزم  الت�صخي�ص  باإجراء  املركبة  مالك  يقوم 
الفح�ص  حمطة  يف  املركبة  على  مثبتة  عالقة  ذات  اأخرى  اأرقام  واأية  التعريف 

الدينمومير والتوجه اإىل املديرية التي يوجد بها ملف املركبة.
يف . 2 املركبات  فاح�ص  اإىل  الثبوتية  املركبة  م�صتندات  بت�صليم  املركبة  مالك  يقوم 

مديرية النقل واملوا�صالت ويبلغه انه يرغب يف ت�صدير مركبته اإىل اخلارج.  



ات
ركب

ص امل
ي�

رتخ
ل ل

عم
ت ال

اءا
جر

ل اإ
دلي

79

يتم فح�ص املركبة من قبل فاح�ص املركبات للتاأكد من خلوها من التزوير والق�ص . 3
العر�صي واجلزئي وكيفية ات�صال اللوحة املطبوع عليها رقم ال�صا�صي  ولوحة التعريف 

والتاأكد من مطابقتها للرخ�صة من حيث النوع ووجود ملحقات.
يقوم فاح�ص املركبات بطلب ملف املركبة الورقي من موظف الأر�صيف.. 4
لوحات . 5 وا�صتالم  عليه  والتوقيع  الت�صدير  منوذج  بتعبئة  املركبات  فاح�ص  يقوم 

التمييز.
وكذلك . 6 املركبات  فاح�ص  قبل  من  امللف  يف  مثبت  هو  ملا  الت�صخي�ص  مطابقة  يتم 

التدقيق يف ملف املركبة الورقي للتاأكد من عدم وجود ما مينع اإيداع املركبة ومن ثم 
حتويل امللف اإىل فاح�ص امل�صتندات.

امل�صتندات . 7 للمركبة من قبل فاح�ص  الورقي  وامللف  الإيداع  التدقيق يف معاملة  يتم 
املركبة  ت�صدير  ما مينع  وجود  للتاأكد من عدم  املركبة يف احلا�صوب  ملف  وتدقيق 

وخا�صة اإذا كان هناك رهن اأو حجز اأو ر�صوم متاأخرة اأو اأي قيد لآخر. 
عند وجود ديون م�صتحقة يقوم فاح�ص امل�صتندات بطباعة رخ�صة �صريان اختياري . 8

حتى تاريخه.
يقوم موظف البنك بتح�صيل الر�صوم وت�صليم الإي�صال اإىل مالك املركبة.. 9

يقوم مالك املركبة باإعادة الإي�صال اإىل فاح�ص امل�صتندات.. 10
ويوثق . 11 امل�صتندات  قبل فاح�ص  املركبات من  باإلغاء  اإلغاء اخلا�ص  تعبئة منوذج  يتم 

فيه اأن املركبة مت ت�صديرها ويطلب من مالك املركبة وفاح�ص املركبات التوقيع على 
النموذج ومن ثم يقوم فاح�ص امل�صتندات بالتوقيع على النموذج اأي�صا.

يقوم فاح�ص امل�صتندات بتعبئة منوذج موجه اىل وزارة القت�صاد الوطني.. 12
يقوم فاح�ص امل�صتندات بتعبئة منوذج موجه اىل اجلمارك العامة.. 13
يقوم �صاحب الطلب بت�صليم لوحات التمييز لفاح�ص املركبات. . 14
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ي�صتلم مالك املركبة ن�صخة من النموذج من قبل فاح�ص امل�صتندات ويحتفظ بالن�صخة . 15
الأخرى ورخ�صة املركبة يف امللف الورقي للمركبة.

