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 : لمحتوياتفهرس ا

 
الرقم 

 المتسلسل

رقم  اإلجراءاسم  

 اإلجراء

رقم 

 الصفحة

 ومكاتب التكسي رخص تشغيل المركبات العموميةقسم الفصل األول:
 4 1 تجديد رخصة تشغيل مركبة عمومية ) بيرمت ( ملك 1
 6 2 تجديد رخصة تشغيل مركبة عمومية ) بيرمت ( مستأجرة 2
هيكل عمومي إسرائيلي على رخصة الحصول على موافقة لتسجيل  3

 تشغيل ) بيرمت ( شاغرة
3 8 

تسجيل هيكل عمومي من إسرائيل على رخصة تشغيل ) بيرمت (  4

 شاغرة  
4 9 

جديد ) صفر كم ( على رخصة تشغيل ) مركبة عمومية تسجيل  5

 عموميةبيرمت ( 
5 11 

 12 6 إصدار رخصة تشغيل ) بيرمت ( بدل فاقد 6
 13 7 تشغيل ) بيرمت ( بدل تالفإصدار رخصة  7
تم حجزها من قبل قوات  التي مسروقة اوال  ةالعمومي المركبةإيداع  8

 االحتالل

8 14 

 16 9 ايداع رخصة تشغيل والمركبة العمومية  9
و )تبادل التنازل عن المركبة العمومية لرخصة تشغيل اخرى  11

 مركبة بدل اخرى ( . 

11 18 

 19 11 ملك عمومية تشغيل )بيرمت ( نقل ملكية رخصة  11
 21 12 مستأجرةعمومية  رخصة تشغيل ) بيرمت (  تمليك  12
 22 13 رخصة تشغيل )بيرمت ( عمومية جديدة اول مرة )تملك ( إصدار  13
من مكتب )سفريات خاصة ( تغيير محطة وقوف مركبة عمومية  14

 تاكسي إلى مكتب تاكسي آخر
14 23 

 24 15 ةأو تجارية خصوصي مركبةإلى  ةعموميمركبة تحويل  15
)تنازل عن تغيير عقد إيجار رخصة تشغيل ) بيرمت ( مستأجرة  16

 رقم مستأجر (
16 26 

 27 17 عموميةمركبة تغيير مجرى خط رخصة تشغيل ) بيرمت (  17
 28 18 الموافقة على ترخيص مكتب تاكسي عمومي جديد 18
 31 19 وميتجديد ترخيص مكتب تاكسي عم 19

التعديل على السجل التجاري لمكتب تاكسي عمومي ) اسم المكتب ،  20

 أصحاب المكتب ، المفوضون بالتوقيع عن المكتب (
20 31 

 33 21 نقل مكتب تاكسي عمومي من موقعه الحالي إلى موقع آخر 21
 إغالق مكتب تاكسي عمومي 22

 
22 35 

 العمومية الفصل الثاني : قسم رخص تشغيل الحافالت
 36 23 تجديد رخصة تشغيل ) بيرمت ( حافلة عمومية 23
 37 24 الحصول على رخصة تشغيل ) بيرمت (  حافلة إضافية 24
 38 25 تحويل حافلة عمومية الى حافلة خاصة 25
تسجيل حافلة عمومية من الجانب اآلخر)إسرائيل( للعمل على  26

 رخصة تشغيل ) بيرمت( 
26 41 

 حافالت إلى شركة  حافالت ية حافلة عمومية من شركة نقل ملك 27

 أخرىعمومية 
27 41 

 42 28للعمل على رخصة تشغيل جديدة )صفر كم ( تسجيل حافلة عمومية  28
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 ) بيرمت( 
 43 29 فاقد ) بيرمت ( بدل حافلة عمومية إصدار رخصة تشغيل  29
 44 30 تالف) بيرمت ( بدل حافلة عمومية إصدار رخصة تشغيل  30
 الشركة) اسم  لشركة حافالت عمومية التعديل على السجل التجاري  31

 ( الشركة ، المفوضون بالتوقيع عن  المساهمين  اسماء ،
31 45 

 : قسم النقل الخاصالفصل الثالث 
 46 32 الحصول على رخصة شركة تأجير مركبات سياحية 32
 49 33 ير مركبات سياحيةإلى شركة تأج أو مستوردة إضافة مركبة جديدة 33

 51 34 إخراج مركبة من شركة تأجير مركبات سياحية 34
 51 35 تجديد رخصة شركة تأجير مركبات سياحية 53

 52 36 مركبات سياحية  تعديل السجل التجاري لشركة التأجير 36
 53 37 مركبات سياحية  شركة التأجير إغالق  37
 54 38 )حافالت (ي الحصول على رخصة مكتب نقل سياح 38
 55 39 اول مرة  الحصول على رخصة تشغيل حافالت سياحية 39
 56 41 رخصة تشغيل سياحية تجديد 41
 57 41 الحصول على رخصة تشغيل سياحية إضافية 41
 58 42 رخصة تشغيل سياحية على   متر تسجيل حافلة صفر كيلو 42
ل على رخصة الحصول على موافقة لتسجيل حافلة من إسرائي 43

 تشغيل سياحية 
43 59 

 61 44  تسجيل حافلة من إسرائيل على رخصة تشغيل سياحية 44
 61 45 تحويل حافلة سياحية الى تجاري و /أو شحن  45
 62 46 الحصول على رخصة مكتب لشركة نقل خاص )حافالت (  46
 64 47 إضافية  حافلة معدة للنقل الخاص الحصول على رخصة تشغيل  47
 65 48 تجديد رخصة مكتب لشركة نقل خاص  48
 66 49 نقل خاص تعديل السجل التجاري لشركة  49
 67 51 إغالق شركة نقل خاص  51

 الفصل الرابع : قسم الحافالت الخاصة
 69 51 االشخاص الحكمية /  الحصول على رخصة تشغيل حافلة خاصة 51
رخصة تشغيل / رائيل من إس الحصول على موافقة لتنزيل حافلة  52

 الشخاص حكمية 

52 71 

 تصرف   على رخصة تشغيل خاصةمتر  تسجيل حافلة صفر كيلو  53

 / الشخاص حكمية 
53 71 

/ الشخاص  تسجيل حافلة من إسرائيل على رخصة تشغيل خاصة 54

 حكمية 
54 72 

 73 55 شخاص حكمية / ال تجديد رخصة تشغيل حافلة خاصة 55
 74 56 او تجاري خاصة إلى شاحنة  تحويل حافلة 56

 75 57 تنازل عن حافلة سياحية أو خاصة 57
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 المركباترخص تشغيل قسم الفصل األول : 
 

 ومكاتب التكسي  العمومية 
 

 

 دولة فلسطين   –صالت اسم المؤسسة : وزارة النقل والموا

  اسم اإلجراء : تجديد رخصة تشغيل مركبة عمومية ) بيرمت ( ملك

 ماجد دراغمة تحضير : 02رقم اإلجراء : 

 ماجد دراغمة،عصام يامين ، حسام التميمي مراجعة :  01 رقم اإلصدار : 

 م. جمال شقير اعتماد :   1026تاريخ اإلصدار : 

 

 الوثائق / المستندات المطلوبة : : أواًل 

 

 .رخصة التشغيل األصلية أ.  .1

دائرة مراقب المرور ة التشغيل ) يتم تعبئته من قبل موظف نموذج بدل فاقد في حال فقدان رخص ب.

الموظف المختص عدلية ، ثم اعتماده بتوقيع  وتوقيع مالك رخصة التشغيل أو من يوكله بموجب وكالة

 (. مراقب المروروختمه بختم دائرة 

  .  خاصةالسفريات للعداد من الشركة ذات االختصاص  صيانةشهادة  .2

 ة التشغيل بالمستندات التالية :إثبات شخصية مالك رخص .3

  البطاقة الشخصية ) الهوية أو جواز السفر الفلسطيني ( لمالك رخصة التشغيل أو من يوكله

 بموجب وكالة عدلية .

  إذا كانت رخصة التشغيل مسجلة باسم عدة أشخاص ، يجب حضورهم شخصيًا إلى دائرة

 .أو حضور من يوكلونه بموجب وكالة عدلية مراقب المرور 

  اذا كانت رخصة التشغيل مسجلة باسم مكتب تكسي او منتسبة لمكتب تكسي ، يجب ان تكون

 رخصة المكتب سارية المفعول . 

 

 الشروط : : ثانيًا 

 

أو من يوكله بموجب وكالة عدلية تحتوي على  مراقب المرور لتشغيل إلى دائرة حضور مالك رخصة ا -1

 التشغيل الملك .بنود واضحة للتجديد ويظهر فيها رقم رخصة 

 

 :مالحظات 

 

  إذا كانت الوكالة صادرة من خارج فلسطين يجب أواًل أن تكون مصدقة من

السفارة الفلسطينية في الدولة التي أصدرت منها ، ثم يتم تصديقها من وزارة 

 ون الخارجية في فلسطين .ؤالعدل ووزارة الش

 األسرى القابعين في   إذا كانت الوكالة صادرة عن طريق الصليب األحمر من أحد

ون الخارجية ووزارة ؤة الشسجون اإلحتالل يتم تصديقها من وزارة العدل ووزار

 .  األسرى

 

 

 

 إجراءات العمل :  :ثالثًا 

  

جميع  مع  مراقب المرور ة إلى دائرة يتوجه مالك رخصة التشغيل أو من يوكله بموجب وكالة عدلي .1

 الملك .الوثائق الالزمة لتجديد رخصة التشغيل 

الذي يقوم بالتأكد من صحة هذه دائرة مراقب المرور لمطلوبة إلى موظف يتم تسليم جميع الوثائق ا .2

 الوثائق ومطابقتها للقانون والتعليمات المعمول بها.
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من تاريخ انتهاء سنة ميالدية بسريان لمدة ل مراقب المرور بتجديد رخصة التشغي يقوم موظف دائرة .3

الى المحاسب الموجود لدى المديرية  والذي بدوره يرسلها  ة السابقة  وارسالها رخصة التشغيل العمومي

 الى البنك .

وتوجيهه إلى دائرة  بعد ختمها بختم دائرة مراقب المرور ، يتم تسليم صاحب العالقة رخصة التشغيل .4

 ترخيص الهيكل  . الترخيص الستكمال إجراءات 

 

 :مالحظة 

 

 رخصة تشغيل ملك.  يجوز للمواطن امتالك أكثر من 

 . يجوز رهن رخصة التشغيل العمومية الملك 

  في حال وفاة مالك رخصة التشغيل العمومية فإنه يمنع تجديد رخصة التشغيل

العمومية إال بعد إحضار حصر إرث من المحكمة الشرعية يحدد فيه اسما الورثة 

ل عمل اي البالغين و القاصرين أن وجد ويتم تثبيت أسماء الورثة جميعهم قب

 اجراء . 

  إذا كان احد الورثة قاصرين يجب إحضار حجة وصاية من المحكمة الشرعية

 يحدد فيها اسم الوصي على القاصرين . 
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 دولة فلسطين   –صالت اسم المؤسسة : وزارة النقل والموا

 مت ( مستأجرةاسم اإلجراء : تجديد رخصة تشغيل مركبة عمومية ) بير

 ماجد دراغمة تحضير : 01 رقم اإلجراء : 

 ماجد دراغمة،عصام يامين ، حسام التميميمراجعة :  01 رقم اإلصدار : 

 م. جمال شقيراعتماد :   1026 تاريخ اإلصدار : 

 

 الوثائق / المستندات المطلوبة :  :أواًل 

 

 .رخصة التشغيل األصلية أ.  .1

دائرة مراقب المرور ل فقدان رخصة التشغيل ) يتم تعبئته من قبل موظف نموذج بدل فاقد في حا ب.

الموظف عدلية ، ثم اعتماده بتوقيع  رخصة التشغيل أو من يوكله بموجب وكالة ستأجروتوقيع م

 (. مراقب المروروختمه بختم دائرة المختص 

 خاصة .السفريات للعداد من الشركة ذات االختصاص  صيانة شهادة . 2

 إثبات شخصية مالك أو مستأجر رخصة التشغيل بالمستندات التالية :.   3

  البطاقة الشخصية ) الهوية أو جواز السفر الفلسطيني ( لمستأجر أو مالك رخصة التشغيل أو

 من يوكله بموجب وكالة عدلية .

  التاكد ، يتم أو منتسبة  إذا كانت رخصة التشغيل مسجلة باسم مكتب تاكسي : 

 . سارية المفعول مكتب التاكسي رخصةان تكون  .1

البطاقة الشخصية ) الهوية أو جواز السفر الفلسطيني ( للمفوض  .2

بالتوقيع عن مكتب التاكسي أو من ينوب عنه بموجب وكالة 

 عدلية أو تفويض خطي .

في حال كانت رخصة التشغيل منتسبة يجب إحضار كتاب من  .3

 المكتب المنسبة اليه . 

 

 

 مالحظات:

 

 ة مستأجر رخصة التشغيل فإنه يمنع تجديد رخصة التشغيل إال بعد إحضار حصر ارث من في حال وفا

المحكمة الشرعية يحدد فيه أسماء جميع الورثة البالغين والقاصرين إن وجد ويتم تثبيت أسماء الورثة 

 جميعهم قبل عمل أي إجراء .

 ة يحدد فيها اسم الوصي إذا كان احد الورثة قاصر يجب إحضار حجة وصاية من المحكمة الشرعي

 على القاصر.

 

 الشروط :  :ثانيا 

  

أو من يوكله بموجب  مراقب المرور حضور مستأجر رخصة التشغيل شخصيًا إلى دائرة   -1

 وكالة عدلية تحتوي على بنود واضحة للتجديد ويظهر فيها رقم رخصة التشغيل المستأجرة.

 

 مالحظات:

  

 طين يجب أواًل أن تكون مصدقة من السفارة إذا كانت الوكالة صادرة من خارج فلس

الفلسطينية في الدولة التي أصدرت منها ، ثم يتم تصديقها من وزارة العدل ووزارة 

 الشئون الخارجية في فلسطين .

   إذا كانت الوكالة صادرة عن طريق الصليب األحمر من أحد األسرى القابعين في

ة ووزارة الشئون الخارجية ووزارسجون اإلحتالل يتم تصديقها من وزارة العدل 

 .  األسرى

 

 

  إجراءات العمل : :ثالثًا 
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مع جميع  مراقب المروريتوجه مستأجر رخصة التشغيل أو من يوكله بموجب وكالة عدلية إلى دائرة  -1

 الوثائق الالزمة لتجديد رخصة التشغيل المستأجرة .

الذي يقوم بالتأكد من صحة هذه  المرور و دائرة مراقبيتم تسليم جميع الوثائق المطلوبة إلى موظف  -2

 ومطابقتها للقانون والتعليمات المعمول بها. الوثائق

يقوم موظف دائرة مراقب المرور بتجديد رخصة التشغيل بسريان لمدة سنة ميالدية من تاريخ انتهاء  -3

ك الموجود لدى البنالمحاسب الذي بدورة يرسلها الى رخصة التشغيل العمومية السابقة  وارسالها الى 

 المديرية .

وتوجيهه إلى  بعد ختمها بختم دائرة مراقب المرور ، يتم تسليم صاحب العالقة بطاقة رخصة التشغيل -4

 دائرة الترخيص الستكمال إجراءات الترخيص .

 :مالحظة

 ستجار اكثر من رخصة تشغيل عمومية )مستأجرة ( .إجوز لمستأجر رخصة التشغيل ال ي 

  التشغيل العمومية المستأجرة التي مضى على تاريخ انتهاء سريانها اكثر ال يتم تجديد رخص

 من سنة ميالدية . 
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 دولة فلسطين  –اسم المؤسسة : وزارة النقل والمواصالت 

 ( شاغرة اسم اإلجراء : الحصول على موافقة لتسجيل هيكل عمومي إسرائيلي على رخصة تشغيل ) بيرمت

 ماجد دراغمة تحضير : 00 رقم اإلجراء : 

 ماجد دراغمة،عصام يامين ، حسام التميميمراجعة :  01 رقم اإلصدار : 

 م. جمال شقيراعتماد :  1026 تاريخ اإلصدار : 

 

 

 الوثائق / المستندات المطلوبة :  :أواًل 

 

 .رخصة التشغيل األصلية أ.  .1

دائرة مراقب المرور دان رخصة التشغيل ) يتم تعبئته من قبل موظف نموذج بدل فاقد في حال فق ب.

الموظف عدلية ، ثم اعتماده بتوقيع  رخصة التشغيل أو من يوكله بموجب وكالةجر او مستأوتوقيع مالك 

 (. مراقب المروروختمه بختم دائرة المختص 

د يدل على الشطب ، التحويل من المستند الذي يوضح أيلولة الهيكل السابق ) سواء كان هذا المستن. 2

 عمومي إلى خصوصي أو تجاري ، أو نقل ملكية الهيكل (.

 المركبة اإلسرائيلية المراد الحصول على الموافقة لتسجيلها. صورة عن رخصة.3

 إثبات شخصية مالك أو مستأجر رخصة التشغيل بالمستندات التالية :.4

 لسطيني ( لمستأجر أو مالك رخصة التشغيل أو البطاقة الشخصية ) الهوية أو جواز السفر الف

 من يوكله بموجب وكالة عدلية .

  إذا كانت رخصة التشغيل مسجلة باسم عدة أشخاص، يجب حضورهم شخصيًا إلى دائرة

 أو حضور من يوكلونه بموجب وكالة عدلية . مراقب المرور 

  لتاكد من ا، يتم أو منتسبة إذا كانت رخصة التشغيل مسجلة باسم مكتب تاكسي : 

  رخصة المكتب سارية المفعول .  ان -أ

البطاقة الشخصية ) الهوية أو جواز السفر الفلسطيني ( للمفوض بالتوقيع عن  -ب

 مكتب التاكسي أو من ينوب عنه  بموجب وكالة عدلية او تفويض خطي .  

 الشروط :  :ثانيًا 

 

 أن تكون رخصة التشغيل سارية المفعول . -1

رخصة التشغيل أو من يوكله بموجب وكالة عدلية تحتوي على بنود واضحة حضور مستأجر أو مالك  -2

بتغيير الهيكل وتركيب بداًل منه ، ويظهر فيها تفاصيل عن الهيكل السابق) رقم الهيكل ، اإلنتاج ، سنة 

 اإلنتاج ، رقم الشاصي (، ورقم رخصة التشغيل.

 لتعليمات الوزارية بهذا الخصوص.ان تتفق سنة إنتاج الهيكل المراد تسجيله مع القرارات وا -3

 .بر من سنة إنتاج الهيكل السابق التأكد من أن سنة إنتاج الهيكل المراد تسجيله مساو أو أك -4

 وأن عدد الركاب مطابق للتعليمات ولمجرى خط رخصة التشغيل العمومية . -5

 

 

 إجراءات العمل :  :ثالثًا 

 

مراقب المرور  عدلية إلى دائرة بموجب وكالة  يتوجه مستأجر أو مالك رخصة التشغيل أو من يوكله .1

 مع جميع الوثائق الالزمة للحصول على الموافقة إلحضار هيكل من الجانب اآلخر) إسرائيل (.

الذي يقوم  بالتأكد من صحة هذه  دائرة مراقب المروريتم تسليم جميع الوثائق المطلوبة إلى موظف  .2

 معمول بها.ومطابقتها للقانون والتعليمات ال الوثائق

بطلب ملف رخصة التشغيل من موظف األرشيف حيث يتم فحص الوثائق الموجودة في الموظف يقوم  .3

 . الملف والتأكد من عدم وجود قيود تمنع الموافقة على إحضار هيكل من الجانب اآلخر ) إسرائيل (

 . لشؤون الفنية مة لاالدارة العابتخزين الموافقة على الحاسوب ، وتحويل المواطن الى يقوم الموظف  .4

 يف .ثم إعادة الملف إلى موظف األرشييتم تصوير جميع الوثائق وحفظها في ملف رخصة التشغيل ،  .5
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 دولة فلسطين   –صالت اسم المؤسسة : وزارة النقل والموا

 اسم اإلجراء :تسجيل هيكل عمومي من إسرائيل على رخصة تشغيل ) بيرمت ( شاغرة  

 ماجد دراغمة تحضير : 00رقم اإلجراء : 

 ماجد دراغمة،عصام يامين ، حسام التميميمراجعة :  01 رقم اإلصدار : 

 م. جمال شقيراعتماد :  1026 تاريخ اإلصدار : 

 

 

 الوثائق / المستندات المطلوبة :  : أوال 

 

 .رخصة التشغيل األصلية أ. .1

من قبل موظف النقل على الطرق وتوقيع نموذج بدل فاقد في حال فقدان رخصة التشغيل ) يتم تعبئته ب.

مراقب وختمه بختم دائرة  الموظف المسؤول مستأجر أو مالك رخصة التشغيل ، ثم اعتماده بتوقيع 

 (. المرور 

 بعد إتمام إجراءات التحويل عن طريق نقاط تسهيل التجارة . ةالمركبة اإلسرائيلية األصلي رخصة .2

ابق) سواء كان هذا المستند يدل على الشطب، التحويل من المستند الذي يوضح أيلولة الهيكل الس .3

 (.  و ......الخ  عمومي إلى خصوصي أو تجاري ، أو نقل ملكية الهيكل

اإلسرائيلي كمركبة عمومية  المركبة كتاب عدم ممانعة من دائرة الجمارك / وزارة المالية على تسجيل .4

 إنتاج الهيكل ،سنة اإلنتاج،رقم الشاصي (.موضحًا فيه تفاصيل الهيكل )  دولة فلسطينفي أراضي 

الرخصة المؤقتة للمركبة ويظهر فيها اسم صاحب رخصة التشغيل الذي سيتم تسجيل المركبة الحقًا  .5

باسمه أو اسم التاجر الذي قام بتنزيل الهيكل اإلسرائيلي على اسمه أو اسم شركته،وتفاصيل عن الهيكل 

 رقم رخصة الهيكل اإلسرائيلي.العمومي اإلسرائيلي الذي تم تحويله و

 شهادة تركيب عداد من الشركة ذات االختصاص إذا كان مجرى خط رخصة التشغيل سفريات خاصة . .6

كتاب إلغاء المركبة اإلسرائيلية األصلي بعد إنهاء إجراءات التحويل عن طريق نقاط تسهيل التجارة  .7

الذي قام  المعرضرقم هويته أو اسم ويظهر فيه اسم الشخص الذي سيتم تسجيل الهيكل على اسمه  و

 المشتري .  ببيع الهيكل إلى

 إثبات شخصية مالك أو مستأجر رخصة التشغيل بالمستندات التالية : .8

i.  البطاقة الشخصية ) الهوية أو جواز السفر الفلسطيني ( لمستأجر أو مالك رخصة

 التشغيل أو من يوكله بموجب وكالة عدلية .

ii. سجلة باسم عدة أشخاص ، يجب حضورهم إلى دائرة إذا كانت رخصة التشغيل م

 أو حضور من يوكلونه بموجب وكالة عدلية .مراقب المرور 

iii.  التاكم من إذا كانت رخصة التشغيل مسجلة باسم مكتب تاكسي ، يتم : 

 . سارية المفعول رخصة مكتب التاكسي ان  -أ

لتوقيع عن مكتب البطاقة الشخصية ) الهوية أو جواز السفر الفلسطيني ( للمفوض با -ب

 التاكسي أو من ينوب عنه  بموجب وكالة عدلية أو تفويض خطي . 

 

 الشروط : : ثانيًا 

 

 أن تكون رخصة التشغيل سارية المفعول . -1

حضور مستأجر أو مالك رخصة التشغيل أو من يوكله بموجب وكالة عدلية تحتوي على بنود واضحة  -2

شغيل ، ويظهر فيها تفاصيل عن الهيكل السابق) رقم بالسماح بتسجيل هيكل بدل هيكل على رخصة الت

 الهيكل ، اإلنتاج ، سنة اإلنتاج ، رقم الشاصي (، ورقم رخصة التشغيل.

 

 إجراءات العمل :  :ثالثًا 

 

 مراقب المرور يتوجه مستأجر أو مالك رخصة التشغيل أو من يوكله بموجب وكالة عدلية إلى دائرة  -1

 جيل هيكل من إسرائيل على رخصة تشغيل شاغرة .مع جميع الوثائق الالزمة لتس

يتم تسليم جميع الوثائق المطلوبة إلى الموظف الذي يقوم بالتأكد من صحة هذه الوثائق ومطابقتها  -2

 للقانون والتعليمات المعمول بها.

بطلب ملف رخصة التشغيل من موظف األرشيف حيث يتم فحص الوثائق الموجودة في الموظف يقوم  -3

 تأكد من عدم وجود قيود تمنع من تسجيل الهيكل الجديد على رخصة التشغيل.الملف وال
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يقوم الموظف بإصدار النموذج )الذي يتكون من نسختين ( المعتمد لترخيص الهيكل العمومي الذي تم  -4

، ثم اعتماده بتوقيع تنزيله من الجانب اآلخر ) إسرائيل ( بدل الهيكل السابق الذي تم التصرف به 

 ول وختمه بختم الدائرة.ؤلمسالموظف ا

يتم تصوير جميع الوثائق وحفظها في ملف رخصة التشغيل ، ثم إعادة الملف إلى موظف األرشيف ،  -5

وتسليم الوثائق األصلية إلى صاحب العالقة حيث يتم توجيهه إلى دائرة الترخيص الستكمال إجراءات 

 تسجيل الهيكل.
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 دولة فلسطين  –اسم المؤسسة : وزارة النقل والمواصالت 

 عمومية جديد ) صفر كم ( على رخصة تشغيل ) بيرمت ( مركبة عمومية اسم اإلجراء :تسجيل 

 ماجد دراغمة تحضير : 00رقم اإلجراء : 

 ماجد دراغمة،عصام يامين ، حسام التميميمراجعة :  01رقم اإلصدار : 

 م. جمال شقيراعتماد :  1026 ر : تاريخ اإلصدا

 

 الوثائق / المستندات المطلوبة :  :أواًل 

 

 رخصة التشغيل األصلية أ.  .1

دائرة مراقب المرور نموذج بدل فاقد في حال فقدان رخصة التشغيل ) يتم تعبئته من قبل موظف ب.

مراقب بختم دائرة  وختمه الموظف  وتوقيع مستأجر أو مالك رخصة التشغيل ، ثم اعتماده بتوقيع 

 (.  المرور 

المستند الذي يوضح أيلولة الهيكل السابق ) المستند الذي يشير إلى شطب الهيكل ، التحويل من عمومي  .2

 . حال كانت الرخصة شاغرةإلى خصوصي أو تجاري ، نقل ملكية الهيكل ....الخ ( 

 الية .كتاب عدم ممانعة بترخيص هيكل من الجمارك الفلسطينية / وزارة الم .3

 إلى المشتري .للمركبة  الوكيل الفلسطيني  منسند بيع مركبة عمومية  .4

 شهادة تركيب عداد من الشركة ذات االختصاص إذا كان مجرى خط رخصة التشغيل سفريات خاصة . .5

 إثبات شخصية مالك أو مستأجر رخصة التشغيل بالمستندات التالية : .6

فلسطيني ( لمستأجر أو مالك البطاقة الشخصية ) الهوية أو جواز السفر ال .أ

 رخصة التشغيل أو من يوكله بموجب وكالة عدلية .

حضورهم إلى إذا كانت رخصة التشغيل مسجلة باسم عدة أشخاص ، يجب  .ب

 أو حضور من يوكلونه بموجب وكالة عدلية . مراقب المروردائرة 

 :من ان التاكد إذا كانت رخصة التشغيل مسجلة باسم مكتب تاكسي ، يتم  .ت

 . سارية المفعول صة مكتب التاكسيرخ .1

البطاقة الشخصية ) الهوية أو جواز السفر الفلسطيني ( للمفوض بالتوقيع عن  .2

 مكتب التاكسي أو من ينوب عنه  بموجب وكالة عدلية أو تفويض خطي . 

