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

ا�صتحداث وتطوير الدليل من 2010اإ�صدار 1
قبل فريق عمل 

كافة اإجراءات  
ترخي�ص ال�صائقني

متت مراجعته وتعديله من قبل 2013ا�صدار 2 
فريق عمل

التعديل النهائي من قبل اأ. وائل 2014ا�صدار 3 
مو�صى، اأ. �صهر حمدان

المراجعة الثانية واالعتماد

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

التاريخامل�صمى الوظيفيال�صم
ن�����ائ�����ب م�����دي�����ر ع��������ام ���ص��ل��ط��ة ابراهيم العرت

2013الرتخي�ص)املكلف(

2013مدير تراخي�ص بيت حلمحمزة احلرباوي

2013مدير تراخي�ص �صلفيتاياد زيادة

2013مدير تراخي�ص اخلليلنذير الربعي

2013مدير تراخي�ص جننياحمد جالمنة

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

2013مدير الفح�ص الفنيا�صرف جماهد

2013مدير دائرة تراخي�ص  عادل عبيد اهلل

المراجعة واالعتماد النهائي

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

التوقيعالتاريخامل�صمى الوظيفيال�صم
وائ���������ل م���و����ص���ى أ. 

دويكات
�صلطة  ع���ام  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
ال����رتخ����ي���������ص ل���������ص����وؤون 
ال�������ص���واق���ني وامل����درب����ني 
واملدراء املهنيني )املكلف( 

ومدير املعاهد والكليات 

2014

مدير دائرة المتحانات �صهر حمدانأ. 
واملناهج 

2014

االعتماد 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 
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المقدمة. 2

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

ال�صائقني.

لقد راعى هذا الدليل التمييز بني اخلدمة والإجراء، حيث ميكن ا�صتخدام اأو اتباع اإجراء 
حمدد من اأجل تقدمي اأكرث من خدمة من اخلدمات املتاحة لرتخي�ص ال�صائقني، حيث لي�ص 
بع�ص  تقدمي  فاإجناز  املقدمة،  اخلدمات  من  خدمة  لكل  اإجراء  هناك  يكون  اأن  بال�صرورة 
جمموع  يقدم  الدليل  هذا  فاإن  وعليه  اخلطوات،  نف�ص  اتباع  خالل  من  ميكن  اخلدمات 
الإجراءات التي ميكن اتباعها لتقدمي كافة اخلدمات املتعلقة برتخي�ص ال�صائقني، مع العلم 
اأن اخلدمات املقدمة مذكورة ب�صكل وا�صح �صمن كل اإجراء من الإجراءات املعرفة يف هذا 
الدليل، حيث تغطي الإجراءات امل�صمولة يف الدليل وعددها ت�صعة اإجراءات كافة اخلدمات 
املقدمة والتي يزيد عددها عن عدد الإجراءات. كما يراعي الدليل تعريف وحتديد ال�صروط 
واملتطلبات لكل خدمة من اخلدمات املقدمة لتمكني املوظفني املعنيني بتقدمي اخلدمات من 
اإجناز تقدمي اخلدمة بطريقة �صليمة وح�صب ال�صروط واملتطلبات التي حددها قانون املرور 
الفل�صطيني وتعديالته واللوائح التنفيذية اخلا�صة به وتعليمات العمل املختلفة ال�صادرة عن 

الوزارة اأو جمل�ص الوزراء اأو اأي من اجلهات الر�صمية ذات العالقة. 
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قائمة اإلجراءات . 3
اخلدمات املقدمة �صمن الإجراءرقم الإجراءا�صم الإجراء

جت��دي��د/ اإ���ص��دار 
رخ�صة ال�صياقة

MOT – DRV

 01

عن •• ال�صادرة  الرخ�ص  درجات  كافة  جتديد 
وزارة النقل واملوا�صالت

بعد •• اجلديدة  الرخ�ص  درجات  كافة  اإ�صدار 
اإجناز عملية تاأهيل ال�صائقني

احل�������ص���ول ع��ل��ى 
رخ�����ص��ة ���ص��ي��اق��ة 

جديدة

MOT–DRV

02 

احل�صول على رخ�صة �صياقة دراجة نارية ذات ••
)A2( 3حمرك بقوة لغاية 50 �صم

احل�صول على رخ�صة �صياقة دراجة نارية ذات ••
)A1( 3حمرك بقوة لغاية 500 �صم

احل�صول على رخ�صة �صياقة دراجة نارية ذات ••
)A( 3حمرك بقوة تزيد من 500 �صم

احل�صول على رخ�صة �صياقة تراكتور )1(••
••)B( احل�صول على رخ�صة �صياقة مركبة خ�صو�صي
••)C1( احل�صول على رخ�صة �صياقة �صحن خفيف

احل�������ص���ول ع��ل��ى 
رخ�����ص��ة ���ص��ي��اق��ة 
ل���ل���درج���ات ال��ت��ي 
بحاجة اىل دورات 

ا�صتكمالية

 MOT–DRV
03

••)C( احل�صول على رخ�صة �صياقة �صحن ثقيل
احل�صول على رخ�صة �صياقة �صاندة وم�صتندة، ••

)E( قاطرة ومقطورة، تريال
نقل •• مركبة  �صياقة  رخ�صة  على  احل�صول 

)D1( )عمومية )تاك�صي
عام •• نقل  حافلة  �صياقة  رخ�صة  على  احل�صول 

)D( )با�ص عمومي(

اإ�����ص����دار رخ�����ص��ة 
بدل فاقد/تالف

 MOT–DRV
04

اإ�صدار رخ�صة بدل فاقد••
اإ�صدار رخ�صة بدل تالف••

ت������غ������ي������ري ع����ل����ى 
ح���ال���ة ال��رخ�����ص��ة  
ل���ل���درج���ات ال��ت��ي 
اىل  لحت��������ت��������اج 
دورات ا�صتكمالية

 MOT – DRV
05

تغيري درجة الرخ�صة من درجة اإىل اخرى ) اإ�صافة ••
/ اإلغاء (

حالة  ع��ل��ى  تغيري 
)ا�صافة  الرخ�صة 
جتميد  /اإل���غ���اء/ 
للفئات  ت�صريح( 
ال��ت��ي حت��ت��اج اىل 
دورات ا�صتكمالية

 MOT – DRV
06

اإ�صافة ت�صريح تدريب �صائقني••
اإ�صافة ت�صريح اإدارة مهنية ملدر�صة تعليم �صياقة••
اإ�صافة ت�صريح مركبة جر وتخلي�ص.••
اإ�صافة ت�صريح قيادة مركبة اإطفاء.••
اإ�صافة ت�صريح قيادة مركبة اإ�صعاف.••
اإ�صافة ت�صريح نقل مواد خطرة.••

ا�صتبدال الرخ�صة 
الأردن��������ي��������ة م��ن 
ف���ئ���ة ال���رتاك���ت���ور 

واخل�صو�صي

 MOT – DRV
07

ا�صتبدال رخ�صة الرتاكتور الأردنية التي م�صى ••
على اإ�صدارها عام على الأقل

التي •• الأردنية  اخل�صو�صي  رخ�صة  ا�صتبدال 
م�صى على اإ�صدارها عام على الأقل

ا�صتبدال الرخ�صة 
كافة  من  الُعمانية 

فئات الرخ�ص 

 MOT – DRV
08

ا�صتبدال اي درجة رخ�صة �صادرة من �صلطنة ••
ُعمان م�صى على اإ�صدارها عام على القل.

رخ�صة  ا�ص���تبدال 
ال�ص���ياقة العربي���ة 
م���ن  والأجنبي���ة 

كافة الفئات

 MOT – DRV

09

)غري •• العربية  الرخ�ص  فئات  كافة  ا�صتبدال 
الأردنية والعمانية( والأجنبية ال�صارية اأو املنتهية 
املفعول والتي م�صى على اإ�صدارها عام على الأقل 

م�صى •• التي  الأردنية  الرتاكتور  رخ�صة  ا�صتبدال 
على اإ�صدارها اأكرث من 6 اأ�صهر واأقل من 12 �صهر

ا�صتبدال رخ�صة اخل�صو�صي الأردنية التي م�صى ••
على اإ�صدارها اأكرث 6 اأ�صهر واأقل من 12 �صهر
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احل�������ص���ول ع��ل��ى 
رخ�����ص��ة ���ص��ي��اق��ة 
ل��غ��ري احل��ا���ص��ل��ني 
ع���ل���ى اجل��ن�����ص��ي��ة 

الفل�صطينية

 MOT–DRV
10

احل�صول على رخ�صة �صياقة من فئة خ�صو�صي ••
فقط لغري احلا�صلني على اجلن�صية الفل�صطينية

إجراءات العمل . 4

1.4 طباعة رخصة السياقة )تجديد أو إصدار ألول مرة(

MOT-DRV-01 :رقم اإجراء العمل

الخدمات المشمولة ضمن هذا اإلجراء:

جتديد كافة درجات رخ�ص ال�صياقة ال�صادرة عن وزارة النقل واملوا�صالت الفل�صطينية••

اإ�صدار الرخ�ص اجلديدة بعد اإمتام عملية تاأهيل ال�صائقني للح�صول على رخ�صة ••
�صياقة فل�صطينية من كافة الفئات.