يتم و�صع قيد حا�صوبي من قبل فاح�ص امل�صتندات ي�صري اإىل اأن املركبة مت ت�صديرها.. 16

النماذج والسجالت:

منوذج الت�صدير. 	•
منوذج وزارة القت�صاد الوطني.	•
منوذج اجلمارك العامة.	•

القوانين واألنظمة ذات العالقة:

قانون املرور رقم )5( ل�صنة 2000.	•
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مخطط سير العمليات:
• 	   MOT-VEH )14.1( خمطط �صري العمليات

ا�صتالم الإي�صال من 
موظف البنك

حمطة الفح�ص )الدينمومير( من اأجل اجراء 
التوجه اىل 

الت�صخي�ص الالزم لأرقام ال�صا�صي واملحرك واية ارقام اخرى على 
ن�صختني والتوجه اىل املديرية التي يوجد بها ملف املركبه

ا�صتالم الوثائق املركبة الثبوتية 
والت�صخي�ص وطلب ت�صدير 

خلارج
املركبة اىل ا

فح�ص املركبة ح�صب 
الجراءات الفنية املعتمدة

طلب ملف املركبة الورقي من 
موظف الر�صيف ومطابقته 

مع الت�صخي�ص
تعبئه منوذج الت�صدير والتوقيع 

عليه وا�صتالم لوحات التمميز

التدقيق يف معاملة الت�صدير وامللف 
الورقي للمركبة وكذلك حا�صوبيا للتاأكد 
من عدم وجود ما مينع ت�صدير املركبة

هل هناك حجز 
او رهن على 

املركبة نعم

نعم لل
ل

هل هناك دين على 
املركبة

خلا�صة باملركبة وطلب من 
تدقيق الوثائق ا

مالك املركبة التوقيع على منوذج الت�صدير

القيام بعملية و�صع قيد حا�صوبي ي�صري اىل ان املركبة 
مت ت�صديرها والحتفاظ بن�صخة من النموذج يف امللف 

الورقي للمركبة وت�صلم ن�صخة ملالك املركبة
�صند بيع للمعدات امل�صافة على 
املركبة يف حال رغبة �صاحبها

طباعة رخ�صة �صريان 
اختياري

حت�صيل 
ا�صتالم الي�صال و

الر�صوم وختمه بختم البنك

تخزين قيمة الي�صال من ناحية 
مالية وت�صليمه ملوظف البنك

 موظفمالك املركبة
حما�صب املديريةالبنك  مديرية النقل واملوا�صالت

فاح�ص امل�صتندات
 مديرية النقل واملوا�صالت

فاح�ص املركبة

 M
O

T-VEH
خلارج )14.1( 

ىل ا
ت�صدير املركبات اإ
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15.5 وضع أو إزالة القيود على المركبة

   MOT-VEH-15 :رقم اإجراء العمل

الوثائق والمستندات المطلوبة:

• كتاب ر�صمي من اجلهة التي تطلب و�صع اأو اإزالة القيد ويحفظ يف ملف املركبة.	
• رخ�صة املركبة �صارية املفعول اأو منوذج بدل الفاقد املعتمد )يتم الإقرار اأمام فاح�ص 	

امل�صتندات بفقدان رخ�صة املركبة(.
• �صهادة تاأمني �صارية املفعول.	
• وثيقة اإثبات ال�صخ�صية ملالك املركبة اأو من ينوب عنه مبوجب وكاله عدليه.	

مالحظات:
• ح�صور مالك املركبة �صخ�صيا اأو مفو�ص عنه مبوجب وكالة عدلية.	
• اأن تكون رخ�صة املركبة �صارية املفعول.	
• اأن ي�صدر كتاب ر�صمي ا�صلي لفك القيد عن نف�ص اجلهة التي اأ�صدرت كتاب و�صع القيد.	
• هناك بع�ص احلالت التي يتم فيها و�صع القيود دون الوثائق املذكورة اأو دون ح�صور 	

مالك املركبة، واإمنا يتم و�صع القيد مبا�صرة على املركبة ، وحتى دون معرفة مالكها 
لالأ�صباب التي نذكر منها:-

حجز املركبة مبوجب قرار حمكمة. -
قيود فنية من �صلطة الرخي�ص لأي �صبب مربر قانونيًا. -
اإخطار عديل باإلغاء وكالة عدلية. -
 املركبة م�صروقة. -
املركبة مزورة. -
اإلغاء اإداري. -
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خطوات اإلجراء:

