محافظة .................
المجلس المحلى  /حى ..........

طلب
الحصول على ( رخصة قيادة  /تجديد  /نقل القيد  /بدل التالف  /بدل الفاقد )
لمركبات النقل البطىء
بيانات تملىء عند طلب الترخيص  /التجديد  /نقل القيد  /بدل التالف  /بدل الفاقد :
االسم ………………......................………………… :الجنسية ……………..............………… :
الوظيفة أو الصناعة ........................................

…………………………… ……………………….

محل االقامة.…………………………………… ........................................................
الرقم القومى  ..................................................صادر من .......................فى

/

/

تاريخ الميالد ………………………………….........…………………………………...
نوع رخصة القيادة المطلوبة

( عربة ركوب  /عربة نقل موتى  /عربة نقل  /دراجة نقل ) .

بيانات إضافية تملىء عند طلب التجديد  /نقل القيد  /بدل التالف  /بدل الفاقد:
نوع الرخصة …………………… ..تاريخ انتهائها …………………… ..........................
منصرفة من ........................................................................................................
الرقم المسلسل لرخصة القيادة المفقودة او التالفة ....................................................................
المجلس المحلى المطلوب نقل القيد اليه  ........................المحافظة ..........................................

توقيع مقدم الطلب
(
تحريرا فى

/

)

/

محافظة .................
المجلس المحلى  /حى ..........
إيصال
استلمت أنا  ……………………………………… /الطلب المقدم من السيد .…………………...........…… /
بشأأأأأأأ ن طلأأأأأأأب الحصأأأأأأأول علأأأأأأأى ( رخصأأأأأأأة قيأأأأأأأادة  /تجديأأأأأأأد  /نقأأأأأأأل قيأأأأأأأد  /بأأأأأأأدل تأأأأأأأال  /بأأأأأأأدل فاقأأأأأأأد ) لمركبأأأأأأأات النقأأأأأأأل البطأأأأأأأى مسأأأأأأأتوفيا كافأأأأأأأة متطلبأأأأأأأات الحصأأأأأأأول
/
على الخدمــــة ( المستندات  /الرسوم ) وقيــد الطلب برقـــم …………… بتاريخ /
/
/
التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة
الموظف المختص
( ) ............................

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزرا رقم 2424لسنة  8994فى ش ن تيسير الحصول على الخأدمات الجماييريأة ومنهأا خدمأة
طلب الحصول على ( رخصة قيادة  /تجديد  /نقل قيد  /بدل تال  /بدل فاقد ) لمركبات النقأل البطأى بوحأدات االدارة المحليأة
بالمحافظات .
تلتأأأزم الجهأأأات اإلداريأأأة الم نيأأأة بتقد يأأأـم الخدمأأأة وفقـأأأـا للـأأأـوارد بهـأأأـدا النمأأأود الصأأأادر بتاريـأأأـخ 4002 / 84 / 42
(كثمأأرة للت أأاون بأأين الجهأأاز المركأأزت للتنظأأيم واالدارة والمحافظأأات ) مأأن تحديأأد للمسأأتندات والورال والمبأأال المطلوبأأة
للحصأأول علأأى الخدمأأة والتوقيتأأات الزمنيأأة المحأأددة إلنجازيأأا أو اإلعأأالن ع أن رأيهأأا فأأى الطلأأب المقأأدم للحصأأول عليهأأا -
وأت مخالفة لدلك ترتب المسئولية  -ودلك على النحو التالى -:

أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة :
مستندات عامة تطلب فى حالة الترخيص  /التجديد  /نقل القيد  /بدل التالف  /بدل الفاقد :
 صورة بطاقة الرقم القومى والصل لإلطالع ( المادة  ) 028 ، 022 ، 020من قأرار وزيأر الداخليأة رقأم 498
لسنة  8922باصدار الالئحة التنفيدية لقانون المرور رقم  44لسنة. 8920
 مسأأأأتند يثبأأأأت محأأأأل اإلقامأأأأة ( إيصأأأأال كهربأأأأا  /إيصأأأأال غأأأأاز طبي أأأأى  /فأأأأاتورة تليفأأأأون حديثأأأأة  ....الأأأأخ
( المادة  ) 028 ، 022 ، 024 ، 023 ، 020من الالئحة التنفيدية لقانون المرور .
مستندات اضافية تطلب فى الحاالت االتية
الترخيص
-