فح�ص طبي ملن بلغوا اخلم�صني من العمر يف حال جتديد رخ�ص ال�صياقة من درجة ••
ال�صحن الثقيل فاأعلى، وملن بلغوا اخلام�صة وال�صتون يف حال درجة الرخ�صة �صحن 
خفيف فما دون، ويتم يف هذه احلالت جتديد الرخ�صة ملدة ل تزيد عن �صنتني اأو 

مبوجب تو�صيات الفح�ص الطبي. 

الوثائق والشروط المطلوبة إلصدار رخصة سياقة ألول مرة:

بطاقة الهوية ال�صخ�صية.••

اأو جواز ال�صفر الفل�صطيني.••

 النماذج والسجالت:

نظام ترخي�ص ال�صائقني••
منوذج بدل فاقد.••

الوثائق والمستندات المطلوبة لتجديد رخصة السياقة :

الرخ�صة الأ�صلية اأو منوذج بدل الفاقد )يف حال كون الرخ�صة مفقودة يتم الإقرار ••
اأمام فاح�ص م�صتندات(.

بطاقة الهوية ال�صخ�صية اأو جواز ال�صفر. ••

فح�ص الدم ملن ل يوجد يف النظام ف�صيلة دمه.••

النماذج والسجالت:

منوذج بدل فاقد.••

نظام ترخي�ص ال�صائقني.••

خطوات اإلجراء:

جتديد/ . 1 لطلب  واملوا�صالت  النقل  مديرية  اإىل  بالتوجه  الرخ�صة  �صاحب  يقوم 
اإ�صدار رخ�صة �صياقة.

الرخ�صة . 2 ا�صتالم  بعد  امل�صتندات  فاح�ص  من  لل�صائقني  الثبوتية  امل�صتندات  تدقق 
الأ�صلية يف حال جتديد الرخ�صة اأو الوثائق الثبوتية يف حال اإ�صدار رخ�صة جديدة 
ال�صفر  جواز  ال�صخ�صية/  البطاقة  خالل  من  العالقة  �صاحب  هوية  يف  ويدقق 

الفل�صطيني.

للتاأكد من عدم . 3 امل�صتندات  الرخ�صة من قبل فاح�ص  بيانات  التدقيق على  يتم 
وجود ما مينع جتديدها/ اإ�صدارها. 

التقاط �صورة من خالل الكامريا املخ�ص�صة لذلك ل�صاحب الطلب اإن وجد.. 4
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MOT-DRV(1.4)








































طباعة الرخ�صة وتدقيق بياناتها مرة اأخرى من قبل فاح�ص امل�صتندات، ويطلب . 5
من �صاحب الرخ�صة التوجه اإىل البنك من اأجل دفع الر�صوم. 

  مراجعة الي�صالت واإدخالها يف النظام من خالل املحا�صب.. 6

يقوم موظف البنك بتح�صيل الر�صوم من �صاحب الطلب.. 7

يقوم �صاحب الطلب با�صتالم بطاقة الرخ�صة واملغادرة اإذ يعترب الإجراء منتهيا . 8
با�صتالم الرخ�صة.

�صند . 9 مبوجب  �صريانها  وتثبيت  الرخ�صة  ر�صوم  بتخزين  املديرية  حما�صب  يقوم 
الإي�صال البنكي )اإجراء داخلي ل يتطلب تواجد �صاحب الطلب(. 

القوانين واألنظمة ذات العالقة:

قانون املرور رقم )5( ل�صنة 2000.••
الالئحة التنفيذية للقانون.••
تعليمات العمل ال�صادرة عن الوزارة.••

مخطط سير العمليات:

•• MOT- DRV )1.4( خمطط �صري العمليات
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2.4 الحصول على رخصة سياقة جديدة  

MOT- DRV 02 :رقم اإجراء العمل

فئات الرخ�ص التي ينطبق عليها هذا الإجراء:
••)A2( 3رخ�صة �صياقة دراجة نارية  ذات حمرك بقوة لغاية 50 �صم
•• )A1( 3رخ�صة �صياقة دراجة نارية ذات حمرك بقوة لغاية 500 �صم
••)A( 3رخ�صة �صياقة دراجة نارية ذات حمرك بقوة تزيد عن 500 �صم

رخ�صة �صياقة تراكتور )1(••
••)B( رخ�صة �صياقة �صيارة خ�صو�صي
••)C1( رخ�صة �صياقة �صحن خفيف

الوثائق والمستندات المطلوبة:

فح�ص نظر/ فح�ص طبي من مديرية ال�صحة على النموذج املعتمد، مرفقا ب�صورة ••
�صخ�صية تظهر معامل وجه مقدم الطلب �صمن احلد املعقول.

�صورة عن الهوية ال�صخ�صية او جواز ال�صفر الفل�صطيني ملقدم الطلب.••
�صورة عن رخ�صة ال�صياقة �صارية املفعول التي بحوزة مقدم الطلب اإذا كان بحوزته ••

كانت  الرخ�صة(،  فقدان  حال  يف  فاقد  بدل  منوذج  )اأو  درجة  اأي  من  رخ�صة 
الرخ�صة املطلوبة من �صمن �صروط احل�صول على درجة رخ�صة �صابقة ملدة معينة 

ب�صرط اح�صار �صورة عن الرخ�صة �صارية املفعول.

شروط خاصة بكل فئة/درجة:

ال�صروط اخلا�صةالفئة/الدرجة
دراجة نارية ذات حمرك بقوة لغاية 

)A2( 350 �صم

اأمت املتقدم �صن ال�صاد�صة ع�صر••

موافقة خطية من ويل الأمر لغاية �صن 17 �صنة••
دراجة نارية ذات حمرك بقوة لغاية 

)A1( 3 500 �صم

اأمت �صن ال�صابعة ع�صرة )يعتمد الفح�ص النظري ••
اأرب��ع  عليه  مي�ص  مل  اإذا  فئة  اأي  م��ن  ل��ل��دراج��ة 

�صنوات(. 
دراجة نارية ذات حمرك بقوة تزيد 

)A( 3عن 500 �صم
نارية  ذات حمرك •• دراجة  على رخ�صة  حا�صل 

بقوة لغاية 500 �صم3  وم�صى على اإ�صدارها �صنة 
على الأقل )يعتمد الفح�ص النظري للدراجة من 
اأي فئة اإذا مل مي�ص عليه اأربع �صنوات وعمره 21 �صنة(.

اأمت �صن ال�صاد�صة ع�صر.••تراكتور )1(

�صهادة اجتياز دورة متخ�ص�صة للح�صول على ••
رخ�صة �صياقة تراكتور.

موافقة خطية من ويل الأمر لغاية �صن 17 �صنة.••
)B( اأمت �صن ال�صابعة ع�صر، ول ت�صدر الرخ�صة اإل ••خ�صو�صي

الفح�ص  �صنة )يعتمد   17.5 �صن  يتم   اأن  بعد 
مل  اإذا  للخ�صو�صي  النارية  للدراجة  النظري 

مي�ص عليه اأربع �صنوات(.
)C1( اأمت �صن 17.5 �صنة، ول ت�صدر الرخ�صة اإل بعد ••�صحن خفيف

اأن يتم �صن الثامنة ع�صر.
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النماذج والسجالت:

منوذج طلب احل�صول على رخ�صة �صياقة.••
نظام ترخي�ص ال�صائقني. ••

خطوات اإلجراء:

يقوم �صاحب الطلب بتعبئة طلب احل�صول على رخ�صة قيادة مركبة. . 1

يقوم �صاحب الطلب باإجراء الفحو�صات الطبية الالزمة يف مديرية ال�صحة.. 2

يقوم �صاحب الطلب بدفع الر�صوم يف البنك املعتمد من الوزارة.. 3

تقوم دائرة الفاح�صني با�صتالم الطلب املكتمل وحتديد موعد الفح�ص النظري.. 4

تقوم دائرة الفاح�صني بعقد الفح�ص النظري ح�صب املوعد املحدد، )ويتم الفح�ص . 5
من خالل الكمبيوتر، اإل يف حالة اأن مقدم الطلب ل يجيد القراءة فيتم عقد امتحان 

الكرتوين �صفهي ملقدم الطلب مب�صاعدة الفاح�ص(.