اإىل . 1 اإزالة القيد ح�صب مقت�صى احلال عن مركبة  اأو  تتوجه اجلهة التي تطلب و�صع 
و�صع  منه  ويطلب  خطي،  بكتاب  واملوا�صالت  النقل  مديرية  يف  امل�صتندات  فاح�ص 

قيد/اإزالة القيد ح�صب مقت�صى احلال عن املركبة.
يطلب فاح�ص امل�صتندات امللف الورقي من موظف الأر�صيف.. 2
امللف . 3 التدقيق يف  يتم  وكذلك  املركبة  بيانات  امل�صتندات حا�صوبيا يف  فاح�ص  يدقق 

ح�صب  القيد  اإزالة  و�صع/  مينع  ما  وجود  عدم  من  للتاأكد  باملركبة  اخلا�ص  الورقي 
مقت�صى احلال.   

حا�صوبيا . 4 احلال  مقت�صى  ح�صب  القيد  اإزالة  اأو  القيد  امل�صتندات  فاح�ص  يوثق 
والحتفاظ بالوثائق يف ملف املركبة الورقي. 

فاح�ص . 5 قبل  من  القيد  اإزالة  بعد  اأو  املقيدة  للمركبة  اخلا�صة  الرخ�صة  يتم طباعة 
امل�صتندات وختم خلف الرخ�صة بخامت �صلطة الرخي�ص يف حال وجود مالك املركبة 
، يف حال عدم وجود مالك املركبة ل يتم طباعة الرخ�صة اجلديدة بعد و�صع اأو فك 

القيد.
يقوم موظف البنك بتح�صيل الر�صوم وختم الرخ�صة بخامت البنك وت�صليم الرخ�صة . 6

اإىل �صاحبها.  
ختم . 7 اأجل  من  )الدينمومير(  الفني  الفح�ص  ملحطة  بالتوجه  املركبة  مالك  يقوم 

الفني  بالفح�ص  القيام  يتطلب يف هذه احلالة  ول  ال�صري  بخامت �صالحية  الرخ�صة 
حيث كانت الرخ�صة �صارية املفعول عند طلب اخلدمة. 

وتثبيت . 8 الرخ�صة  ر�صوم  وتخزين  الإيرادات  ت�صوية  بعمل  املديرية  حما�صب  يقوم 
تتطلب وجود  ل  داخلية  البنك )خطوة  املختوم من  الإي�صال  �صند  �صريانها مبوجب 

طالب اخلدمة(.
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النماذج والسجالت:

• رخ�صة املركبة. 	
• كتاب و�صع اأو فك القيد	

القوانين واألنظمة ذات العالقة:

• قانون املرور رقم )5( ل�صنة 2000.	
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مخطط سير العمليات:

• 	  MOT-VEH )15.1( خمطط �صري العمليات
جلهة التي تطلب و�صع /ازالة القيد 

تتوجه ا
اىل فاح�ص امل�صتندات بكتاب خطي 

الرخ�صة

الرخ�صة

ا�صتالم الرخ�صة والتوجه اىل الدينامومير 
خلتم الرخ�صة بختم �صاحية ال�صري

ا�صتالم طلب و�صع /
ازالة القيد عن املركبة 

طلب امللف الورقي 
خلا�ص باملركبة

ا
تدقيق حا�صوبيا يف بيانات املركبة وكذلك التدقيق يف 

خلا�ص باملركبة للتاأكد من عدم وجود ما 
امللف الورقي ا

مينع و�صع القيد/ازالة القيد ح�صب املقت�صى

جلهة التي تطلب و�صع القيد 
تدقيق يف كتاب  ا

جلهة التي تطلب رفع 
على املركبة او كتاب ا

القيد على املركبة ح�صب املقت�صى

توثيق القيد او ازالة 
القيد ح�صب املقت�صى 

حلال حا�صوبيا 
ا

هل مالك املركبة 
موجود

حت�صيل الر�صوم وختمها بختم 
تخزين ر�صوم الرخ�صة وتثبيت �صريانها البنك وت�صليمها ل�صاحبها 

