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   خدمات النقل 
 
  ت العمومي  خدمات الحاف

  
يح حافلة عمومي .1    تجديد ت

      
يح حافلة  خدمة ل تجديد ت

ستحتاج في  عمومي
رقم البداية الى ادخال 

ومن ثم   تسجيل المركبة
اختيار صفة المالك :   

كات( ) كما هو  افراد / 
, الضغط  مبين بالشكل

خراج  ست بحثعلى 
وتعبئة الطلب  المعلومات

  غتفري أو الضغط على 
     رقم التسجيل  تعبئة  عادة

  وصفة المالك 
  

بعد الضغط على بحث  
ستظهر لك معلومات 

مقدم الطلب ومعلومات 
  :  تهاالمركبة لتقوم بتعبئ

  يح   رقم الت
  اسم الخط  
  الرقم الوطني لمالك  

  المركبة 
  مالك المركبة رقم هاتف  
  
  

  
  

   

      
 التي ** المرفقات واخيرا
تمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة
تفويض او حجة محكمة 

وفي  لتحميلها  نعماختر 
 . حال عدم وجودها اختر  

  ان يجب المرفقات **
 بصيغة تكون

PNG ,JPG , JEPG  
,DOC, DOCX , PDF  

 

 

  

    
  لحفظه حفظ عند تحميل الملف اضغط على   

  لحذفه وتحميل ملف اخر حذف او اضغط 
  

يح حافلة عمومي ل المرفقات المطلوبة    : تجديد ت
وحات أمنية في حال فقدانها  .1   صورة عن رخصة المركبة او م
وحات أمنية في حال فقدانه  .2 يح المركبة او م  صورة عن ت
 السجل التجاري للمالك صورة عن هوية مالك المركبة أو  .3
 وجدت) ان( تفويض لمقدم الطلب من المالك .4
  ) ان وجدت(  حجة محكمة .5

  
  ة لغاء العملي        الغاء     او قم بالضغط على   تقديم المعاملة      والخطوة النهائية لتقديم المعاملة اضغط على
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   خدمات النقل 
 
   ت العمومي خدمات  الحاف

  
   شطب و استبدال حافلة عمومي .2

      
شطب و استبدال  خدمة ل

ستحتاج  حافلة عمومي
رقم في البداية الى ادخال 

ومن ثم   تسجيل المركبة
اختيار صفة المالك :   

كات( ) كما هو  افراد / 
مبين بالشكل , الضغط 

ستخراج   بحثعلى 
المعلومات وتعبئة  

الطلب أو الضغط على 
عادة تعبئة رقم  غتفري 

  وصفة المالك  التسجيل
    
  

بعد الضغط على بحث  
ستظهر لك معلومات 

مقدم الطلب ومعلومات 
  المركبة لتقوم بتعبئتها : 

  يح   رقم الت
  اسم الخط  
  الرقم الوطني لمالك  

رقم النشاط   /  المركبة
كة مالكة المركبة    لل

  رقم هاتف مالك المركبة  

  
  

   
رقم   : المركبة الثانية او الجديدة تعبئة معلومات  

عدد  , نوع المركبة , فئة المركبة, سنة الصنع , الشا
  الركاب 

    
 التي ** المرفقات واخيرا
تمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة
تفويض او حجة محكمة 

لتحميلها وفي   نعماختر 
 . حال عدم وجودها اختر  

  ان يجب المرفقات **
 بصيغة تكون

PNG ,JPG , JEPG  
,DOC, DOCX , PDF  

 

 

  

    
  لحفظه حفظ عند تحميل الملف اضغط على   

  لحذفه وتحميل ملف اخر حذف او اضغط 
  

 : شطب و استبدال حافلة عمومي ل المرفقات المطلوبة  
وحات أمنية في حال فقدانها   .1  صورة عن رخصة المركبة او م
وحات أمنية في حال فقدانه  .2 يح المركبة او م  صورة عن ت
 صورة عن هوية مالك المركبة أو السجل التجاري للمالك  .3
 (ان وجدت)   تفويض لمقدم الطلب من المالك  .4
 (ان وجدت)  حجة محكمة  .5
  صورة عن البيان الجمركي او كتاب الوكالة للمركبة الجديدة  .6