-

التجديد

عأأأأأأأأدد ( )0صأأأأأأأأور شخصأأأأأأأأية للطالأأأأأأأأب
( المادة  020من الالئحة التنفيدية ) .
موافقة الجهة التأى ي مأل بهأا علأى اسأتخرا
رخصة المهنة إدا كان من ال املين بالحكومة
أو وحدات اإلدارة المحلية أو القطاع ال ام أو
فروعها ( المادة  020من الالئحة التنفيدية)
شأأهادة طبيأأة تفيأأد سأأالمة البنيأأة والخلأأو مأأن
ال ايأأات التأأى تأأىثر علأأى الصأأالحية للقيأأادة
الم تادة ( المادة  028من الالئحة التنفيدية )
صأأأأحيفة الحالأأأأة الجنائيأأأأة ويكتفأأأأى بالنسأأأأبة
لل أأأأاملين فأأأأى الحكومأأأأة أو وحأأأأدات اإلدارة
المحليأأة أو القطأأاع ال أأام أو فروعهأأا بشأأهادة
مأأن الجهأأة التأأى ي ملأأون بهأأا مأأن واقأ ملأ
الخدمة تفيد الخلو من السوابل ( المأادة 020
من الالئحة التنفيدية )

نقل القيد

 صأأأأحيفة الحالأأأأة الجنائيأأأأة ويكتفأأأأىبالنسأأأأبة لل أأأأاملين فأأأأى الحكومأأأأة أو
وحأأأدات اإلدارة المحليأأأة أو القطأأأاع
ال أأام أو فروعهأأا بشأأهادة مأأن الجهأأة
التأأأى ي ملأأأون بهأأأا مأأأن واقأأأ ملأأأ
الخدمأأأأة تفيأأأأد الخلأأأأو مأأأأن السأأأأوابل
( المادة  022من الالئحة التنفيدية )
 شهادة الوفا بالغرامات المحكوم بهأابمخالفأأأأأة أحكأأأأأام القأأأأأانون (المأأأأأادة
022من الالئحة التنفيدية ) .
 موافقأأة الجهأأة التأأى ي مأأل بهأأا علأأىاستخرا رخصة المهنة ادا كان مأن
ال املين بالحكومة او وحدات االدارة
المحليأأة او القطأأاع ال أأام او فروعهأأا
( المادة  020من الالئحة التنفيدية )

 شأأأأهادة الوفأأأأا بالغرامأأأأات المحكأأأأوم بهأأأأابمخالفأأة أحكأأأام القأأانون عنأأأد تغييأأر محأأأل
إقامأأة المأأرخل لأأه إلأأى خأأار المحافظأأة
التأأأأأأأأأى كأأأأأأأأأان يقأأأأأأأأأيم فأأأأأأأأأى دائرتهأأأأأأأأأا
( المادة  024من الالئحة التنفيدية ) .
 رخصأأة القيأأادة للت شأأير فيهأأا ب نأأوان محأألإقامته داخل نفس المجلس المحلأى الصأادر
منه التأرخيل أو فأى حأدود مجلأس محلأى
آخأأأأأأأأأأأأأأأأأأر داخأأأأأأأأأأأأأأأأأأل المحافظأأأأأأأأأأأأأأأأأأة
( المادة  023من الالئحة التنفيدية ) .

ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
مليم
300

جنيه
-

800

-

رسم عن بدل الفاقد او التال

-

0

وريبة نوعيأة علأى التأرخيل  /التجديأد /
نقل القيد  /بدل تال  /بدل فاقد .
رسأأأأم تنميأأأأة مأأأأوارد علأأأأى التأأأأرخيل /
التجديد /نقل القيد  /بدل تال  /بدل فاقد .

800

-

 رسأأم عأأن رخصأأة عربأأة ركأأوب اونقل لمدة خمس سنوات ويحصل مثل
يدا الرسم عند التجديد .

 البنأأد ثانيأأا مأأن الرسأأوم المتوأأمنة بجأأدول الرسأأوموالوأأرائب المرفقأأة بالق أانون رقأأم  44لسأأنة 8920
باصدار قانون المرور .

.
المأأأادة  90 ، 49مأأأن قأأأانون الدمغأأأة رقأأأم 888
لسنة 8940
القانون رقم  822لسنة  8942وت ديالته .

ملحوظة :
فى حالة تعدد نسخ أو صور التراخيص التى تحتفظ بها الوحدة المحلية لدواعى العمل بها فال يتحمالل المتعامالل معهالا
سوى الضريبة المستحقة على نسخه أو صورة واحدة من تلك النسخ أو الصور .
ثالثا  -التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة - :
تلتزم جهة اإلدارة بإنجاز خدمة طلب استخرا ( رخصة قيادة  /تجديد  /نقل قيد  /بدل تال  /بدل فاقد ) لمركبات النقل
البطي في نفس يوم تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة وب د سداد الرسوم المقررة .
في حالة عدم الحصالو ل علالى الخدمالة فالى التوقيالت المحالدد أو طلالب مسالتندات إضالافية أو مبالالغ تحالت أى مسالمى يمكنالك
االتصال بإحدى الجهات اآلتية -:
المحافظة ت ……………………… :
ييئة الرقابة اإلدارية  :المركز الرئيسي بالقايرة ت04 / 4904244 :
مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت

