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

/

/

)

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248لسنة  1998فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة
طلب الحصول على ( رخصة قيادة  /تجديد  /نقل قيد  /بدل تالف  /بدل فاقد ) لمركبات النقل البطىء بوحدات االدارة المحلية
بالمحافظات .
2007 / 12 / 27
تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريــخ
(كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة والمحافظات ) من تحديد للمستندات واألوراق والمبالغ المطلوبة
للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة إلنجازها أو اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها -
وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية  -وذلك على النحو التالى -:

أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة :
مستندات عامة تطلب فى حالة الترخيص  /التجديد  /نقل القيد  /بدل التالف  /بدل الفاقد :
 صورة بطاقة الرقم القومى واألصل لإلطالع ( المادة  ) 371 ، 347 ، 340من قرار وزير الداخلية رقم 291
لسنة  1974باصدار الالئحة التنفيذية لقانون المرور رقم  66لسنة. 1973
 مستند يثبت محل اإلقامة ( إيصال كهرباء  /إيصال غاز طبيعى  /فاتورة تليفون حديثة  ....الخ
( المادة  ) 371 ، 347 ، 346 ، 345 ، 340من الالئحة التنفيذية لقانون المرور .
مستندات اضافية تطلب فى الحاالت االتية
الترخيص
-

-

التجديد

عدد (  )3صور شخصية للطالب
( المادة  340من الالئحة التنفيذية ) .
موافقة الجهة التى يعمل بها على استخراج
رخصة المهنة إذا كان من العاملين بالحكومة
أو وحدات اإلدارة المحلية أو القطاع العام أو
فروعها ( المادة  340من الالئحة التنفيذية)
شهادة طبية تفيد سالمة البنية والخلو من
العاهات التى تؤثر على الصالحية للقيادة
المعتادة ( المادة  341من الالئحة التنفيذية )
صحيفة الحالة الجنائية ويكتفى بالنسبة
للعاملين فى الحكومة أو وحدات اإلدارة
المحلية أو القطاع العام أو فروعها بشهادة
من الجهة التى يعملون بها من واقع ملف
الخدمة تفيد الخلو من السوابق ( المادة 340
من الالئحة التنفيذية )

نقل القيد

 صحيفة الحالة الجنائية ويكتفىبالنسبة للعاملين فى الحكومة أو
وحدات اإلدارة المحلية أو القطاع
العام أو فروعها بشهادة من الجهة
التى يعملون بها من واقع ملف
الخدمة تفيد الخلو من السوابق
( المادة  347من الالئحة التنفيذية )
 شهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بهابمخالفة أحكام القانون (المادة
347من الالئحة التنفيذية ) .
 موافقة الجهة التى يعمل بها علىاستخراج رخصة المهنة اذا كان من
العاملين بالحكومة او وحدات االدارة
المحلية او القطاع العام او فروعها
( المادة  340من الالئحة التنفيذية )

 شهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بهابمخالفة أحكام القانون عند تغيير محل
إقامة المرخص له إلى خارج المحافظة
التى كان يقيم فى دائرتها
( المادة  346من الالئحة التنفيذية ) .
 رخصة القيادة للتأشير فيها بعنوان محلإقامته داخل نفس المجلس المحلى الصادر
منه الترخيص أو فى حدود مجلس محلى
آخر داخل المحافظة
( المادة  345من الالئحة التنفيذية ) .

ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
مليم
500

جنيه
-

100

-

رسم عن بدل الفاقد او التالف .

-

3

ضريبة نوعية على الترخيص  /التجديد /
نقل القيد  /بدل تالف  /بدل فاقد .
رسم تنمية موارد على الترخيص /
التجديد /نقل القيد  /بدل تالف  /بدل فاقد .

100

-

 رسم عن رخصة عربة ركوب اونقل لمدة خمس سنوات ويحصل مثل
هذا الرسم عند التجديد .

 البند ثانيا من الرسوم المتضمنة بجدول الرسوموالضرائب المرفقة بالقانون رقم  66لسنة 1973
باصدار قانون المرور .

المادة  90 ، 89من قانون الدمغة رقم
لسنة 1980
القانون رقم  147لسنة  1984وتعديالته .

ملحوظة :
فى حالة تعدد نسخ أو صور التراخيص التى تحتفظ بها الوحدة المحلية لدواعى العمل بها فال يتحمل المتعامل معها
سوى الضريبة المستحقة على نسخه أو صورة واحدة من تلك النسخ أو الصور .
ثالثا  -التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة - :
تلتزم جهة اإلدارة بإنجاز خدمة طلب استخراج ( رخصة قيادة  /تجديد  /نقل قيد  /بدل تالف  /بدل فاقد ) لمركبات النقل
البطيء في نفس يوم تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة وبعد سداد الرسوم المقررة .
في حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات إضافية أو مبالغ تحت
االتصال بإحدى الجهات اآلتية -:
المحافظة ت ……………………… :
هيئة الرقابة اإلدارية  :المركز الرئيسي بالقاهرة ت02 / 2902728 :
مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت

أى مسمى يمكنك
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