  
  ة لغاء العملي        الغاء     او قم بالضغط على   تقديم المعاملة      والخطوة النهائية لتقديم المعاملة اضغط على
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     خدمات النقل 

 
  ت العمومي  خدمات الحاف

  
ت عمومي .3   نقل ملكية هياكل حاف

      
نقل ملكية هياكل خدمة ل

ت عمومي ستحتاج   حاف
رقم في البداية الى ادخال 

ولى   تسجيل المركبة ا
ومن ثم اختيار والثانية 

افراد / صفة المالك :   (
) كما هو مبين كات

بالشكل , الضغط على  
ستخراج   بحث

المعلومات وتعبئة  
الطلب أو الضغط على 

عادة تعبئة رقم  غتفري 
  التسجيل وصفة المالك 

  
  

بعد الضغط على بحث  
ستظهر لك معلومات 

مقدم الطلب ومعلومات 
ولى والثانية المركبة   ا

  لتقوم بتعبئتها : 
  يح   رقم الت
  اسم الخط  
  الرقم الوطني لمالك  

رقم النشاط   /  المركبة
كة مالكة المركبة    لل

  رقم هاتف مالك المركبة  
  

  
  

   

    
 التي ** المرفقات واخيرا
تمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة
تفويض او حجة محكمة 

لتحميلها وفي   نعماختر 
 . حال عدم وجودها اختر  

  ان يجب المرفقات **
 بصيغة تكون

PNG ,JPG , JEPG  
,DOC, DOCX , PDF  

 

 

  

    
  لحفظه حفظ عند تحميل الملف اضغط على   

  لحذفه وتحميل ملف اخر حذف او اضغط 
  

ت عمومي ل المرفقات المطلوبة    : نقل ملكية هياكل حاف
وحات أمنية في حال فقدانها   .1  صورة عن رخصة المركبة او م
وحات أمنية في حال فقدانه  .2 يح المركبة او م  صورة عن ت
 هوية مالك المركبة أو السجل التجاري للمالك صورة عن  .3
 (ان وجدت)   تفويض لمقدم الطلب من المالك  .4

  

 
 (ان وجدت)  حجة محكمة  .5
وحات أمنية في حال فقدانها    الثانية  صورة عن رخصة المركبة .6  او م
يح المركبة  .7 وحات أمنية في حال فقدانه الثانية صورة عن ت  او م
 المركبة الثانية او السجل التجاري للمالك صورة عن هوية مالك   .8

  
  

  ة لغاء العملي        الغاء     او قم بالضغط على   تقديم المعاملة      والخطوة النهائية لتقديم المعاملة اضغط على
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     خدمات النقل 

 
  ت العمومي  خدمات الحاف

  
ت عمومي  .4   تبادل خطوط حاف

      
تبادل خطوط  خدمة ل

ت عمومي ستحتاج   حاف
رقم في البداية الى ادخال 

ولى   تسجيل المركبة ا
والثانية ومن ثم اختيار 

افراد / صفة المالك :   (
) كما هو مبين كات

بالشكل , الضغط على  
ستخراج   بحث

المعلومات وتعبئة  
الطلب أو الضغط على 

عادة تعبئة رقم  غتفري 
  وصفة المالك التسجيل 

    
بعد الضغط على بحث  
ستظهر لك معلومات 

مقدم الطلب ومعلومات 
ولى والثانية   المركبة ا

  لتقوم بتعبئتها : 
  يح   رقم الت
  اسم الخط  
  الرقم الوطني لمالك  

رقم النشاط   /  المركبة
كة مالكة المركبة    لل

  رقم هاتف مالك المركبة  
  

  
  

   

    
 التي ** المرفقات واخيرا
تمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة
تفويض او حجة محكمة 

لتحميلها وفي   نعماختر 
 . حال عدم وجودها اختر  

  ان يجب المرفقات **
 بصيغة تكون

PNG ,JPG , JEPG  
,DOC, DOCX , PDF  

 