مبوجب �صند الإي�صال املختوم من البنك

نعم

ل
طباعة رخ�صة املركبة املقيدة او بعد ازالة القيد 

حلال وختمها بختم دائرة 
ح�صب مقت�صى ا

حما�صب املديرية
حتويلها اىل 

الراخي�ص و

حما�صب املديريةموظف البنكاجله املعنية  مديرية النقل واملوا�صالت
فاح�ص امل�صتندات

 M
O

T-VEH
و�صع اأو اإزالة القيود على املركبة )15.1( 
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16.5 تحويل المركبات العمومي إلى خصوصي أو تجاري

MOT-VEH-16 :رقم اإجراء العمل

الوثائق والمستندات المطلوبة:

• تقدمي طلب من مالك املركبة يطلب فيها حتويل مركبته من عمومي اإىل خ�صو�صي.	

• الرخ�صة 	 كون  حال  )يف  املعتمد  الفاقد  بدل  منوذج  اأو  )الهيكل(  املركبة  رخ�صة 
مفقودة يتم الإقرار اأمام فاح�ص امل�صتندات بفقدان الرخ�صة(.

• موافقة دائرة مراقب املرور والنقل على حتويل املركبة )الهيكل(.	

• عدم ممانعة من اجلمارك العامة/وزارة املالية على حتويل املركبة )ا�صتيفاء الر�صوم اجلمركية(.	

• �صهادة تاأمني �صارية املفعول با�صم مالك املركبة.	

• براءة ذمة �صريبية �صارية املفعول من �صريبتي الدخل والقيمة امل�صافة على التحويل.	

• اإجراء فح�ص �صالحية 	 اإىل مركبة جتارية، يتم  يف حال التحويل من هيكل عمومي 
معتمد  مهند�ص  من  هند�صي  وخمطط  املعتمدة  الفح�ص  مراكز  اأحد  لدى  للمركبة 
يطابق  ل  املقاعد  توزيع  ان  او  املركبة  مقاعد  عدد  يف  تغري  مت  اإذا  املقاعد  لتوزيع 

املخطط الهند�صي املعتمد واملحفوظ يف ملف املركبة.

• وثيقة اإثبات ال�صخ�صية ملالك املركبة اأو من ينوب عنه مبوجب وكالة عدلية.  	

 مالحظات 

• امللف 	 نف�ص  يف  خ�صو�صي  اإىل  حتويله  �صيتم  الذي  العمومي  الهيكل  م�صتندات  تبقى 
اخلا�ص بالهيكل ل�صهولة الرجوع اإليها يف اأي وقت وعند ال�صرورة ول يتم نقلها اإىل 
ملف املركبة بعد التحويل نهائيا ول مانع من الرجوع اإىل ملف الهيكل عند ال�صرورة 

الق�صوى ولغاية التدقيق يف الوثائق والت�صخي�ص.

• ح�صور مالك املركبة �صخ�صيا اأو مفو�ص عنه مبوجب وكالة عدلية.	
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• قد 	 اأو جتاري  اإىل مركبة خ�صو�صي  املراد حتويلها  العمومية  املركبة  تكون  اأن  يجب 
يف  بها  املعمول  الإجراءات  ح�صب  عمومية  كمركبة  فل�صطني  دولة  اأرا�صي  يف  عملت 

الوزارة يف حينة )من تاريخ ت�صجيلها كمركبة عمومية يف دوائر الرخي�ص(. 

• تغيري لون املركبة واإزالة كافة املل�صقات والإ�صافات اخلا�صة بالهيكل العمومي.	

خطوات اإلجراء:

ولوحة . 1 واملحرك  ال�صا�صي  لأرقام  الالزم  الت�صخي�ص  باإجراء  املركبة  مالك  يقوم 
الفح�ص  حمطة  يف  املركبة  على  مثبتة  عالقة  ذات  اأخرى  اأرقام  واأية  التعريف 

الدينمومير.

يقوم مالك املركبة بت�صليم م�صتندات املركبة الثبوتية اإىل فاح�ص املركبات يف مديرية . 2
النقل واملوا�صالت. 

يقوم فاح�ص املركبات بفح�ص �صالمة املركبة من التزوير والق�ص العر�صي واجلزئي . 3
املركبة  هيكل  مع  التعريف  ولوحة  ال�صا�صي  رقم  حتمل  التي  اللوحة  ات�صال  وكيفية 

والتاأكد من طالء املركبة واإزالة كافة الإ�صافات اخلا�صة باملركبة العمومي.

يقوم فاح�ص املركبات بطلب ملف املركبة الورقي من موظف الأر�صيف.. 4

وكذلك . 5 املركبات  فاح�ص  قبل  من  امللف  يف  مثبت  هو  ملا  الت�صخي�ص  مطابقة  يتم 
التدقيق يف ملف املركبة الورقي ويتم تعبئة منوذج الت�صجيل الأويل وامل�صادقة عليه 

وعلى الت�صخي�ص وت�صلم املعاملة اإىل فاح�ص امل�صتندات ملتابعة عملية التحويل. 

تدقيق الأوراق الثبوتية للمركبة من قبل فاح�ص امل�صتندات و التحقق من عدم وجود . 6
لكل  خا�ص  متييز  )رقم  للمركبة  رقم  ب�صرف  يقوم  وثم  حجوزات  او  رهن  او  قيود 
مركبة يظهر الكرونيا ح�صب الت�صل�صل لكل حمافظة( رقم رخ�صة املركبة لحقا بعد 

التحويل.
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حتديث بيانات املركبة يف النظام املحو�صب من قبل فاح�ص امل�صتندات وفقا للبيانات . 7
املدونة يف منوذج الت�صجيل الأويل الذي مت امل�صادقة عليه من قبل فاح�ص املركبات.

يحتفظ فاح�ص امل�صتندات بكافة امل�صتندات اخلا�صة باملركبة يف ملف ورقي من اأجل . 8
الأر�صفة. 

خلف . 9 وختم  امل�صتندات،  فاح�ص  قبل  من  باملركبة  اخلا�صة  الرخ�صة  طباعة  يتم 
الرخ�صة بخامت دائرة الرخي�ص واإعداد كتاب ت�صريح طباعة لوحات التمييز. 

يقوم موظف البنك بتح�صيل الر�صوم وختم الرخ�صة بخامت البنك وت�صليم الرخ�صة . 10
اإىل �صاحبها.  

اإجناز . 11 اأجل  من  )الدينمومير(  الفني  الفح�ص  ملحطة  بالتوجه  املركبة  مالك  يقوم 
الفح�ص الفني للمركبة وختم الرخ�صة بخامت �صالحية ال�صري. 

يقوم مالك املركبة بتثبيت لوحات التمييز على املركبة.. 12
وتثبيت . 13 الرخ�صة  ر�صوم  وتخزين  الإيرادات  ت�صوية  بعمل  املديرية  حما�صب  يقوم 

تتطلب وجود  ل  داخلية  البنك )خطوة  املختوم من  الإي�صال  �صند  �صريانها مبوجب 
طالب اخلدمة(.

النماذج والسجالت:

رخ�صة املركبة. 	•
�صهادة فح�ص مركز املوا�صفات.	•
خمطط هند�صي للمقاعد.	•
منوذج الت�صجيل الأوىل	•

القوانين واألنظمة ذات العالقة:

قانون املرور رقم )5( ل�صنة 2000.	•
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مخطط سير العمليات:
• 	  MOT-VEH )16.1( خمطط �صري العمليات

حمطة الفح�ص )الدينمومير( من اأجل 
التوجه اإىل 

اإجراء الت�صخي�ص الالزم لأرقام ال�صا�صي واملحرك اأو 
اأية اأرقام اأخرى ذات عالق مثبته على املركبة