الفح�ص من . 6 نتيجة  با�صتالم  الطلب  يقوم �صاحب  ناجح  الفح�ص  نتيجة  اإذا كانت 
احلا�صوب مبا�صرة فور النتهاء من الفح�ص واإذا كانت النتيجة را�صب يقوم �صاحب 

الطلب بالتقدم بطلب جديد ودفع الر�صوم.

يف حال اجتياز الفح�ص النظري، يقوم �صاحب الطلب بالتعاقد مع مدر�صة تدريب . 7
�صياقة لإجناز عملية التاأهيل والتدريب.

تقوم دائرة الفاح�صني بتحديد موعد للفح�ص العملي بعد اإنهاء التدريب الالزم.. 8

تقوم دائرة الفاح�صني باإخ�صاع مقدم الطلب للفح�ص العملي.. 9

نتيجة . 10 باإدخال  الرتاخي�ص  دائرة  تقوم  ناجح  العملي  الفح�ص  نتيجة  كانت  اإذا 
الفح�ص العملي على النظام واإعطاء رقم للرخ�صة واإعداد امللف الورقي.

يقوم موظف الأر�صيف باأر�صفة امللف.. 11

 اإذا كانت نتيجة الفح�ص العملي را�صب وعند وجود اعرتا�ص �صاحب الطلب على . 12
من  الر�صمية  العطل  حت�صب  �صاعة)ل   24 خالل  بالعرتا�ص  التقدم  يتم  النتيجة 
املدة( من خالل املدير املهني للمدر�صة حيث يتم ت�صكيل جلنة لفح�ص الطالب مرة 
اأخرى خالل 48 �صاعة ل حت�صب العطل الر�صمية من املدة من قبل دائرة الفاح�صني 
الفاح�صني  دائرة  تقوم  الطلب  �صاحب  قبل  من  اعرتا�ص  وجود  عدم  حالة  ويف 
بتحديد موعد للفح�ص العملي بعد انق�صاء املدة الزمنية واإجناز التدريب الإ�صايف 

الالزم ودفع الر�صوم امل�صتحقة.

وتثبيت . 13 بنجاح  العملي  الفح�ص  اجتياز  حلني   )9،8( ال�صابقة  اخلطوات  اإعادة   
البيانات يف نظام ترخي�ص ال�صائقني ودفع الر�صوم امل�صتحقة عن كل فح�ص.

القوانين واألنظمة ذات العالقة:

قانون املرور رقم )5( ل�صنة 2000.••
الالئحة التنفيذية للقانون.••
تعليمات العمل ال�صادرة عن الوزارة.••
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مخطط سير العمليات:

•• MOT- DRV )2.4( خمطط �صري العمليات
3.4  الحصول على رخصة سياقة للدرجات التي بحاجة الى دورات 

استكمالية

MOT- DRV 03 :رقم اإجراء العمل

درجات الرخ�ص التي ينطبق عليها هذا الإجراء:
••)C( رخ�صة �صياقة �صحن ثقيل
••)E( رخ�صة �صياقة �صاندة وم�صتندة، قاطرة ومقطورة، تريال
••)D1( )رخ�صة �صياقة مركبة نقل عمومية )تاك�صي
••)D( )رخ�صة �صياقة حافلة نقل عام )با�ص عمومي

الوثائق والمستندات المطلوبة:

فح�ص طبي من مديرية ال�صحة على النموذج املعتمد، مرفقا ب�صورتني �صخ�صيتني ••
تظهران معامل وجه مقدم الطلب �صمن احلد املعقول.

�صورة عن الهوية ال�صخ�صية او جواز ال�صفر الفل�صطيني ملقدم الطلب.••
�صورة عن رخ�صة ال�صياقة �صارية املفعول التي بحوزة مقدم الطلب )اأو منوذج بدل ••

فاقد يف حال فقدان الرخ�صة( 
�صهادة الدورة املطلوبة ح�صب نوع الرخ�صة.••
�صهادة حت�صيل درا�صي ح�صب نوع الرخ�صة �صادرة عن املدر�صة وم�صدقة من وزارة ••

ح�صب  الفل�صطينية  الالجئني  وت�صغيل  غوث  وكالة  اأو  الفل�صطينية  والتعليم  الرتبية 
التح�صيل  �صهادة  كانت  حال  يف  اما  ال�صهادة،  عنها  �صدرت  التي  املدر�صة  تبعية 
او  الفل�صطينية  ال�صفارة  من  ال�صهادة  ت�صديق  فيتم  خارجي  بلد  اي  من  الدرا�صي 
ال�صهادة وت�صديقها من وزارة اخلارجية والرتبية  البلد ال�صادرة منها  املمثلية يف 

والتعليم والتعليم العايل.
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شروط خاصة بكل فئة/درجة:

ال�صروط اخلا�صةالفئة/الدرجة
)C( رخ�صة ••رخ�صة �صياقة �صحن ثقيل على  حائزا  الطلب  مقدم  يكون  اأن  يجب 

�صياقة من درجة �صحن خفيف ملدة ل تقل عن عام.

يجب اأن ل يقل عمر مقدم الطلب عن 19 �صنة.••

الدرا�صي عن اخلام�ص البتدائي •• اأن ل يقل موؤهله 
)ناجح او را�صب(

املعتمدة •• ثقيل من اجلهة  �صحن  دورة  بنجاح  اأنهى 
من الوزارة.

رخ�صة �صياقة �صاندة وم�صتندة، 
)E( قاطرة ومقطورة، تريال

رخ�صة •• على  حائزا  الطلب  مقدم  يكون  اأن  يجب 
�صياقة من درجة �صحن ثقيل ملدة ل تقل عن عام.

يجب اأن ل يقل عمر مقدم الطلب عن 20 �صنة.••

يتم اعتماد التح�صيل العلمي و�صهادة دورة ال�صحن ••
الثقيل لهذه الفئة 

)والفح�ص النظري اإذا مل مي�ص عليه اأربع �صنوات(.••
���ص��ي��اق��ة م��رك��ب��ة نقل  رخ�����ص��ة 

)D1(  )عمومية )تاك�صي
رخ�صة •• على  حائزا  الطلب  مقدم  يكون  اأن  يجب 

او رخ�صة �صحن خفيف  ملدة ل  �صياقة خ�صو�صي 
تقل عن عامني عند تقدمي الطلب.

اأنهى على الأقل ثماين �صنوات درا�صية بنجاح.••

يجب اأن ل يقل عمر مقدم الطلب عن 21 �صنة.••

اأنهى بنجاح دورة عمومي من اجلهة املعتمدة من الوزارة.••

ح�صن �صري و�صلوك من اجلهات املخت�صة.••

عام  نقل  حافلة  �صياقة  رخ�صة 
)D( )با�ص عمومي(

رخ�صة •• على  حائزا  الطلب  مقدم  يكون  اأن  يجب 
�صياقة �صحن خفيف على القل ملدة ل تقل عن عامني 

عند تقدمي الطلب.
اأنهى على الأقل ثماين �صنوات درا�صية بنجاح.••
يجب اأن ل يقل عمر مقدم الطلب عن 21 �صنة.••
اأنهى بنجاح دورة عمومي من اجلهة املعتمدة من ••

على  حا�صاًل  الطلب  مقدم  اأن  حال  )يف  الوزارة، 
العلمي  التح�صيل  اعتماد  يتم  تاك�صي،  رخ�صة 
)ثامن ناجح( و�صهادة دورة عمومي لهذه الدرجة 
وكذلك الفح�ص النظري للتك�صي العمومي اإذا مل 

مي�ص عليه اأربع �صنوات(.
ح�صن �صري و�صلوك من اجلهات املخت�صة.••

النماذج والسجالت:
منوذج طلب احل�صول على رخ�صة �صياقة.••
نظام ترخي�ص ال�صائقني. ••

خطوات اإلجراء:

يقوم �صاحب الطلب بتعبئة طلب احل�صول على رخ�صة قيادة مركبة. . 1
يقوم �صاحب الطلب باإجراء الفحو�صات الطبية الالزمة يف مديرية ال�صحة.. 2
تقوم دائرة الرتاخي�ص با�صتالم الطلب والتاأكد من ال�صروط التي ي�صمح بها القانون . 3

للح�صول على رخ�صة بدرجة اأعلى.
الوزارة كل . 4 الذي تقرره �صلطة الرتخي�ص يف  القدرات )امل�صتوى(  التقدم لمتحان 

ح�صب درجة رخ�صته قبل حتويل املتقدم اىل الدورة.
تقوم دائرة الرتاخي�ص بتحويل �صاحب الطلب الذي اجتاز امتحان القدرات بنجاح اإىل الدورة . 5

املنا�صبة ح�صب الطلب املقدم، ويف حال عدم جناح الطالب املتقدم يتم اعادة المتحان.
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يقوم �صاحب الطلب باإجناز احل�صول على الدورة/ال�صهادة املنا�صبة ح�صب �صروط . 6
الرخ�صة املطلوبة.