 الشروط : : ثانيًا 

 

لسماح بتسجيل حضور صاحب العالقة أو من يوكله بموجب وكالة عدلية تحتوي على بنود واضحة با -1

هيكل بدل هيكل على رخصة التشغيل ، ويظهر فيها تفاصيل عن الهيكل السابق) رقم الهيكل ، اإلنتاج ، 

 . رقم الشاصي (، ورقم رخصة التشغيلسنة اإلنتاج ، 

 أن تكون رخصة التشغيل سارية المفعول . -2

 

 إجراءات العمل :  :ثالثًا 

 

مراقب شخصيًا إلى دائرة ن يوكله بموجب وكالة عدلية يتوجه مستأجر أو مالك رخصة التشغيل أو م -1

 مع جميع الوثائق الالزمة لتركيب هيكل جديد ) صفر كم ( على رخصة تشغيل  شاغرة . المرور

الذي يقوم بالتأكد من صحة هذه  دائرة مراقب المروريتم تسليم جميع الوثائق المطلوبة إلى موظف  -2

 ت المعمول بها.ومطابقتها للقانون والتعليما الوثائق

بطلب ملف رخصة التشغيل  من موظف األرشيف حيث يتم فحص الوثائق الموجودة في الموظف يقوم  -3

 الملف والتأكد من عدم وجود قيود تمنع من تسجيل الهيكل الجديد على رخصة التشغيل.

بدل يقوم الموظف بإصدارالنموذج المعتمد )الذي يتكون من نسختين ( لترخيص هيكل عمومي جديد  -4

 الهيكل السابق الذي تم التصرف به ، ثم اعتماده بتوقيع الموظف المسئول وختمه بختم الدائرة .

يتم تصوير جميع الوثائق وحفظها  في ملف رخصة التشغيل ، ثم إعادة الملف إلى موظف األرشيف ،  -5

كمال إجراءات وتسليم الوثائق األصلية إلى صاحب العالقة حيث يتم توجيهه إلى دائرة الترخيص الست

 تسجيل الهيكل.

ا يتم اصدار سند يوضح ايلولة الهيكل السابق ، وكم فة اول مرة ال يطلبمالحظة : لرخص التشغيل المصرو

  على الحاسوب . رقم للمركبة ويتم تثبيته 
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 دولة فلسطين   –اسم المؤسسة : وزارة النقل والمواصالت 

 ( بدل فاقد اسم اإلجراء : إصدار رخصة تشغيل ) بيرمت

 ماجد دراغمة  تحضير : 06رقم اإلجراء : 

 ماجد دراغمة،عصام يامين ، حسام التميميمراجعة :  01رقم اإلصدار : 

 م. جمال شقيراعتماد :  1026تاريخ اإلصدار : 

 

  

 الوثائق / المستندات المطلوبة :  :أواًل 

 

وتوقيع مستأجر أو دائرة مراقب المرور ظف رخصة التشغيل ) يتم تعبئته من قبل مولنموذج بدل فاقد  -1

 (.  مراقب المرور وختمه بختم دائرة المسؤول  الموظفمالك رخصة التشغيل ، ثم اعتماده بتوقيع 

 إثبات شخصية مالك أو مستأجر رخصة التشغيل بالمستندات التالية : -2

 خصة البطاقة الشخصية ) الهوية أو جواز السفر الفلسطيني ( لمستأجر أو مالك ر

 التشغيل أو من يوكله بموجب وكالة عدلية .

  إذا كانت رخصة التشغيل مسجلة باسم عدة أشخاص ، يجب حضورهم إلى دائرة

 أو حضور من يوكلونه بموجب وكالة عدلية .مراقب المرور 

  التاكد إذا كانت رخصة التشغيل مسجلة باسم مكتب تاكسي ، يتم : 

 . لمفعول سارية ا رخصة مكتب التاكسيان أ. من 

البطاقة الشخصية ) الهوية أو جواز السفر الفلسطيني ( للمفوض ب. 

بالتوقيع عن مكتب التاكسي أو من ينوب عنه بموجب وكالة عدلية أو 

 تفويض خطي .  

 

 

 الشروط :  :ثانيًا 

 

حضور صاحب العالقة أو من يوكله بموجب وكالة عدلية تحتوي على بنود واضحة برقم رخصة  -1

 إمكانية التصرف إلصدار بدل فاقد.التشغيل و

 

 إجراءات العمل :  :ثالثًا 

 

 مراقب المرور يتوجه مستأجر أو مالك رخصة التشغيل أو من يوكله بموجب وكالة عدلية إلى دائرة  -1

 ول بفقدان رخصة التشغيل الخاصة به .ؤوإبالغ الموظف المس

 الذي يقوم بالتأكد من صحة هذه الوثائق مراقب المروريتم تسليم جميع الوثائق المطلوبة إلى موظف  -2

 ومطابقتها للقانون والتعليمات المعمول بها.

يقوم الموظف بطلب ملف رخصة التشغيل من موظف األرشيف ثم فحص الوثائق الموجودة في الملف  -3

 للتأكد من عدم وجود ما يمنع من إصدار رخصة تشغيل بدل المفقودة .

ه ثم اعتماده بتوقيع ة التشغيل ويتم توقيع صاحب العالقة عليتعبئة النموذج المعتمد لفقدان رخص -4

 ول وختمه بختم الدائرة.ؤالموظف المس

نك الموجود بالى الالمحاسب الذي بدورة يرسلها الى بطباعة رخصة التشغيل وارسالها  يقوم الموظف  -5

راقب المرور والنقل بالمديرية ، وبعد دفع الرسوم المستحقة لدى البنك يتم ختم الرخصة بختم دائرة م

 وتسلم الى صاحب العالقة . 

 

مالحظة : يطبق هذا االجراء على جميع الرخص الصادرة من قبل االدارة العامة لمراقب المرور وفق القرار 

 الصادر من رئيس دولة فلسطين .  1008( لعام 8بقانون رقم )
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 دولة فلسطين   –صالت اسم المؤسسة : وزارة النقل والموا

 اسم اإلجراء : إصدار رخصة تشغيل ) بيرمت ( بدل تالف .

 ماجد دراغمة  تحضير : 00 رقم اإلجراء : 

 ماجد دراغمة،عصام يامين ، حسام التميميمراجعة :  01رقم اإلصدار : 

 م. جمال شقيراعتماد :  1026 تاريخ اإلصدار : 

 

 

 الوثائق / المستندات المطلوبة : :أواًل 

 

يوضح فيه أن   من قبل مالك أو مستأجر رخصة التشغيل أو من يوكله بموجب وكالة عدليةتقديم طلب  -1

 ويطلب إصدار رخصة تشغيل بديلة. هرخصة التشغيل تالف

 رخصة التشغيل التالفة أو األجزاء المتبقية منها . -2

 إثبات شخصية مالك أو مستأجر رخصة التشغيل بالمستندات التالية : -3

 هوية أو جواز السفر الفلسطيني ( لمستأجر أو مالك رخصة التشغيل  أو البطاقة الشخصية ) ال

 من يوكله بموجب وكالة عدلية .

  مراقب دائرة  إذا كانت رخصة التشغيل مسجلة باسم عدة أشخاص ،يجب حضورهم إلى

 أو حضور من يوكلونه بموجب وكالة عدلية . المرور 

  التاكد ، يتم إذا كانت رخصة التشغيل مسجلة باسم مكتب تاكسي : 

 . سارية المفعول رخصة مكتب التاكسي من ان  .أ

البطاقة الشخصية ) الهوية أو جواز السفر الفلسطيني ( للمفوض بالتوقيع  .ب

عن مكتب التاكسي أو من ينوب عنه  بموجب وكالة عدلية أو تفويض 

 خطي .  

 

 

 الشروط :  :ثانيًا 

 

دلية تحتوي على بنود واضحة برقم رخصة حضور صاحب العالقة أو من يوكله بموجب وكالة ع -1

 التشغيل وإمكانية التصرف إلصدار بدل تالف.

 

 

 إجراءات العمل :  :ثالثًا 

 

 مراقب المرور يتوجه مستأجر أو مالك رخصة التشغيل أو من يوكله بموجب وكالة عدلية إلى دائرة  -1

 .مع جميع الوثائق الالزمة إلصدار رخصة تشغيل بدل تالف 

الذي يقوم بالتأكد من صحة هذه  دائرة مراقب المرور م جميع الوثائق المطلوبة إلى موظف يتم تسلي  -2

 ومطابقتها للقانون والتعليمات المعمول بها. الوثائق

يقوم الموظف بطلب ملف رخصة التشغيل من موظف األرشيف ثم فحص الوثائق الموجودة في الملف  -3

  تشغيل بدل تالف .للتأكد من عدم وجود ما يمنع من إصدار رخصة 

نك الموجود بالالى المحاسب الذي بدورة يرسلها  بطباعة رخصة التشغيل وارسالها الى يقوم الموظف  -4

 بالمديرية ، وبعد دفع الرسوم المستحقة لدى البنك يتم ختم الرخصة بختم دائرة مراقب المرور والنقل .

 تسليم صاحب العالقة بطاقة رخصة التشغيل الجديدة . -5

 

 

حظة : يطبق هذا االجراء على جميع الرخص الصادرة من قبل االدارة العامة لمراقب المرور وفق القرار مال

 الصادر من رئيس دولة فلسطين .  1008( لعام 8بقانون رقم )
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 دولة فلسطين   –اسم المؤسسة : وزارة النقل والمواصالت 

 التي تم حجزها من قبل قوات االحتالل . مركبة العمومية المسروقة او اسم اإلجراء : إيداع ال

 ماجد دراغمة تحضير : 08 رقم اإلجراء : 

 ماجد دراغمة،عصام يامين ، حسام التميميمراجعة :  01 رقم اإلصدار : 

 م. جمال شقيراعتماد :  1026تاريخ اإلصدار : 

 

 

 

 الوثائق / المستندات المطلوبة :   :أواًل 

 

  رخصة التشغيل األصليةا.  -1

 دائرة مراقب المرور نموذج بدل فاقد في حال فقدان رخصة التشغيل ) يتم تعبئته من قبل موظف  ب. 

وختمه بختم  دائرة مراقب المرور  وتوقيع مستأجر أو مالك رخصة التشغيل ، ثم اعتماده بتوقيع موظف

 الدائرة (.

 رخصة الهيكل األصلية . -2

 . ا سبب اإليداعتقديم طلب من قبل صاحب العالقة موضحًا فيه -3

 إثبات شخصية مالك أو مستأجر رخصة التشغيل بالمستندات التالية : -4

  البطاقة الشخصية ) الهوية أو جواز السفر الفلسطيني ( لمستأجر أو مالك رخصة التشغيل أو من يوكله

 بموجب وكالة عدلية .

  أو  اقب المرور مرحضورهم إلى دائرة إذا كانت رخصة التشغيل مسجلة باسم عدة أشخاص ،يجب

 حضور من يوكلونه بموجب وكالة عدلية .

 التاكد مسجلة باسم مكتب تاكسي ، يتم  إذا كانت رخصة التشغيل : 

 سارية المفعول . رخصة مكتب التاكسيمن ان ا.                                        

توقيع البطاقة الشخصية ) الهوية أو جواز السفر الفلسطيني ( للمفوض بالب.

 عن مكتب التاكسي أو من ينوب عنه  بموجب وكالة عدلية أو تفويض خطي .

في حال كانت المركبة العمومية مسروقة يتم احضار كتاب من الشرطة وتصريح مشفوع بالقسم من  -5

 المحكمة .

في حال كانت المركبة محجوزة من قبل قوات االحتالل كتاب من محامي أو الجهات ذات العالقة ان  -6

 .  وجدت

 

 الشروط :  :ثانيًا 

 

 أن تكون رخصة التشغيل ورخصة الهيكل ساريتا المفعول . -1

حضور مالك أو مستأجر رخصة التشغيل أو من يوكله بموجب وكالة عدلية  تحتوي على بنود واضحة  -2

 بصالحية إيداع الهيكل ويظهر فيها تفاصيل الهيكل ) رقم الهيكل ، اإلنتاج ، سنة اإلنتاج ، رقم الشاصي

 ( ورقم رخصة التشغيل .

 الترخيص على إيداع الهيكل .سلطة  ومدير عام  االدارة العامة لمراقب المرور موافقة مدير عام  -3

 

 إجراءات العمل :  :ثالثًا 

 

مع مراقب المرور عدلية إلى دائرة يتوجه مستأجر أو مالك رخصة التشغيل أو من يوكله بموجب وكالة  -1

 المسجل على رخصة التشغيل الخاصة به .العمومي ع الهيكل جميع الوثائق الالزمة إليدا

ومطابقتها للقوانين يتم تسليم جميع الوثائق إلى الموظف الذي يقوم بفحصها والتأكد من صحتها  -2

 والتعليمات الوزارية.

طلب ملف رخصة التشغيل من موظف األرشيف لفحص الوثائق الموجودة فيه والتأكد ب يقوم الموظف -3

 قيود تمنع من إيداع الهيكل . من عدم وجود

للموافقة عليه ثم إلى مدير عام سلطة االدارة العامة لمراقب المرور  تحويل طلب اإليداع إلى مدير عام  -4

 . الترخيص للموافقة أيضا

بإصدار النموذج )الذي يتكون من نسختين  دائرة مراقب المرور بعد الموافقة على الطلب يقوم موظف  -5

 مع تحديد مدة االيداع . اعتماده بتوقيع الموظف وختمه بختم الدائرةو الهيكل   (  المعتمد إليداع



15 

 

يتم تصوير جميع الوثائق المطلوبة وحفظها في الملف ثم إعادة الملف إلى موظف األرشيف ، وتسليم  -6

 صاحب العالقة الوثائق األصلية وتوجيهه إلى دائرة الترخيص الستكمال اإلجراءات .

 

 مالحظات : 

 

 إيداع رخصة التشغيل بالتوازي مع الهيكل . يتم 

  يجوز إيداع الهيكل ورخصة التشغيل العمومية الملك او المستأجرة لمدة ال تزيد عن سنة

  . ميالدية

  يشترط قبل البدء باجراءات إيداع المركبة العمومية لدى سلطة التراخيص حصول مستأجر او

بل مراقب المرور على ايداع الهيكل مالك رخصة التشغيل على الموافقة المسبقة من ق

 العمومي . 
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 دولة فلسطين   –اسم المؤسسة : وزارة النقل والمواصالت 

 العمومية . إيداع  رخصة التشغيل و المركبة  :اسم اإلجراء 

 ماجد دراغمة تحضير : 00 رقم اإلجراء : 

 ماجد دراغمة،عصام يامين ، حسام التميمية : مراجع 01 رقم اإلصدار : 

 م. جمال شقيراعتماد :  1026تاريخ اإلصدار : 

 

 

 

 الوثائق / المستندات المطلوبة :   :أواًل 

 

 رخصة التشغيل األصلية أ.  -4

 دائرة مراقب المرور نموذج بدل فاقد في حال فقدان رخصة التشغيل ) يتم تعبئته من قبل موظف  ب. 

وختمه بختم  دائرة مراقب المرور  تأجر أو مالك رخصة التشغيل ، ثم اعتماده بتوقيع موظفوتوقيع مس

 الدائرة (.

 رخصة الهيكل األصلية . -5

 . تقديم طلب من قبل صاحب العالقة موضحًا فيها سبب اإليداع -6

 إثبات شخصية مالك أو مستأجر رخصة التشغيل بالمستندات التالية : -7

 أو جواز السفر الفلسطيني ( لمستأجر أو مالك رخصة التشغيل أو من يوكله  البطاقة الشخصية ) الهوية

 بموجب وكالة عدلية .

  مراقب المرور  حضورهم إلى دائرة النقلإذا كانت رخصة التشغيل مسجلة باسم عدة أشخاص ،يجب 

 أو حضور من يوكلونه بموجب وكالة عدلية .

 التاكد ، يتم مسجلة باسم مكتب تاكسي  إذا كانت رخصة التشغيل : 

 سارية المفعول . رخصة مكتب التاكسيا.من ان                                         

البطاقة الشخصية ) الهوية أو جواز السفر الفلسطيني ( للمفوض بالتوقيع ب.

 عن مكتب التاكسي أو من ينوب عنه  بموجب وكالة عدلية أو تفويض خطي .

  

 

 الشروط :  :ثانيًا 

 

 ن تكون رخصة التشغيل ورخصة الهيكل ساريتا المفعول .أ -4

حضور مالك أو مستأجر رخصة التشغيل أو من يوكله بموجب وكالة عدلية  تحتوي على بنود واضحة  -5

بصالحية إيداع الهيكل ويظهر فيها تفاصيل الهيكل ) رقم الهيكل ، اإلنتاج ، سنة اإلنتاج ، رقم الشاصي 

 ( ورقم رخصة التشغيل .

 الترخيص على إيداع الهيكل .سلطة  ومدير عام  االدارة العامة لمراقب المرور فقة مدير عام موا -6

 

 إجراءات العمل :  :ثالثًا 

 

مع مراقب المرور عدلية إلى دائرة يتوجه مستأجر أو مالك رخصة التشغيل أو من يوكله بموجب وكالة  -7

 ى رخصة التشغيل الخاصة به .المسجل علالعمومي جميع الوثائق الالزمة إليداع الهيكل 

ومطابقتها للقوانين يتم تسليم جميع الوثائق إلى الموظف الذي يقوم بفحصها والتأكد من صحتها  -8

 والتعليمات الوزارية.

طلب ملف رخصة التشغيل من موظف األرشيف لفحص الوثائق الموجودة فيه والتأكد ب يقوم الموظف -9

 . من عدم وجود قيود تمنع من إيداع الهيكل

للموافقة عليه ثم إلى مدير عام سلطة االدارة العامة لمراقب المرور  تحويل طلب اإليداع إلى مدير عام  -11

 . الترخيص للموافقة أيضا

بإصدار النموذج )الذي يتكون من نسختين  دائرة مراقب المرور بعد الموافقة على الطلب يقوم موظف  -11

 .مع تحديد مدة االيداع  رةعتماده بتوقيع الموظف وختمه بختم الدائو إ(  

يتم تصوير جميع الوثائق المطلوبة وحفظها في الملف ثم إعادة الملف إلى موظف األرشيف ، وتسليم  -12

 صاحب العالقة الوثائق األصلية وتوجيهه إلى دائرة الترخيص الستكمال اإلجراءات .
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 مالحظات : 

 

 . يتم إيداع رخصة التشغيل بالتوازي مع الهيكل 

 اع الهيكل ورخصة التشغيل العمومية الملك او المستأجرة لمدة ال تزيد عن سنة يجوز إيد

  . ميالدية

  يشترط قبل البدء باجراءات إيداع المركبة العمومية لدى سلطة التراخيص حصول مستأجر او

مالك رخصة التشغيل على الموافقة المسبقة من قبل مراقب المرور على ايداع الهيكل 

 العمومي . 
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 دولة فلسطين   –صالت اسم المؤسسة : وزارة النقل والموا

 . )تبادل مركبة بدل اخرى ( و لرخصة تشغيل اخرى التنازل عن المركبة العمومية اسم اإلجراء : 

 ماجد دراغمة تحضير : 20 رقم اإلجراء : 

 ة،عصام يامين ، حسام التميميماجد دراغممراجعة :  01 رقم اإلصدار : 

 م. جمال شقيراعتماد :  1026 تاريخ اإلصدار : 

 

 الوثائق / المستندات المطلوبة : : أواًل 

 

 . رخصة التشغيل األصلية أ.  .1

دائرة مراقب المرور نموذج بدل فاقد في حال فقدان رخصة التشغيل ) يتم تعبئته من قبل موظف ب.

مراقب وختمه بختم دائرة  الموظف  التشغيل ، ثم اعتماده بتوقيع  وتوقيع مستأجر أو مالك رخصة

 رخصة الهيكل األصلية لكل من البائع والمشتري.(.  المرور 

براءة ذمة سارية المفعول من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة لكل من البائع والمشتري ويظهر  .2

 . بادل مركبة بدل اخرى في حال الت فيها رقم المركبة وبأنها صدرت لغرض البيع

حضار سند يوضح أيلولة المركبة شاغرة أ االى رخصة تشغيل عمومية في حال التنازل عن مركبة  .3

 التحويل الى تجاري او خصوصي . او التنازل او ابقة سواء بالشطب الس

 إثبات شخصية البائع أو المشتري بالمستندات التالية : .4

 لسفر الفلسطيني ( للبائع والمشتري أو من يوكله كل منهما بموجب البطاقة الشخصية ) الهوية أو جواز ا

 وكالة عدلية .

 أو مراقب المرور ،يجب حضورهم إلى دائرة إذا كانت رخصة التشغيل مسجلة باسم عدة أشخاص

 حضور من يوكلونه بموجب وكالة عدلية .

 التاكد  إذا كانت رخصة التشغيل مسجلة باسم مكتب تاكسي، يتم : 

 سارية المفعول .رخصة مكتب التاكسي من ان أ.         

                           البطاقة الشخصية ) الهوية أو جواز السفر الفلسطيني ( للمفوض بالتوقيع عن مكتب التاكسي أو من ب.         

 ينوب عنه  بموجب وكالة عدلية أو تفويض خطي .  

 الشروط :  :ثانيًا 

 

 تشغيل والهيكل ساريتا المفعول لكل من البائع والمشتري.يجب أن تكون رخصتي ال 

 من حيث عدد الركاب ، ومطابقة الهيكلين المراد تبديلهما متساوية  يجب أن تكون سنة إنتاج كال

 للقرارات الوزارية بخصوص سنة االنتاج / التسيير . 

  على بنود واضحة لتبديل حضور البائع والمشتري أو من يوكله كل منهما بموجب وكالة عدلية  تحتوي

هيكل بدل هيكل آخر أو نقل ملكية الهيكل ويظهر فيها تفاصيل الهيكل ) رقم الهيكل ، االنتاج ، سنة 

 اإلنتاج ، رقم الشاصي ( ورقم رخصة التشغيل .

 

  إجراءات العمل : :ثالثًا 

  

مع جميع  مراقب المرور  يتوجه البائع والمشتري أو من يوكله كل منهما بموجب وكالة عدلية إلى دائرة .1

 الوثائق الالزمة لتبديل هيكل بدل هيكل آخر في آن واحد .

الذي يقوم بفحصها والتأكد من صحتها دائرة مراقب المرور يتم تسليم هذه الوثائق إلى موظف  .2

 ومطابقتها للقوانين والتعليمات الوزارية.

ودة بالملفات والتأكد من عدم وجود لفحص المستندات الموج بطلب ملف رخصة التشغيل الموظف يقوم  .3

 قيود تمنع تبديل الهيكلين .

تعبئة النموذج األول)الذي يتكون من نسختين( المعتمد لتبديل هيكل بدل هيكل آخر وتوقيع البائع للهيكل  .4

األول على هذا النموذج ثم تعبئة النموذج الثاني )الذي يتكون من نسختين( المعتمد للتبديل ويتم توقيع 

 ول وختمهما بختم الدائرة.ؤئع للهيكل الثاني ثم اعتماد النموذجين بتوقيع الموظف المسالبا

 تصوير جميع الوثائق المطلوبة وحفظها في الملفات ثم إعادة الملفات إلى موظف األرشيف. .5

 . يتم تسليم أصحاب العالقة جميع االوثائق وتوجيههما إلى دائرة الترخيص الستكمال اإلجراءات .6
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 دولة فلسطين   –ت المؤسسة : وزارة النقل والمواصالاسم 

   ملكعمومية إسم اإلجراء : نقل ملكية رخصة تشغيل ) بيرمت ( 

 ماجد دراغمة تحضير : 22 رقم اإلجراء : 

 ماجد دراغمة،عصام يامين ، حسام التميميمراجعة :  01 رقم اإلصدار : 

 رم. جمال شقياعتماد :  1026 تاريخ اإلصدار : 

 

 

  -:الوثائق / المستندات المطلوبة   :أواًل 

 

 .رخصة التشغيل األصلية أ.  1

دائرة مراقب المرور نموذج بدل فاقد في حال فقدان رخصة التشغيل ) يتم تعبئته من قبل موظف ب.

مراقب وختمه بختم دائرة  الموظفوتوقيع مستأجر أو مالك رخصة التشغيل ، ثم اعتماده بتوقيع 

 . رخصة الهيكل األصلية لكل من البائع والمشتري (. المرور 

 صة الهيكل األصلية.رخ -1

 سلوك سارية المفعول من وزارة الداخلية باسم المالك الجديد .السيرة والشهادة حسن  -2

كور فيهوا بأنهوا براءة ذمة سارية المفعوول مون ضوريبة الودخل وضوريبة القيموة المضوافة باسوم البوائع موذ  -3

 كان التنازل مع المركبة . حال أصدرت لغرض البيع

وفي حال كانت رخصة التشغيل شاغرة يتم احضوار سوند يوضوح ايلولوة الهيكول السوابق سوواء بوالبيع او   -4

 التنازل او ...........الخ . 

 إثبات شخصية البائع والمشتري بالمستندات التالية : -5

 ري أو موون يوكلووه كوول البطاقووة الشخصووية ) الهويووة أو جووواز السووفر الفلسووطيني ( للبووائع والمشووت

 منهما بموجب وكالة عدلية.

  مراقووب حضووورهم إلووى دائوورة إذا كانووت رخصووة التشووغيل مسووجلة باسووم عوودة أشووخاص ، يجووب

 أو حضور من يوكلونه بموجب وكالة عدلية. المرور

 

 -: الشروط المطلوبة  :ثانيًا 
 

 أن تكون رخصة التشغيل ورخصة الهيكل ساريتا المفعول . -1

لمشتري أو من يوكله كل منهما بموجب وكالة عدليوة  تحتووي علوى بنوود واضوحة للبيوع حضور البائع وا -2

ويظهوور فيهووا تفاصوويل المركبووة ) رقووم الهيكوول ، اإلنتوواج، سوونة اإلنتوواج ، رقووم الشاصووي ( ورقووم رخصووة 

 التشغيل الملك .

 

 

 : إجراءات العمل   :ثالثًا 

 

موع جميوع مراقب المرور عدلية إلى دائرة وكالة يتوجه البائع والمشتري أو من يوكله كل منهما بموجب  -1

 .الوثائق الالزمة لنقل ملكية رخصة التشغيل الملك والهيكل

الذي يقوم بفحصها والتأكد من صحتها دائرة مراقب المرور يتم تسليم هذه الوثائق إلى موظف   -2

 ومطابقتها للقوانين والتعليمات الوزارية.

من موظف األرشيف حيوث يوتم فحوص المسوتندات الموجوودة  يقوم الموظف بطلب ملف رخصة التشغيل -3

 في الملف والتأكد من عدم وجود ما يمنع من نقل الملكية.

يقوم الموظف بتعبئة نموذج نقل ملكية مركبة عمومية) رخصة تشغيل ملك موع الهيكول( حيوث يوتم توقيوع  -4

 لنموذج وختمه بختم الدائرة.  ول على اؤكالة عدلية ثم توقيع الموظف المسالبائع أو من يوكله بموجب و

وطباعوة الرخصوة باسوم المالوك  الجديود  علوى الحاسووب  وظف دائرة مراقب المرور بنقل الملكيةيقوم م -5

 .وبعد دفع الرسوم  البنك الموجود بالمديرية  المحاسب الذي بدوره يرسلها الى  وارسالها الى

ية وحفظها في الملف ثم يقوم بإعادة الملف إلوى يقوم الموظف بتصوير جميع الوثائق المطلوبة لنقل الملك -6

 موظف األرشيف.

يووتم تسووليم أصووحاب العالقووة) البووائع والمشووتري( نموووذج نقوول الملكيووة األصوولي وجميووع الوثووائق المطلوبووة  -7

 األصلية وتوجيههم إلى دائرة الترخيص الستكمال إجراءات نقل ملكية الهيكل.

 



21 

 

 

 

 مالحظات: 

 شوغيل فإنوه يمنوع نقول الملكيوة إال بعود إحضوار حصور إرث مون في حوال وفواة مالوك رخصوة الت

المحكمووة الشوورعية يحوودد فيووه أسووماء  جميووع الورثووة البووالغين والقاصوورين إن وجوود ويووتم تثبيووت 

 أسماء الورثة جميعهم قبل أي إجراء .

  إذا كان أحد الورثوة قاصور يجوب إحضوار حجوة وصواية وإذن بيوع حصوة قاصور مون المحكموة

 الشرعية.

 ن نقل الملكية من شريك فوي رخصوة التشوغيل الملوك والهيكول إلوى شوريكه اآلخور أو إلوى إذا كا

قول شخص آخر ، يتم إجراء نقل الملكية بإحضار جميوع الوثوائق المطلوبوة سوابقًا ودفوع رسووم ن

 . الملكية

  يجوز تسجيل رخصة تشغيل عمومية ملوك باسوم مكتوب تكسوي حيوث ال داعوي الحضوار حسون

 لوب سجل تجاري او كتاب من مراقب الشركات . سيرة وسلوك بل المط
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 دولة فلسطين   –صالت اسم المؤسسة : وزارة النقل والموا

 مستأجرة عمومية  رخصة تشغيل ) بيرمت (  تمليك إسم اإلجراء : 

 ماجد دراغمة تحضير : 21رقم اإلجراء : 

 ماجد دراغمة،عصام يامين ، حسام التميمي مراجعة : 01رقم اإلصدار : 

 م. جمال شقيراعتماد :  1026تاريخ اإلصدار : 

 

 

  :الوثائق / المستندات المطلوبة  :أواًل 

 

 رخصة التشغيل األصلية أ. .1

دائرة مراقب نموذج بدل فاقد في حال فقدان رخصة التشغيل ) يتم تعبئته من قبل موظف ب.           

وختمه بختم دائرة  الموظف  مستأجر أو مالك رخصة التشغيل ، ثم اعتماده بتوقيع وتوقيع المرور 

 (. رخصة الهيكل األصلية لكل من البائع والمشتري. مراقب المرور 

 إثبات شخصية المستأجر الحالي والمستأجر الجديد بالمستندات التالية : .2

 وكلووه بموجووب وكالووة او موون ي أجر البطاقووة الشخصووية ) الهويووة أو جووواز السووفر الفلسووطيني( للمسووت

 عدلية.

 : اذا كانت رخصة التشغيل العمومية مسجلة على اسم مكتب تكسي يتم إحضار الوثائق التالية 

 رخصة مكتب التكسي سارية المفعول . .أ

حضور المفوض بالتوقيع عن المكتب شخصيًا الى دائرة مراقوب  .ب

 . من ينوب عنه بموجب وكالة عدلية  المرور او

 الشروط المطلوبة:  :ثانيًا 

 

 سارية المفعول .  ون رخصة التشغيل المستأجرة أن تك -1

في تمليك رخصة ة حضور المستأجر الحالي أو من يوكله بموجب وكالة عدلية تحتوي على بنود واضح -2

ويظهووور فيهوووا تفاصووويل عووون الهيكووول ) رقوووم الهيكووول ، اإلنتووواج ، سووونة اإلنتووواج،رقم التشوووغيل المسوووتاجرة 

 الشاصي(.

 -:إجراءات العمل   :ًا ثالث
 

لرخصوة  تملوك موع جميوع الوثوائق الالزموة لتغييور  الوى دائورة مراقوب المورور يتوجه المسوتأجر الحوالي  -1

 .التشغيل المستأجرة مع الهيكل

الذي يقوم بفحصها والتأكد من صحتها  دائرة مراقب المروريتم تسليم هذه الوثائق إلى موظف   -2

 الوزارية. ومطابقتها للقوانين والتعليمات

يقوم الموظف المسئول بطلب ملف رخصة التشوغيل مون موظوف األرشويف حيوث يوتم فحوص المسوتندات  -3

 .تملك رخصة التشغيل الموجودة في الملف والتأكد من عدم وجود ما يمنع من استكمال إجراءات 

المسوتأجر أو ،حيوث يوتم توقيوع  لتملك رخصة التشوغيل المسوتأجرة يقوم الموظف بتعبئة النموذج المعتمد  -4

 ول وختمه بختم الدائرة  .ؤوذج واعتماده بتوقيع الموظف المسمن يوكله بموجب وكالة عدلية على النم

يقوم الموظف بإرسال الملف إلى المحاسب الذي يقوم بتدقيق وثائق الملوف ماليوًا والتأكود مون عودم وجوود  -5

ار بإصوددائورة مراقوب المورور  موظوف، ثوم يقووم تملك رخصة التشوغيل ما يمنع من استكمال إجراءات 

 ويتم تسليمه إلى موظف البنك الموجود في الدائرة .رخصة تشغيل ملك 

 ول وختمه بختم الدائرة.ؤبتوقيع الموظف المس وتعتمد الرخصة بعد تحصيل الرسوم  يتم إعادة  -6

رخصوة التشوغيل لصواحب لصواحب وحفظهوا فوي الملوف وتسوليم   يقوم الموظف بتصووير جميوع الوثوائق -7

 العالقة . 

  جر رخصة التشغيل العمومية نقل ملكيتها مع المركبة بعود تملكهوا : في حال اراد مستأمالحظة

 .  ( أضافة الى اجراءات التمليك 11في ان واحد يسري عليه بنود االجراء رقم )

 جرة بعوود تملكهووا وتعاموول معاملووة االموووال المنقولووة وغيوور يجوووز رهوون رخصووة التشووغيل المسووتأ

 . المنقولة 

  ملك  يجوز للمواطن تملك اكثر من رخصة تشغيل عمومية. 

  . لمراقب المرور الصالحيات في تغيير مجرى خط رخصة التشغيل بعد تملكها 

  التشغيل حيازة رخصة تشغيل عموميال يشترط في مقدم طلب تملك رخصة 
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 دولة فلسطين   –صالت اسم المؤسسة : وزارة النقل والموا

 عمومية جديدة أول مرة .  رخصة تشغيل ) بيرمت (   (  تمليك ار )إصد إسم اإلجراء :

 ماجد دراغمة تحضير : 20رقم اإلجراء : 

 ماجد دراغمة،عصام يامين ، حسام التميميمراجعة :  01رقم اإلصدار : 

 م. جمال شقيراعتماد :  1026تاريخ اإلصدار : 

 

صردار رخصرة تشرغيل عموميرة يرتم الصررف وفرق بعد إستكمال اإلجرراءات مرن الجهرات  ات اإلختصراص إل

 اآللية أدناه . 

  :الوثائق / المستندات المطلوبة  :أواًل 

 

 .إلصدار رخصة التشغيل العمومية الموافقة   .1

 شهادة حسن سيرة وسلوك سارية المفعول صادرة من وزارة الداخلية لمقدم الطلب . .2

 مقدم الطلب بالمستندات التالية :  إثبات شخصية  .3

 لبطاقة الشخصية ) الهوية أو جواز السفر الفلسطيني(ا . 

 باسم مكتب تكسي يتم الطلب : ت الموافقة إذا كان 

 رخصة المكتب سارية المفعول حال كان مرخص سابقاً . .أ

)الهويووة أو جووواز السووفر الفلسووطيني ( للمفوووض بووالتوقيع عوون البطاقووة الشخصووية  .ب

 و تفويض خطي . المكتب أو من ينوب عنه بموجب وكالة عديلية أ

 كتاب من مراقب الشركات .  .ت

 

 الشروط المطلوبة:  :ثانيًا 

 

  . ان يكون مقدم الطلب فلسطيني الجنسية 

 -:إجراءات العمل   :ثالثًا 
 

 بما يلي : أو من حصل على موافقة لتملك رخصة تشغيل عمومية يقوم من رست عليه القرعة  .1

  يومًا من تاريخ الموافقة 61العمومية خالل عليه دفع قيمة رخصة التشغيل  . 

  وتكوون مودتها ومحدد بهوا مجورى الخوط )المؤقتة ( يتم صرف رخصة التشغيل العمومية الملك

 حسب التعليمات النافذة .

  بعوود إحضووار المركبووة  يقوووم مالووك رخصووة التشووغيل العموميووة بوواجراءات تسووجيلها فووي دائوورة

ب العالقوة الوى دائورة التوراخيص مون ويوتم توجيوه صواح لوحوات تمييوز نح ممراقب المرور وت

 اجل استكمال اجراءات تسجيل الهيكل والحصول على رخصة .

 

 60على المواطن الحاصل على موافقة لصرف رخصة تشغيل عموميرة جديردة مراجعرة الردائرة خرالل مالحظة : 

 يوما لدفع قيمة الرسوم لرخصة التشغيل وفق األنظمة والتعليمات النافذة . 
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 دولة فلسطين  –صالت اسم المؤسسة : وزارة النقل والموا

 من مكتب تاكسي إلى مكتب تاكسي آخر)سفريات خاصة ( إسم اإلجراء : تغيير محطة وقوف مركبة عمومية 

 ماجد دراغمة تحضير : 20رقم اإلجراء : 

 ماجد دراغمة،عصام يامين ، حسام التميميمراجعة :  01رقم اإلصدار : 

 م. جمال شقيراعتماد :  1026يخ اإلصدار : تار

 

 :  الوثائق / المستندات المطلوبة :أوال 

 

تقديم طلب من قبل صاحب العالقة أو من يوكله بموجب وكالة عدلية تحتوي على بنوود واضوحة  بطلوب  -1

 الموافقة على تغيير محطة الوقوف من مكتب تاكسي إلى مكتب تاكسي آخر .

ويوة أو جوواز السوفر الفلسوطيني( لمالوك رخصوة التشوغيل أو مستأجرالرخصوة أو البطاقة الشخصية ) اله -2

 من يوكله بموجب وكالة عدلية .

 . ة التشغيل األصلية سارية المفعولرخص -3

كتاب موافقة ساري المفعول على إخراج المركبة مون العمول تحوت إشوراف المكتوب موقوع مون المفووض  -4

 احب العالقة .بالتوقيع عن مكتب التاكسي الذي يعمل به ص

كتاب عدم ممانعة ساري المفعول من مكتب التاكسي الذي يرغب صاحب العالقة أو مون يوكلوه بموجوب  -5

 بوكالة عدلية للعمل تحت اشرافه .

 

  الشروط المطلوبة: :ثانيا 

 

 مراقب المرور .دلية إلى دائرة حضور مالك أو مستأجر رخصة التشغيل أو من يوكله بموجب وكالة ع -1

تكون رخصة التشغيل باسم شخص وليس باسم مكتب تاكسي حيوث أنوه ال يجووز تغييور محطوة يجب أن   -2

 الوقوف لرخصة تشغيل باسم مكتب تاكسي.

مووراد الخووروج منووه سوواريتا ان تكووون رخصووة المكتووب المووراد العموول تحووت إشوورافه ورخصووة المكتووب ال -3

ات ، يوتم اخوراج المركبوة منوه )ويستثنى من ذلك المكتب غيور المورخص والغيور ملتوزم بالتعليموالمفعول 

 دون الحاجة الى كتاب إخراج (. 

 

 إجراءات العمل : : ثالثا 

 

موع جميوع الوثوائق  مراقوب المورور  عدليوة إلوى دائورة يتوجه صاحب العالقة أو من يوكله بموجب وكالة -1

 .الالزمة لتغيير محطة الوقوف من مكتب تاكسي إلى مكتب تاكسي آخر 

يقووم بالتأكود مون صوحة جميوع الوثوائق الوذي  دائرة مراقوب المورور ئق إلى موظف تسليم جميع الوثا يتم  -2

 . ومطابقتها مع القوانين والتعليمات الوزارية

ول بطلب ملف رخصة التشغيل من موظف األرشيف  حيوث يوتم فحوص المسوتندات ؤيقوم الموظف المس -3

لوقووف مون مكتوب تاكسوي إلوى الموجودة في الملف والتأكود مون عودم وجوود موا يمنوع مون تغييور محطوة ا

 مكتب تاكسي آخر .

علوى الجديود علوى رخصوة التشوغيل ول بتغيير محطة الوقوف السوم مكتوب التاكسوي ؤيقوم الموظف المس -4

ومن ثمة يتم طباعتها وارسالها الى البنك الموجود بالمديرية ، وبعد ذلك يتم ختمها بختم دائورة الحاسوب 

 المرور .

لتي تم تغيير محطة الوقووف فيهوا وحفظهوا موع الوثوائق المطلوبوة فوي ملوف يتم تصوير رخصة التشغيل ا -5

 رخصة التشغيل، ثم اعادة الملف الى موظف األرشيف .

 .تشغيل األصلية إلى صاحب العالقة تسليم رخصة ال -6

تعليمرات ، المالحظة : في حاالت كان مكتب التكسي المنوي الخررو  منره غيرر مررخص وغيرر ملترزم ب

تغييررر محطررة الوقرروف دون الحاجررة الررى كترراب خرررو   ودون الحاجررة الررى ترررخيص  لمراقررب المرررور

 المكتب . 
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 دولة فلسطين   –صالت اسم المؤسسة : وزارة النقل والموا

 . ةو تجاريأ ةخصوصي مركبةإلى  ةعموميمركبة حويل اسم اإلجراء : ت

 ماجد دراغمة تحضير : 20رقم اإلجراء : 

 ماجد دراغمة،عصام يامين ، حسام التميمياجعة : مر 01رقم اإلصدار : 

 م. جمال شقيراعتماد :  1026تاريخ اإلصدار : 

 

 

 الوثائق / المستندات المطلوبة :  :أواًل 

 

 رخصة التشغيل األصلية أ.  .1

             رمراقب المرونموذج بدل فاقد في حال فقدان رخصة التشغيل ) يتم تعبئته من قبل موظف  ب.                  

ول ؤ، ثم اعتماده بتوقيع الموظف المسوتوقيع مستأجر أو مالك رخصة التشغيل أو من يوكله بموجب وكالة عدلية 

 وختمه بختم الدائرة(.

  رخصة الهيكل األصلية . .2

 إثبات شخصية مالك أو مستأجر رخصة التشغيل بالمستندات التالية : .3

از السفر الفلسطيني ( لمستأجر أو مالك رخصة التشغيل  أو من يوكله البطاقة الشخصية ) الهوية أو جوأ.     

 بموجب وكالة عدلية .

مراقب  شخصيًا إلى دائرة إذا كانت رخصة التشغيل مسجلة باسم عدة أشخاص ، يجب حضورهم ب.      

  أو حضور من يوكلونه بوكالة عدلية . المرور 

 يبة القيمة المضافة باسم صاحب الهيكل المراد تحويلهبراءة ذمة سارية المفعول من ضريبة الدخل وضر

 :التاكد مسجلة باسم مكتب تاكسي ، يتم إذا كانت رخصة التشغيل . 4

 . سارية المفعول رخصة مكتب التاكسي من أن .1

البطاقة الشخصية ) الهوية أو جواز السفر الفلسطيني ( للمفوض بالتوقيع عن مكتب التاكسي  .2

 جب وكالة عدلية أو تفويض خطي .  أو من ينوب عنه بمو

 كتاب عدم ممانعة من دائرة الجمارك / وزارة المالية على تحويل الهيكل من عمومي إلى خصوصي أو تجاري .5

 .الممنوح للمواطن  ) استيفاء الرسوم الجمركية ( ردا على كتاب 

 الشروط : : ثانيًا 

 

 ا المفعول . أن تكون رخصة التشغيل ورخصة الهيكل العمومي ساريت 

  يتفق والقرارات والتعليمات السارية  دولة فلسطين تاريخ تسجيل الهيكل العمومي في أراضي أن يكون

. 

  أو من يوكله بموجب  مراقب المرور حضور مستأجر أو مالك رخصة التشغيل شخصيًا إلى دائرة

الهيكل) رقم الهيكل ، وكالة عدلية تحتوي على بنود واضحة بتحويل الهيكل ويظهر فيها تفاصيل عن 

 اإلنتاج ، سنة اإلنتاج ، رقم الشاصي ( و رقم رخصة التشغيل .

 

 إجراءات العمل :  :ثالثًا  

 

مع جميع  مراقب المروريتوجه مالك أو مستأجر رخصة التشغيل أو من يوكله بموجب وكالة عدلية إلى دائرة .1

 تجاري . الوثائق الالزمة لتحويل الهيكل من عمومي إلى خصوصي أو

الذي يقوم  بالتأكد من صحة هذه الوثائق   دائرة مراقب المرور يتم تسليم جميع الوثائق المطلوبة إلى موظف  .2

 ومطابقتها للقانون والتعليمات المعمول بها.

بطلب ملف رخصة التشغيل من موظف األرشيف حيث يتم فحص الوثائق الموجودة في الملف الموظف يقوم .3

 دم وجود قيود تمنع تحويل الهيكل من عمومي إلى خصوصي أو تجاري .والتأكد من ع

يقوم الموظف  بإصدار نموذج طلب استيفاء جمركي للهيكل المطلوب تحويله من عمومي إلى خصوصي أو .4

 ول وختمه بختم الدائرة.    ؤع الموظف المستجاري موجهًا إلى دائرة الجمارك في وزارة المالية ، واعتماده بتوقي

يقوم الموظف بتسليم صاحب العالقة نموذج طلب االستيفاء الجمركي وتوجيهه إلى دائرة الجمارك في وزارة .5

المالية الستكمال اإلجراءات المطلوبة ، حيث يقوم صاحب العالقة بدفع الرسوم الجمركية المترتبة على الهيكل 

م الجمركية عن الهيكل ) مع توضيح المطلوب تحويله وإحضار كتاب من دائرة الجمارك باستيفاء الرسو

التفاصيل عن رقم الهيكل ، اإلنتاج ، سنة اإلنتاج ، رقم الشاصي ( وعدم الممانعة من تحويله إلى خصوصي أو 

 حسب المطلوب. –تجاري 
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لعالقة إلى بعد إحضار كتاب عدم الممانعة من دائرة الجمارك ) استيفاء الرسوم الجمركية ( يعود صاحب ا.6

 مرة أخرى ويقوم بتسليم هذا الكتاب إلى الموظف الذي يقوم بالتأكد من صحة بياناته.  راقب المرورمدائرة 

يقوم الموظف بتعبئة النموذج الموجه إلى دائرة الترخيص والمعتمد لطلب تحويل الهيكل من عمومي إلى .7

ول وختمه ؤل الموظف المسالتوقيع عليه من قبخصوصي أو تجاري ) والذي يتكون من نسختين ( ، واعتماده ب

 بختم الدائرة.

يتم تصوير جميع الوثائق وحفظها في الملف ، وتسليم الوثائق األصلية مع نموذج طلب تحويل الهيكل إلى .8

صاحب العالقة حيث يتم توجيهه إلى دائرة الترخيص من أجل استكمال إجراءات تحويل الهيكل من عمومي إلى 

 خصوصي أو تجاري.

الترخيص  القة بتسليم موظف ال إجراءات التحويل المطلوب في دائرة الترخيص يقوم صاحب العبعد استكم. 9

صورة عن رخصة الهيكل  / ولوحات التمييز العمومية للمركبة والذي بدورة يسلمها للموظف دائرة المرور 

 المحول يتم وضعها في ملف رخصة التشغيل،ثم إعادة الملف إلى موظف األرشيف.
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 دولة فلسطين  –صالت اسم المؤسسة : وزارة النقل والموا

 )تنازل عن رقم مستأجر ( إسم اإلجراء : تغيير عقد إيجار رخصة تشغيل ) بيرمت ( مستأجرة 

 ماجد دراغمة تحضير : 26رقم اإلجراء :

 حسام التميمي ماجد دراغمة،عصام يامين ،مراجعة :  01 رقم اإلصدار : 

 م. جمال شقيراعتماد :  1026 تاريخ اإلصدار : 

 

 

  :الوثائق / المستندات المطلوبة  :أواًل 

 

 رخصة التشغيل األصلية أ.  .1

             مراقب المرورنموذج بدل فاقد في حال فقدان رخصة التشغيل ) يتم تعبئته من قبل موظف  ب.                  

ول ؤ، ثم اعتماده بتوقيع الموظف المسمالك رخصة التشغيل أو من يوكله بموجب وكالة عدلية  وتوقيع مستأجر أو

 وختمه بختم الدائرة(.

المستند األصلي الذي  يوضح أيلولة الهيكل السابق أو صورة مصدقة عنه ) سواء ،أو  رخصة الهيكل األصلية. 2

ومي إلى خصوصي أو تجاري ، أو شطب الهيكل ( كان هذا المستند  نموذج تنازل عن الهيكل ، تحويل من عم

 .حال كانت رخصة التشغيل شاغرة 

 ستأجر الجديد .مسم الأة المفعول من وزارة االداخلية  بسلوك ساريسيرة و شهادة حسن .3

براءة ذمة سارية المفعول من ضريبة الدخل وضريبة القيموة المضوافة باسوم المسوتأجر الحوالي  .3

 لغرض البيع أو تغيير عقد التأجير. مذكور فيها بأنها أصدرت

 إثبات شخصية المستأجر الحالي والمستأجر الجديد بالمستندات التالية : .4

  البطاقة الشخصية ) الهوية أو جواز السفر الفلسطيني( للمسوتأجر الحوالي والمسوتأجر الجديود أو مون

 يوكله كل منهما بموجب وكالة عدلية.

 

 الشروط المطلوبة:  :ثانيًا 

 

 كون رخصة التشغيل المستأجرة ورخصة الهيكل ساريتا المفعول .أن ت .1

حضور المستأجر الحوالي أو مون يوكلوه بموجوب وكالوة عدليوة تحتووي علوى بنوود واضوحة فوي  .2

البيووع أو تغييوور عقوود التووأجير ويظهوور فيهووا تفاصوويل عوون الهيكوول ) رقووم الهيكوول ، اإلنتوواج ، سوونة 

 اإلنتاج،رقم الشاصي(.

 

 

 -:العمل  إجراءات  :ثالثًا 
 

موع جميوع الوثوائق الالزموة لتغييور  مراقوب الموروريتوجه المستأجر الحالي والمستأجر الجديد إلى دائورة  -8

 .عقد اإليجار لرخصة التشغيل المستأجرة مع الهيكل

ومطابقتها الذي يقوم بفحصها والتأكد من صحتها مراقب المرور يتم تسليم هذه الوثائق إلى موظف   -9

 مات الوزارية.للقوانين والتعلي

فحوص المسووتندات الموجووودة فوي الملووف والتأكوود مون عوودم وجووود موا يمنووع موون بول ؤيقووم الموظووف المسوو -11

 استكمال إجراءات تغيير عقد اإليجار .

يقوووم الموظووف بتعبئووة النموووذج المعتموود )الووذي يتكووون موون نسووختين( لتغييوور عقوود إيجووار رخصووة تشووغيل   -11

موون اسووم المسووتأجر الحووالي إلووى إسووم  انررت الرخصررة شرراغرة او دون هيكررل حررال ك مررع الهيكررلمسووتأجرة 

وذج المسووتأجر الجديوود،حيث يووتم توقيووع المسووتأجر الحووالي أو موون يوكلووه بموجووب وكالووة عدليووة علووى النموو

 ول وختمه بختم الدائرة  .ؤواعتماده بتوقيع الموظف المس

الووى البنووك الموجووود  بتغييوور اسووم المسووتأجر علووى الحاسوووب وطباعووة الرخصووة وارسووالها يقوووم الموظووف -12

 .بالمديرية

 رخصة الى موظف مراقب المرور لختمها بختم الدائرة وتوقيعة . صيل الرسوم  يتم إعادة البعد تح -13

يقوم الموظف بتصوير جميع الوثائق  وحفظها في الملف وتسليم الوثوائق األصولية إلوى أصوحاب العالقوة   -14

حوال كوان  كول إلوى المسوتأجر الجديودملكيوة الهي وتوجيههم إلى دائرة التورخيص السوتكمال إجوراءات نقول

 التنازل مع هيكل 
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 دولة فلسطين  –اسم المؤسسة : وزارة النقل والمواصالت 

 عموميةمركبة إسم اإلجراء : تغيير مجرى خط رخصة تشغيل ) بيرمت ( 

 ماجد دراغمة  تحضير : 20رقم اإلجراء : 

 م يامين ، حسام التميميماجد دراغمة،عصامراجعة :  01رقم اإلصدار : 

 م. جمال شقيراعتماد :  1026تاريخ اإلصدار : 

 

 

بناء على الدراسات والتقارير الميدانية من قبل دائرة مراقب المرور في المديريات ، واعتمراد هرذه التقرارير مرن 

مرل عليهرا ، قبل مراقب المرور العام ، يتم وضع اعالن عرن حاجرة خطروط الخدمرة الضرافة مركبرات عموميرة للع

ويتم استقبال الطلبات وتكون الطلبات من الخطوط المكتظة ، وبعد الفرز يرتم عمرل قرعرة مرا برين المتقردمين فري 

 حال كان عدد المتقدمين اكثر من العدد المطلوب . 

 

 :  الوثائق / المستندات المطلوبة :أوال 

 

 خصة التشغيل الخاصة به .تقديم طلب من قبل صاحب العالقة للموافقة على تغيير مجرى خط ر -1

 صورة عن رخصة التشغيل سارية المفعول . -2

 

 

 

  إجراءات العمل : :ثالثا 

 

 على الحاسوب . ط رة مراقب المرور لتغيير مجرى الخمن حصل على موافقة يتوجه الى دائ -1

 موع جميوع الوثوائق مراقوب الموروريتوجه صاحب العالقوة أو مون يوكلوه بموجوب وكالوة عدليوة الوى دائورة  -2

 .و المملوكة باسمه مستاجر أمجرى خط رخصة التشغيل ال لتغييرلتقديم طلب  المطلوبة 

 .ذي يقوم بفحصها ال المسؤول يتم تسليم الوثائق إلى موظف  -3

 دائورة المورور والنقول بتغييور بعد استكمال إجراءات الموافقة على طلب تغيير مجرى الخوط يقووم موظوف  -4

 رخصة التشغيل واالحتفاظ بجميع الوثائق في الملف.باعة الحاسوب وطمجرى الخط الجديد على 

 

 : مالحظة 
  في حال أن طلب تغيير مجورى خوط رخصوة التشوغيل مون محافظوة إلوى محافظوة أخورى، يوتم إتبواع

وتستكمل االجراءات بارسال الملف الى المحافظة المنوي  طوات التغيير في نفس المحافظةخ نفس 

 االقام المعتمد لهذه المحافظة . يتالئم و تسلسسالتشغيل بما  العمل بها ويتم تغيير رقم رخصة

  يجوز لمراقب المورور التنسويب الوى وزيور المواصوالت بتغييور مجورى خوط رخصوة التشوغيل دون

 الحاجة الى اعالن . 
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 دولة فلسطين   –صالت اسم المؤسسة : وزارة النقل والموا

 خيص مكتب تاكسي عمومي جديدإسم اإلجراء : الموافقة على تر

 ماجد دراغمة  تحضير : 28رقم اإلجراء : 

 ماجد دراغمة،عصام يامين ، حسام التميميمراجعة :  01رقم اإلصدار : 

 م. جمال شقيراعتماد :   1026تاريخ اإلصدار : 

 

 االجرراءات استكماليتم  إلختصاص إلصدار رخصة مكتب تكسي بعد إستكمال اإلجراءات من الجهات  ات ا

 وفق اآللية أدناه . االخرى 

 

 

 :  الوثائق / المستندات المطلوبة :أوال 

 

 إلصدار رخصة مكتب تكسي . كتاب الموافقة  -1

 جواز سفر فلسطيني ساري المفعول . او  الهوية الشخصية لمقدم الطلب  -2

 مقدم الطلب . سلوك سارية المفعول لسيرة و  شهادة حسن -3

4-   

  وبة:الشروط المطل :ثانيا 

  

 ان يكون مقدم الطلب فلسطيني الجنسية . -1

 المساهمين والمفوض بالتوقيع عن المكتب . لمقدم الطلب و  شهادة حسن سلوك سارية المفعول  -2

وعوودم تشووغيل مركبووات  الوووزارة  صووادرة موون إحضووار تعهوود بووااللتزام بكافووة الشووروط والتعليمووات ال -3

 خصوصي في المكتب .

 من المركبات العمومية باسم المكتب حسب  االنظمة النافذة .  المطلوبأن يتم تسجيل عدد   -4

تسووجيل المكتووب كشووركة مسوواهمة عامووة أو خصوصووية لوودى مراقووب الشووركات وإحضووار عقوود التأسوويس  -5

 والنظام الداخلي للشركة بحيث يظهر أن أهداف هذه الشركة هو نقل الركاب وأمتعتهم فقط.