 

  

    
  لحفظه حفظ عند تحميل الملف اضغط على   

  لحذفه وتحميل ملف اخر حذف او اضغط 
  

ت عمومي ل المرفقات المطلوبة    : تبادل خطوط حاف
وحات أمنية في حال فقدانها   .1  صورة عن رخصة المركبة او م
وحات أمنية في حال فقدانه  .2 يح المركبة او م  صورة عن ت
 صورة عن هوية مالك المركبة أو السجل التجاري للمالك  .3
  (ان وجدت)   تفويض لمقدم الطلب من المالك  .4

 
 (ان وجدت)  حجة محكمة  .5
وحات أمنية في حال فقدانها    الثانية  صورة عن رخصة المركبة .6  او م
يح المركبة  .7 وحات أمنية في حال فقدانه الثانية صورة عن ت  او م
 صورة عن هوية مالك المركبة الثانية او السجل التجاري للمالك  .8

  
  

  ة لغاء العملي        الغاء     او قم بالضغط على   تقديم المعاملة      المعاملة اضغط علىوالخطوة النهائية لتقديم 
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     خدمات النقل 

 
  ت العمومي  خدمات الحاف

  
  نقل ملكية حافلة عمومي  .5

      
نقل ملكية حافلة  خدمة ل

ستحتاج في  عمومي
رقم البداية الى ادخال 

ومن ثم   تسجيل المركبة
اختيار صفة المالك :   

كات( واختيار   )افراد / 
صفة المالك للمركبة  

كات( الثانية ) افراد / 
كما هو مبين بالشكل ,  

 بحثالضغط على 
ستخراج المعلومات 

وتعبئة الطلب أو الضغط 
عادة تعبئة  غتفري على 

 رقم التسجيل وصفة
  مالكِ ال

  

  
بعد الضغط على بحث  

معلومات ستظهر لك 
مقدم الطلب ومعلومات 

ولى لتقوم   المركبة ا
  بتعبئتها : 

  يح   رقم الت
  اسم الخط  
  الرقم الوطني لمالك  

رقم النشاط   /  المركبة
كة مالكة المركبة    لل

  رقم هاتف مالك المركبة  
  

  
  

 
 
 

  
  

رقم  الثانية  او  المركبة  الرقم الوطني لمالك  تعبئة
كة مالكة    الثانية المركبةالنشاط لل

    
 التي ** المرفقات واخيرا
تمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة
تفويض او حجة محكمة 

لتحميلها وفي   نعماختر 
 . حال عدم وجودها اختر  

  ان يجب المرفقات **
 بصيغة تكون

PNG ,JPG , JEPG  
,DOC, DOCX , PDF 

 

  

    
  لحفظه حفظ عند تحميل الملف اضغط على   

  لحذفه وتحميل ملف اخر حذف او اضغط 
  

 : نقل ملكية حافلة عمومي ل المرفقات المطلوبة  
وحات أمنية في حال فقدانها   .1  صورة عن رخصة المركبة او م
وحات أمنية في حال فقدانه  .2 يح المركبة او م  صورة عن ت
  السجل التجاري للمالك صورة عن هوية مالك المركبة أو  .3

 
 (ان وجدت)   تفويض لمقدم الطلب من المالك  .4
 (ان وجدت)  حجة محكمة  .5
 صورة عن هوية مالك المركبة الثانية او السجل التجاري للمالك  .6

  
  ة لغاء العملي        الغاء     او قم بالضغط على   تقديم المعاملة      والخطوة النهائية لتقديم المعاملة اضغط على
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     خدمات النقل 

 
  ت العمومي  خدمات الحاف

  
  حافلة عمومي  حصةنقل  .6

      
حافلة   حصةنقل خدمة ل

ستحتاج في  عمومي
رقم البداية الى ادخال 

ومن ثم   تسجيل المركبة
اختيار صفة المالك :   

كات( ) كما هو  افراد / 
مبين بالشكل , الضغط 

ستخراج   بحثعلى 
المعلومات وتعبئة  

الطلب أو الضغط على 
عادة تعبئة رقم  غتفري 

  التسجيل وصفة المالكِ 
  

 
  

بعد الضغط على بحث  
ستظهر لك معلومات 

مقدم الطلب ومعلومات 
  بتعبئتها : المركبة لتقوم 

  يح   رقم الت
  اسم الخط  
  الرقم الوطني لمالك  

رقم النشاط   /  المركبة
كة مالكة المركبة    لل

  رقم هاتف مالك المركبة  
  

  
  

 
 
 

  
  

سم مالك الحصة القديم واسم مالك الحصة  ا تعبئة
  الجديد 

    
 التي ** المرفقات واخيرا
تمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة
تفويض او حجة محكمة 

لتحميلها وفي   نعماختر 
 . حال عدم وجودها اختر  

  ان يجب المرفقات **
 بصيغة تكون

PNG ,JPG , JEPG  
,DOC, DOCX , PDF 

 

  

    
  لحفظه حفظ عند تحميل الملف اضغط على   

  لحذفه وتحميل ملف اخر حذف او اضغط 
  

 : حافلة عمومي   حصة نقل  ل المرفقات المطلوبة  
وحات أمنية في حال فقدانها   .1  صورة عن رخصة المركبة او م
وحات أمنية في حال فقدانه  .2 يح المركبة او م  صورة عن ت
  صورة عن هوية مالك المركبة أو السجل التجاري للمالك  .3

 
 (ان وجدت)   تفويض لمقدم الطلب من المالك  .4
 (ان وجدت)  حجة محكمة  .5

 
  

  ة لغاء العملي        الغاء     او قم بالضغط على   تقديم المعاملة      والخطوة النهائية لتقديم المعاملة اضغط على
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     خدمات النقل 

 
  ت العمومي  خدمات الحاف

  
يح حافلة عمومي .7   تعديل ت

      
يح خدمة ل تعديل ت

ستحتاج  عموميحافلة 
في البداية الى ادخال 

ومن  رقم تسجيل المركبة
ثم اختيار صفة المالك :    

كات( ) واختيار  افراد / 
كما هو   سبب التعديل

مبين بالشكل , الضغط 
ستخراج   بحثعلى 

المعلومات وتعبئة  
الطلب أو الضغط على 

عادة تعبئة رقم  غتفري 
  التسجيل وصفة المالكِ 

  
  
  

الضغط على بحث  بعد 
ستظهر لك معلومات 

مقدم الطلب ومعلومات 
  المركبة لتقوم بتعبئتها : 

  يح   رقم الت
  اسم الخط  
  الرقم الوطني لمالك  

رقم النشاط   /  المركبة
كة مالكة المركبة    لل

  رقم هاتف مالك المركبة  

  
  تعرفه شطب واستبدال , تبادل خطوط , نقل ملكية هياكل , تعديل التعديل : سبب 

  

 
 

  

    
 التي ** المرفقات واخيرا
تمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة
تفويض او حجة محكمة 

لتحميلها وفي   نعماختر 
 . حال عدم وجودها اختر  

  ان يجب المرفقات **
 بصيغة تكون

PNG ,JPG , JEPG  
,DOC, DOCX , PDF 

 

  

    
  لحفظه حفظ عند تحميل الملف اضغط على   

  لحذفه وتحميل ملف اخر حذف او اضغط 
  

يح حافلة عمومي المرفقات المطلوبة    : تعديل ت
وحات أمنية في حال فقدانها   .1  صورة عن رخصة المركبة او م
وحات أمنية في حال فقدانه  .2 يح المركبة او م  صورة عن ت
  السجل التجاري للمالك صورة عن هوية مالك المركبة أو  .3

 
 (ان وجدت)   تفويض لمقدم الطلب من المالك  .4
 (ان وجدت)  حجة محكمة  .5

 
  

  ة لغاء العملي        الغاء     او قم بالضغط على   تقديم المعاملة      والخطوة النهائية لتقديم المعاملة اضغط على
      