ا�صتالم الرخ�صة والتوجه للدينامومير 
خلتم الرخ�صة بختم �صالحية ال�صري

ا�صتالم م�صتندات 
املركبة الثبوتية

فح�ص املركبة ح�صب 
الإجراءات الفنية املعتمدة

تدقيق الأوراق الثبوتية للمركبة 
ومن ثم يقوم ب�صرف رقم 

حلا�صوب
للمركبة من ا

حتديث بيانات املركبة 
القيام بعملية 

حلا�صوب وفقا للبيانات املدونة 
على ا

يف منوذج الت�صجيل الأويل

حت�صيل الر�صوم وختمها بختم 
البنك وت�صليمها ل�صاحبها

تخزين ر�صوم الرخ�صة وتثبيت �صريانها 
مبوجب �صند الإي�صال املختوم من البنك

الحتفا�ص بكافة م�صتندات املركبة يف 
ملف ورقي يعطي نف�ص رقم الرخ�صة 

وير�صل لالأر�صيف

طباعة الرخ�صة وتدقيق 
بياناتها وختمها بختم  

دائرة الرخي�ص

تدقيق امل�صتندات ومن ثم تعبئة منوذج 
الت�صجيل الأويل للمركبة وامل�صادقة علية

الرخ�صة

الرخ�صة

حما�صب املديريةموظف البنكمالك املركبة  مديرية النقل واملوا�صالت
فاح�ص امل�صتندات

 مديرية النقل واملوا�صالت
فاح�ص املركبة

 M
O

T-VEH
جتاري)16.1( 

ىل خ�صو�صي اأو 
حتويل املركبات العمومي اإ
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17.5 فقدان لوحات التمييز او تلفها

   MOT-VEH-17 :رقم اإجراء العمل

الوثائق والمستندات المطلوبة:

• رخ�صة املركبة �صارية املفعول.	
• وثيقة اإثبات ال�صخ�صية ملالك املركبة اأو من ينوب عنه مبوجب وكاله عدليه.	
• ت�صريح م�صفوع بالق�صم.	
• بالغ �صرطة املرور.	

خطوات الإجراء:

يقوم مالك املركبة باإح�صار ت�صريح م�صفوع بالق�صم وكتاب عدم ممانعة من �صرطة . 1
املرور.

يقوم فاح�ص امل�صتندات با�صتالم الوثائق وتدقيقها للتاأكد من ما مينع اإ�صدار لوحات . 2
جديدة وو�صع مالحظة على ملف املركبة املحو�صب وطلب امللف الورقي.

يقوم املحا�صب باإعداد اإي�صال يدوي لدفع الر�صوم.. 3

يقوم موظف البنك بتح�صيل الر�صوم من مالك املركبة.. 4

يقوم مالك املركبة با�صتالم الإي�صال املدفوع.. 5

يقوم فاح�ص امل�صتندات باإ�صدار ت�صريح طباعة لوحات متييز جديدة.. 6

يقوم مالك املركبة بالتوجه اإىل حمطة الفح�ص لطباعة اللوحات وا�صتالمها.. 7

ويف حال مت ا�صدار لوحات بدل تالف يتم اتباع نف�ص خطوات الجراء املذكور اعاله با�صتثناء 
الت�صريح امل�صفوع بالق�صم وبالغ ال�صرطة وت�صليم اللوحات التالفة يف حمطة الفح�ص.

القوانين واألنظمة ذات العالقة:

• قانون املرور رقم )5( ل�صنة 2000.	
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خمطط �صري العمليات:
• 	 MOT-VEH )17.1( خمطط �صري العمليات

اإ�صدار ت�صريح طباعة لوحات 
متييز جديدة

هل هناك ما 
مينع

اإعداد اإي�صال يدوي لدفع الر�صوم

حت�صيل الر�صوم وختمه بختم 
البنك وت�صليمه ملالك املركبة

نعم

ل

موظف البنكمالك املركبة حما�صب املديرية  مديرية النقل واملوا�صالت
فاح�ص امل�صتندات

 M
O

T-VEH
فقدان لوحات التمييز )17.1( 

اإح�صار ت�صريح م�صفوع بالق�صم وكتاب 
ممانعة من �صرطة املرور

عدم 

ا�صتالم الوثائق وتدقيقها 
للتاأكد من ما مينع 

اإ�صدار لوحات جديدة

حمطة الفح�ص لطباعة 
التوجه اإىل 

اللوحات وا�صتالمها
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