 بع . ( متر مر 21ان ال يقل مساحة المكتب عن )  -6

 تب تكسي . ككم ممارسة عمل المكتب في الموقعل من مالك العقار ، او إثبات ملكية عقد إيجار  إحضار  -7

 تزويد المكتب بأجهزة اتصال ، تلفون ، فاكس ، وأجهزة اتصال أخرى بين المكتب والمركبات . -8

 تسجيل المكتب لدى دائرة ضريبة الدخل والقيمة المضافة. -9

 صحة المهنية.توفر شروط السالمة وال -11

 تعيين مديرا للمكتب تتوفر فيه الشروط التالية : -11

 . أن يكون حاصال على شهادة الثانوية العامة على األقل 

  (  15)أن يكون حاصال على رخصة سياقة عمومي سارية المفعول لدرجة. 

 أو عمول سوائق أجورة لتاكسوي عموومي لمودة ال كتب تكسيات أن يكون قد مارس المهنة كمدير م

 عن خمس سنوات . تقل

 . أن يكون فلسطيني الجنسية 

 . إحضار شهادة حسن سلوك سارية المفعول من وزارة الداخلية 

 

 

 مالحظة:

  موون تواريخ الحصوول علوى الموافقووة  دة المحوددهموال لخواليجوب اسوتكمال كافوة الشوروط المووذكورة أعواله

 ة.وخالف ذلك تعتبر الموافقة الغيحسب التعليمات النفافذة  المبدئية 
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  إجراءات العمل : :ثالثا 

 

يتوجووه صوواحب العالقووة الووى مكووان اسووتقبال الطلبووات / دائوورة مراقووب الموورور بالمووديريات ، ويقوودم طلووب  -1

 لترخيص مكتب تكسي جديد . 

والتاكود مون صوحتها ومطابقتهوا للقوانون  الوذي يقووم بفحصوها دائرة المرورالوثائق إلى موظف يتم تسليم  -2

 زارية.والتعليمات الو

نوك الموجوود بالمديريوة ، تورخيص مكتوب تكسوي ، ويرسول الوى البيتم تعبة النموذج المعد للحصول على  -3

 وبعد دفع الرسوم لدى البنك يحصل مقدم الطلب على رقم الطلب لغايات القرعة .

 ين . بعد حصر جميع الطلبات وتدقيقها يتم تحديد مكان و الزمان  الذي سوف يتم فيه القرعة بين المقدم -4

 يحصل من رست عليه القرعة على موافقة مبدئية الحضار : -5

تكسي وتكون غاياتها الرئيسوة نقول الركواب المكتب من وزارة االقتصاد الوطني ل شهادة تسجيل شركة أ.

 مقابل اجر محدد من قبل العداد . 

 للمساهمين  والمفوضين بالتوقيع بالمكتب . شهادة حسن سلوك سارية المفعول  ب.

 كتاب من البلدية وشرطة المرور ودائرة الهندسة والسالمة المرورية بالموافقة على موقع المكتب .  .

 خارطة للموقع تشمل :  د.

a.  ( 51111 -1(  و ) 11111-1مخطط دليل موقع بمقياس رسم . ) 

b. . مخطط لبيان الموقع والشوارع المحيطة به 

c. . خارطة مساحة للموقع 

d. . المسقط األفقي للموقع 

e. ن مواقف السيارات .بيا 

f. . بيان حدود الشارع 

g. .يتم تصديق بيانات الموقع من قبل مساح مرخص وكذلك السلطة المحلية في المنطقة 

 . يبة القيمة المضافةضريبة الدخل وضرفتح ملف ه.       

 

ب من قبل موظف دائرة مراقو يتم تخزين المكتب على الحاسوب  ةد السابقونبجراءات بالبعد استكمال اال -6

 . المرور 

يقوووم الموظووف بموونح المكتووب ثووالث رخووص تشووغيل ملووك )مؤقتووة ( وموودة سووريانها حسووب نظووام التمليووك  -7

وتعديالته ،وطباعتها وارسالها الى البنوك الموجوود بالمديريوة ، وبعود تحصويل الرسووم تخوتم بخوتم دائورة 

 مراقب المرور من اجل احضار مركبات عمومية وفق نظام التمليك . 

المركبووات وفووق االنظمووة النافووذة ، يووتم اصوودار نموووذج تسووجيل مركبووة موجووة الووى سوولطة  بعوود احضووار -8

 الترخيص .

بعد ترخيص المركبات والكشف علوى موقوع المكتوب ، يوتم طباعوة رخصوة المكتوب وارسوالها الوى البنوك  -9

 الموجود بالمديرية ، وبعد دفع الرسوم يتم ختم الرخصة بختم دائرة مراقب المرور . 
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 دولة فلسطين   –صالت اسم المؤسسة : وزارة النقل والموا

 إسم اإلجراء : تجديد ترخيص مكتب تاكسي عمومي

 ماجد دراغمة  تحضير : 20 رقم اإلجراء : 

 ماجد دراغمة،عصام يامين ، حسام التميميمراجعة :  01رقم اإلصدار : 

 م. جمال شقيراعتماد :  1026تاريخ اإلصدار : 

 

 

  الوثائق / المستندات المطلوبة : :أوال 

 

 براءة ذمة سارية المفعول من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة عن مكتب التكسي.  -1

 رخصة المكتب األصلية . -2

 رخصة المكتب الصادرة من قبل مراقب الشركات / وزارة االقتصاد )السجل التجاري ( .  -3

 

  الشروط  المطلوبة: :ثانيا 

 

 أومن يوكلونه بموجب وكالة عدلية أو تفويض خطي .عن المكتب  بالتوقيعض مفوحضور ال -1

 

 :  إجراءات العمل :ثالثا 

  

يتوجه المفوض بالتوقيع عن مكتب التاكسي أو من يفوضوه بموجوب وكالوة عدليوة أو تفوويض خطوي إلوى  -1

 مع جميع الوثائق الالزمة لتجديد ترخيص مكتب التاكسي .مراقب المرور دائرة

 الذي يقوم  بالتأكد من صحة هذه الوثائق . دائرة مراقب المرورتسليم هذه الوثائق إلى موظف  يتم -2

ول بفحوص الوثوائق الموجوودة فوي الملوف والتأكود مون عودم وجوود أي قيود أو إنوذار ؤيقوم الموظوف المسو -3

 موجه إلى المكتب يمنع من تجديد الترخيص. 

المحاسوب الوذي بودوره  وطباعتهوا وارسوالها الوى بتجديود رخصوة المكتوب علوى الحاسووبيقوم الموظوف  -4

 البنك الموجود في المديرية .  المحاسب الذي بدورة يرسلها الى  يرسلها الى

 بعد تحصيل الرسوم يتم ختم رخصة المكتب بختم دائرة مراقب المرور وتوقيعه .  -5

 .مكتب التاكسي تسلم الرخصة الى الموفض بالتوقيع عن  -6

 

 

 

 مالحظة:

 

 للتأكد من  مكاتب التكسيف الدوري على مواقع شركات بالكشدائرة مراقب المرور  يقوم موظف

 مدى التزام الشركات بتطبيق الشروط األساسية.

  ال تجدد رخصة أي شركة مكتب تكسي إال بعد الكشف على موقع الشركة والتأكد من التزامة بشروط

 وتعليمات الوزارة . 
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 دولة فلسطين   –صالت لنقل والموااسم المؤسسة : وزارة ا

إسررم اإلجرررراء : التعرررديل علررى السرررجل التجررراري لمكتررب تاكسررري عمرررومي ) اسررم المكترررب ، أصرررحاب المكترررب ، 

 (، الموقع المفوضون بالتوقيع عن المكتب 

 ماجد دراغمة تحضير : 10رقم اإلجراء :

 تميميماجد دراغمة،عصام يامين ، حسام المراجعة :  01رقم اإلصدار : 

 م. جمال شقيراعتماد :  1026 تاريخ اإلصدار : 

 

 

 الوثائق / المستندات المطلوبة : :أوال 

  

 للحصول على الموافقة على تعديل السجل التجاري. مراقب المرور تقديم طلب إلى دائرة  -1

مفووض رخصة مكتب التاكسي )مع تحديد نووع التعوديل ( مون قبول ال علىلتعديل لتعبئة النموذج الخاص  -2

 مراقب المرور . بالتوقيع عن المكتب في دائرة 

 البطاقة الشخصية ) الهوية أو جواز السفر الفلسطيني ( للمفوض بالتوقيع عن مكتب التاكسي . -3

 رخصة مكتب التاكسي وسجل الشركات الخاص بالمكتب .  -4

 

  الشروط المطلوبة: :ثانيا 

 

لتعبئوة النمووذج الخواص بطلوب  مراقوب المورور حضور المفوض بالتوقيع عن مكتب التاكسي إلى دائورة -1

 التعديل مع تحديد نوع التعديل المطلوب .

 ان يكون المكتب المرخص وساري المفعول .  -2

 إجراءات العمل :  :ثالثا 

 

يع الوثوائق الالزموة ، حيوث مع جم مراقب المروريتوجه المفوض بالتوقيع عن مكتب التاكسي إلى دائرة  -1

 تعديل السجل التجاري.النموذج الخاص ل يطلب 

يووتم تعبئووة النموووذج الخوواص بالتعووديل موون قبوول المفوووض بووالتوقيع عوون المكتووب مووع تحديوود نوووع التعووديل  -2

 .المطلوب 

عوون سووجل  صووورة عوون رخصووة المكتووب و بعوود تعبئووة البيانووات المطلوبووة يووتم تسووليم النموووذج وصووورة -3

 .من صحتها والتأكدالوثائق  فحصبول الذي يقوم إلى الموظف المسؤالشركات 

وتسوليم الكتواب التعديل المطلووب بمخاطبة مراقب الشركات كتابيًا حول  مدير دائرة مراقب المرور يقوم -4

اسوتكمال إجوراءات إلوى مراقوب الشوركات فوي وزارة االقتصواد مون أجول  هوتوجيهوإلى صواحب العالقوة 

  .التعديل على السجل التجاري

عدل إلى شركات في وزارة االقتصاد يتم إعادة الكتاب الممراقب ال طرف التعديلاستكمال إجراءات بعد  -5

 ول بطلب ملف مكتب التاكسي من موظف األرشيف .ؤحيث يقوم الموظف المس،مراقب المروردائرة 

، ويتم إصدار رخصوة جديودة للمكتوب حسوب الحاسوب وفقا للسجل التجاريبالتعديل على يقوم الموظف  -6

 بقة .التعديل بعد استالم رخصة المكتب السا

بمخاطبة دائرة الترخيص من أجل  دائرة مراقب المرور يقوم موظف  إ ا كان التعديل في اسم المكتب() -7

التعديل حاسوبيا على رخوص المركبوات العموميوة ذات العالقوة وإصودار رخوص لهوذه المركبوات حسوب 

ص التشوغيل ، بعود طباعوة رخو ن نموذج التعوديل فوي ملوف كول مركبوةالتعديل األخير،مع إرفاق نسخة ع

 العمومية وفقا لإلسم الجديد . 

 

 

 مالحظة :

  اذا تووم تقووديم طلووب الجووراء التعووديل علووى اسووماء المووالكين يعتبوور ذلووك نقوول ملكيووة موون المووالكين

 السابقين الى المالكين الجدد وتعامل معاملة نقل المكية ويتطلب :

 براءة ذمة من الضريبة والجمارك لنقل الملكية . .أ

 للمساهمين الجدد . حسن سيرة وسلوك  .ب

للمكاتب المرخصة حوديثا يجوب ان يكوون اسوتكمل اجوراءات التورخيص مون حيوث  .ت

، وموافقة عليه من جميع الجهات ذات االختصواص ، ومسوجل )توفيرمكتب مالئم 
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حددتها القرارات واالنظمة ، واصدر باسوم المكتوب  باسمه عدد من المركبات التي

 ( . .........الخ ..ة مراقب المرور رخصة من قبل دائر

 ال يتم تعديل رقم السجل التجاري عند اي اجراء .  .ث

  يجووب ان يكووون هنوواك موون محووافى الووى محافظووة اخوورى حووال كووان التعووديل علووى موقووع المكتووب

لنقل الموقع  وزيرالمواصالت ،   /قبل مراقب المرور العام ومعالي الوزيرموافقة صادرة من 

االت التي يلوزم بهوا المكتوب )لتصوويب وضوعه ( حسوب من مكان الخر ، ويستثنى من ذلك الح

 عنوانه . 

  اذا كان التعديل على موقع مكتب التكسي داخول المحافظوة يشوترط موافقوة مودير دائورة مراقوب

 ويستثنى من ذلك الحاالت التي يلزم بها المكتب )لتصويب وضعه ( حسب عنوانه .،   المرور

  كسي عند اي اجراء . رقم السجل التجاري لمكتب تال يتم تعديل 
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 دولة فلسطين  –اسم المؤسسة : وزارة النقل والمواصالت 

 من موقعه الحالي إلى موقع آخر  مكتب تاكسي  شركة م اإلجراء : نقلإس

 ماجد دراغمة تحضير : 12رقم اإلجراء : 

 صام يامين ، حسام التميميماجد دراغمة،عمراجعة :  01رقم اإلصدار : 

 م. جمال شقيراعتماد :   1026تاريخ اإلصدار : 

 

 الوثائق / المستندات المطلوبة : :أوال 

 

يحودد فيوه موقوع  مراقوب المورور تقديم طلب مون قبول المفووض بوالتوقيع عون مكتوب التاكسوي إلوى دائورة  -1

 المكتب الجديد .

 خارطة للموقع تشمل ما يلي :  -2

 ( . 51111 – 1( و )  11111 -1بمقياس رسم )  مخطط دليل موقع 

 . مخطط لبيان الموقع والشوارع المحيطة به 

 . خارطة مساحة للموقع 

 . المسقط األفقي للموقع 

 . بيان مواقف السيارات وحدود الشارع 

 .تصديق المخطط من قبل مساح مرخص والمجلس المحلي أو البلدية 

 رخصة المكتب األصلية. -3

 ) الهوية أو جواز السفر الفلسطيني ( للمفوض بالتوقيع عن مكتب التاكسي .البطاقة الشخصية  -4

 

 الشروط المطلوبة:  :ثانيا 

 

موافقة كل من مراقب المرور فوي المديريوة المنووي النقول منهوا ، وموافقوة مراقوب المورور فوي المديريوة  -1

يور المواصوالت للحصوول المنوي الدخول اليهوا ، وتنسويب مون مراقوب المورور العوام بالموافقوة  الوى وز

 على موافقة . 

عدم تعارض الموقع الجديد لمكتب التاكسي المطلووب نقلوه موع مكاتوب تكسويات أخورى بنواًء علوى تقريور  -2

 مراقب المرور .

عدم تفريغ المنطقة الموجود بها مكتب التاكسي المطلوب نقله مون الخدموة المقدموة مون هوذا المكتوب بنواًء  -3

 على تقرير مراقب المرور .

حسوب  –لبلديوة إحضار خارطة للموقع مع مخططاتها مصدقة من مساح مرخص والمجلوس المحلوي أو ا -5

 تشمل ما يلي : ، على ان  المنطقة التابع لها

  ( 51111 – 1( و )  11111 -1مخطط دليل موقع بمقياس رسم . ) 

 . مخطط لبيان الموقع والشوارع المحيطة به 

 . خارطة مساحة للموقع 

 للموقع . المسقط األفقي 

 . بيان مواقف السيارات وحدود الشارع 

 .تصديق المخطط من قبل مساح مرخص والمجلس المحلي أو البلدية 

 

 

 إجراءات العمل:  :ثالثا 

 

موع جميوع الوثوائق الالزموة لنقول مراقوب المورور  تاكسي إلى دائرة يتوجه المفوض بالتوقيع عن مكتب ال -6

 . جديد مع تحديد الموقع الجديد المكتب من موقعه الحالي إلى الموقع ال

الووذي يقوووم بفحووص الوثووائق والتأكوود موون صووحتها مراقووب المروريووتم تسووليم هووذه الوثووائق إلووى موظووف  -1

 . ومطابقتها للقانون والتعليمات الوزارية

بالمديريوة المنوووي النقول اليهوا ، بمراسولة موودير دائورة مراقوب الموورور  مراقووب المورور مودير دائورةيقووم  -2

 المنوي الخروج منها .بالمديرية 

الوى مراقوب  بفي حال تم موافقة كل من مدراء دوائر مراقب المرور في المديريات المعنية ، يتم التنسوي -3

 المرور العام  بالموافقة على نقل مكتب التكسي . 

 . لمرور العام بناء على موافقة المدراء المعنيين ، بالتنسيب  بالموافقة الى معالي الوزيرا يقوم مراقب -4
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أو المسوتاجرة موافقة معوالي الووزير يوتم نقول ملوف مكتوب التكسوي ورخوص التشوغيل المملوكوة  حال في  -5

، مووع البووت فووي الوورخص الخووروج منهووا ، الووى المديريووة المنوووي العموول بهووا باسوومة موون المديريووة المنوووي 

 .حافظة اصوال المنتسبة للمكتب حال وجدت اما بالنقل او تغيير محطتها الى مكاتب تكسي اخرى في الم

 ل حسب التسلسل المعتمد للمنطقة  حال كان النقل من محافظة الى اخرى . يتم تغيير ارقام رخص التشغي -6

بتحويول الطلوب إلوى اإلدارة العاموة للهندسوة والسوالمة المروريوة مون أجول  موظف مراقب المرور يقوم  -7

 .عرقلة لحركة السير عدم للتاكد من  الكشف على الموقع الجديد 

 تم مراسلة شرطة المرور للتاكد من عدم عرقلة مكتب التكسي لحركة المرور . ي -8

باسووتالم رخصوة المكتووب الحاليووة و إصوودار رخصووة جديوودة للمكتووب  دائوورة مراقووب المووروريقووم موظووف  -9

 حسب العنوان الجديد.

 

 

 

 مالحظة: 

 ة جديودة إذا كان نقل مكتب التاكسوي مون محافظوة إلوى محافظوة أخورى يوتم إصودار أرقوام مميوز

 لرخص التشغيل التابعة للمكتب حسب تصنيف المحافظة .

  . ويتم تعديل مقر الشركة برخصة الشركة الصادرة من مراقب الشركات حسب عنوانه الجديد 

  راقوب المورور فوي المديريوة موع ماذا كان النقل داخل المحافظة  يتم النقل مون قبول مودير دائورة

نها المكتب ، وعدم اكتظاظ المنطقة التي سوف ينقول اليهوا مرعاة عدم تفريغ المنطقة المنقول م

المكتب ، وتحقيق شروط النقل االخرى مثل موافقة كل من السالمة المرور ، وشرطة المرور 

 على موقع المكتب كمتب تكسي وعدم عرقلة لحركة المرور . 
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 دولة فلسطين   –صالت اسم المؤسسة : وزارة النقل والموا

 إسم اإلجراء : إغالق مكتب تاكسي عمومي 

 ماجد دراغمة تحضير : 11رقم اإلجراء :

 ماجد دراغمة،عصام يامين ، حسام التميميمراجعة :  01رقم اإلصدار : 

 م. جمال شقيراعتماد :   1026تاريخ اإلصدار : 

 

 الوثائق / المستندات المطلوبة :  :أوال 

 

 المكتب . بل المفوض بالتوقيع عن تقديم طلب من ق -1

 كتاب تصفية من وزارة االقتصاد الوطني .  -2

 رخصة المكتب األصلية . -3

براءة ذمة سارية المفعول من ضريبة الدخل وضريبة القيموة المضوافة عون مكتوب التاكسوي موذكور فيهوا  -4

 بانها اصدرت من أجل إغالق المكتب. 

 لفلسطيني ( للمفوض بالتوقيع عن مكتب التاكسي .البطاقة الشخصية ) الهوية أو جواز السفر ا  -5

 

 الشروط المطلوبة:  :ثانيا 

 

 المفوض بالتوقيع عن المكتب(. حضور صاحب العالقة( 

 

 إجراءات العمل :  :ثالثا 

 

موع جميوع الوثوائق الالزموة حيوث  مراقوب الموروريتوجه المفوض بالتوقيع عن مكتب التاكسي إلى دائرة  -1

ويقووم بتعبئوة جميوع  دائورة مراقوب المورور إغالق مكتوب تاكسوي مون موظوف يطلوب النمووذج الخواص بو

 .البيانات

جميوع الوثوائق المطلوبوة إلوى  يوتم تسوليمه موعتعبئة النمووذج مون قبول المفووض بوالتوقيع عون المكتوب  بعد -2

 . دائرة مراقب المرورموظف 

وافقة علوى الطلوب إلغوالق يقوم الموظف بفحص الوثائق والتأكد من صحتها وعدم وجود ما يمنع من الم -3

 .ج االغالق مفوض بالتوقيع عن المكتب على نموذوتوقيع ال المكتب 

وتسووليم الكتوواب إلووى التعووديل المطلوووب بمخاطبووة مراقووب الشووركات كتابيووًا حووول  موودير دائوورة النقوول  يقوووم -4

لتعوديل ااسوتكمال إجوراءات إلى مراقب الشركات في وزارة االقتصاد من أجل  هوتوجيهصاحب العالقة 

  .على السجل التجاري

كتواب التصوفية الصوادر مون مراقوب الشوركات الوى دائورة مراقوب المورور ، الوذي بودورة يقووم يتم إعادة  -5

 باتخاذ االجراءات المالئمة برخص التشغيل المملوكة او المستاجرة باسم المكتب .

مووون تكملوووة إجوووراءات  يقووووم المحاسوووب بتووودقيق وثوووائق الملوووف ماليوووًا والتأكووود مووون عووودم وجوووود موووا يمنوووع -6

اإلغالق،وفوي حوال وجوود ديووون سوابقة أو حاليوة مترتبووة علوى رخصوة المكتووب يقووم المحاسوب بإصوودار 

 إيصال بجميع الرسوم المترتبة وتسليم اإليصال إلى موظف البنك الموجود في الدائرة .

a.  بسحب رخصة الشركة وحفظها في الملف.المسئول يقوم الموظف 

 

b. الى سرفيس حسب   يل المنتسبة الى المكتب الى مكتب أخر او تحوليتم تحويل رخصة التشغ

 .موافقة مراقب المرور العام 

هوذه اإلجوراءات يوتم إغوالق المكتوب والتعليوق خطيوا علوى ملوف مكتوب التاكسوي بأنوه مغلوق إستكمال  بعد -7

ة ى الووزارة بوواغالق رقووم السوجل التجوواري للمكتوب موون سووجالت وزاردومراسولة الحاسوووب المركوزي لوو

 .المواصالت  
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 الحافالت العموميةرخص تشغيل قسم الفصل الثاني :
 

 

 

 دولة فلسطين   –صالت اسم المؤسسة : وزارة النقل والموا

 اسم اإلجراء : تجديد رخصة تشغيل ) بيرمت ( حافلة عمومية

 ماجد دراغمة تحضير : 23رقم اإلجراء :

 بد الناصر عثمان ماجد دراغمة،عمراجعة :  01رقم اإلصدار : 

 م. جمال شقيراعتماد :  1026تاريخ اإلصدار : 

 

 الوثائق / المستندات المطلوبة :  :أواًل 

 

 .رخصة التشغيل األصلية أ.  .1

دائرة الحافالت  نموذج بدل فاقد في حال فقدان رخصة التشغيل ) يتم تعبئته من قبل موظف  ب.

الموظف عدلية ، ثم اعتماده بتوقيع  وكله بموجب وكالةوتوقيع مالك رخصة التشغيل أو من يالعمومية 

 (. مراقب المروروختمه بختم دائرة المختص 

البطاقة الشخصية ) الهوية أو جواز السفر الفلسطيني ( للمفوض بالتوقيع عن الشركة أو من ينوب عنه  .2

 بموجب وكالة عدلية أو تفويض خطي .

بنفس العام التجديد قبل مراقب الشركات  روه منشريطة ان يكون تاريخ صد سجل الشركة األصلي  .3

 ولمرة واحدة فقط سنويًا . 

 

 الشروط :  :ثانيُا 

  

  وحسب  حضور المفوض بالتوقيع عن الشركة أو من ينوب عنه بموجب وكالة عدلية أو تفويض خطي

 .الصالحية من قبل مراقب الشركات 

 

 

 

 

 إجراءات العمل : :ثالثًا 

  

رة ض خطي إلى دائقيع عن الشركة او من ينوب عنه بموجب وكالة عدلية أو تفوييتوجه المفوض بالتو .2

 .تجديد رخصة تشغيل حافلة عموميةل الوثائق المطلوبةجميع مع العمومية  الحافالت 

الذي يقوم بفحصها والتأكد من صحتها ومطابقتها دائرة الشركات تسليم هذه الوثائق الى موظف  يتم .1

 .لوزاريةللقوانين والتعليمات ا

 والتأكد من عدم وجود قيود تمنع التجديد . الموجودة في الملف فحص جميع المستنداتبيقوم الموظف  .3

من خالل لمدة ال تزيد عن سنة ميالدية من تاريخ انتهاءها بتجديد رخصة التشغيل يقوم الموظف  .4

ات في المديرية لتثبيت ، وإرسالها الى محاسب االيرادومهرها بتوقيعة وختمها بختم الدائرة طباعتها 

 سريانها.

 تسلم الرخصة الى المفوض بالتوقيع عن الشركة او من ينوب عنه .  .5

 

 مالحظة : 

 

 .ال يتم استيفاء رسوم مالية لتجديد رخص تشغيل الحافالت العمومية 

 التي مضى على تاريخ انتهاء سريانها اكثر من سنة د رخصة تشغيل الحافالت العمومية ال تجد

و مفتش المرور  مدير الحافالتمن قبل الموظف  توصيةو ريراال بعد دراسة الخط ورفع تقميالدية 

 لمراقب المرور العام . 
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 دولة فلسطين .   –إسم المؤسسة : وزارة النقل والمواصالت 

 إسم اإلجراء : الحصول على رخصة تشغيل ) بيرمت (  حافلة إضافية 

 غمةماجد درا تحضير : 24 رقم اإلجراء :

 ماجد دراغمة،عبد الناصر عثمانمراجعة :  01رقم اإلصدار : 

 م. جمال شقيراعتماد :  1026تاريخ اإلصدار : 

 

 الوثائق / المستندات المطلوبة :  :أواًل 

  

موضحًا فيه رغبته في الحصول الى مدير الحافالت  تقديم طلب من قبل المفوض بالتوقيع عن الشركة  .1

 . مختوم بختم الشركة  ة إضافيةعلى رخصة تشغيل حافل

. 

 الشروط :  :ثانيُا 

  

   وحسب حضور المفوض بالتوقيع عن الشركة أو من ينوب عنه بموجب وكالة عدلية أو تفويض خطي

    الصالحية من قبل مراقب الشركات . 

  . ان ال تكون اي من رخص التشغيل المستأجرة من قبل الشركة شاغرة 

 

 :  إجراءات العمل: ثالثًا

  

لحصول للتقديم طلب مع جميع الوثائق الالزمة  الحافالتيتوجه المفوض بالتوقيع عن الشركة إلى دائرة  .2

 . وفق خطوط الخدمة الممنوحة للشركة  على رخصة تشغيل إضافية مع تحديد مسار الخط

مطابقتها بفحصها والتأكد من صحتها والذي يقوم  الحافالتدائرة الطلب الى جميع وثائق يتم تسليم  .2

 للقانون والتعليمات الوزارية.

 . إضافية للتأكد من عدم وجود قيود تمنع إضافة رخصة تشغيل ملف الشركة فحص يقوم الموظف ب .3

 للحصول على موافقته .مراقب المرور رسال الطلب الى بإ يقوم الموظف .4

طلوب إضافة رخصة  لعمل دراسة ميدانية على الخط الم الجهات المختصةبتكليف  مراقب المروريقوم  .5

 تشغيل إضافية عليه ودراسة وضع الشركة بشكل عام.

يقوم مراقب المرور بكتابة تقرير عن حالة الخط ورفعه إلى المدير  دراسصة الخطبعد اإلنتهاء من  .6

 العام .

ول بإصدار رخصة تشغيل ؤيقوم الموظف المسمراقب المرور العام  في حال الحصول على موافقة  .7

 . إضافية للشركة

 .  المطلوبة وحفظها في الملف  يقوم الموظف بتصوير جميع الوثائق .8

 

 مالحظة :

 

مراقب المرور بمراقبة الخط من وقت الخر للتأكد من مدى التزام الشركة بالتعليمات موظف من دائرة يقوم   

 الصادرة عن وزارة النقل والمواصالت فيما يخص تسيير الحافالت على الخط .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 دولة فلسطين   –صالت سم المؤسسة : وزارة النقل والمواا

 اسم اإلجراء : تحويل حافلة عمومية الى حافلة خاصة

 ماجد دراغمة  تحضير : 25 رقم اإلجراء : 

 ماجد دراغمة،عبد الناصر عثمانمراجعة :  01 رقم اإلصدار : 

 م. جمال شقيراعتماد :  1026 تاريخ اإلصدار : 

 

  ثائق / المستندات المطلوبة :الو: اواًل 

 

 العمومية .  ية للحافلة رخصة التشغيل األصل .1

 رخصة الحافلة األصلية . .2

البائعة يظهر فيها  الشركة براءة ذمة سارية المفعول من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة باسم .3

 رقم الحافلة وبأنها أصدرت بغرض التحويل والبيع.

كتاب عدم ممانعة من دائرة الجمارك / وزارة المالية لتحويل الهيكل العمومي الى هيكل خصوصي  .4

 )استيفاء الرسوم الجمركية (.

البطاقة الشخصية ) الهوية أو جواز السفر الفلسطيني ( للمفوض بالتوقيع عن الشركة أو من ينوب عنه  .5

 بموجب وكالة عدلية أو تفويض خطي.

لهوية أو جواز السفر الفلسطيني ( للمفوض بالتوقيع عن المشتري الجديد  ) سواء البطاقة الشخصية )ا .6

كان جمعية ، رياض أطفال، مدرسة خاصة ، نادي رياضي ..........الخ ( او من ينوب عنه بموجب 

 وكالة عدلية أو تفويض خطي.

تحويل الى تجاري او رخصة تشغيل شاغرة مع سند يوضح أيلولة الحافلة السابقة سواء بالتنازل او ال .7

 ي حال كانت رخصة التشغيل شاغرة .فالشطب 

في حال  الموافقة من قبل مراقب المرور العام بصرف رخصة تشغيل حافلة خاصة للهيئة الحكمية  او .8

 . تم صرف رخصة التشغيل اول مرة او إضافية  حسب تنسيب مدير النقل الخاص 

 ة صادرة من الجهة المخولة بالترخيص  .شهادة ترخيص سارية المفعول للمؤسسة المشتري .9

 

  

  الشروط : :ثانيًا 

  

 . يجب ان تكون رخصة التشغيل ورخصة الحافلة ساريتا المفعول 

 أو من ينوب عنه بموجب وكالة عدلية أو تفويض خطي. البائعة حضور المفوض بالتوقيع عن الشركة 

  نه بموجب وكالة عدلية أو تفويض أو من ينوب ع المؤسسة المشتريةحضور المفوض بالتوقيع عن

 خطي.

 

 إجراءات العمل :  :ثالثًا 

 

أو من ينوب عن  المؤسسة المشتريةالشركة البائعة والمفوض بالتوقيع عن  يتوجه المفوض بالتوقيع عن .1

كل منهما بموجب وكالة عدلية أو تفويض خطي مع جميع الوثائق الالزمة  لتحويل ونقل ملكية الحافلة 

 .حافالت ال مدير الى

ومطابقتها للقانون يتم تسليم جميع الوثائق المطلوبة إلى الموظف الذي يقوم بفحصها والتأكد من صحتها  .2

 والتعليمات الوزارية.

الوثائق الموجودة في الملف ملف رخصة التشغيل والتاكد من فحص ببطلب ول الموظف المسؤيقوم  .3

 افلة عمومية إلى حافلة خصوصية .والتأكد من عدم وجود قيود تمنع تحويل الهيكل من ح

من  اتحويله المراد للحافلةبإصدار نموذج طلب استيفاء جمركي  الحافالت العمومية  موظف دائرةيقوم  .4

في وزارة المالية ، واعتماده  والمكوس حافلة عمومية إلى حافلة خصوصية موجهًا إلى دائرة الجمارك

 بتوقيع الموظف عليه وختمه بختم الدائرة.

م الموظف بتسليم صاحب العالقة نموذج طلب االستيفاء الجمركي وتوجيهه إلى دائرة الجمارك في يقو .5

وزارة المالية الستكمال اإلجراءات المطلوبة ، حيث يقوم صاحب العالقة بدفع الرسوم الجمركية 

مركية المترتبة على الهيكل المطلوب تحويله وإحضار كتاب من دائرة الجمارك باستيفاء الرسوم الج

عن الهيكل ) مع توضيح التفاصيل عن رقم الهيكل ، اإلنتاج ، سنة اإلنتاج ، رقم الشاصي ( وعدم 

 الممانعة من تحويله إلى حافلة خصوصية .
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بعد إحضار كتاب عدم الممانعة من دائرة الجمارك ) استيفاء الرسوم الجمركية ( يعود صاحب العالقة  .6

ول الذي يقوم  بالتأكد ؤسليم هذا الكتاب إلى الموظف المسيقوم بتمرة أخرى و النقل الخاص إلى دائرة 

 من صحة بياناته .

يتم توقيع المفوض بالتوقيع عن الشركة البائعة او من ينوب عنه بموجب وكالة عدلية أو تفويض خطي  .7

 على نموذج نقل الملكية ثم اعتماده بتوقيع الموظف المسئول وختمه بختم الدائرة .

يع الوثائق وحفظها في الملف ، وتسليم الوثائق األصلية مع نموذج طلب تحويل الهيكل يتم تصوير جم .8

دائرة النقل الخاص التي بدورها تقوم بمراسلة سلطتة الترخيص بكتاب محدد اسم الهيئة الحكمية إلى 

 واللون المعتمد للحافلة والشروط االخرى ذات العالقة . 

فى الشركة البائعة بصورة عن التنازل لغايات احضار تحترخيص ائرة التبعد استكمال اإلجراءات في د .9

 حافلة اخرى وتسجيلها على رخصة التشغيل . 

 

 

التسيير للحافلة العمومية المراد تحويلها الى حافلة خاصة مطابق  سنة: يجب ان يكون سنة االنتاج / مالحظة

 النافذة .والتعليمات االدارية للقرارات 
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 دولة فلسطين   –صالت إسم المؤسسة : وزارة النقل والموا

  على رخصة تشغيل ) بيرمت(  إسم اإلجراء : تسجيل حافلة عمومية من الجانب اآلخر)إسرائيل( للعمل

 ماجد دراغمة  تحضير : 26رقم اإلجراء : 

 ماجد دراغمة،عبد الناصر عثمانمراجعة :  01رقم اإلصدار : 

 م. جمال شقيراعتماد :  1026تاريخ اإلصدار : 

 

 

  الوثائق / المستندات المطلوبة : :أواًل 

 

 رخصة التشغيل األصلية .  .1

بعد إتمام إجراءات التحويل عن طريق نقاط تسهيل التجارة ة مختومة األصليالمؤقتة ارخصة الحافلة  .2

ورقم سجل الشركة  الذي قام ببيع هذا يظهر فيه إسم الشركة التي سيتم تسجيل الهيكل على اسمها  

 الهيكل الى شركة الحافالت .

 سند بيع الهيكل من الوكيل المعتمد الى المشتري اذا تم تنزيل الهيكل من اسرائيل عن طريقه . .3

رخصة المركبة المؤقتة التي تصدر من قبل موظف وزارة النقل والمواصالت في نقاط تسهيل التجارة  .4

رخصة التشغيل الذي سيتم تسجيل المركبة الحقًا على اسمه أو إسم التاجر  ويظهر فيها اسم صاحب

الذي قام بتنزيل الهيكل اإلسرائيلي على اسمه أو اسم شركته،وتفاصيل عن الهيكل العمومي اإلسرائيلي 

 الذي تم تحويله . 

كحافلة عمومية في كتاب عدم ممانعة من دائرة الجمارك / وزارة المالية على تسجيل الهيكل اإلسرائيلي  .5

تاج، سنة اإلنتاج ، رقم أراضي السلطة الفلسطينية موضحًا فيه تفاصيل الهيكل ) إنتاج الهيكل ، اإلن

والذي ياتي ردا على كتاب االستيفاء الجمركي الصادر من قبل الدائرة الى دائرة الجمارك  الشاصي (

 والمكوس . 

 

  الشروط : :ثانياً 

 

 سارية المفعول . يجب أن تكون رخصة التشغيل 

  بموجب وكالة عدلية أو تفويض خطيحضور المفوض بالتوقيع عن الشركة أو من ينوب عنه  . 

 

  إجراءات العمل : :ثالثًا 

 

إلى دائرة  بموجب وكالة عدلية أو تفويض خطييتوجه المفوض بالتوقيع عن الشركة أو من ينوب عنه  .1

 جيل هيكل من إسرائيل على رخصة تشغيل  إضافية .مع جميع الوثائق الالزمة لتس شركات الحافالت 

ومطابقتها الذي يقوم بفحصها والتأكد من صحتها شركات الحافالت  إلى موظفيتم تسليم جميع الوثائق  .2

 للقانون والتعليمات الوزارية.

فحص الوثائق الموجودة في الملف والتأكد من عدم وجود قيود تمنع من تسجيل الهيكل بالموظف يقوم  .3

 جديد على رخصة التشغيل.ال

من  االذي تم تنزيله ةالعموميالحافلة بإصدار النموذج المعتمد لترخيص شركات الحافالت  يقوم موظف .4

الجانب اآلخر حيث يظهر فيه اسم الشركة ورقم رخصة التشغيل ومجرى الخط ولون الشركة المعتمد 

واعتماد النموذج بتوقيع الموظف المسئول  وسنة االنتاج والرقم المميز للحافلة الذي يتم صرفه من قبله

 وختمه بختم الدائرة.

التمييز )الوحات  إصدار رخصة التشغيل اإلضافية ويظهر عليها الرقم ولرخصة التشغيل االضافية يتم  .5

 الذي سيحمله الهيكل الجديد. ( 

يف ، تصوير جميع الوثائق وحفظها في ملف رخصة التشغيل، ثم إعادة الملف الى موظف األرش .6

وتسليم الوثائق األصلية الى صاحب العالقة وتوجيهه الى دائرة الترخيص الستكمال إجراءات تسجيل 

 الهيكل.

 

مالحظة : يجب ان تكون سنة انتاج / تسيير الحافلة االسرائيلية اكبر او مساو لسنة انتاج الحافلة السابقة 

 لرخصة التشغيل . 
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 دولة فلسطين   –ت إسم المؤسسة : وزارة النقل والمواصال

 أخرىعمومية  حافالت إلى شركة  حافالت إسم اإلجراء : نقل ملكية حافلة عمومية من شركة 

 ماجد دراغمة تحضير :  27رقم اإلجراء : 

 ماجد دراغمة،عبد الناصر عثمانمراجعة :  01رقم اإلصدار : 

 م. جمال شقيراعتماد :  1026تاريخ اإلصدار : 

 

 : ئق / المستندات المطلوبة الوثا :أواًل 

 

 ة المشترية .ة الخاصة بالشركة البائعة والشركرخص التشغيل األصلي -1

 رخصة الحافلة األصلية للبائع . -2

المستند الذي يوضح أيلولة الهيكل السابق الخاص بالمشتري أو صورة مصدقة عنه ) سواء كان هذا  -3

 لى حافلة خاصة ، التنازل عن الهيكل .....الخ( .المستند يدل على الشطب ، التحويل من حافلة عمومية إ

براءة ذمة سارية المفعول من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة باسم الشركة البائعة ويظهر فيه  -4

 رقم الحافلة و بأنها أصدرت لغرض البيع .

ركتين) البائعة البطاقة الشخصية ) الهوية او جواز السفر الفلسطيني( للمفوضين بالتوقيع عن كل من الش -5

 والمشترية ( أو من ينوب عن كل منهما بموجب وكالة عدلية أو تفويض خطي.

 

 الشروط :  :ثانيًا 

 

 . أن تكون رخصة التشغيل ورخصة الهيكل للبائع ساريتا المفعول 

 . أن تكون رخصة التشغيل للمشتري سارية المفعول 

 أو من شركات الحافالت ري ( إلى دائرة حضور المفوضين بالتوقيع عن الشركتين ) البائع والمشت

ينوب عن كل منهما بموجب وكالة عدلية أو تفويض خطي و تحتوي على بنود واضحة للبيع أو الشراء 

ويظهر فيها تفاصيل الهيكل ) رقم الهيكل ، اإلنتاج ، سنة اإلنتاج ، رقم الشاصي ( ورقم رخصة 

 .  وحسب الصالحية من قبل مراقب الشركات  التشغيل

  . ان تكون الحافلة العمومية مرخص لدى دولة فلسطين 

 

 إجراءات العمل :  :ثالثًا 

 

مع  العمومية  الحافالتيتوجه المفوضون بالتوقيع عن الشركة البائعة والشركة المشترية إلى دائرة  .1

 جميع الوثائق الالزمة لنقل ملكية الهيكل.

ومطابقتها  الذي يقوم بفحصها والتأكد من صحتهادائرة الحافالت يتم تسليم جميع الوثائق إلى موظف  .2

 .        للقانون والتعليمات الوزارية

فحص المستندات الموجودة في الملفين والتأكد من عدم وجود ما يمنع من نقل ملكية بيقوم الموظف  .3

 الهيكل،والتأكد من أن رخصة التشغيل الخاصة بالمشتري  شاغرة.

( لنقل ملكية الهيكل وتوقيع المفوض بالتوقيع عن تكون من نسختينج المعتمد )الذي يتعبئة النموذ .4

ي ثم اعتماده بتوقيع الموظف الشركة البائعة أو من ينوب عنه بموجب وكالة عدلية أوتفويض خط

 ول  وختمه بختم الدائرة .ؤالمس

لى دائرة بدل هيكل ") الذي يتكون من نسختين ( موجهًا إ حافلةيقوم الموظف بإصدار كتاب " ترخيص  .5

 .الترخيص 

وحفظها في ملفي رخص التشغيل ، وتسليم الوثائق األصلية ألصحاب العالقة يتم تصوير جميع الوثائق  .6

 كية . وتوجيههم إلى دائرة الترخيص الستكمال إجراءات نقل المل
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 دولة فلسطين   –صالت إسم المؤسسة : وزارة النقل والموا

  ) بيرمت( حافلة عمومية  على رخصة تشغيل  للعملجديدة )صفر كم ( مومية إسم اإلجراء : تسجيل حافلة ع

 ماجد دراغمة تحضير : 28 رقم اإلجراء : 

 ماجد دراغمة،عبد الناصر عثمانمراجعة :  01رقم اإلصدار : 

 م. جمال شقيراعتماد :  1026تاريخ اإلصدار : 

 

 

  الوثائق / المستندات المطلوبة : :أواًل 

 

 .  او االضافية التشغيل األصلية رخصة  .1

يوضح ايلولة الحافلة السابقة سواء كانت بالشطب ، التنازل ، التحويل الى  ذيالمستند الل .2

 تجاري ، التحويل الى حافلة خاصة ، التصدير الى خارج البالد . 

  محدد به تفاصل الحافلة . الوكيل المعتمد الى المشتري من  الحافلةسند بيع  .3

كحافلة عمومية في  حافلةالية على تسجيل الممانعة من دائرة الجمارك / وزارة المكتاب عدم  .4

أراضي السلطة الفلسطينية موضحًا فيه تفاصيل الهيكل ) إنتاج الهيكل ، اإلنتاج، سنة اإلنتاج ، 

 رقم الشاصي (.

و من البطاقة الشخصية ) الهوية أو جواز السفر الفلسطيني ( للمفوض بالتوقيع عن الشركة أ .5

 ينوب عنه بموجب وكالة عدلية أو تفويض خطي.

 

 

  الشروط : :ثانياً 

 

 في حال كانت الرخصة شاغرة . كون رخصة التشغيل سارية المفعول يجب أن ت 

  .حضور المفوض بالتوقيع عن الشركة أو من ينوب عنه بموجب وكالة عدلية أو تفويض خطي 

 

  إجراءات العمل : :ثالثًا 

 

 بموجب وكالة عدلية أو تفويض خطيلتوقيع عن الشركة أو من ينوب عنه يتوجه المفوض با -1

الشاغرة على رخصة تشغيل  الحافلةمع جميع الوثائق الالزمة لتسجيل الحافالت  إلى دائرة 

 ضافية .اإل او 

الذي يقوم بفحصها والتأكد من صحتها الموظف المسؤول  إلى يتم تسليم جميع الوثائق  -2

 التعليمات الوزارية.ومطابقتها للقانون و

فحص الوثائق الموجودة في الملف والتأكد من عدم وجود قيود تمنع من بالموظف يقوم  -3

 تسجيل الهيكل الجديد على رخصة التشغيل.

حيث يظهر فيه هيكل العمومي بإصدار النموذج المعتمد لترخيص ال المسؤولموظف اليقوم  -4

الشركة المعتمد وسنة االنتاج والرقم  اسم الشركة ورقم رخصة التشغيل ومجرى الخط ولون

المميز للحافلة الذي يتم صرفه من قبله واعتماد النموذج بتوقيع الموظف المسئول وختمه 

 بختم الدائرة.

إصدار رخصة يتم تخزين رقم الحافلة على الحاسوب حال كانت الرخصة إضافية ويتم  -5

 ذي سيحمله الهيكل الجديد.ال لوحات التمييز غيل اإلضافية ويظهر عليها الرقم التش

تصوير جميع الوثائق وحفظها في ملف رخصة التشغيل، ثم إعادة الملف الى موظف  -6

األرشيف ، وتسليم الوثائق األصلية الى صاحب العالقة وتوجيهه الى دائرة الترخيص 

 الستكمال إجراءات تسجيل الهيكل.
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 سطين دولة فل  –اسم المؤسسة : وزارة النقل والمواصالت 

 ) بيرمت ( بدل فاقدحافلة عمومية اسم اإلجراء : إصدار رخصة تشغيل 

 ماجد دراغمة تحضير : 29رقم اإلجراء :

 ماجد دراغمة،عبد الناصر عثمانمراجعة :  01رقم اإلصدار : 

 م. جمال شقيراعتماد :  1026تاريخ اإلصدار : 

 

  

 الوثائق / المستندات المطلوبة :  :أواًل 

 

المفوض بالتوقيع عن  دائرة الحافالت رخصة التشغيل ) يتم تعبئته من قبل موظف لج بدل فاقد نموذ -8

 دائرة(. الوختمه بختم المسؤول  الموظف، ثم اعتماده بتوقيع الشركة 

البطاقة الشخصية ) الهوية أو جواز السفر الفلسطيني ( )) المفوض بالتوقيع عن الشركة إثبات شخصية  -9

 موجب وكالة عدلية .أو من يوكله ب( 

 

 الشروط :  :ثانيًا 

 

 عدلية تحتوي على بنود واضحة أو من يوكله بموجب وكالة  المفوض بالتوقيع عن الشركة حضور  -2

 وإمكانية التصرف إلصدار بدل فاقد.بالصالحيات المخولة بها 

 

 إجراءات العمل :  :ثالثًا 

 

العمومية الحافالت جب وكالة عدلية إلى دائرة أو من يوكله بمو المفوض بالتوقيع عن الشركة يتوجه  -6

 بالشركة . بفقدان رخصة التشغيل الخاصة  ولؤوإبالغ الموظف المس

 الذي يقوم بالتأكد من صحة هذه الوثائقالموظف المسؤول يتم تسليم جميع الوثائق المطلوبة إلى  -7

 ومطابقتها للقانون والتعليمات المعمول بها.

ق الموجودة في الملف للتأكد من عدم وجود ما يمنع من إصدار رخصة فحص الوثائبيقوم الموظف  -8

 تشغيل بدل المفقودة .

تعبئة النموذج المعتمد لفقدان رخصة التشغيل ويتم توقيع صاحب العالقة عليه ثم اعتماده بتوقيع  -9

 الموظف المسئول وختمه بختم الدائرة.

اسب الذي بدوره يرسلها الى  المحاسب الذي المح بطباعة رخصة التشغيل وارسالها الى يقوم الموظف  -11

، وبعد دفع الرسوم المستحقة لدى البنك يتم ختم الرخصة بختم لبنك الموجود بالدائرة ا بدوره يرسلها الى

 وتسلم الى صاحب العالقة . الدائرة وتوقيعها من قبل الموظف المسؤول 
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 دولة فلسطين   – اسم المؤسسة : وزارة النقل والمواصالت

 تالف ) بيرمت ( بدل حافلة عمومية ار رخصة تشغيل اسم اإلجراء : إصد

 ماجد دراغمة  تحضير : 30رقم اإلجراء :

 ماجد دراغمة،عبد الناصر عثمانمراجعة :  01رقم اإلصدار : 

 م. جمال شقيراعتماد :  1026تاريخ اإلصدار : 

 

  

 لوبة : الوثائق / المستندات المط :أواًل 

 

وتوقيع دائرة شركات الحافالت رخصة التشغيل ) يتم تعبئته من قبل موظف تالف ل نموذج بدل .1

 دائرة(. الوختمه بختم المسؤول  الموظف، ثم اعتماده بتوقيع المفوض بالتوقيع عن الشركة 

البطاقة الشخصية ) الهوية أو جواز السفر )) المفوض بالتوقيع عن الشركة إثبات شخصية  .2

 أو من يوكله بموجب وكالة عدلية .( فلسطيني ( ال

 

 الشروط :  :ثانيًا 

 

 يجب ان تكون رخصة الحافلة العمومية سارية المفعول . .1

عدلية تحتوي على بنود أو من يوكله بموجب وكالة  المفوض بالتوقيع عن الشركة حضور  .2

 تالف . وإمكانية التصرف إلصدار بدل بالصالحيات المخولة بها  واضحة 

 

 إجراءات العمل :  :ثالثًا 

 

الحافالت  أو من يوكله بموجب وكالة عدلية إلى دائرة المفوض بالتوقيع عن الشركة يتوجه  .1

 الحافلة العمومية . رخصة التشغيل بتلف ول ؤوإبالغ الموظف المس

الذي يقوم بالتأكد من صحة هذه الموظف المسؤول يتم تسليم جميع الوثائق المطلوبة إلى  .2

 ومطابقتها للقانون والتعليمات المعمول بها. ئقالوثا

فحص الوثائق الموجودة في الملف للتأكد من عدم وجود ما يمنع من إصدار بيقوم الموظف  .3

 . التالفة رخصة تشغيل بدل 

ه ويتم توقيع صاحب العالقة عليللحافلة العمومية رخصة التشغيل  تلفتعبئة النموذج المعتمد ل .4

 ول وختمه بختم الدائرة.ؤموظف المسثم اعتماده بتوقيع ال

البنك الى المحاسب الذي بدوره يرسلها بطباعة رخصة التشغيل وارسالها  يقوم الموظف  .5

دائرة ال، وبعد دفع الرسوم المستحقة لدى البنك يتم ختم الرخصة بختم  الموجود بالدائرة 

 وتسلم الى صاحب العالقة . وتوقيع الموظف المسؤول 
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 دولة فلسطين  -اصالتاسم المؤسسة: وزارة النقل والمو

،  المساهمين  اسماء ، الشركة) اسم  لشركة حافالت عمومية التعديل على السجل التجاري اسم اإلجراء: 

 ( الشركة المفوضون بالتوقيع عن 

 ماجد دراغمة  تحضير: 31: رقم اإلجراء 

 ماجد دراغمة،عبد الناصر عثمان اجعة:مر                    01    :رقم اإلصدار

 م. جمال شقير اعتماد: 1026تاريخ اإلصدار:

 

 

 الوثائق / المستندات المطلوبة:أوال : 

 

يوضح فيه طبيعة التعديل المطلوب من حيث ) تغيير أسماء الحافالت العمومية  تقديم طلب إلى دائرة .1

 شركة (.المالكين, تغيير اسم المفوض بالتوقيع، تغيير اسم ال

 .صادر من قبل مراقب الشركات بنفس العام المقدم به الطلب  سجل الشركة األصلي .2

 

 

  الشروط المطلوبة :ثانيا: 

 

 قة )المفوض بالتوقيع عن الشركة(حضور صاحب العال . 

 

 :إجراءات العملثالثًا: 

 

مع  الحافالتة الى دائرن ينوب عنه بموجب وكالة عدلية المفوض بالتوقيع عن الشركة أو م يتوجه .1

 حافالت العمومية . على السجل التجاري لشركة ال لتعديلل الالزمةجميع الوثائق 

ومطابقتها  الذي يقوم بفحصها والتأكد من صحتها المسؤولموظف الالوثائق إلى يتم تسليم جميع  .2

 للقانون والتعليمات الوزارية.

 يد يمنع اإلجراء.فحص جميع المستندات والتأكد من عدم وجود قب يقوم الموظف .3

الموظووف المخووتص كتوواب التعووديل المطلوووب وتوقيعووه موون  يووتم إصوودار، بعوود الحصووول علووى الموافقووة  .4

وتوجيه طالب الخدمة إلى مراقب الشركات في وزارة االقتصاد من أجل التعديل علوى السوجل التجواري 

 لديهم .

يقوم صاحب العالقة بمراجعة  بعد إجراء التعديل المطلوب وإصدار شهادة من قبل مراقب الشركات ، .5

 لتنفيذ التعديل. الحافالت العمومية دائرة 

 وإصدار رخصة جديدة حسب التعديل األخير.ل يقوم الموظف باستالم صورة عن سجل الشركة المعٌد .6

الحافالت إذا كان التعديل على اسم الشركة يتم مخاطبة سلطة الترخيص من أجل التعديل على رخص  .7

 .حسب الوضع الجديد

 أذا كان التعديل في اسماء المالكين يتم  .8

ل يعمل نقل ملكية وتوقيع المساهمين والمفوض بالتوقيع على النموذج الخاص بالتعد .أ

 على السجل التجاري .

 إحضار حسن سيرة وسلوك للمساهمين الجدد .  .ب
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 قسم النقل الخاصالفصل الثالث :  
 

 

 

 دولة فلسطين  -تاصالاسم المؤسسة : وزارة النقل والمو

 اسم اإلجراء : الحصول على رخصة شركة تأجير مركبات سياحية

 ماجد دراغمة  تحضير : 01رقم اإلجراء :

 احمد ضمرة ماجد دراغمة ،   مراجعة:                     02   :رقم اإلصدار

 م. جمال شقير اعتماد:   1026تاريخ اإلصدار:

 

 

 :المطلوبة الوثائق / المستنداتأوال : 

 

 .تقديم طلب إلى دائرة النقل الخاص يحدد فيه اسم مقدم الطلب والمنطقة المراد العمل بها 

 الب الخدمة تنفيذ الشروط التاليةبعد الحصول على الموافقة المبدئية لحيازة الرخصة على ط :  

 

 

 .ان يكون مسجل لدي مراقب الشركات كشركة مساهمة خصوصية محدودة .1

 متر 26ة ال تقل عن حثابت مجهز لخدمة الجمهورو بمسا مقر)مكتب و عنوان(ان يكون لدية  .2

 .مربع لتقديم خدمة تاجير المركبات المسجلة و المرخصة لدي سلطة الترخيص

موقف مناسب بجانب مقر الشركة المرخص او بالقرب منها يالئم عدد المركبات  ان يكون تحت تصرفه .3

 .المسجلة و المرخصة كمركبات تاجير

سلطة الترخيص و بموافقة خطية من مراقب المرورخمسة مركبات من  ن يسجل باسم الشركة لدىا .4

 .كجم 3511نوع خصوصي او خصوصي مزدوجة االستعمال او مركبة ال يزيد وزنها االجمالي علي 

و  ان تكون جميع المركبات المستخدمة ال تزيد سنة انتاجها عن سنتين من تاريخ انتاجها و صفر كم .5

 .اة من وكيل فلسطيني مرخص و معتمد لهذا النوع من انتاج المركبات عند التسجيل االولمشتر

يحدد مراقب المرور العالمات الفارقة بمركبات التاجير لكل شركة مرخصة و مقاساتها و لونها و مكان  .6

 .و كيفية وضعها علي مركبة التاجير

صوال تامينا يغطي االضرار الجسدية و يجب ان تؤمن جميع مركبات التاجير المسجلة و المرخصة ا .7

 .المادية للغير لدي احدي شركات التامين المرخصة و العاملة في دولة فلسطين

 .ان يرفق بالطلب شهادة حسن سير و سلوك و شهادة عدم محكومية لجميع مساهمي الشركة .8

قر الشركة )المكتب( موافقة السلطة المحلية و السالمة المرورية في وزارة النقل و المواصالت علي م .9

و ساحة وقوف مركبات التاجير المسجلة و المرخصة باالضافة الثبات ملكية المقر )المكتب( او عقد 

 .ايجار للمقر المؤجر مصدق من دائرة ضريبة الدخل

 .كوسمالشركة مسجلة لدي دائرتي ضريبة الدخل و القيمة المضافة و ال ان تكون .11

 جير  وفق الشروط التالية : أن يعين مديرا مهنيا لشركة التأ  .11

  من عمره. والعشرين الثانيةأن يحمل الجنسية الفلسطينية وأتم 

   بحائزًا علي رخصة قيادة مركيكون أن 

 ة خصوصية سارية المفعولرخص . 

  و شهادة عدم محكوميةشهادة حسن سلوك  يكون لديهأن. 

  حاصاًل علي الشهادة الثانوية العامة كحد أدنيأن يكون. 

 

إلى  لمراقب المرورمتطلبات الكشف الميداني على المكتب الواردة من اإلدارة العامة  تكون

واالدارة العامة للشرطة في المحافظة المنوي الترخيص بها  اإلدارة العامة للسالمة المرورية 

 حيث: 

 

  مدير دائرة المرور والنقل .  يكون الكتاب موقعا. 

 صلي دون تكبير أو تصغير عن المخططات التالية:يرفق مع الكتاب صورا بمقياس الرسم األ 

 أو أكثر. 51111: 1مخطط موقع بمقياس  .أ
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أو أكثر شامال الطرق  2511:  1مخطط مساحة حديث )سنه على األكثر( مقياس  .ب

م على األقل مع خطوط الكونتور وبيان حدود  151المحيطة بالموقع على  بعد 

 الهيكلي المقترح. الطرق المقترحة عليه أن وجدت  وفق المخطط

أو أكثر يحتوي مخطط وضعية للموقع والبناء   2511:  1مخطط هندسي بمقياس  .ت

والحركة المرور الخارجية والداخلية ومواقف السيارات والساحات وتحديد مداخلها 

 ومخارجها.

 .خارطة مساحة من مساح مرخص .ث

 

 

 :إجراءات العمل: نياثا

 

حصول على لل مع جميع الوثائق الالزمة الخاصدائرة النقل  إلى الشركةيتوجه المفوض بالتوقيع عن  -2

 .رخصة شركة تأجير مركبات سياحية

ومطابقتها  الذي يقوم بفحصها والتأكد من صحتها الخاصيتم تسليم جميع الوثائق إلى موظف النقل  -1

 .         للقرار الوزاري بالخصوص

ول بفتح ملف ؤلموظف المسيقوم ا(  المطلوبةالمستندات وبعد تنفيذ الشروط الواردة بالمادة اوال ) -3

البنك الموجود في بدورة يرسلها الى إلى المحاسب الذي  اوإرساله وطباعة الرخصةلشركة التأجير

 . الدائرة

لتوقيعها من قبل مدير النقل الخاص وختمها بختم الدائرة وذلك الرخصة  تم إعادة اي الرسوم تحصيلبعد  -4

 ويكون لديه الوثائق التالية : ، يلها بأسم الشركةبعد احضار خمس مركبات لتسج

  كتب عدم ممانعة من دائرة الجمارك للمركبات المراد تسجيلها بحيث تتفق مع القانون

والتعليمات الوزارية بأن تكون من وكيل فلسطيني معتمد وصفر كيلو متر وال تزيد سنة 

 عن عامين وتسجل ألول مرة. تاريخ انتاجها إنتاجها 

 يع من الشركة الوكيلة بأسم المشتري )شركة تأجير(سند ب. 

  الترخيص للمركبات موجه إلى سلطة  كتاب إدخال مركباتيقوم الموظف المسئول بإصدار

 .المراد تسجيلها

 

 

 مالحظات:

 

  سنوات.عشر ال تسجل مركبة للتأجير وال يجدد ترخيصها إذا زاد عمرها عن 

 اال بإذن خطي من مراقب مساهم اخراج مساهم او اضافة او يجوز نقل الملكية لرخصة التأجير  ال

 المرور وبعد مرور عام على االقل من تاريخ صدور الرخصة للشركة .  

  يجوز لشركة التأجير المرخصة ان تسجل مركبات مستعملة مستوردة بعد ان تكون قد سجلت و

 :-وفق الشروط التالية رخصت بأسمها الحد االدني من مركبات التأجير الجديدة و صفر كيلو متر

 

b. أن ال تكون المركبة مسجلة لدي سلطة الترخيص. 

c. أن ال يزيد عمر المركبة المستعملة المستوردة عن ثالث سنوات عدا سنة اإلنتاج. 

d.     ال يجدد ترخيص مركبة التأجير المستعملة المستوردة بعد مرور عشر سنوات من سنة انتاجها

 .كمركبة تأجير

e. عن  مركبات المستعملة المستوردة المسجلة و المرخصة لشركة التأجيرأن ال يزيد عدد ال

تعملة مستوردة في الحاالت وز لشركة التأجير تسجيل مركبات مسخمس مركبات غير انة يج

 :-التالية

 بدل المركبة الهالكة او المشطوبة او المسروقة. 

 تأجير المركبات  عدا شركات ىبدل مركبة تم نقل ملكيتها من اسم الشركة ألي جهة اخر

 .المرخصة شريطة أن ال يزيد عمرها عن ستة سنوات من سنة اإلنتاج

  حسب  55%بدل مركبة تعرضت لحادث طرق و بلغت نسبة االضرار المادية اكثر من

تقرير مثمن المركبات المرخص و مصادقة فاحص المركبات علي التقرير و قررت 

 .الشركة تغيير نوع استخدام المركبة
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  تم تسجيل و ترخيص مركبات جديدة )وكالة( صفر كيلو متر فيجوز للشركة في حال

تسجيل و ترخيص مركبات مستعملة مستوردة علي اسم الشركة بنفس عدد المركبات 

 .الجديدة

 : تاجير المركبات التأجير 

 يحق لشركة تأجير المركبات لكل من :.2

i. ادة دولية او حامل الجنسية االجنبية شريطة ان يكون حائز على رخصة قي

 فلسطينية سارية المفعول لنفس نوع المركبة .

ii.  حامل الجنسية االردنية شريطة ان يكون حائز على رخصة قيادة اردنية او

 فلسطينية سارية المفعول لنفس نوع المركبة .

iii.  حامل الجنسية االفلسطينية شريطة ان يكون حائز على رخصة قيادة فلسطينية

 مركبة .سارية المفعول لنفس نوع ال

 يحق لشركة التأجير ان ال تؤجر المركبات للمذكورين اعاله ا ا تبين لها اآلتي :  .1

i.  .ان عمر المستاجر يقل عن اربع وعشرون عامًا 

ii. . انه غير حائز على رخصة قيادة سارية المفعول 

iii. . ان المستاجر ال يرغب في استخدام المركبة وانه استاجرها بهدف استخدامها من قبل الغير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 دولة فلسطين   -اصالتاسم المؤسسة: وزارة النقل والمو

 إلى شركة تأجير مركبات سياحية أو مستوردة اسم اإلجراء: إضافة مركبة جديدة

 ماجد دراغمة  تحضير: 00رقم اإلجراء :

 مد ضمرة اح ماجد دراغمة ، مراجعة:                         :رقم اإلصدار

 م. جمال شقير اعتماد: 1026تاريخ اإلصدار:

 

 

 الوثائق / المستندات المطلوبة:أوال : 

 

كتاب عدم ممانعة من دائرة الجمارك للمركبة المراد تسجيلها بحيث تكون مطابقة للقانون بأن تكون من  .1

وتسجل انتاجها  من تاريخنتاجها عن عامين وكيل فلسطيني معتمد  وصفر كيلو متر وال تزيد سنة إ

 . ألول مرة

 تامين للمركبة المراد تسجيلها. .2

 رخصة الشركة بحيث تكون سارية المفعول. .3

عقد تأجير تمويلي ما بين شركة التأجير ،أو  بأسم المشتري )شركة تأجير( سند بيع من الشركة البائعة   .4

 لفلسطينية . التمويلي وشركة تأجير المركبات ومصدق عليه من قبل هيئة راس سوق المال ا

 

 :الشروط المطلوبةثانيا: 

 

 .او من يفوضة بكتاب خطي حضور صاحب العالقة )المفوض بالتوقيع عن الشركة( .1

 .حسب القرارات الوزارية بالخصوصويشترط ان تكون المركبة صفر كيلو متر او مستوردة  .2

قد سجلت و رخصت يجوز لشركة التأجير المرخصة ان تسجل مركبات مستعملة مستوردة بعد ان تكون  .3

 :-بأسمها الحد االدني من مركبات التأجير الجديدة و صفر كيلو متر وفق الشروط التالية

 .سلطة الترخيص ىأن ال تكون المركبة مسجلة لد .أ

 .أن ال يزيد عمر المركبة المستعملة المستوردة عن ثالث سنوات عدا سنة اإلنتاج .ب

وردة بعد مرور عشر سنوات من سنة انتاجها    ال يجدد ترخيص مركبة التأجير المستعملة المست .ت

 .كمركبة تأجير

 عن خمس مركبات  أن ال يزيد عدد المركبات المستعملة المستوردة المسجلة و المرخصة لشركة التأجير .ث

 

 

  :إجراءات العملثالثًا: 

 

دائرة إلى أو من ينوب عنه بموجب وكالة عدلية أو تفويض خطي  الشركةيتوجه المفوض بالتوقيع عن  .1

إلى شركة تأجير مركبات  او مستعملة ضافة مركبة جديدةإلمع جميع الوثائق الالزمة  الخاصالنقل 

 .سياحية

 الذي يقوم بفحصها والتأكد من صحتها.         مسؤولموظف الالالوثائق إلى يتم تسليم جميع  .1

رخصة وعدم وجود قيد والتأكد من سريان ال الشركة فحص المستندات الموجودة في ملفب يقوم الموظف .3

 يمنع اإلجراء.

 . موجها إلى سلطة الترخيص  موافقة إلضافة مركبة جديدة إلى شركة التأجيريقوم الموظف بإصدار كتاب  .4

 

   : مالحظة

جير التمويلي و المرخص لدى الجهات ( المركبات المسجلة باسم شركات التأتسجيل ) إضافة  يجوز  .2

شركة  حضار عقد تاجير تمويلي ما بين الشركة الممولة و ات االختصاص باسم شركات شريطة ا

المال ، على يكون المالك الشركة الممولة وقيود فنية لصالح رأس سوق  التاجير مصدق عليه هيئة

 السيارات . تأجير شركة 
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 دولة فلسطين  -اصالتاسم المؤسسة: وزارة النقل والمو

 مركبات سياحيةاسم اإلجراء: إخرا  مركبة من شركة تأجير 

 ماجد دراغمة   تحضير: 00رقم اإلجراء :

 ماجد دراغمة ،  احمد ضمرة مراجعة:                     01  :رقم اإلصدار

 م. جمال شقير اعتماد: 1026تاريخ اإلصدار:

 

 

 :الوثائق/ المستندات المطلوبةأوال : 

 

 رخصة المركبة المراد إخراجها .1

 .ية المفعولالشركة حيث تكون سار رخصة .2

 شهادة براءة ذمة سارية المفعول من ضريبة الدخل والقيمة المضافة.  .3

 المركبة المراد إخراجها.مركبات على األقل غير خمسةلشركة مسجال على اسم اأن يكون  .4

في حال  إحضار كتاب فسخ عقد من قبل شركات التأجير التمويلي و المقيدة بأسم شركة تأجير مركبات  .5

 . ويلي كانت تأجير تم

 

 

 :الشروط المطلوبةثانيا: 

 

 )او من يفوضة بكتاب خطي حضور صاحب العالقة )المفوض بالتوقيع عن الشركة  . 

 

  :إجراءات العملثالثًا: 

 

إلى دائرة المفوض بالتوقيع عن الشركة أو من ينوب عنه بموجب وكالة عدلية أو تفويض خطي  يتوجه .1

 .خراج مركبة من شركة تأجير مركبات سياحيةإل الالزمةمع جميع الوثائق  الخاصالنقل 

ومطابقتها  الذي يقوم بفحصها والتأكد من صحتها الخاصيتم تسليم جميع الوثائق إلى موظف النقل  .2

 .        والتعليمات الوزارية

والتأكد من سريان الرخصة وعدم  ملف الشركةالموجودة في فحص جميع المستندات بيقوم الموظف  .3

 اإلجراء. وجود قيد يمنع

موجها إلى سلطة إلخراج المركبة من شركة التأجير بإصدار كتاب عدم ممانعة الخاص يقوم الموظف  .4

 .الترخيص
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 دولة فلسطين  -اصالتاسم المؤسسة: وزارة النقل والمو

 اسم اإلجراء: تجديد رخصة شركة تأجير مركبات سياحية

 راغمة  ماجد د تحضير:  00رقم اإلجراء :

 ماجد دراغمة ،  احمد ضمرة مراجعة:                     01   :رقم اإلصدار

 م. جمال شقير اعتماد: 1026: تاريخ اإلصدار

 

 الوثائق / المستندات المطلوبة:أوال : 

 

 و سجل الشركة لإلطالع علية فقطرخصة الشركة القديمة  .1

 والقيمة المضافة . شهادة براءة ذمة سارية المفعول من ضريبة الدخل .2

 

 الشروط المطلوبة:ثانيا: 

 

 )او من يفوضة بكتاب خطي حضور صاحب العالقة )المفوض بالتوقيع عن الشركة. 

 األقل ن يكون لدي الشركة خمس مركبات علىا. 

 

 : إجراءات العملثالثا: 

 

المفوض بالتوقيع عن الشركة أو من ينوب عنه بموجب وكالة عدلية أو تفويض  يتوجه .1

تجديد رخصة شركة تأجير ل الالزمةمع جميع الوثائق  النقل الخاصي إلى دائرة خط

 .مركبات سياحية

 الذي يقوم بفحصها والتأكد من صحتها الخاصيتم تسليم جميع الوثائق إلى موظف النقل  .2

 .        ومطابقتها للقانون والتعليمات الوزارية

التأكد من عدم وجود قيد يمنع جميع المستندات وملف الشركة وفحص بيقوم الموظف  .3

 اإلجراء.

 بطباعة الرخصة وإرسالها الى  البنك الموجود بالمديرية . يقوم الموظف  .4

 الرخصة لموظف النقل الخاص لختمها بختم الدائرة .تحصيل الرسوم يتم إعادة بعد  .5

 

 مالحظة:

 

 وقع مت العالقة على من قبل الجهات ذادوري الكشف ال ال تجدد رخصة شركة تأجير مركبات اال بعد

 . بتطبيق الشروط األساسية ةالشرك للتأكد من مدى التزامالشركة  

 . ال تجدد رخصة اي شركة تأجير التي يقل عدد المركبات العاملة لديها عن خمس مركبات 

 لتأكد من التزامة بشروط اال تجدد رخصة أي شركة تأجير إال بعد الكشف على موقع الشركة و

 ة .روتعليمات الوزا
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 دولة فلسطين  -اصالتاسم المؤسسة: وزارة النقل والمو

 جاري لشركة التأجير التالسجل تعديل اسم اإلجراء: 

 ماجد دراغمة  تحضير: 06رقم اإلجراء :

 ماجد دراغمة ،  احمد ضمرة مراجعة:                    01    :رقم اإلصدار

 . جمال شقيرم اعتماد: 1026تاريخ اإلصدار:

 

 

 الوثائق / المستندات المطلوبة:أوال : 

 

تقديم طلب إلى دائرة النقل الخاص يوضح فيه طبيعة التعديل المطلوب من حيث ) تغيير أسماء  .3

 (.، الموقع  تغيير اسم الشركة ، المالكين, تغيير اسم المفوض بالتوقيع

 سجل الشركة األصلي. .4

 رخصة الشركة سارية المفعول . .5

 

 

  الشروط المطلوبة :يا: ثان

 

 او من يفوضة بكتاب خطي قة )المفوض بالتوقيع عن الشركة(حضور صاحب العال 

  مضي سنة ميالدية على تسجيلها . و( مركبات عليها ، 5خصة وتم تسجيل )تكون قد صدرت الرأن 

 

 :إجراءات العملثالثًا: 

 

الة عدلية أو تفويض خطي المفوض بالتوقيع عن الشركة أو من ينوب عنه بموجب وك يتوجه .1

لتعديل على السجل التجاري لشركة ل الالزمةمع جميع الوثائق  الخاصإلى دائرة النقل 

 .التأجير

ومطابقتها  الذي يقوم بفحصها والتأكد من صحتها الخاصالوثائق إلى موظف النقل يتم تسليم جميع  2

 .للقانون والتعليمات الوزارية

 مستندات والتأكد من عدم وجود قيد يمنع اإلجراء.فحص جميع البيقوم الموظف بطلب  3

وتوجيه الموظف المختص كتاب التعديل المطلوب وتوقيعه من  بعد الحصول على الموافقة يتم إصدار 4

 طالب الخدمة إلى مراقب الشركات في وزارة االقتصاد من أجل التعديل على السجل التجاري لديهم .

هادة من قبل مراقب الشركات ، يقوم صاحب العالقة بمراجعة بعد إجراء التعديل المطلوب وإصدار ش 5

 دائرة النقل الخاص لتنفيذ التعديل.

يقوم الموظف باستالم صورة عن سجل الشركة المعدل و الرخصة القديمة وإصدار رخصة جديدة  6

 حسب التعديل األخير.

 

 مالحظة : 

 ن أجل التعديل على رخص إذا كان التعديل على اسم الشركة يتم مخاطبة سلطة الترخيص م

 المركبات حسب الوضع الجديد.

  أذا كان التعديل في اسماء المالكين يتم 

ل يبالتعد مين والمفوض بالتوقيع على النموذج الخاصهالكية وتوقيع المسعمل نقل م .أ

 على السجل التجاري .

 إحضار حسن سيرة وسلوك للمساهمين الجدد .  .ب

 ة يجب موافقة الجهات ذات العالقة على تغيير الموقع في حال كان التعديل على موقع الشرك

 وفق القرارات النافذة . 
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 دولة فلسطين  -اصالتاسم المؤسسة: وزارة النقل والمو

 اسم اإلجراء: إغالق شركة تأجير مركبات سياحية 

 ماجد دراغمة   تحضير:  00 رقم اإلجراء :

 ماجد دراغمة ،  احمد ضمرة راجعة:م                   01      :رقم اإلصدار

 م. جمال شقير اعتماد: 1026تاريخ اإلصدار:

 

 :الوثائق / المستندات المطلوبةأوال : 

 

 .وتقديمه إلى دائرة النقل الخاص  تعبئة النموذج  المخصص إلغالق شركة تأجير مركبات سياحية .1

لغرض مذكور فيها بأنها أصدرت مضافة مركباتها من ضريبة الدخل والقيمة البراءة ذمة للشركة وجميع  .2

 إغالق الشركة والتنازل عن مركباتها.

 رخصة شركة التأجير. .3

 :الشروط المطلوبةثانيا: 

 

 قة )المفوض بالتوقيع عن الشركة(حضور صاحب العال  . 

 

 :إجراءات العملثالثًا: 

 

رة النقل يتوجه المفوض بالتوقيع عن الشركة أو من يفوضه بموجب وكالة عدلية إلى دائ .1

 .إلغالق شركة تأجير مركبات سياحية مع جميع الوثائق الالزمة الخاص

إلغالق شركة تأجير مركبات سياحية بتقديم الطلب يقوم المفوض بالتوقيع عن الشركة   .2

 .وللموظف المسؤإلى اوتسليم جميع الوثائق  والتوقيع عليه

ايات تاجير المركبات من سجل يتم مراسلة مراقب الشركات من اجل تصفية الشركة وإلغاء غ .3

 الشركة .

يقوم الموظف بفحص إحضار كتاب التصفية أو إالغاء الغايات من قبل مراقب الشركات وبعد   .4

 للقانون والتعليمات الوزارية.مطابقتها صحتها والوثائق والتأكد من 

 والتأكد من عدم وجود قيد يمنع اإلجراء. الملففحص ب يقوم الموظف .5

واستيفاء أية رسوم مترتبة ماليًا لف المتدقيق ب ف إلى محاسب الدائرة الذي يقوم يتم إرسال المل .6

 .صدار ايصال بالمبلغ المطلوب وتسليمه إلى موظف البنكإوذلك ب على الشركة

بعد تحصيل الرسوم إذا كان هنالك ديون مستحقة يتم إعادة االيصال إلى المحاسب الذي  .7

 الملف ثم إعادة الملف إلى موظف األرشيف. يحتفى بنسخة ويتم وضع نسخة أخرى في

 بسحب رخصة الشركة وحفظها في الملف.ول المسؤيقوم الموظف  .8

يقوم الموظف بإصدار كتاب إخراج لجميع المركبات المسجلة باسم الشركة موجه إلى سلطة  .9

 .على ان يتم تحويل المركبات خالل ثالثون يومًا فقط  خيصاالتر

مركبات خالل المدة المحدده يتم دفع رسوم رخصة الشركة حسب إذا لم يتم التنازل عن ال .11

 القانون . 
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 دولة فلسطين   -تاسم المؤسسة: وزارة النقل والمواصال

 )حافالت (اسم اإلجراء: الحصول على رخصة مكتب نقل سياحي 

 ماجد دراغمة تحضير: 08: رقم اإلجراء 

 احمد ضمرة ماجد دراغمة  ، مراجعة:                01     :رقم اإلصدار

 م. جمال شقير اعتماد: 1026 تاريخ اإلصدار:

 

)حرافالت (  يرتم مكترب نقرل سرياحي بعد إستكمال اإلجرراءات مرن الجهرات  ات اإلختصراص إلصردار رخصرة 

 استكمال االجراءات االخرى وفق اآللية أدناه . 

 

 :الوثائق/ المستندات المطلوبةأوال : 

 

 جميع الشروط الالزمة . حاصاًل على ترخيص مكتب للنقل السياحي من وزارة السياحة مع تحقيق أن يكون .1

محدودة مسجلة لدى مراقب الشركات في وزارة اإلقتصاد الوطني كشركة خصوصية يه  شركة أن يكون لد .2
 وإحضار عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة.

 . سياحة ق عليه من وزارة الومصد تتسيب مدير للمكتب .3

وموقع  ن مكتب هندسيتقديم خارطة أو مخطط هندسي للمكتب مصادق عليه من مهندس مزاول للمهنة أو م .4

 .ويشمل الساحة المعدة لوقوف الحافالت  يئة المحلية من الهي

 و الساحية .  أو إثبات ملكية العقار عقد إيجار مصادق عليه من محامي .5

 شهادة حسن سيرة وسلوك ألصحاب المكتب. .6

   

 :الشروط المطلوبةثانيا: 

 

  أن يكون لدى مقدم الطلب شركة مساهمة خصوصية مسجلة لدى مراقب الشركات في وزارة اإلقتصاد

 الوطني كشركة مساهمة عامة أو خصوصية وإحضار عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة.

 يق جميع الشروط                       مع تحق للنقل السياحي من وزارة السياحة أن يكون حاصال على ترخيص مكتب

 الالزمة حسب االتفاق الموقع مع وزارة النقل والمواصالت.

 :إجراءات العملثالثًا: 

 

عبئة طلب الترخيص مع تحديد االسم التجاري للمكتب بالغتيين العربية واالنجليزية في يتم ت .1

 دائرة النقل الخاص . 

بمراجعة موظف دائرة النقل الخاص الذي يقوم بعد الحصول على الترخيص يقوم المفوض   .2

 بفتح ملف لمكتب النقل السياحي .

وفق  مطلوبة لتسجيل الحافالت السياحيةيقوم المفوض بالتوقيع عن المكتب بإحضار الوثائق ال .3

 القرارات واالنظمة النافذة . 

ص الذي قل الخاالجهات ذات العالقة الى موظف النيتم تسليم المخطط المصادق عليه من  .4

على بدوره يقوم بمراسلة االدارة العامة للمشاريع والطرق / وزارة المواصالت للكشف 

 الموقع لمالئمة شروط الوزارة بخصوص ترخيص المهن .

جراءات ل االمطرق والمشاريع تستكلبعد إحضار نتيجة الكشف بالموقع من االدارة العامة ل .5

المكتب بالخدمات ن مدير للمكتب ، تجهيز يمثل ) فتح ملف ضريبة ، تعيبالتوازي االخرى 

 المساندة ، او اي شروط اخرى وفق االنظمة النافذة ( .
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 دولة فلسطين  اسم المؤسسة: وزارة النقل والمواصالت/ 

 / أول مرة اسم اإلجراء: الحصول على رخصة تشغيل حافالت سياحية 

 ماجد دراغمة   تحضير: 00 رقم اإلجراء :

 احمد ضمرة  ماجد دراغمة ،مراجعة:                    01     :صداررقم اإل

 م. جمال شقير اعتماد: 1026تاريخ اإلصدار:

 

 

 الوثائق /المستندات المطلوبة:أوال : 

ت االجراءات االخرى المذكورة لان تكون الشركة الحاصلة على موافقة مبدئية وإستكم .1

 .  41باالجراء رقم 

 كة.سجل و رخصة  الشر .2

 .  فر كم صالحافلة كانت  ، او سند البيع من الشركة الوكيلة اذا سراييليةرخصة  الحافلة اإل .3

 

 :الشروط المطلوبةثانيا: 

 

 أو من ينوب عنه بموجب وكالة  قة )المفوض بالتوقيع عن الشركة(حضور صاحب العال

 . حسب السجل التجاري  عديلة او تفويض خطي 

 ترخيص شركة نقل سياحي من وزارة المواصالت . ان يكون حاصل على موافقة ل 

 

 زارة السياحة أن يكون طالب الخدمة حاصال على ترخيص مكتب للنقل السياحي من و. 

  مقعد عدا مقعد الدليل السياحي. 16أن ال يقل عدد مقاعد الركاب في الحافلة السياحية عن 

  الحافالت ال يقل عن وس مقاعد الجلمجموع بو فالت على األقل حا 5 الشركة  تسجل أن

تعليمات الوزارة السارية السنة إنتاجها حسب اعد األدلة السياحيين ومقعدا عدا مق 161

 المفعول.

  يجب أن توسم الحافلة التي تنقل ركابًا سياحيين بوسم ويثبت عليها الالفتات التي حددها

 مراقب المرور في الرخصة لغرض النقل السياحي.

 

 الوسم :

 

 لة بشعار سياحي معتمد من وزارة السياحة  حسب القياسات المعتمدة.توسم الحاف .أ

كتابة اسم الشركة على جانبي الحافلة باللغتين العربية واالنجليزية حسب المقاسات المعتمدة من قبل وزارة  .ب

 سم.21_15النقل والمواصالت ويكون بمقاس رسم من

 

 :إجراءات العملثالثًا: 

 

يض خطي إلى دائرة لشركة أو من يفوضه بموجب وكالة عدلية أو تفويتوجه المفوض بالتوقيع عن ا .1

 .لحصول على رخصة تشغيل حافالت سياحيةل مع جميع الوثائق الالزمة الخاص النقل 

ومطابقتها  الذي يقوم بفحصها والتأكد من صحتها الخاص الوثائق إلى موظف النقليتم تسليم جميع  .2

 للقانون والتعليمات الوزارية.

وتخزينه على حسب التسلسل  لها تمييز اصدار ارقام  وشغيل لموظف بفتح ملفات لرخص التيقوم ا .3

 . الحاسوب 

 . بالتوقيع عن الشركة من اجل احضار حافالت وتسجيلها باسم الشركة يتم ابالغ المفوض  .4
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 دولة فلسطين   -اصالتاسم المؤسسة: وزارة النقل والمو

 يل حافلة سياحية اسم اإلجراء: تجديد رخصة تشغ

 ماجد دراغمة تحضير: 00 رقم اإلجراء :

 احمد ضمرة ماجد دراغمة ،مراجعة:                    01     :رقم اإلصدار

 م. جمال شقير  اعتماد: 1026  تاريخ اإلصدار:

 

 

 :الوثائق / المستندات المطلوبةأوال : 

 

 . السياحية  الحافلة  ل الحافلة السياحة و/ او ة التشغيكتاب من وزارة السياحة لتجديد ترخيص رخص .1

 . السجل التجاري للشركة  .2

بئته من قبل موظف رخصة التشغيل األصلية أو نموذج بدل فاقد في حال فقدان رخصة  التشغيل) يتم تع .3

 ( .أو تفويض خطي وكالة عدلية موجب أومن يوكله ب المفوض عن الشركةوتوقيع  دائرة النقل الخاص

 افلة األصلية.رخصة الح .4

 

 الشروط المطلوبة:ثانيا: 

 

  . ان تكون الشركة مستوفية لكافة الشروط الخاصة بوزارة السياحة 

 او من يفوضه خطيًا .  قة )المفوض بالتوقيع عن الشركة(حضور صاحب العال 

 

 :إجراءات العملثالثًا: 

 

ويض خطي إلى دائرة و تفيتوجه المفوض بالتوقيع عن الشركة أو من يفوضه بموجب وكالة عدلية أ .1

 .تجديد رخصة تشغيل حافلة سياحيةلالالزمة مع جميع الوثائق  الخاص النقل 

ومطابقتها  الذي يقوم بفحصها والتأكد من صحتها الخاص الوثائق إلى موظف النقليتم تسليم جميع  .2

 للقانون والتعليمات الوزارية.

في ملف رخصة  جود قيد يمنع اإلجراءفحص جميع المستندات والتأكد من عدم وبيقوم الموظف  .3

 .التشغيل 

االموجود المحاسب الذي بدوره يرسلها الى البنك  بتجديد رخصة التشغيل وارسالها الى  يقوم الموظف .4

 الموجود بالمديرية .بالدائرة 

بختمها بختم دائرة إعادة الرخصة الى موظف النقل الخاص الذي بدورة يقوم  تحصيل الرسوم يتمبعد   .5

 قل الخاص ، وتسلم الرخصة الى موظف الشركة . الن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 دولة فلسطين  -اسم المؤسسة: وزارة النقل والمواصالت

 اسم اإلجراء: الحصول على رخصة تشغيل سياحية إضافية

 ماجد دراغمة   تحضير: 02:  رقم اإلجراء 

 غمة ،  احمد ضمرةماجد درا مراجعة:                     01   :رقم اإلصدار

 م. جمال شقير اعتماد: 1026 تاريخ اإلصدار:

 

 

 :الوثائق / المستندات المطلوبةأوال : 

 

 تقديم طلب لدى دائرة النقل الخاص من قبل المفوض بالتوقيع عن الشركة .  .1

 كتاب من وزارة السياحة بان الشركة مرخصة لديها حسب االصول .  .2

 

 :الشروط المطلوبةثانيا: 

 

 او من يفوضه بموجب وكالة عدلية و/او  قة )المفوض بالتوقيع عن الشركة(ر صاحب العالحضو

 تفويض خطي . 

 .أن ال يكون لدى الشركة أي رخصة تشغيل شاغرة 

  مقد عدا الدليل السياحي .  161ان يكون مسجل باسم الشركة خمس حافالت بمجوع 

 السياحي. أن تكون الشركة ملتزمة بتعليمات الوزارة بخصوص النقل 

 

 :إجراءات العمل ثالثًا:

 

يض خطي إلى دائرة يتوجه المفوض بالتوقيع عن الشركة أو من يفوضه بموجب وكالة عدلية أو تفو .1

 .حصول على رخصة تشغيل سياحية إضافيةلل الالزمةمع جميع الوثائق  الخاصالنقل 

ومطابقتها  لتأكد من صحتهاالذي يقوم بفحصها وا الخاص الوثائق إلى موظف النقليتم تسليم جميع  .2

 للقانون والتعليمات الوزارية .

وذلك من واقع الملفات ، الموافقة  و عدموموصى به بالموافقة أ بإرسال الطلب  يقوم الموظف  .3

 .المدير العام  والكشوفات الميدانية للشركة الى 

بالموافقة من أجل إحضار  بعد الحصول على الموافقة المبدئية من قبل المدير العام يتم إبالغ الشركة .4

فيما يتعلق في أصل الحافلة  النافذة ة يقرارات الوزارحافلة جديدة ويشترط أن تتفق مواصفاتها مع 

  وسنة اإلنتاج وعدد الركاب.
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 السلطة الوطنية الفلسطينية -اسم المؤسسة: وزارة النقل والمواصالت

 .على رخصة تشغيل سياحية  متر لواسم اإلجراء: تسجيل حافلة صفر كي

 ماجد دراغمة   تحضير: 01 رقم اإلجراء :

 ماجد دراغمة ،  احمد ضمرة مراجعة:                   01      :رقم اإلصدار

 م. جمال شقير اعتماد: 1026 تاريخ اإلصدار:

 

 الوثائق / المستندات المطلوبة:أوال : 

 

 قب الشركات . ة  الصادر من مراسجل ورخصة الشرك .1

 .  إضافيةفي حال كانت الرخصة الموافقة على إصدار رخصة تشغيل إضافية  .2

 سند بيع الحافلة من وكيل فلسطيني معتمد لدى الوزارة. .3

ورخصة  السابق )صورة تنازل ، كتاب شطب( رخصة التشغيل والمستند الذي يبين أيلولة الهيكل .4

 . غرةفي حال كانت الرخصة شاالحافلة االسرائيلية  

لرخصة  لحافلة وسنة اإلنتاج ورقم الشاصيكتاب عدم ممانعة من دائرة الجمارك يظهر فيه نوع ا .5

 .التشغيل االضافية 

 ضافية كتاب الموافقة على منح الشركة رخصة تشغيل إضافية . في حال كانت الرخصة إ .6

  مالحظة:
 

 صل. يتم االحتفاظ بصور عن المستندات المطلوبة بعد مشاهدة وتدقيق األ 

 

 :الشروط المطلوبةثانيا: 

 

 )او من يفوضه خطيا وحسب السجل التجاري   حضور صاحب العالقة )المفوض بالتوقيع عن الشركة

 .المعتمد 

 

 :إجراءات العملثالثًا: 

 

تفويض خطي إلى دائرة  يتوجه المفوض بالتوقيع عن الشركة أو من يفوضه بموجب وكالة عدلية أو .1

على رخصة تشغيل سياحية  متر تسجيل حافلة صفر كيلول الالزمةلوثائق مع جميع االخاص  النقل

 شاغرة  . و/ او  إضافية

ها ومطابقت الذي يقوم بفحصها والتأكد من صحتها الخاص  الوثائق إلى موظف النقليتم تسليم جميع   .2

لرخصة شاغرة  كانت ا إذا  ، أما للقانون والتعليمات الوزارية و فتح ملف لرخصة التشغيل االضافية  

 يتم تجديدها في حال كانت منتهية . 

يبين فيه نوع بالموافقة على تسجيل الحافلة الترخيص  دائرة يقوم الموظف بإصدار كتاب موجه إلى  .3

 ولون الحافلة وسنة اإلنتاج ورقم الشاصي وأية شروط أخرى.

وتزويدها  النقل الخاص بعد تسجيل الحافلة لدى سلطة الترخيص يقوم صاحب العالقة بمراجعة دائرة .4

بتخزين رقم الحافلة  و  في حال كانت الرخصة اضافية يقوم الموظف بصورة عن رخصة الحافلة

وارسالها الى البنك لرخصة الحافلة  يةو موازلمدة سنة ميالدية وتكون سارينها طباعة رخصة التشغيل 

بختم دائرة النقل الخاص ويتم  الموجود بالمديرة وبعد دفع الرسوم لدى البنك تختم رخصة التشغيل

 للشركة .تسليمها 
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 دولة فلسطين   -اصالتاسم المؤسسة: وزارة النقل والمو

  إسرائيل على رخصة تشغيل سياحية  اسم اإلجراء:الحصول على موافقة لتسجيل حافلة من

 ماجد دراغمة   تحضير: 00رقم اإلجراء :

 ماجد دراغمة ،  احمد ضمرة مراجعة:                   01    :رقم اإلصدار

 م. جمال شقير اعتماد: 1026تاريخ اإلصدار:

 

 

 :الوثائق /المستندات المطلوبةأوال : 

 

 الشركة . سجل  .1

 . اإلضافيةفي حال كانت  الموافقة على رخصة التشغيل  .2

 رخصة الحافلة اإلسرائيلية المراد تسجيلها.صورة  .3

عنه أو من ينوب  الشركةبالتوقيع عن  وضو جواز السفر الفلسطيني( للمفالبطاقة الشخصية ) الهوية ا .4

 .بموجب وكالة عدلية أو تفويض خطي

ورخصة الحافلة االسرائيلية  في  السابق )صورة تنازل ، كتاب شطب( المستند الذي يبين أيلولة الهيكل .5

 . حال كانت الرخصة شاغرة

 

    

 :الشروط المطلوبةثانيا: 

 

 عالقة )المفوض بالتوقيع عن الشركة(.حضور صاحب ال 

 .أن تكون سنة إنتاج الحافلة تتفق مع القانون والتعليمات سارية المفعول 

 

 :إجراءات العملثالثًا: 

 

ية أو تفويض خطي إلى دائرة يتوجه المفوض بالتوقيع عن الشركة أو من يفوضه بموجب وكالة عدل .1

ل على رخصة على موافقة لتسجيل حافلة من إسرائيحصول لل الالزمةمع جميع الوثائق الخاص  النقل

 .تشغيل سياحية إضافية 

ومطابقتها للقانون  الذي يقوم بفحصها والتأكد من صحتها المسؤولموظف اليتم تسليم جميع الوثائق إلى  .2

 الوزارية .والتعليمات 

منع ت يودد قالتأكد من عدم وجوورخصة التشغيل ملف بفحص المستندات الموجودة في يقوم الموظف  .3

 اإلجراء.

صور عن المستندات المطلوبة ب االحتفاظالنموذج المخصص للموافقة و إصداربول المسؤيقوم الموظف  .4

 وتوجيه صاحب العالقة إلى اإلدارة العامة للشؤون الفنية / دائرة المعابر من أجل استكمال اإلجراءات. 
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 دولة فلسطين  -اسم المؤسسة: وزارة النقل والمواصالت

 .  اسم اإلجراء: تسجيل حافلة من إسرائيل على رخصة تشغيل سياحية

 ماجد دراغمة  تحضير: 00رقم اإلجراء :

 ماجد دراغمة ،  احمد ضمرة مراجعة:              01           :رقم اإلصدار

 م. جمال شقير اعتماد: 1026تاريخ اإلصدار:

 

 :المطلوبة الوثائق / المستنداتأوال : 

 

 سجل ورخصة الشركة . .1

، أو سند يوضح ايلولة الحافلة السابقة اذا كانت الرخصة  ة على إصدار رخصة تشغيل إضافية الموافق .2

 شاغرة . 

واإلدارة العامة للشؤون الفنية /  العامة لمراقب المرورالحافلة موقعة من اإلدارة  تسجيلالموافقة على  .3

 دائرة المعابر.

 نقاط تسهيل التجارة.في ة الفلسطينية والتي تصدر من قبل الموظف الفلسطيني الرخصة المؤقت .4

الرخصة اإلسرائيلية التي تشير إلى أن المركبة ألغيت من القيود اإلسرائيلية وتم تحويلها إلى األراضي  .5

 الفلسطينية. 

والذي يأتي  صيلحافلة وسنة اإلنتاج ورقم الشاكتاب عدم ممانعة من دائرة الجمارك يظهر فيه نوع ا .6

ردا على كتاب االستيفاء الجمركي الصادر باسم الشركة للمركبة المراد تسجيلها بعد استكمال اجراءات 

 تحويلها لدى االدارة العامة للشؤون الفنية . 

عنه أو من ينوب  الشركةبالتوقيع عن  وضالبطاقة الشخصية ) الهوية او جواز السفر الفلسطيني( للمف .7

 .لية أو تفويض خطيبموجب وكالة عد

 

 

 

 الشروط المطلوبة:ثانيا: 

 

 .)حضور صاحب العالقة )المفوض بالتوقيع عن الشركة 

  لقانون والتعليمات سارية المفعول.تتفق مع اأن تكون سنة إنتاج الحافلة 

 

 إجراءات العمل:ثالثًا: 

 

إلى فويض خطي بموجب وكالة عدلية او تيتوجه المفوض بالتوقيع عن الشركة أو من ينوب عنه   .1

 سياحيةمن إسرائيل على رخصة تشغيل  حافلةمع جميع الوثائق الالزمة لتسجيل  الخاصدائرة 

 إضافية .

ومطابقتها الذي يقوم بفحصها والتأكد من صحتها  الخاصيتم تسليم جميع الوثائق  إلى موظف النقل  .2

 للقانون والتعليمات الوزارية.

فيه نوع  بالموافقة على تسجيل الحافلة يبينلطة الترخيص يقوم الموظف بإصدار كتاب موجه إلى س .3

 ولون الحافلة وسنة اإلنتاج ورقم الشاصي وأية شروط أخرى.

وتزويدها  الخاص الترخيص يقوم صاحب العالقة بمراجعة دائرة  استكمال اإلجراءات في دائرةبعد  .4

 ، لطباعة رخصة التشغيل السياحية . الحافلة بصورة عن رخصة

للحافلة قبل طباعتها وارسالها  التمييز  كانت الرخصة اضافية  او شاغرة ، يتم تخزين الرقمفي حال  .5

الى البنك الموجود بالمديرية ، وبعد تحصيل الرسوم المستحقة على الرخصة يتم ختمها بخم دائر 

 النقل الخاص ومهرها بتوقيع الموظف المختص . 

رة عن الرخصة وطباعة رخصة تشغيل رخصة التشغيل ووضع صو بفتح ملفيقوم الموظف  .6

وتسليمها إلى  تكون سارية المفعول لمدة سنه ميالدية من تاريخ سريان رخصة الحافلة لحافلة ل

 .صاحب العالقة
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 دولة فلسطين   -اسم المؤسسة: وزارة النقل والمواصالت

 .تجاري و/ او  شحن ويل حافلة سياحية إلى اسم اإلجراء: تح

 ماجد دراغمة تحضير: 00رقم اإلجراء :

 احمد ضمرة  ة ،ماجد دراغممراجعة:                    01     :رقم اإلصدار

 م. جمال شقير  اعتماد: 1026 تاريخ اإلصدار:

 

 

 الوثائق / المستندات المطلوبة:أوال : 

 

 هامنلغرض   و براءة ذمة سارية المفعول من ضريبة الدخل و القيمة المضافة يظهر فيها رقم الحافلة .1

 .  والبيعأ لتحويل ل

 و رخصة التشغيل .  رخصة الحافلة .2

كتاب عدم ممانعة على التحويل من دائرة الجمارك والذي يصدر ردا على كتاب االستيفاء الجمركي  .3

 الصادر من دائرة النقل الخاص.

 : الشروط المطلوبةثانيا: 

 

 )ن يفوض بوكالة عدلية وأ او كتاب او م حضور صاحب العالقة )المفوض بالتوقيع عن الشركة

 خطي . 

 

 آلية التنفيذ:ثالثًا: 

 

إلى دائرة  بموجب وكالة عدلية او تفويض خطييتوجه المفوض بالتوقيع عن الشركة أو من ينوب عنه  .1

 لتحويل حافلة سياحية إلى شاحنة مغلقة.مع جميع الوثائق الالزمة  الخاصالنقل 

ومطابقتها  الذي يقوم بفحصها والتأكد من صحتها الخاص النقللوثائق  إلى موظف يتم تسليم جميع ا .2

 .الوزاريةللقانون والتعليمات 

 والتأكد من عدم وجود قيد يمنع اإلجراء.المستندات الملف  فحص بيقوم الموظف  .3

مركبة تجارية تحويل الحافلة إلى على الموافقة بالترخيص  دائرةيقوم الموظف بإصدار كتاب موجه إلى  .4

 وتسليمه إلى صاحب العالقة وتوجيهه إلى دائرة الترخيص. حنة و/او شا

 

 

 

 : التعديل على السجل التجاري لشركة نقل سياحي مالحظة / االجراء 

على  لكون ملف الشركة يصدر ويجدد من قبل وزارة السياحة وهي المخولة باجراء التعدي

بمراسلة وزارة االقتصاد  الشركة سواء كان )اسم الشركة ، المساهمين ...( وهي من تقوم

يتم تحصيل اي رسوم على تجديد ترخيص الشركة طرف وزارة النقل و  لذا الالوطني ، 

، السجل التجاري الصادر من قبل مراقب الشركات  على يتم اعتماد التعديل و المواصالت ، 

قبل مع مراعاة  تغيير موقع الشركة يجب ان تحصل الشركة على موافقة وزارة المواصالت 

 . التعديل على موقعها 
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 دولة فلسطين   -تاسم المؤسسة: وزارة النقل والمواصال

 خاص )حافالت ( نقل لشركة : الحصول على رخصة مكتب اسم اإلجراء

 ماجد دراغمة  تحضير: 06 رقم اإلجراء :

 ماجد دراغمة ،  احمد ضمرة مراجعة:                01     :رقم اإلصدار

 م. جمال شقير اعتماد: 1026 تاريخ اإلصدار:

 

)حررافالت (  يررتم  خرراصمكتررب نقررل بعررد إسررتكمال اإلجررراءات مررن الجهررات  ات اإلختصرراص إلصرردار رخصررة 

 استكمال االجراءات االخرى وفق اآللية أدناه . 

 

 

 :الوثائق/ المستندات المطلوبةأوال : 

 

عدا المنافع الصحية الرفق به وساحة  متر مربع 31أن يتوفر مكتبا مالئماً  بمساحة ال تقل عن  .1

 لتقديم خدمات النقل الخاص . تتالئم و عدد الحافالت المسجلة في الشركة ،

مل نقل الركاب الرئيسية العشركة مسجلة لدى مراقب الشركات ، وغاياتها يحضر سجل أن  .2

 مقابل مبلغ مقطوع . 

رة على موقع المكتب وساحة الوقوف الجهات المختصة في الوزاموافقة الهيئة المحلية و .3

 بحيث ال يشكل عرقلة او اعاقة لحركة المرور . 

 ن مكتب تقديم خارطة أو مخطط هندسي للمكتب مصادق عليه من مهندس مزاول للمهنة أو م

يرفق مع الكتاب صورا بمقياس الرسم األصلي دون تكبير  وموقع من الهييئة المحلية . هندسي

 التالية: أو تصغير عن المخططات

 أو أكثر. 51111: 1مخطط موقع بمقياس  .أ

أو أكثر شامال الطرق  2511:  1مخطط مساحة حديث )سنه على األكثر( مقياس  .ب

م على األقل مع خطوط الكونتور وبيان حدود  151المحيطة بالموقع على  بعد 

 الطرق المقترحة عليه أن وجدت  وفق المخطط الهيكلي المقترح.

أو أكثر يحتوي مخطط وضعية للموقع والبناء   2511:  1 مخطط هندسي بمقياس .ت

والحركة المرور الخارجية والداخلية ومواقف السيارات والساحات وتحديد مداخلها 

 ومخارجها.

 

 

 عقد إيجار مصادق عليه من محامي أو إثبات ملكية العقار. .4

 توقيع . والمفوض بالللمساهمين  والمير اإلداري والمهني شهادة حسن سيرة وسلوك  .5

إداري ومهني للمكتب  وحاصل على الثانوية العامة بحد أدنى أو مايعادلها ، مؤهل مدير  تعيين  .6
 إلدارة المكتب وتنظيم العمل به . 

 

 

 :الشروط المطلوبةثانيا: 

 

 طني كشركة مساهمةمسجلة لدى مراقب الشركات في وزارة اإلقتصاد الو دى مقدم الطلبأن يكون ل  

لرئيسية منها نقل الركاب مقابل مبلغ مقطوع  ، وان تكون نسبة المساهمين من الجنسية وتكون الغاية ا

 وإحضار عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة.من مساهمي الشركة ، %51الفلسطينية تزيد عن 

  هناك بحد ادنى حافلتين مقعد شريطة أن تكون  161يجب ان ال يقل عدد المقاعد في الحافالت عن 

 مقعدًا على االقل .  51 بسعة  

  . ان تكون الحافالت مطابقة لشروط مراقب المرور عند إصدار الرخصة 

  يحق لمراقب المرور ان يطلب من صاحب الرخصة الصادرة إحضار الحافلة للفحص للفني في المكان

 والزمان المحددين في الطلب . 

 ية من مراقب المرور . ال يحق لمن صدرت له الرخصة نقل ملكيتها إال بعد موافقة خط 

  ال يحق لمن صدرت له الرخصة حيازة حافلة إضافية أو تشغيلها اال بعد موافقة مراقب المرور الخطية

. 
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 عددها  –وع الحافالت التي ستعمل في النقل الخاص يشترط عند إصدار الرخصة ن لمراقب المرور أن

 النتاج . الحد االقصى لسنة ا –عدد المقاعد المثبتة في الحافالت  –

 :إجراءات العملثالثًا: 

 

 عبئة طلب الترخيص مع تحديد االسم التجاري للمكتب في دائرة النقل الخاص . يتم ت .1

بعد الحصول على الترخيص يقوم المفوض بمراجعة موظف دائرة النقل الخاص الذي يقوم   .2

 بفتح ملف لمكتب النقل السياحي .

 الخاصة . بة لتسجيل الحافالت الوثائق المطلويقوم المفوض بالتوقيع عن المكتب بإحضار  .3

 يتم وسم الحافالت بوسم الشركة المميز و المجاز من مراقب المرور .  .4

 

 

 

 

  : مالحظات 

  دخال شركاء أو إخراج مالكين او أي ة لشركة نقل خاص نقل ملكيتها أو إرخصال يحق لمن صدرت له

 مرور مع مراعاة القوانين المعمول بها .تعديل على السجل التجاري إال بعد موافقة مراقب ال

  يحق لشركة النقل الخاص المرخصة حسب االصول عقد االتفاقيات مع أفراد لنقلهم في مناسات خاصة او

 رحالت .

  لمدة تزيد عن الشهر تطبق قرارات الوزارة  االشخاص الحكميةاذا كان االتفاق ما بين الشركة وإحدى

 اص . بخصوص النقل الخسارية المفعول 

 16حدى الهيئات الحكمية يجب أن ال يقل عدد أعضاء الهيئة الحكمية عن إذا احضرت الشركة إتفاقية مع أ 

 عضوا من اجل إصدار رخصة تشغيل نقل خاص باسم الشركة . 

  عاما من  10ال تجدد ترخيص حافالت النقل الخصوصية أو حافالت نقل التالميذ إ ا زاد عمرها عن

 تاريخ إنتاجها . 
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 دولة فلسطين   -اصالتاسم المؤسسة: وزارة النقل والمو

 إضافية .  حافلة معدة للنقل الخاص اسم اإلجراء: الحصول على رخصة تشغيل 

 ماجد دراغمة  تحضير: 00 رقم اإلجراء :

 ماجد دراغمة ،  احمد ضمرة مراجعة: 01       :رقم اإلصدار

 م. جمال شقير اعتماد: 1026 تاريخ اإلصدار:

 

 

 الوثائق / المستندات المطلوبة:أوال : 

 

 من قبل المفوض بالتوقيع عن الشركة .تقديم طلب لدى دائرة النقل الخاص  .1

 السجل التجاري الصادر من قبل مراقب الشركات / وزارة االقتصاد الوطني .  .2

يها بحيث تكون رخصة االخيرة سارية المفعول عند لنقل العاملين ف االشخاص الحكميةإتفاقية ما بين الشركة  .3

 تقديم الطلب . 

عنه أو من ينوب  المؤسسةبالتوقيع عن  وضالبطاقة الشخصية ) الهوية او جواز السفر الفلسطيني( للمف .4

 . بموجب وكالة عدلية أو تفويض خطي

 

 :الشروط المطلوبةثانيا: 

 

  ( شخصيًاالمفوض بالتوقيع عن المؤسسةصاحب العالقة )حضور. 

  عضوا ومسجلين لدى الجهات ذات االختصاص . 16ان ال يقل أعضاء الهيئة عن 

 . ؟أن ال يزيد عمر الحافلة عن عشر سنوات عند التسجيل الول مرة 

  مقعدًا .  16أن ال يقل عدد مقاعد الحافلة عن 

  مقعد . 161أن يكون مسجل باسم الشركة حافالت ال يقل مجموع مقاعدها عن 

  باسم الشركة شاغرة . مستاجرة  اي رخصة تشغيل  كون يأن ال 

 

 :آلية التنفيذثالثًا: 

 

ية أو تفويض خطي إلى دائرة أو من يفوضه بموجب وكالة عدل الشركةيتوجه المفوض بالتوقيع عن  .1

 .لحصول على رخصة تشغيل حافلة خاصةل الالزمةمع جميع الوثائق خاص النقل ال

ها وموافقت الذي يقوم بفحصها والتأكد من صحتها الخاص موظف النقللوثائق  إلى يتم تسليم جميع ا .2

وعدم وجود إي رخصة تشغيل من  التأكد من حاجة المؤسسة للحافلةوللقانون والتعليمات الوزارية 

 رخص الشركة شاغرة . 

 وبعد حصولة على موافقة مبدئية لرخصة تشغيل حافلة بإصدارسيب لمراقب المرور نبالتيقوم الموظف  .3

 .والتعليمات  الوزارية بالخصوص  الموافقة يتم ابالغة ، من اجل احضار حافلة و فق االنظمة 
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 دولة فلسطين  -اصالتاسم المؤسسة: وزارة النقل والمو

 مكتب لشركة نقل خاص يد رخصة اسم اإلجراء: تجد

 ماجد دراغمة  تحضير: 08 رقم اإلجراء :

 ماجد دراغمة ،  احمد ضمرة مراجعة:                     01   :رقم اإلصدار

 م. جمال شقير اعتماد: 1026تاريخ اإلصدار

 

 الوثائق / المستندات المطلوبة:أوال : 

 

 رخصة الشركة  .3

 شهادة براءة ذمة سارية المفعول من ضريبة الدخل والقيمة المضافة . .4

5.  

 

 الشروط المطلوبة:ثانيا: 

 

 او من يفوضة بكتاب خطي مفوض بالتوقيع عن الشركة(حضور صاحب العالقة )ال. 

  مقعد  51مقعد وان يكون هناك حافلتين بسعة  161ان تكون الشركة قامت بترخيص حافالت بعدد . 

 

 : إجراءات العملثالثا: 

 

المفوض بالتوقيع عن الشركة أو من ينوب عنه بموجب وكالة عدلية أو تفويض  يتوجه .1

تجديد رخصة شركة تأجير ل الالزمةمع جميع الوثائق  اصالنقل الخخطي إلى دائرة 

 مركبات سياحية.

 الذي يقوم بفحصها والتأكد من صحتها الخاصيتم تسليم جميع الوثائق إلى موظف النقل  .2

 .        ومطابقتها للقانون والتعليمات الوزارية

د يمنع جميع المستندات والتأكد من عدم وجود قيملف الشركة وفحص بيقوم الموظف  .3

 اإلجراء.

البنك المحاسب الذي بدوره يرسلها الى بطباعة الرخصة وإرسالها الى يقوم الموظف  .4

 الموجود بالمديرية . 

 الرخصة لموظف النقل الخاص لختمها بختم الدائرة .بعد تحصيل الرسوم يتم إعادة  .5

 

 مالحظة:

 

 للتأكد من مدى التزام  خاصنقل الف الدوري على مواقع شركات البالكش خاصيقوم موظف النقل ال

 الشركات بتطبيق الشروط األساسية.

  أو ال مقعد  121ال تجدد رخصة أية شركة نقل خاص التي يقل عدد مقاعد الحافالت العاملة لديها

 . مقعد  51يوجد بها بحد ادنى حافلتين سعة كل منهما 
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 ندولة فلسطي  -اصالتاسم المؤسسة: وزارة النقل والمو

 نقل خاص  جاري لشركة اسم اإلجراء: تعديل السجل الت

 ماجد دراغمة  تحضير: 00: رقم اإلجراء 

 ماجد دراغمة ،  احمد ضمرة مراجعة:                    01    :رقم اإلصدار

 م. جمال شقير اعتماد: 1026تاريخ اإلصدار:

 

 

 الوثائق / المستندات المطلوبة:أوال : 

 

ى دائرة النقل الخاص يوضح فيه طبيعة التعديل المطلوب من حيث ) تغيير تقديم طلب إل 1

 أسماء المالكين, تغيير اسم المفوض بالتوقيع، تغيير اسم الشركة (.