التقدم لالمتحان القدرات )ال�صامل( الذي تقرره �صلطة الرتخي�ص يف الوزارة كل . 7
ح�صب درجة رخ�صته.

امتحان . 8 اجتاز  ملن  النظري  الفح�ص  موعد  بتحديد  الفاح�صني  دائرة  تقوم 
القدرات)ال�صامل( بنجاح 

اعادة . 9 يتم  )ال�صامل(  القدرات  لالمتحان  املتقدم  الطالب  جناح  عدم  حال  يف 
المتحان من قبل �صلطة الرتخي�ص. 

يقوم �صاحب الطلب بدفع الر�صوم يف البنك املعتمد من الوزارة.. 10
تقوم دائرة الفاح�صني بعقد الفح�ص النظري ح�صب املوعد.. 11
اذا كانت نتيجة الفح�ص ناجح يقوم �صاحب الطلب با�صتالم نتيجة الفح�ص من احلا�صوب . 12

واإذا كانت النتيجة را�صب يقوم �صاحب الطلب بالتقدم من جديد ودفع الر�صوم.
يقوم �صاحب الطلب بالتعاقد مع مدر�صة تدريب �صياقة.. 13
تقوم دائرة الفاح�صني بتحديد موعد للفح�ص العملي بعد اإنهاء التدريب الالزم.. 14
تقوم دائرة الفاح�صني باإخ�صاع الطالب للفح�ص العملي.. 15
نتيجة . 16 باإدخال  الرتاخي�ص  دائرة  تقوم  ناجح  العملي  الفح�ص  نتيجة  كانت  اذا 

الفح�ص العملي وحتديث بيانات الرخ�صة.
طلب امللف الورقي من الأر�صيف واإ�صافة امل�صتندات اجلديدة.. 17
اإعادة اخلطوات من 14 اإىل 15 يف حال ر�صوب الطالب يف الفح�ص العملي.. 18

مخطط سير العمليات:

•• MOT- DRV )3.4( خمطط �صري العمليات

على . 19 الطلب  اعرتا�ص �صاحب  وجود  وعند  را�صب  العملي  الفح�ص  نتيجة  كانت  اإذا 
النتيجة يتم التقدم بالعرتا�ص خالل 24 �صاعة ول ي�صمل العطل حيث يتم ت�صكيل 

جلنة لفح�ص الطالب مرة اأخرى خالل 48 �صاعة ول ي�صمل العطل الر�صمية.
القوانين واألنظمة ذات العالقة:

تعليمات العمل ال�صادرة عن الوزارة.••الالئحة التنفيذية للقانون.••قانون املرور رقم )5( ل�صنة 2000.••
من  الإجراء  هذا  املذكورة يف  الرخ�ص  درجات  من  درجة  يف حال طلب جتميد  مالحظة: 
جهة  من  اأو  الأ�صول  ح�صب  موقع  منه  ر�صمي  بطلب  ذلك  فيتم  �صخ�صيًا،  العالقة  �صاحب 

ر�صمية معتمدة ح�صب �صبب التجميد.
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4.4 إصدار رخصة بدل فاقد/ تالف 

MOT- DRV 04 :رقم اإجراء العمل

الخدمات التي ينطبق عليها هذا اإلجراء:

اإ�صدار رخ�صة بدل فاقد••
اإ�صدار رخ�صة بدل تالف••

الوثائق والمستندات المطلوبة:

�صورة عن الهوية ال�صخ�صية او جواز ال�صفر الفل�صطيني ملقدم الطلب.••
الرخ�صة التالفة )يف حال الرخ�صة التالفة فقط(.••
اإقرار بدل فاقد للرخ�صة )منوذج حمدد متوفر لدى دوائر الرتاخي�ص(••

النماذج والسجالت:

منوذج بدل فاقد )للرخ�ص املفقودة فقط(.••
نظام ترخي�ص ال�صائقني. ••

خطوات اإلجراء:

يقوم �صاحب الطلب بتقدمي ا�صتدعاء للح�صول على رخ�صة �صياقة بدل فاقد/تالف.. 1

يقوم فاح�ص امل�صتندات با�صتالم الطلب والتدقيق/ جواز ال�صفر الفل�صطيني �صاحب . 2
العالقة.

من . 3 الرخ�صة  بيانات  على  حا�صوبيا  بالتدقيق  ذلك  بعد  امل�صتندات  فاح�ص  يقوم 
خالل رقمها للتاأكد من عدم وجود ما مينع اإ�صدار رخ�صة بدل فاقد/ تالف.

عندما يتاأكد فاح�ص امل�صتندات باأن الرخ�صة مفقودة يقوم بتزويد املواطن بنموذج . 4
بدل فاقد حيث يتم الإقرار بفقدان الرخ�صة، اأما اإذا كانت الرخ�صة تالفة فيقوم 

با�صتالم الرخ�صة التالفة  اأو ما تبقى منها وو�صعها يف امللف الورقي.

لذلك . 5 املخ�ص�صة  الكامريا  خالل  من  �صورة  بالتقاط  امل�صتندات  فاح�ص  يقوم 
ل�صاحب الطلب اإذا اقت�صت احلاجة.

طباعة الرخ�صة وتدقيق بياناتها مرة اأخرى من قبل فاح�ص امل�صتندات والتاأكد من . 6
ان الرخ�صة �صارية املفعول ويف حال وجدت الرخ�صة منتهية يتم اللتزام ب�صروط 
التجديد يف اجراء )2(، ويطلب من �صاحب الرخ�صة التوجه اإىل البنك من اجل 

دفع الر�صوم. 

يقوم موظف البنك بتح�صيل الر�صوم من �صاحب الطلب.. 7

يقوم �صاحب الطلب با�صتالم الرخ�صة اجلديدة.. 8

�صند . 9 مبوجب  �صريانها  وتثبيت  الرخ�صة  ر�صوم  بتخزين  املديرية  حما�صب  يقوم 
الإي�صال البنكي )اإجراء داخلي ل يتطلب تواجد مقدم الطلب(.

القوانين واألنظمة ذات العالقة:

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

••MOT- DRV  )4.4( خمطط �صري العمليات
5.4  تغيير على حالة الرخصة للدرجات التي التحتاج الى دورات     

استكمالية

MOT- DRV 05 :رقم اإجراء العمل

الخدمات التي ينطبق عليها هذا اإلجراء:

تغيري حالة الرخ�صة ) اإ�صافة/ اإلغاء/ جتميد ( من درجة/ فئة اإىل اأخرى.••

الوثائق والمستندات المطلوبة:

الرخ�صة الأ�صلية �صارية املفعول )اأو منوذج بدل فاقد يف حال فقدان الرخ�صة(.••
�صورة عن الهوية ال�صخ�صية او جواز ال�صفر الفل�صطيني ملقدم الطلب.••
)معاملة •• الرخ�صة  فئة  ح�صب  املخت�صة  اجلهة  عن  �صادرة  التغيري  اإثبات  �صهادة 

التغيري(.

النماذج والسجالت:

منوذج طلب احل�صول على رخ�صة �صياقة.••
نظام ترخي�ص ال�صائقني. ••

خطوات اإلجراء:

الطلب من فاح�ص امل�صتندات اإجراء تغيري على حالة الرخ�صة.. 1

يقوم فاح�ص امل�صتندات با�صتالم الطلب والوثائق الثبوتية للتغيري.. 2

اإذا كانت قابلة للتغيري يقوم فاح�ص امل�صتندات باإ�صافة التغيري على ملف الطالب . 3
يف النظام.
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يقوم فاح�ص امل�صتندات بطلب امللف الورقي من الأر�صيف.. 4

يقوم فاح�ص امل�صتندات بطباعة الرخ�صة.. 5

يقوم موظف البنك بتح�صيل الر�صوم وختم الرخ�صة. . 6

الإي�صال . 7 �صند  مبوجب  �صريانها  وتثبيت  الرخ�صة  ر�صوم  بتخزين  املحا�صب  يقوم 
البنكي )اإجراء داخلي ل يتطلب تواجد �صاحب الطلب(.

القوانين واألنظمة ذات العالقة:

قانون املرور رقم )5( ل�صنة 2000.••
الالئحة التنفيذية للقانون.••
تعليمات العمل ال�صادرة عن الوزارة.••

مخطط سير العمليات:

••MOT- DRV  )5.4( خمطط �صري العمليات
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6.4  تغيير على حالة الرخصة )اضافة / إلغاء / تجميد تصريح للفئات 

التي تحتاج الى   دورات استكمالية(

MOT- DRV 06 :رقم اإجراء العمل

الخدمات التي ينطبق عليها هذا اإلجراء:

اإ�صافة / اإلغاء / جتميد / ت�صريح تدريب �صائقني.••
اإ�صافة / اإلغاء / جتميد / ت�صريح اإدارة مهنية ملدر�صة تعليم �صياقة.••
اإ�صافة / اإلغاء / جتميد / ت�صريح قيادة مركبة اإطفاء.••
اإ�صافة / اإلغاء / جتميد /  ت�صريح قيادة مركبة اإ�صعاف.••
اإ�صافة / اإلغاء / جتميد /  ت�صريح نقل مواد خطرة.••
اإ اإ�صافة / اإلغاء / جتميد /  ت�صريح مركبة جر وتخلي�ص. ••
تكبري درجة املدرب اأو املدير املهني من درجة اإىل اأعلى.••

الوثائق والمستندات المطلوبة:

الرخ�صة الأ�صلية �صارية املفعول )اأو منوذج بدل فاقد يف حال فقدان الرخ�صة(.••
�صورة عن الهوية ال�صخ�صية او جواز ال�صفر الفل�صطيني ملقدم الطلب.••
�صهادة اإثبات التغيري �صادرة عن اجلهة املخت�صة ح�صب فئة الرخ�صة )املعاملة(.••

الشروط الخاصة لكل حالة:

ال�صروط املطلوبةحالة التغيري

ان يكون فل�صطيني اجلن�صية.••اإ�صافة ت�صريح معلم �صياقة.

رخ�صة •• على  حائزا  الطلب  مقدم  يكون  اأن  يجب 
�صياقة لنف�ص فئة التدريب املطلوبة ملدة ل تقل عن 3 

�صنوات عند تقدمي الطلب.

اأنهى على الأقل الثانوية العامة  بنجاح او ما يعادلها.••

يجب اأن ل يقل عمر مقدم الطلب عن 21 �صنة.••

املعتمدة •• اجلهة  من  �صياقة  معلم  دورة  بنجاح  اأنهى 
لدى الوزارة.

ح�صن �صري و�صلوك من اجلهات املخت�صة.••

فح�ص طبي من املوؤ�ص�صة الطبية ملنع حوادث الطرق.••

مدار�ص •• ق�صم  من  خطية  موافقة  على  احل�صول 
ال�صياقة ل�صافة / تكبري الت�صريح.

يكون ذلك  الت�صريح  اإلغاء  مالحظة: يف حال مت طلب 
الوزارة  يف  املعتمدة  اجلهة  من  موثق  ر�صمي  بكتاب 

باخل�صو�ص. وينطبق عليه اإجراء رقم )5(.

�صاحب  قبل  من  الت�صريح  جتميد  طلب  حال  يف  اأما 
موقع  منه  ر�صمي  بطلب  ذلك  فيتم  �صخ�صيًا  العالقة 

ح�صب الأ�صول. وينطبق عليه اإجراء رقم )5(.
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مهنية  اإدارة  ت�صريح  اإ�صافة 
ملدر�صة تعليم �صياقة.

ان يكون فل�صطيني اجلن�صية.••
يجب اأن يكون مقدم الطلب حائزا على ت�صريح معلم ••

تقل  ل  ملدة  املطلوبة  املهنية  الدارة  فئة  لنف�ص  �صياقة 
عن 3 �صنوات عند تقدمي الطلب.

اأنهى على الأقل الثانوية عامة  بنجاح او ما يعادلها.••
ح�صن �صري و�صلوك من اجلهات املخت�صة.••
فح�ص طبي من املوؤ�ص�صة الطبية ملنع حوادث الطرق••
من •• �صياقة  تعليم  ملدر�صة  مهنية  اإدارة  دورة  �صهادة 

اجلهة املعتمدة لدى الوزارة.
احل�صول على موافقة خطية من ق�صم مدار�ص ال�صياقة ••

ل�صافة / تكبري الت�صريح. 
ذلك  يكون  الت�صريح  اإلغاء  طلب  مت  حال  يف  مالحظة: 
الوزارة  يف  املعتمدة  اجلهة  من  موثق  ر�صمي  بكتاب 

باخل�صو�ص. وينطبق عليه اإجراء رقم )5(
�صاحب  قبل  من  الت�صريح  جتميد  طلب  حال  يف  اأما 
العالقة �صخ�صيًا فيتم ذلك بطلب ر�صمي منه موقع ح�صب 

الأ�صول. وينطبق عليه اإجراء رقم )5(

مركبة  قيادة  ت�صريح  اإ�صافة 
اإطفاء.

ان يكون فل�صطيني اجلن�صية.••
�صياقة. •• رخ�صة  على  حائزا  الطلب  مقدم  يكون  اأن  يجب 

خ�صو�صي فما فوق  ملدة ل تقل عن 2 �صنة عند تقدمي الطلب.
اأنهى  ع�صر �صنوات درا�صية  بنجاح.••
يجب اأن ل يقل عمر مقدم الطلب عن 21 �صنة.••
ح�صن �صري و�صلوك من اجلهات املخت�صة.••
فح�ص طبي من املوؤ�ص�صة الطبية ملنع حوادث الطرق.••

�صهادة دورة من الدفاع املدين الفل�صطيني.••
كتاب موافقة من قبل الدفاع املدين با�صافة الت�صريح ••

معتمدا ح�صب ال�صول.

اإ�صافة ت�صريح قيادة مركبة 
اإ�صعاف

ان يكون فل�صطيني اجلن�صية.••
رخ�صة •• على  حائزا  الطلب  مقدم  يكون  اأن  يجب 

�صنة   2 عن  تقل  ل  ملدة  فوق   فما  خ�صو�صي  �صياقة 
عند تقدمي الطلب.

اأنهى  ع�صر �صنوات درا�صية  بنجاح.••
يجب اأن ل يقل عمر مقدم الطلب عن 21 �صنة.••
ح�صن �صري و�صلوك من اجلهات املخت�صة.••
فح�ص طبي من املوؤ�ص�صة الطبية ملنع حوادث الطرق••
�صهادة دورة قيادة مركبة اإ�صعاف من اجلهة املعتمدة ••

لدى الوزارة. 

مركبة  قيادة  ت�صريح  اإ�صافة 
جر وتخلي�ص

ان يكون فل�صطيني اجلن�صية.••
يجب اأن يكون مقدم الطلب حائزا على رخ�صة �صياقة ••

اأعلى ملدة ل تقل عن عامني عند تقدمي  اأو  خ�صو�صي 
الطلب.

اأنهى على الأقل ع�صر �صنوات درا�صية بنجاح.••
يجب اأن ل يقل عمر مقدم الطلب عن 21 �صنة.••
اجلر •• مركبات  �صائقي  تاأهيل  دورة  بنجاح  اأنهى 

والتخلي�ص من اجلهة املعتمدة لدى الوزارة.
ح�صن �صري و�صلوك من اجلهات املخت�صة.••
فح�ص طبي من املوؤ�ص�صة الطبية ملنع حوادث الطرق••
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اإ���ص��اف��ة ت�����ص��ري��ح ن��ق��ل م���واد 
خطرة

ان يكون فل�صطيني اجلن�صية.••

�صياقة •• رخ�صة  على  حائزا  الطلب  مقدم  يكون  اأن  يجب 
خ�صو�صي فما فوق  ملدة ل تقل عن 2 �صنة عند تقدمي الطلب.

اأن ل يقل عمر املتقدم عن )21( عامًا••

اخلطرة •• املواد  نقل  يف  متخ�ص�صة  دورة  بنجاح  اأنهى 
من اجلهة املعتمدة لدى الوزارة.

ح�صن �صري و�صلوك من اجلهات املخت�صة••

فح�ص طبي من املوؤ�ص�صة الطبية ملنع حوادث الطرق••

ت��ك��ب��ري ت�����ص��ري��ح امل����درب اأو 
اإىل  درج��ة  من  املهني  املدير 

اأعلى

مدار�ص •• ق�صم  من  خطية  موافقة  على  احل�صول 
ال�صياقة ل�صافة / تكبري الت�صريح. 

النماذج والسجالت:

منوذج موافقة ق�صم مراقبة مدار�ص تعليم ال�صياقة لإ�صافة فئة الت�صريح املطلوب ••
باخل�صو�ص.

نظام ترخي�ص ال�صائقني. ••

خطوات اإلجراء:

يقوم �صاحب الطلب بتعبئة طلب احل�صول على رخ�صة قيادة مركبة. . 1

يقوم �صاحب الطلب باإجراء الفحو�صات الطبية الالزمة يف مديرية ال�صحة.. 2

تقوم دائرة الرتاخي�ص با�صتالم الطلب والتاأكد من ال�صروط التي ي�صمح بها القانون . 3
للح�صول على الت�صريح املطلوب.

الوزارة كل . 4 التقدم لمتحان القدرات )امل�صتوى( الذي تقرره �صلطة الرتخي�ص يف 
الدورة  املتقدم اىل  ا�صافته قبل حتويل  املطلوب  الت�صريح  ح�صب درجة رخ�صته/ 

للفئات التي يطلب منها ذلك.

تقوم دائرة الرتاخي�ص بتحويل �صاحب الطلب الذي اجتاز امتحان القدرات بنجاح . 5
اإىل الدورة املنا�صبة ح�صب الطلب املقدم، ويف حال عدم جناح الطالب املتقدم يتم 

اعادة المتحان.

يقوم �صاحب الطلب باإجناز احل�صول على الدورة/ ال�صهادة املنا�صبة ح�صب �صروط . 6
الرخ�صة املطلوبة/ او الت�صريح املطلوب.

الوزارة كل . 7 �صلطة الرتخي�ص يف  تقرره  الذي  القدرات )ال�صامل(  التقدم لمتحان 
ح�صب درجة رخ�صته/ او الت�صريح للفئات التي يطلب منها الإمتحان ال�صامل.

اعادة . 8 يتم  )ال�صامل(  القدرات  لالمتحان  املتقدم  الطالب  جناح  عدم  حال  ويف   
المتحان من قبل �صلطة الرتخي�ص.

يقوم �صاحب الطلب بدفع الر�صوم يف البنك املعتمد من الوزارة.. 9

الإمتحان النظري بعد الإمتحان ال�صامل. 
تقوم دائرة الفاح�صني بتحديد موعد الفح�ص النظري ملن اجتاز امتحان القدرات)ال�صامل( . 10

بنجاح للفئات التي يطلب منها الإمتحان النظري بعد الإمتحان ال�صامل.
تقوم دائرة الفاح�صني بعقد الفح�ص النظري ح�صب املوعد.. 11

الفح�ص من . 12 نتيجة  با�صتالم  الطلب  يقوم �صاحب  ناجح  الفح�ص  نتيجة  كانت  اذا 
احلا�صوب واإذا كانت النتيجة را�صب يقوم �صاحب الطلب بالتقدم من جديد ودفع 

الر�صوم.

يقوم �صاحب الطلب بالتعاقد مع مدر�صة تدريب �صياقة.. 13

تقوم دائرة الفاح�صني بتحديد موعد للفح�ص العملي بعد اإنهاء التدريب الالزم.. 14

تقوم دائرة الفاح�صني باإخ�صاع الطالب للفح�ص العملي.. 15
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نتيجة . 16 باإدخال  الرتاخي�ص  دائرة  تقوم  ناجح  العملي  الفح�ص  نتيجة  كانت  اذا 
الفح�ص العملي وحتديث بيانات الرخ�صة.

طلب امللف الورقي من الأر�صيف واإ�صافة امل�صتندات اجلديدة.. 17
يقوم فاح�ص امل�صتندات بطباعة الرخ�صة.. 18
يقوم موظف البنك بتح�صيل الر�صوم وختم الرخ�صة. . 19
الإي�صال . 20 �صند  مبوجب  �صريانها  وتثبيت  الرخ�صة  ر�صوم  بتخزين  املحا�صب  يقوم 

البنكي )اإجراء داخلي ل يتطلب تواجد �صاحب الطلب(.
اإعادة اخلطوات من 14 - 15 يف حال ر�صوب الطالب يف الفح�ص العملي.. 21

مخطط سير العمليات:

••MOT- DRV  )6.4( خمطط �صري العمليات

العملي را�صب وعند وجود اعرتا�ص �صاحب الطلب على . 22 اإذا كانت نتيجة الفح�ص 
النتيجة يتم التقدم بالعرتا�ص خالل 24 �صاعة ول ي�صمل العطل حيث يتم ت�صكيل 

جلنة لفح�ص الطالب مرة اأخرى خالل 48 �صاعة ول ي�صمل العطل الر�صمية.
مالحظة : يف حال تكبري ت�صريح املدرب اأو املدير املهني ينطبق عليه اخلطوات من ) 11 - 19(

القوانين واألنظمة ذات العالقة:
قانون املرور رقم )5( ل�صنة 2000.••
الالئحة التنفيذية للقانون.••
تعليمات العمل ال�صادرة عن الوزارة.••
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7.4  استبدال الرخصة األردنية من فئة التراكتور والخصوصي 

MOT- DRV 07 :رقم اإجراء العمل

الخدمات التي ينطبق عليها هذا اإلجراء:

ا�صتبدال رخ�صة الرتاكتور الأردنية التي م�صى على اإ�صدارها عام على الأقل و�صارية املفعول.••
الأقل •• على  عام  اإ�صدارها  على  م�صى  التي  الأردنية  اخل�صو�صي  رخ�صة  ا�صتبدال 

و�صارية املفعول.

الوثائق والمستندات المطلوبة:

فح�ص نظر من مديرية ال�صحة على النموذج املعتمد، مرفقا ب�صورتني �صخ�صيتني.••
. �صورة عن الهوية ال�صخ�صية او جواز ال�صفر الفل�صطيني ملقدم الطلب.••
الرخ�صة الأردنية الأ�صلية )يتم ت�صوير الرخ�صة وامل�صادقة عليها “�صوهد الأ�صل” ••

واإعادتها ل�صاحبها(

اجلهات  من  ت�صدر  التي  ال�صروحات  تعتمد  مفقودة  الأردنية  الرخ�صة  كانت  اإذا  مالحظة: 
الردنية املخت�صة �صريطة اأن تكون هذه ال�صروحات م�صدقة من ال�صفارة الفل�صطينية يف الردن.

النماذج والسجالت:

منوذج طلب احل�صول على رخ�صة �صياقة.••
نظام ترخي�ص ال�صائقني. ••

خطوات اإلجراء:

يقوم �صاحب الطلب بتعبئة منوذج طلب احل�صول على رخ�صة �صياقة. . 1
يقوم �صاحب الطلب باإجراء الفح�ص الطبي الالزم يف مديرية ال�صحة.. 2

يقوم فاح�ص امل�صتندات با�صتالم طلب ا�صتبدال الرخ�صة الأردنية اإىل الرخ�صة الفل�صطينية.. 3
والأختام . 4 والإجراءات  الوثائق  حيث  من  املعاملة  بتدقيق  امل�صتندات  فاح�ص  يقوم 

الالزمة للتاأكد من عدم وجود ما مينع ا�صتبدال الرخ�صة. 
اإعتماد مدير الرتاخي�ص لالإ�صتبدال.. 5
بعد ذلك يقوم فاح�ص امل�صتندات بتخزين بيانات الرخ�صة على احلا�صوب.. 6
يقوم فاح�ص امل�صتندات باأر�صفة املعاملة.. 7
متابعة اإجراء ا�صتبدال/ اإ�صدار رخ�صة ال�صياقة.. 8
يقوم موظف الأر�صيف باأر�صفة امللف.. 9

يقوم فاح�ص امل�صتندات بطباعة الرخ�صة.. 10
يقوم موظف البنك بتح�صيل الر�صوم وختم الرخ�صة. . 11
الإي�صال . 12 �صند  مبوجب  �صريانها  وتثبيت  الرخ�صة  ر�صوم  بتخزين  املحا�صب  يقوم 

البنكي )اإجراء داخلي ل يتطلب تواجد �صاحب الطلب(.

يستثنى: 

الرخ�ص الأردنية من فئة تراكتور وخ�صو�صي والتي يقل عمرها عن 6 اأ�صهر ••
ل يتم ا�صتبدالها، وميكن حلاملها احل�صول على رخ�صة �صياقة جديدة ح�صب 

MOT–DRV 02 صروط وخطوات اإجراء رقم�
الرخ�ص الأردنية من فئة تراكتور وخ�صو�صي والتي م�صى على اإ�صدارها اأكرث من ••

MOT – DRV 07 صتة اأ�صهر واأقل من 12 �صهر يتم ا�صتبدالها وفقا لالإجراء رقم�

القوانين واألنظمة ذات العالقة:

قانون املرور رقم )5( ل�صنة 2000.••
الالئحة التنفيذية للقانون.••
تعليمات العمل ال�صادرة عن الوزارة.••
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مخطط سير العمليات:

••MOT – DRV )7.4( خمطط �صري العمليات
8.4  استبدال الرخصة الُعمانية من كافة فئات الرخص

MOT- DRV 08 :رقم اإجراء العمل

الخدمات التي ينطبق عليها هذا اإلجراء:

ا�صتبدال اي درجة رخ�صة �صادرة من �صلطنة ُعمان م�صى على اإ�صدارها عام على الأقل ••
)قابل للنقا�ص(.

الوثائق والمستندات المطلوبة:

�صورة الرخ�صة الفل�صطينية اإذا كان لدى مقدم الطلب رخ�صة اأو منوذج بدل فاقد ••
يف حال فقدان الرخ�صة.

ب�صورتني •• مرفقا  املعتمد،  النموذج  على  ال�صحة  مديرية  من  طبي  نظر/  فح�ص 
�صخ�صيتني.

�صورة عن الهوية ال�صخ�صية او جواز ال�صفر الفل�صطيني ملقدم الطلب.••
“�صوهد •• عليها  وامل�صادقة  الرخ�صة  ت�صوير  )يتم  الأ�صلية  الُعمانية  الرخ�صة 

الأ�صل” واإعادتها ل�صاحبها(
التي ت�صدر من •• ال�صروحات  تعتمد  العمانية مفقودة  الرخ�صة  كانت  اإذا  مالحظة: 

اجلهات العمانية املخت�صة �صريطة اأن تكون هذه ال�صروحات م�صدقة من ال�صفارة 
الفل�صطينية يف عمان.

ح�صن �صري و�صلوك للدرجات التي تتطلب ذلك.••

النماذج والسجالت:

منوذج طلب احل�صول على رخ�صة �صياقة.••
نظام ترخي�ص ال�صائقني. ••
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خطوات اإلجراء:

يقوم �صاحب الطلب بتعبئة منوذج طلب احل�صول على رخ�صة �صياقة. . 1

يقوم �صاحب الطلب باإجراء الفحو�صات الطبية الالزمة ح�صب درجة الرخ�صة يف . 2
مديرية ال�صحة.

الرخ�صة . 3 اإىل  الُعمانية  الرخ�صة  ا�صتبدال  با�صتالم طلب  امل�صتندات  فاح�ص  يقوم 
الفل�صطينية.

والأختام . 4 والإجراءات  الوثائق  حيث  من  املعاملة  بتدقيق  امل�صتندات  فاح�ص  يقوم 
الالزمة للتاأكد من عدم وجود ما مينع ا�صتبدال الرخ�صة. 

اإعتماد مدير الرتاخي�ص لالإ�صتبدال.. 5

بعد ذلك يقوم فاح�ص امل�صتندات بتخزين بيانات الرخ�صة على احلا�صوب.. 6

يقوم فاح�ص امل�صتندات باأر�صفة املعاملة.. 7

متابعة اإجراء ا�صتبدال/اإ�صدار رخ�صة ال�صياقة.. 8

يقوم موظف الأر�صيف باأر�صفة امللف.. 9

يقوم فاح�ص امل�صتندات بطباعة الرخ�صة.. 10

يقوم موظف البنك بتح�صيل الر�صوم وختم الرخ�صة. . 11

الإي�صال . 12 �صند  مبوجب  �صريانها  وتثبيت  الرخ�صة  ر�صوم  بتخزين  املحا�صب  يقوم 
البنكي )اإجراء داخلي ل يتطلب تواجد �صاحب الطلب(.

القوانين واألنظمة ذات العالقة:

قانون املرور رقم )5( ل�صنة 2000.••
الالئحة التنفيذية للقانون.••
تعليمات العمل ال�صادرة عن الوزارة.••

مخطط سير العمليات:

MOT–DRV )8.4( خمطط �صري العمليات

M
O

T-D
RV(8.4) 
























M

O
T-D

RV-01
















دليل إجراءات العمل لترخيص السائقين دليل إجراءات العمل لترخيص السائقين

4445

9.4 استبدال رخص السياقة العربية واألجنبية من كافة الفئات 

MOT- DRV 09 :رقم اإجراء العمل

الخدمات التي ينطبق عليها هذا اإلجراء:

اأكرث •• اإ�صدارها  التي م�صى على  الأردنية  الرتاكتور/ اخل�صو�صي  ا�صتبدال رخ�صة 
من 6 اأ�صهر واأقل من 12 �صهر.

كافة فئات الرخ�ص العربية والأجنبية ال�صارية اأو املنتهية املفعول وال�صادرة ملدة ل ••
12 �صهر، ويتم ا�صتبدالها اإىل رخ�صة فل�صطينية من فئة خ�صو�صي فقط  تقل عن 

بغ�ص النظر عن فئة الرخ�صة يف البلد الذي اأ�صدرها. 
الرخ�ص الردنية من فئة اأعلى من خ�صو�صي و�صادرة ملدة ل تقل عن 3 �صنوات لكل ••

درجة مطلوب ا�صتبدالها ت�صتبدل بنف�ص فئاتها ويعفى من الدورة.

الوثائق والمستندات المطلوبة:

�صورة الرخ�صة الفل�صطينية اإن وجدت اأو منوذج بدل فاقد يف حال فقدان الرخ�صة.••
فح�ص نظر من مديرية ال�صحة على النموذج املعتمد، مرفقا ب�صورتني �صخ�صيتني••
.فح�ص طبي من املوؤ�ص�صة الطبية ملنع حوادث الطرق ل�صتبدال الرخ�ص الأردنية ••

من فئة اأعلى من خ�صو�صي.
عن •• �صورة  اأو  الفل�صطينية  اجلن�صية  حلاملي  الفل�صطينية  ال�صخ�صية  الهوية  �صورة 

جواز ال�صفر الفل�صطيني والتاأ�صرية اأو ت�صريح الزيارة �صريطة اأن تكون الإقامة يف 
فل�صطني.

“�صوهد •• عليها  وامل�صادقة  الرخ�صة  ت�صوير  )يتم  الأ�صلية  الأجنبية  الرخ�صة 
الأ�صل” واإعادتها ل�صاحبها(

ت�صدر •• التي  ال�صروحات  تعتمد  مفقودة  الأجنبية  العربية/  الرخ�صة  كانت  اإذا 
ال�صفارة  من  م�صدقة  ال�صروحات  هذه  تكون  اأن  �صريطة  املخت�صة  اجلهات   من 

الفل�صطينية يف تلك الدولة.

الرتجمة اخلا�صة بالرخ�صة املطبوعة بغري العربية �صريطة اأن تكون هذه الرتجمة ••
�صادرة عن جهة معتمدة من اجلهات املخت�صة.

للرخ�ص الأردنية من فئة اأعلى من خ�صو�صي : اأن يكون مقدم الطلب قد اأنهى خم�ص ••
وثماين  واملقطورة،  والقاطرة  الثقيل  ال�صحن  لدرجات  الأقل  على  درا�صية  �صنوات 
العمومي  واحلافلة  العمومي  التك�صي  لدرجات  الأقل  على  بنجاح  درا�صية  �صنوات 

)اإح�صار �صهادة مدر�صية م�صدقة ح�صب الأ�صول (.
ح�صن �صري و�صلوك لفئات التك�صي واحلافلة العمومي.••

النماذج والسجالت:

منوذج طلب احل�صول على رخ�صة �صياقة.••
نظام ترخي�ص ال�صائقني. ••

خطوات اإلجراء:

يقوم �صاحب الطلب بتعبئة منوذج طلب احل�صول على رخ�صة �صياقة. . 1

يقوم �صاحب الطلب باإجراء الفحو�صات الطبية الالزمة يف مديرية ال�صحة.. 2

يقوم فاح�ص امل�صتندات با�صتالم طلب ا�صتبدال الرخ�صة.. 3

والأختام . 4 والإجراءات  الوثائق  حيث  من  املعاملة  بتدقيق  امل�صتندات  فاح�ص  يقوم 
الالزمة للتاأكد من عدم وجود ما مينع ا�صتبدال الرخ�صة. 

يقوم مدير الرتاخي�ص باعتماد املعاملة.. 5

يقوم �صاحب الطلب بدفع الر�صوم الالزمة.. 6

يتم اإر�صال املعاملة اإىل دائرة الفاح�صني التي تقوم بدورها بتحديد موعد للفح�ص . 7
النظري املخفف.
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عند ر�صوب املتقدم بالفح�ص النظري املخفف يقوم بالعودة اإىل دفع الر�صوم واعادة . 8
الفح�ص النظري املخفف.  

اما عند جناح املتقدم يف الفح�ص النظري املخفف يتم اإجراء فح�ص عملي خمفف . 9
)فح�ص الطريق( له. 

باإعادة . 10 يقوم  الطريق(  )فح�ص  املخفف  العملي  الفح�ص  يف  الطالب  ر�صوب  عند 
العملي من مدر�صة  والتاأهيل  التدريب  العملي املخفف  بعد احل�صول على  الفح�ص 

تعليم معتمدة. 

فاح�ص . 11 يقوم  الطريق(  )فح�ص  املخفف  العملي  الفح�ص  يف  املتقدم  جناح  عند 
امل�صتندات بتنفيذ اإجراء ا�صتبدال/ اإ�صدار رخ�صة ال�صياقة.

على . 12 م�صى  التي  الأردنية  اخل�صو�صي  الرتاكتور/  رخ�صة  اإ�صتبدال  حالة  يف  اأما 
اإ�صدارها اأكرث من 6 اأ�صهر واأقل من 12 �صهر يتم اإجراءفح�ص اإ�صارات خمفف. 

غيار . 13 )ذات  الأردنية  فيها  مبا  مقيدة  الأجنبية  اأو  العربية  الرخ�صة  كانت  اإذا 
لفح�ص  املتقدم  يخ�صع  عادي  غيار  ذات  رخ�صة  على  احل�صول  واأراد  اأتوماتيكي( 
ولي�ص  عادي  غيار  ذات  �صياقة  تدريب  مركبة  وعلى  خمفف(  )غري  عادي  عملي 

اأتوماتيك.
العملي را�صب وعند وجود اعرتا�ص �صاحب الطلب على . 14 اإذا كانت نتيجة الفح�ص 

النتيجة يتم التقدم بالعرتا�ص خالل 24 �صاعة ول ي�صمل العطل حيث يتم ت�صكيل 
جلنة لفح�ص الطالب مرة اأخرى خالل 48 �صاعة ول ي�صمل العطل الر�صمية.

القوانين واألنظمة ذات العالقة:

قانون املرور رقم )5( ل�صنة 2000.••
الالئحة التنفيذية للقانون.••
تعليمات العمل ال�صادرة عن الوزارة.••

إجراءات العمل ذات العالقة:

••MOT – DRV 01 اإجراء جتديد / اإ�صدار رخ�صة �صياقة
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مخطط سير العمليات:

MOT – DRV )9.4( خمطط �صري العمليات

10.4 الحصول على رخصة سياقة لغير الحاصلين على الجنسية 

الفلسطينية

MOT- DRV 10 :رقم اإجراء العمل

الخدمات التي ينطبق عليها هذا اإلجراء:

احل�صول على رخ�صة �صياقة من فئة خ�صو�صي فقط لغري احلا�صلني على اجلن�صية ••
الفل�صطينية �صريطة اأن تكون اإقامتهم يف فل�صطني.

 الوثائق والمستندات المطلوبة:

فح�ص نظر من مديرية ال�صحة على النموذج املعتمد، مرفقا ب�صورتني �صخ�صيتني.••
�صورة عن جواز ال�صفر وتاأ�صرية الدخول اأو ت�صريح الزيارة �صريطة اأن تكون الإقامة ••

يف فل�صطني.

النماذج والسجالت:

منوذج طلب احل�صول على رخ�صة �صياقة.••
نظام ترخي�ص ال�صائقني. ••

خطوات اإلجراء:

يقوم �صاحب الطلب بتعبئة طلب احل�صول على رخ�صة قيادة مركبة. . 1
يقوم �صاحب الطلب باإجراء الفحو�صات الطبية الالزمة يف مديرية ال�صحة.. 2
يقوم �صاحب الطلب بدفع الر�صوم يف البنك املعتمد من الوزارة.. 3
تقوم دائرة الفاح�صني با�صتالم الطلب املكتمل وحتديد موعد الفح�ص النظري. . 4
تقوم دائرة الفاح�صني بعقد الفح�ص النظري ح�صب املوعد املحدد.. 5
الفح�ص من . 6 نتيجة  با�صتالم  الطلب  يقوم �صاحب  ناجح  الفح�ص  نتيجة  اإذا كانت 

احلا�صوب مبا�صرة فور النتهاء من الفح�ص واإذا كانت النتيجة را�صب يقوم �صاحب 
الطلب بالتقدم بطلب جديد ودفع الر�صوم.

يف حال اجتياز الفح�ص النظري، يقوم �صاحب الطلب بالتعاقد مع مدر�صة تدريب . 7
�صياقة لإجناز عملية التاأهيل والتدريب.

تقوم دائرة الفاح�صني بتحديد موعد للفح�ص العملي بعد اإنهاء التدريب الالزم.. 8
تقوم دائرة الفاح�صني باإخ�صاع الطالب للفح�ص العملي.. 9

نتيجة . 10 باإدخال  الخت�صا�ص  جهات  تقوم  ناجح  العملي  الفح�ص  نتيجة  كانت  اإذا 
الفح�ص العملي على النظام واإعطاء رقم للرخ�صة واإعداد ملف ورقي.

دائرة . 11 قبل  من  للطالب  ال�صخ�صية  الهوية  رقم  من  بدل  متييز  رقم  اإ�صدار  يتم 
احلا�صوب يف الوزارة.

يقوم موظف الأر�صيف باأر�صفة امللف.. 12
 اإذا كانت نتيجة الفح�ص العملي را�صب وعند وجود اعرتا�ص �صاحب الطلب على . 13

النتيجة يتم التقدم بالعرتا�ص خالل 24 �صاعة ول ي�صمل العطل حيث يتم ت�صكيل 
جلنة لفح�ص الطالب مرة اأخرى خالل 48 �صاعة ول ي�صمل العطل الر�صمية

الطلب . 14 قبل �صاحب  الفاح�صني ويف حالة عدم وجود اعرتا�ص من  دائرة  قبل  من 
الزمنية  املدة  انق�صاء  بعد  العملي  للفح�ص  بتحديد موعد  الفاح�صني  دائرة  تقوم 

واإجناز التدريب الإ�صايف الالزم.
الر�صوم . 15 دفع  مع  بنجاح  العملي  الفح�ص  اجتياز  حلني   )9-8( اخلطوات  اإعادة   

امل�صتحقة  وتثبيت البيانات يف نظام ترخي�ص ال�صائقني يتم ا�صتكمال باقي اخلطوات.
اإذا كان ال�صخ�ص حا�صل على رخ�صة عربية اأو اأجنبية مبا فيها الردنية والُعمانية . 16

يعامل معاملة اإجراء رقم 9.
اإذا كانت نتيجة الفح�ص العملي را�صب وعند وجود اعرتا�ص �صاحب الطلب على . 17

النتيجة يتم التقدم بالعرتا�ص خالل 24 �صاعة ول ي�صمل العطل حيث يتم ت�صكيل 
جلنة لفح�ص الطالب مرة اأخرى خالل 48 �صاعة ول ي�صمل العطل الر�صمية

القوانين واألنظمة ذات العالقة:
قانون املرور رقم )5( ل�صنة 2000.••
الالئحة التنفيذية للقانون.••
تعليمات العمل ال�صادرة عن الوزارة.••

إجراءات العمل ذات العالقة:
••MOT – DRV 01 اإجراء جتديد/ اإ�صدار رخ�صة �صياقة



دليل إجراءات العمل لترخيص السائقين
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مخطط سير العمليات: 

••MOT – DRV )10.4( خمطط �صري العمليات


