
  محافظة
 .................الوحدة المحلية 

 النقل البطئإدارة     

 قسم

 طلب تسيير مركبات النقل البطئ
 (لألنواع التى يصدر قرار بتحديدها من  المحافظ المختص ) 

 
 الخدمـــة المطلوبة              نوع المركبة     

 

     ترخيص جديد                    (حنطور)عربة ركوب 

     نقل قيــد مركبة نقل                     (كارو ) عربة نقــل بطئ 

     تجد يد ترخيص                                عربة يــد

     نقل ملكية مركبة                 عربة نقل موتى

 بدل تالف                 دراجات ركوب

 فاقــدبدل                  دراجات نقل

 

 

 ..............................المهنة .....................الجنسية .........................................إسم مالك المركبة 

                                              شخصية     .....................      رقم البطاقة    ............................................... محــل اإلقامــــة

 ائليةــــع                                                                                         

    ...............................................الغرض من الترخيص  .....................................نوع المركبة 

 سبق الترخيص لها                      المركبة لم يسبق الترخيص لها 

 ........................................................باسم ...................................... والترخيص مقيد بمجلس 

 /       /  إلى     /      /     بة من      ومسددة الضري............................ وتحمل لوحة معدنية رقم 

 ..................................................................................................نقل قيد ملكية المركبة باسم 

 ........................................... إلى مجلس.......................................نقــل قيد المركبة من مجــلس 

 

                  
 توقيـــع مالك المركبة                        

             (................................... ) 
 

 

 إيصال

بشـــنن طلـب تسـيير مركبـات  ............................................الطلب المقدم من السيد   ..............................................استلمت أنا 

 /     /    :  بتاريخ..  ……وقيد الطلب برقم ( الرسوم / المستندات )النقل البطئ مستوفياً لكافة متطلبات الحصول على الخدمة 

  /    /    : التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة 

 ف المختص توقيع الموظ                              
                            (                               ) 



 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

فى شنن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات   8994لسنة   2424وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم         

الجهاز المركزى للتنظيم  بين  كثمرة للتعاون -4002/ 44/6الجماهيرية ومنها خدمة طلب تسيير مركبات النقل البطئ 

واألوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنية من تحديد للمستندات   -، والمحافظات  واالدارة

وأى مخالفه لذلك ترتب المسئولية وذلك على النحو . المحددة إلنجازها أو اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها 

 :   التالى

 :المستندات واألوراق المطلوبة  : أوالً 

  ( .واألصل لإلطالع ) العائلية   صورة البطاقة الشخصية أو 

  ( .الخ ..………عقد بيع/فاتورة الشراء ) مستند ملكية المركبة المطلوب الترخيص لها 

  أى مســــتند يحــــدد محــــل اإلقامــــة الحــــالى فــــى حالــــة اختالفــــه عــــن المــــدون بالبطاقــــة الشخصــــية أو العائليــــة 

 . (الخ …………فاتورة تليفون حديثة  –غاز طبيعى  –إيصال كهرباء ) 

  طلب الفحص الفنى للمركبة. 

   وثيقة تنمين إجبارى من حوادث المركبة. 

  إيصال سداد الضرائب والرسوم المقررة. 

  ( .نقل الملكية  –فى حالة التجديد ) شهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها 

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  : ثانيأً 

 البيـــــــــــــــان
 مبلـــــغ

 بيـــــــــــــــانال
 مبلـــــغ

 مليم جنيه مليم جنيه
 ضريبة نوعية على الترخيص     
 رسم تنمية موارد على الترخيص

 
 مقابل نموذج أورنيـــــك الرخصة  

 مقابل نموذج طلب تسيير المركبة   
 مقابل نموذج طلب الفحص الفنـى   
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/ عربة نقل الموتى / الحنطور ) لكل من ضرائب 
 ( .الدراجة ذات الصندوق ( / كارو)عربة نقل

 .ضرائب دراجة الركوب المعدة لإليجار 
 .عربة اليد / ضرائب دراجة الركوب الخاصة 

 رسم سنوى مقابل إستعمال اللوحة المعدنية للنقل البطىء 
 .رســـم الفحــص الفنــى 

 الواحدة  تأمين عن اللوحة المعدنية
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 يراعى تجديد رخصة المركبة فى موعد ال يجاوز الثالثين يوما التالية النتهاء مدة الترخيص ، بعدها تستحق الغرامة المقررة قانونا. 

 :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة   : ثالثاً 
    

مة طلب تسيير مركبات النقل البطىء  فى نفـس يـوم تقـديم الطلـب مسـتوفياً المسـتندات تلتزم جهة اإلدارة بإنجاز خد      
 المطلوبــة وبعــد ســداد الرســوم المقــررة  إذا مــا أثبــت الفحــص الفنــى ســالمة المركبــة وحيــوان الجــر بالنســبة للمركبــات 

 .التى يستخدم بها
 

مستندات أو مبالغ إضافية تحتت اى مستمى يمكنتك االتصتال ب حتدى وفى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد ، أو طلب 
-  :الجهات التالية 

 

  :المـــحــــافــظــــــــــة  ت 

 4904244/04: المركز الرئيسى بالقاهرة ت : هيئه الرقابة االدارية 

 : مكتب الرقابة االدارية بالمحافظة ت 