 سجل الشركة األصلي. 2

 رخصة الشركة سارية المفعول . 3

 

 

  الشروط المطلوبة :ثانيا: 

 

 قة )المفوض بالتوقيع عن الشركة(حضور صاحب العال . 

  مقعد . 51مقعد وان يكون هناك حافلتين بسعة  161تكون الشركة قامت بترخيص حافالت بعدد ان 

 

 :إجراءات العملثالثًا: 

 

النقل الى دائرة ن ينوب عنه بموجب وكالة عدلية المفوض بالتوقيع عن الشركة أو م يتوجه .1

 .رلتعديل على السجل التجاري لشركة التأجيل الالزمةمع جميع الوثائق  الخاص

 الذي يقوم بفحصها والتأكد من صحتها الخاصالوثائق إلى موظف النقل يتم تسليم جميع  .2

 ومطابقتها للقانون والتعليمات الوزارية.

 فحص جميع المستندات والتأكد من عدم وجود قيد يمنع اإلجراء.ب يقوم الموظف .3

الموظف ن كتاب التعديل المطلوب وتوقيعه م يتم إصدار، بعد الحصول على الموافقة  .4

وتوجيه طالب الخدمة إلى مراقب الشركات في وزارة االقتصاد من أجل التعديل المختص 

 على السجل التجاري لديهم .

بعد إجراء التعديل المطلوب وإصدار شهادة من قبل مراقب الشركات ، يقوم صاحب العالقة  .5

 بمراجعة دائرة النقل الخاص لتنفيذ التعديل.

ل و الرخصة القديمة وإصدار رخصة رة عن سجل الشركة المعٌديقوم الموظف باستالم صو .6

 جديدة حسب التعديل األخير.

إذا كان التعديل على اسم الشركة يتم مخاطبة سلطة الترخيص من أجل التعديل على رخص  .7

 المركبات حسب الوضع الجديد.

 أذا كان التعديل في اسماء المالكين يتم  .8

المفوض بالتوقيع على النموذج الخاص عمل نقل ملكية وتوقيع المساهمين و .ت

 بالتعدل على السجل التجاري .

 إحضار حسن سيرة وسلوك للمساهمين الجدد .  .ث

 في حال كان التعديل على موقع الشركة يجب الحصول على موافقة مراقب المرور العام .  .9
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 دولة فلسطين  -اصالتاسم المؤسسة: وزارة النقل والمو

 نقل خاص .الق شركة إغ اسم اإلجراء:

 ماجد دراغمة  تحضير:  00:رقم اإلجراء 

 ماجد دراغمة ،  احمد ضمرة مراجعة:                   01      :رقم اإلصدار

 م. جمال شقير اعتماد: 1026تاريخ اإلصدار:

 

 :الوثائق / المستندات المطلوبةأوال : 

 

 وتقديمه إلى دائرة النقل الخاص  . النقل الخاص إلغالق شركةتعبئة النموذج  المخصص  .4

من ضريبة الدخل والقيمة المضافة مذكور فيها بأنها أصدرت لغرض  حافالتها  براءة ذمة للشركة وجميع .5

 او شطب او تحويل  عن الحافالت سارية المفعول . إغالق الشركة والتنازل 

 شركة النقل  .  رخصة  .6

 :الشروط المطلوبةثانيا: 

 

 شخصيًا .  ة )المفوض بالتوقيع عن الشركة(قحضور صاحب العال 

 

 إجراءات العمل:ثالثًا: 

 

يتوجه المفوض بالتوقيع عن الشركة أو من يفوضه بموجب وكالة عدلية أو تفويض خطي إلى  .1

 النقل الخاص . إلغالق شركة  مع جميع الوثائق الالزمة الخاصدائرة النقل 

 والتوقيع عليه النقل الخاص إلغالق شركة ب يقوم المفوض بالتوقيع عن الشركة بتقديم الطل  .2

 ول.يم جميع الوثائق إلى الموظف المسؤوتسل

 للقانون والتعليمات الوزارية.مطابقتها صحتها ويقوم الموظف بفحص الوثائق والتأكد من   .3

 والتأكد من عدم وجود قيد يمنع اإلجراء. الملففحص ب يقوم الموظف .4

واستيفاء أية رسوم مترتبة ماليًا لف المتدقيق ب ة الذي يقوم يتم إرسال الملف إلى محاسب الدائر .5

 .وذلك بإصدار ايصال بالمبلغ المطلوب وتسليمه إلى موظف البنك على الشركة

كان هنالك ديون مستحقة يتم إعادة االيصال إلى المحاسب الذي  في حالبعد تحصيل الرسوم  .6

 الملف إلى موظف األرشيف. يحتفى بنسخة ويتم وضع نسخة أخرى في الملف ثم إعادة

 بسحب رخصة الشركة وحفظها في الملف.ول المسؤيقوم الموظف  .7

موجه إلى سلطة  تحول بجميع الحافالت المسجلة باسم الشركة يقوم الموظف بإصدار كتاب  .8

الحافالت ) التصرف بها بحيث تخرج عن سجالت الشركة (  على ان يتم تحويل خيصاالتر

 .خالل ثالثون يومًا فقط 

خالل المدة المحدده يتم دفع رسوم رخصة الشركة حسب  إذا لم يتم التنازل عن الحافالت  .9

 القانون . 

 

الخاص عن السجل يتم مراسلة االدرة العامة للحاسوب / وزارة الموصالت من اجل الغاء النقل  .11
 التجاري للشركة  والتعليق خطيا على ملف الشركة بانه مغلق . 
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 رابع : قسم الحافالت الخاصةالفصل ال
 

 

 

 قسم الحافالت الخاصة
 

 

 في السياق الذي يرد أدناه هواالشخاص الحكمية  معنى مصطلح :  اوالً 

 )مدرسة خاصة،روضة،جامعة ،كلية،نادي رياضي،مصنع ،شركة خاصة،كنيسة،جمعية خيريه..........الخ.

 

 واللون المعتمد لكل مؤسسة: سخاص الحكمية االبعض الجدول أدناه يبين اسم الجهة المخولة لترخيص 

 

الوزارة التي تصدر الموافقة على  المؤسسة

 شخاص الحكمية ترخيص اال

 اللون الخاص بمركبات المؤسسة

 مدرسة خاصة،روضة أطفال

 جامعة ،معهد،كلية

وزارة التربية والتعليم العالي 

 الفلسطينية

 اصفر

 ابيض وزارة الشباب والرياضة نادي رياضي

 ابيض وزارة االقتصاد الوطني مصنع ، شركة خاصة

 ابيض المجلس األعلى للكنائس كنيسة

ابيض ، اصفر حال لدى الجمعية  وزارة الداخلية   الجمعيات

 مدرسة او روضة 

  وزارة االوقاف  دور تحفيى القرآن 

 

 ثانيًا:  اصدار رخصة تشغيل حافلة خاصة  بدل فاقد /أو بدل تالف يتم

بشأن تعديل قانون المرور م  2118( لعام 8بقانون رقم )  )الرئاسي (لقرارل  تنفيذا

 والتي تنص على،  (21( اإلضافة رقم  )3( البند )2المادة )م.  2111( لعام 5رقم )

( دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا عن إصدار 00" يستوفى مبلغ )

  " . لفرخصة من مراقب المرور بدل فاقد أو تا
 

 ( مع مرعاة بعض الشروط ونوع الرخصة .  0و  6وفق االجراء رقم ) وينفذ
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 دولة فلسطين   -اصالتاسم المؤسسة: وزارة النقل والمو

 ألشخاص الحكمية ا/  اسم اإلجراء: الحصول على رخصة تشغيل حافلة خاصة

 ماجد دراغمة  تحضير:  02 رقم اإلجراء :

 ماجد دراغمة ،  احمد ضمرة مراجعة: 01       :ررقم اإلصدا

 م. جمال شقير اعتماد: 1026 تاريخ اإلصدار:

 

 

 الوثائق / المستندات المطلوبة:أوال : 

 

تقديم طلب لدى دائرة النقل الخاص من قبل المفوض بالتوقيع عن المؤسسة يبين فيه طبيعة استخدام  .1

 عمال تابعين للمؤسسة،..الخ(.) نقل موظفين ،طالب ،فريق رياضي، الحافلة

 نافذة .   المؤسسة من الجهة صاحبة االختصاصشهادة تسجيل  .2

 كتاب يبين عدد األفراد الموجودين لدى المؤسسة من الجهة صاحبة االختصاص. .3

أو من ينوب  المؤسسةبالتوقيع عن  وضالبطاقة الشخصية ) الهوية او جواز السفر الفلسطيني( للمف .4

 .دلية أو تفويض خطيبموجب وكالة ععنه 

 

 :الشروط المطلوبةثانيا: 

 

  شخصيا . (المفوض بالتوقيع عن المؤسسةصاحب العالقة )حضور 

 

 :آلية التنفيذثالثًا: 

 

ية أو تفويض خطي إلى دائرة أو من يفوضه بموجب وكالة عدل المؤسسةيتوجه المفوض بالتوقيع عن  .4

 .على رخصة تشغيل حافلة خاصة لحصولل الالزمةمع جميع الوثائق خاص على ال النقل

وموافقتها  الذي يقوم بفحصها والتأكد من صحتها الخاص لوثائق  إلى موظف النقليتم تسليم جميع ا .5

 التأكد من حاجة المؤسسة للحافلة.للقانون والتعليمات الوزارية  و

 ة خاص موافقة مبدئية لرخصة تشغيل حافلة بإصدارسيب لمراقب المرور نبالتيقوم الموظف  .6

، من اجل احضار حافلة و فق االنظمة والتعليمات  قة يتم ابالغة صاحب على الموافوبعد الحصول  .7

 الوزارية بالخصوص  . 
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 دولة فلسطين   -اصالتاسم المؤسسة: وزارة النقل والمو

األشخاص  / اصةمن إسرائيل على رخصة تشغيل خ الحصول على موافقة لتنزيل حافلة اسم اإلجراء: 

 الحكمية

 ماجد دراغمة   تحضير: 01:رقم اإلجراء 

 ماجد دراغمة ،  احمد ضمرة مراجعة:                   01    :رقم اإلصدار

 م. جمال شقير اعتماد: 1026تاريخ اإلصدار:

 

 

 الوثائق / المستندات المطلوبة:أوال : 

 

 الهيئة الحكمية . شهادة تسجيل  .1

الخاصة االصلية ، والمسنتد الذي يوضح أيلولة الحافلة السابقة ، حال كانت رخصة رخصة التشغيل  .2

 التشغيل شاغرة . 

 . أو إضافية ،سواء كانت ألول مرة وافقة على إصدار رخصة تشغيل خاصةالم .3

 للحافلة المراد الحصول لموافقة لها .  ائيلية الرخصة اإلسر .4

 من التاجر إلى صاحب العالقة. سند بيعاجر يتم إحضار إذا كانت الحافلة قد تم تنزيلها على اسم ت .5

 

 : يتم االحتفاظ بصور عن المستندات المطلوبة بعد مشاهدة وتدقيق األصل.مالحظة

 

 : الشروط المطلوبةثانيا: 

 

 .)حضور صاحب العالقة )المفوض بالتوقيع عن المؤسسة 

  المفعول. القانون والتعليمات سارية وأن تكون سنة إنتاج الحافلة تتفق 

 

 :آلية التنفيذثالثًا: 

 

ية أو تفويض خطي إلى أو من يفوضه بموجب وكالة عدل المؤسسةيتوجه المفوض بالتوقيع عن  .1

حافلة من إسرائيل  للحصول على موافقة لتنزيل  الالزمةمع جميع الوثائق  الخاص  دائرة النقل

 او مرة أو شاغرة أو إضافية .  على رخصة تشغيل خاصة

 الذي يقوم بفحصها والتأكد من صحتهاالخاص يم جميع الوثائق  إلى موظف النقل يتم تسل .2

 .الوزاريةومطابقتها للقانون والتعليمات 

تعبئة النموذج المخصص للموافقة و االحتفاظ بصور عن المستندات وتوجيه متلقي قوم الموظف بي .3

  الخدمة الى دائرة المعابر والتنسيق من اجل استكمال االجراءات .
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 دولة فلسطين   -اصالتاسم المؤسسة: وزارة النقل والمو

 األشخاص الحكمية /  على رخصة تشغيل خاصة متر اسم اإلجراء: تسجيل حافلة صفر كيلو 

 ماجد دراغمة   تحضير: 00:  رقم اإلجراء 

 د ضمرةماجد دراغمة ،  احم مراجعة:                  01        :رقم اإلصدار

 م. جمال شقير اعتماد: 1026 تاريخ اإلصدار:

 

 

 :الوثائق / المستندات المطلوبةأوال : 

 

 شهادة تسجيل المؤسسة. .1

 . في حال كانت اول مرة او اضافية  الموافقة على إصدار رخصة تشغيل خاصة .2

 سند بيع الحافلة من وكيل فلسطيني معتمد لدى الوزارة. .3

 سابقة سواء )بالتنازل عنها ، او بالشطب ( لرخصة التشغيل الشاغرة . سند يوضح أيلولة الحافلة ال .4

 كتاب عدم ممانعة من دائرة الجمارك يظهر فيه نوع ولون الحافلة وسنة اإلنتاج ورقم الشاصي. .5

 

 مالحظة: يتم االحتفاظ بصور عن المستندات المطلوبة بعد مشاهدة وتدقيق األصل. 

 

 :الشروط المطلوبةثانيا: 

 

  صاحب العالقة )المفوض بالتوقيع عن المؤسسة(.حضور 

 

 :آلية التنفيذثالثًا: 

 

ية أو تفويض خطي إلى دائرة أو من يفوضه بموجب وكالة عدل المؤسسةيتوجه المفوض بالتوقيع عن  .1

 .على رخصة تشغيل خاصةمتر تسجيل حافلة صفر كيلو ل الالزمةمع جميع الوثائق لخاص على ا النقل

ومطابقتها  الذي يقوم بفحصها والتأكد من صحتها الخاصموظف النقل على  لوثائق إلىيتم تسليم جميع ا .2

 ية .فوتسجيل بيانات الرخصة على الحاسوب لرخصة التشغيل االضا الوزاريةللقانون والتعليمات 

فيه نوع  بالموافقة على ترخيص الحافلة يبينيقوم الموظف بإصدار كتاب موجه إلى سلطة الترخيص  .3

 لرخصة التشغيل االضافية .  نتاج ورقم الشاصي وأية شروط أخرىحافلة وسنة اإلولون ال

الخاص  احب العالقة بمراجعة دائرة النقلالترخيص يقوم ص استكمال اإلجراءات في دائرةبعد  .4

طباعة الرخصة وارسالها الى لتخزين رقم التمييز للحافة و و وتزويدها بصورة عن رخصة الحافلة

 البنك الموجو بالمديرية .وره يرسلها الى المحاسب الذي بد

 ستحقة على رخصة التشغيل بالبنك يتم ختم الرخصة بختم  دائرة النقل الخاص . بعد دفع الرسوم الم .5
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 دولة فلسطين   -اصالتاسم المؤسسة: وزارة النقل والمو

 األشخاص الحكمية /  اسم اإلجراء: تسجيل حافلة من إسرائيل على رخصة تشغيل خاصة

 ماجد دراغمة تحضير: 00  رقم اإلجراء :

 ماجد دراغمة ،  احمد ضمرة مراجعة:                   01    :رقم اإلصدار

 م. جمال شقير اعتماد: 1026تاريخ اإلصدار:

 

 

 الوثائق / المستندات المطلوبة:أوال : 

 

 شهادة تسجيل المؤسسة. .1

 د يوضح فيه أيلولة الحافلة السابقة . رخصة التشغيل الشاغرة ، وسن .2

 ،سواء كانت ألول مرة او اضافية .وافقة على إصدار رخصة تشغيل خاصةالم .3

و اإلدارة العامة للشؤون الفنية/ دائرة النقل الخاص ن الموافقة على تنزيل الحافلة موقعة م .4

 دائرة المعابر.

 .في نقاط تسهيل التجارةفلسطيني الرخصة المؤقتة الفلسطينية التي تصدر من قبل الموظف ال .5

ألغيت من القيود اإلسرائيلية وتم تحويلها قد الرخصة اإلسرائيلية التي تشير إلى أن المركبة  .6

 إلى األراضي الفلسطينية. 

 لحافلة وسنة اإلنتاج ورقم الشاصيكتاب عدم ممانعة من دائرة الجمارك يظهر فيه نوع ا .7

الجمركي الصادر عن الدائرة الى دائرة الجمارك والتي تأتي ردا على كتاب االستيفاء 

 والمكوس . 

من التاجر إلى صاحب  سند بيع إذا كانت الحافلة قد تم تنزيلها على اسم تاجر يتم إحضار  .8

 العالقة.

 مالحظة: يتم االحتفاظ بصور عن المستندات المطلوبة بعد مشاهدة وتدقيق األصل.

 

 : الشروط المطلوبةثانيا: 

 

  العالقة )المفوض بالتوقيع عن المؤسسة(.حضور صاحب 

 .أن تكون سنة إنتاج الحافلة تتفق مع القانون والتعليمات سارية المفعول 

 

 :آلية التنفيذثالثًا: 

 

ية أو تفويض أو من يفوضه بموجب وكالة عدل المؤسسةيتوجه المفوض بالتوقيع عن  .1

يل حافلة من إسرائيل على تسجل الالزمةمع جميع الوثائق  الخاص خطي إلى دائرة النقل

 .رخصة تشغيل خاصة

 الذي يقوم بفحصها والتأكد من صحتهاالخاص يتم تسليم جميع الوثائق  إلى موظف النقل  .2

 .الوزاريةومطابقتها للقانون والتعليمات 

بالموافقة على تسجيل الحافلة الترخيص  دائرةيقوم الموظف بإصدار كتاب موجه إلى  .3

 . ولون الحافلة وسنة اإلنتاج ورقم الشاصي وأية شروط أخرىيظهر فيه نوع الخاصة و 

الترخيص يقوم صاحب العالقة بمراجعة دائرة النقل  في دائرة استكمال اإلجراءاتبعد  .4

 . وتزويدها بصورة عن رخصة الحافلةالخاص  

بتخزين رقم التمييز الخاص بالحافلة على رخصة  موظف دائرة النقل الخاصيقوم  .5

البنك الموجود المحاسب الذي بدوره يرسلها الى  وارسالها  الىعتها التشغيل  وطبا

 بالمديرية .

 بعد تحصيل الرسوم لدى البنك يتم ختم رخصة التشغيل  بختم دائرة النقل الخاص .   .6
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 دولة فلسطين . -اسم المؤسسة: وزارة النقل والمواصالت

 شخاص الحكميةاأل /  اسم اإلجراء: تجديد رخصة تشغيل حافلة خاصة

 ماجد دراغمة  تحضير: 55: رقم اإلجراء 

 ماجد دراغمة ،  احمد ضمرة مراجعة:                     01    :رقم اإلصدار

 م. جمال شقير اعتماد: 1026 تاريخ اإلصدار:

 

 

 الوثائق /المستندات المطلوبة:أوال : 

 

 مفعول . ارية السمن الجهات ذات العالقة  شهادة تسجيل المؤسسة .1

  أو نموذج بدل فاقد. رخصة التشغيل األصلية .2

 رخصة الحافلة األصلية. .3

 

 

 الشروط المطلوبة:ثانيا: 

 

بموجب وكالة عدلية أو عنه أو من ينوب  حضور صاحب العالقة )المفوض بالتوقيع عن المؤسسة(

 .تفويض خطي

 

 

 

 

 :آلية التنفيذثالثًا: 

 

ية أو تفويض خطي إلى من يفوضه بموجب وكالة عدلأو  المؤسسةيتوجه المفوض بالتوقيع عن  .1

 .تجديد رخصة تشغيل حافلة خاصةل الالزمةمع جميع الوثائق  الخاص  دائرة النقل

 الذي يقوم بفحصها والتأكد من صحتها الخاص  لوثائق  إلى موظف النقليتم تسليم جميع ا .2

 ومطابقتها للقانون والتعليمات المعمول بها.

 والتأكد من عدم وجود قيد يمنع التجديد. ملف رخصة التشغيل  بفحصيقوم الموظف  .3

إلى  هارسالإو  بطباعة رخصة التشغيل على ان يكون سريانها لمدة سنة ميالدية  يقوم الموظف .4

 البنك الموجود في الدائرة. المحاسب الذي بدوره يرسلها الى

 .  التشغيل بختم دائرة النقل الخاص يتم ختم رخصة بعد تحصيل الرسوم .5

 

 

 

سنة من تاريخ  10مالحظة : ال تجدد الحافلة  النقل الخصوصية او حافلة نقل التالميذ التي يزيد عمرها عن 

 سنة انتاجها . 
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 دولة فلسطين   -اصالتاسم المؤسسة: وزارة النقل والمو

 أو تجاري   اسم اإلجراء: تحويل حافلة خاصة إلى شاحنة 

 ماجد دراغمة  ضير:تح 56رقم اإلجراء :

 ماجد دراغمة ،  احمد ضمرة مراجعة: رقم اإلصدار:

 م. جمال شقير اعتماد: تاريخ اإلصدار:

 

 

 الوثائق / المستندات المطلوبة:أوال : 

 

بئته من قبل موظف في حال فقدان رخصة  التشغيل) يتم تعأو نموذج بدل فاقد التشغيل األصلية  ةرخص .1

 ( . المسؤولبتوقيع موظف الشركة ثم اعتماده  فوض بالتوقيع عنوتوقيع الم الخاص النقل 

وبأنها أصدرت  براءة ذمة سارية المفعول من ضريبة الدخل و القيمة المضافة يظهر فيها رقم الحافلة .2

 .  البيع لغرض التحويل و

عنه ينوب أو من  المؤسسةبالتوقيع عن  وضالبطاقة الشخصية ) الهوية او جواز السفر الفلسطيني( للمف .3

 .بموجب وكالة عدلية أو تفويض خطي

 .األصلية رخصة الحافلة .4

كتاب عدم ممانعة على التحويل من دائرة الجمارك والذي يصدر ردا على كتاب االستيفاء الجمركي  .5

 الصادر من دائرة النقل الخاص.

 

 : الشروط المطلوبةثانيا: 

 

  المؤسسة(المفوض بالتوقيع عن صاحب العالقة )حضور 

 

 :آلية التنفيذلثًا: ثا

 

تحويل حافلة لمع جميع الوثائق الالزمة  الخاص إلى دائرة النقلالمؤسسة بالتوقيع عن  يتوجه المفوض .1

 .خاصة إلى شاحنة مغلقة

ومطابقتها  الذي يقوم بفحصها والتأكد من صحتها النقل الخاص يتم تسليم جميع الوثائق إلى موظف  .2

 .الوزاريةللقانون والتعليمات 

 التأكد من عدم وجود قيد يمنع اإلجراء.وفحص المستندات الموجودة في الملف بوم الموظف يق  .3

 تحويل الحافلة إلى شاحنة مغلقة. بالموافقة علىالترخيص  دائرةيقوم الموظف بإصدار كتاب موجه إلى  .4

بعد  يتم  تحويل الحافلة الى تجاري او شحن حسب االمر الفني لها ، يتم االحتفاظ بصورة رخصتها .5

ضار حافلة اخرى تتفق سنة انتاجها والتعليمات النافذة حقة من اجل االالتحويل ، وإبالغ صاحب الع

 حال رغب بذلك . 
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 دولة فلسطين  -اسم المؤسسة: وزارة النقل والمواصالت

 اسم اإلجراء: تنازل عن حافلة سياحية أو خاصة

  ماجد دراغمة تحضير: 00:رقم اإلجراء 

 ماجد دراغمة ،  احمد ضمرة مراجعة: رقم اإلصدار:                        

 م. جمال شقير اعتماد: تاريخ اإلصدار:

 

 

 الوثائق / المستندات المطلوبة:أوال : 

 

شهادات تسجيل وأختام المؤسستين البائعة والمشترية )سجل شركة، رخصة مؤسسة تعليمية، شهادة  .1

 تسجيل جمعية ...الخ(.

في حال فقدان رخصة  التشغيل) أو نموذج بدل فاقد البائعة  المؤسسةالتشغيل األصلية الخاصة ب ةرخص .2

بتوقيع موظف الشركة ثم اعتماده  وتوقيع المفوض بالتوقيع عن قل الخاص بئته من قبل موظف النيتم تع

 النقل على الطرق ( .

 .الموافقة على منح رخصة تشغيلند المشترية أو مست المؤسسةالتشغيل األصلية الخاصة ب ةرخص .3

كان هذا المستند الذي يوضح أيلولة الهيكل السابق الخاص بالمشتري أو صورة مصدقة عنه ) سواء  .4

 التنازل عن الهيكل .....الخ( .المستند يدل على الشطب ،

ظهر فيه البائعة وي لمؤسسةبراءة ذمة سارية المفعول من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة باسم ا .5

 رقم الحافلة و بأنها أصدرت لغرض البيع .

 مؤسستينوضين بالتوقيع عن كل من الالبطاقة الشخصية ) الهوية او جواز السفر الفلسطيني( للمف .6

 البائعة والمشترية ( أو من ينوب عن كل منهما بموجب وكالة عدلية أو تفويض خطي.

 .األصلية  رخصة الحافلة .7

 

 الشروط المطلوبة:ثانيا: 

 

  أو من  الخاص( إلى دائرة النقل  ةوالمشتري ةالبائع) المؤسستين حضور المفوضين بالتوقيع عن

ينوب عن كل منهما بموجب وكالة عدلية أو تفويض خطي و تحتوي على بنود واضحة للبيع أو 

 .الشراء

  . أن تكون رخصة التشغيل ورخصة الهيكل للبائع ساريتا المفعول 

  او حاصل على موافقة لمنح مؤسسة رخصة  للمشتري سارية المفعولأن تكون رخصة التشغيل

 تشغيل خاصة . 

  أو أكبر من سنة إنتاج الهيكل السابق الخاص ِو مسا تسجيلهاالمراد  الحافلةأن تكون سنة إنتاج

 بالمشتري.

 

 :إجراءات العملثالثًا: 

 

مع جميع  الخاصلى دائرة النقل المشترية إ مؤسسةلبائعة والالمؤسسة ايتوجه المفوضون بالتوقيع عن  .1

 الوثائق الالزمة لنقل ملكية الهيكل.

ومطابقتها  الذي يقوم بفحصها والتأكد من صحتها الخاصيتم تسليم جميع الوثائق إلى موظف النقل  .2

 الوزارية.للقانون والتعليمات 

من موظف  المشترية لمؤسسةالبائعة وا مؤسسةيقوم الموظف بطلب ملفي رخص التشغيل الخاصة بال .3

األرشيف حيث يتم فحص المستندات الموجودة في الملفين والتأكد من عدم وجود ما يمنع من نقل ملكية 

 ،والتأكد من أن رخصة التشغيل الخاصة بالمشتري  شاغرة.الحافلة

( لنقل ملكية الهيكل وتوقيع المفوض بالتوقيع عن ج المعتمد )الذي يتكون من نسختينتعبئة النموذ .4

البائعة أو من ينوب عنه بموجب وكالة عدلية أوتفويض خطي ثم اعتماده بتوقيع الموظف  مؤسسةال

 المسئول  وختمه بختم الدائرة .

للجهة المشترية موجه إلى  (ترخيص أولي)أو ( بدل هيكل )ترخيص هيكل يقوم الموظف بإصدار كتاب  .5

 الترخيص يظهر فيه لون الحافلة وأية شروط أخرى. دائرة 

جميع الوثائق  وحفظها في ملفي رخص التشغيل ، وتسليم الوثائق األصلية ألصحاب العالقة  يتم تصوير .6

 وتوجيههم إلى دائرة الترخيص الستكمال إجراءات نقل الملكية .


