
 محافظة شمال سيناء
 ………………الوحدة المحلية 

 النقل البطئإدارة     

 قسم

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

 
 الخدمـــة المطلوبة           نوع المرآبة  

 

     ترخيص جديد                             )حنطور(عربة رآوب 

     نقل                 نقل قيــد مرآبة    )آارو ( عربة نقــل بطئ 

     تجد يد ترخيص                              عربة يــد

              نقل ملكية مرآبة      عربة نقل موتى

          بدل تالف      دراجات رآوب

 

         بدل فاقــد      دراجات نقل
 

 
 ..……………………                المهنة ………………… الجنسية …………………إسم مالك المرآبة 

 .................            …………………شخصية     رقم البطاقة     .        ………………محــل اإلقامــــة   
  عائلية           

         ……………الغرض من الترخيص  ..…………………نوع المرآبة 

                 سبق الترخيص لها       لم يسبق الترخيص لها المرآبة

 …………………………………………………………    باسم …………………………والترخيص مقيد بمجلس 

 /       /  إلى     /      /     ومسددة الضريبة من      .........    ………………وتحمل لوحة معدنية رقم 

 …………………………………………………….............….………………………نقل قيد ملكية المرآبة باسم  

 ...................... ……….…………………………إلى مجلس .   ………………..……نقــل قيد المرآبة من مجــلس   

 

                  
                         توقيـــع مالك المرآبة

             ) ……………..…………( .. 
 

 
 إيصال

بشــأن طلب تسيير .. ………………………الطلب المقدم من السيد  .. …………………………….…………استلمت أنا 

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

 /    / التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة    

 موظف المختص                               توقيع ال
(                          )                               



 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة
م       وزراء رق س ال يس مجل رار رئ ًا لق نة  ٤٢٤٨        وفق ات       ١٩٩٨ لس ى الخدم ن عل ول المواطني راءات حص يط إج أن تبس ى ش   ف

يير م           ة طلب تس نها خدم يرية وم نقل البطئ بوحدات اإلدارة المحلية بالمحافظات ،  تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديم                  الجماه بات ال رآ
نموذج              ذا ال وارد به ا لل ة وفق من تحديد   - آثمرة للتعاون بين وزارة التنمية اإلدارية ، والمحافظات - ١/١٢/٢٠٠٠الصادر بتاريخ   الخدم

ة    بالغ المطلوب تندات واألوراق ، والم ا       للمس ددة إلنجازه ية المح تات الزمن ة ، والتوقي ى الخدم ول عل  للحص
 :   وأى مخالفه لذلك ترتب المسئولية وذلك على النحو التالى. أو اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها 

 
 :المستندات واألوراق المطلوبة  : أوًال 

  ) .واألصل لإلطالع( صورة البطاقة الشخصية أو العائلية    •
 ) .الخ ..………عقد بيع/فاتورة الشراء ( مستند ملكية المرآبة المطلوب الترخيص لها  •
 – غاز طبيعى –إيصال آهرباء ( أى مستند يحدد محل اإلقامة الحالى فى حالة اختالفه عن المدون بالبطاقة الشخصية أو العائلية  •

 ) .الخ ………………فاتورة تليفون حديثة 
  .طلب الفحص الفنى للمرآبة •
 .وثيقة تأمين إجبارى من حوادث المرآبة   •
 .إيصال سداد الضرائب والرسوم المقررة  •
 ) . نقل الملكية –فى حالة التجديد ( شهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها  •
 

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  : ثانيًأ 

 

 تستحق فقطل السداد على إيصا 
إذا آانت قيمة المبالغ المحصلة

 .فأآثرجنيها 

 مليم جنيه البيـــــــــــــــان مليم جنيه البيـــــــــــــــان ــــغمبلـ مبلـــــغ
 ضريبة نوعية على الترخيص     
 رسم تنمية موارد على الترخيص

 ضريبة نوعية
 رسم تنمية موارد

 
 مقابل نموذج أورنيـــــك الرخصة  
 مقابل نموذج طلب تسيير المرآبة   
 مقابل نموذج طلب الفحص الفنـى   
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/ عربة نقل الموتى / الحنطور ( ضرائب لكل من 
 ) .الدراجة ذات الصندوق ) / آارو(عربة نقل

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

رسم سنوى مقابل إستعمال اللوحة المعدنية للنقل 
 .البطىء 

 .رســـم الفحــص الفنــى 
  أمين عن اللوحة المعدنية الواحدةت
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 .يراعى تجديد رخصة المرآبة فى موعد ال يجاوز الثالثين يوما التالية النتهاء مدة الترخيص ، بعدها تستحق الغرامة المقررة قانونا •

 
 :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة   : ثالثًا 

    
وم تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة وبعد                                      بطىء  فى نفس ي نقل ال بات ال يير مرآ ة طلب تس ة اإلدارة بإنجاز خدم تزم جه  تل

 .سداد الرسوم المقررة  إذا ما أثبت الفحص الفنى سالمة المرآبة وحيوان الجر بالنسبة للمرآبات التى يستخدم بها
 
 
 
 
 

ى الخ           ة عدم الحصول عل تندات أو مبالغ إضافية تحت اى مسمى يمكنك االتصال بإحدى        وفى حال ة فى التوقيت المحدد ، أو طلب مس دم

  -:الجهات التالية 

 

 ٣٢٠٥٧١ :المـــحــــافــظــــــــــة  ت 

 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: المرآز الرئيسى بالقاهرة ت : هيئه الرقابة االدارية 

 : مكتب الرقابة االدارية بالمحافظة ت 
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