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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
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     خدمات النقل 

 
   عمومي تك  خدمات 

  
  تجديد ترخيص تك عمومي .1

      
  
تجديد ترخيص خدمة ل

ستحتاج   تك عمومي
في البداية الى ادخال 

ورقم   رقم تسجيل المركبة
كما هو  نشاط المكتب 

مبين بالشكل , الضغط 
ستخراج   بحثعلى 

المعلومات وتعبئة  
الطلب أو الضغط على 

عادة تعبئة رقم  غتفري 
ورقم نشاط  التسجيل 

  المكتب
  

  
  

بعد الضغط على بحث  
ستظهر لك معلومات 

مقدم الطلب ومعلومات 
  المركبة لتقوم بتعبئتها : 

  
  رقم هاتف مالك المكتب 
  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   

  وتحميل ملف اخر لحذفه حذف او اضغط 
  

 : تجديد ترخيص تك عمومي المرفقات المطلوبة  
يح الترخيص المؤقت ( .1 يوم )   14صورة عن رخصة المركبة او ت

 او تبليغ أمني في حال الفقدان  
يح المركبة او تبليغ أمني في حال الفقدان   .2  صورة عن ت
 صورة عن هوية المالك  .3
ة العمل للمكتب  .4 يح مبا   صورة عن ت

 
 

 براءة ذمة من المكتب  .5
  وصل التحقق من العداد  .6
 (ان وجدت)   تفويض لمقدم الطلب من المالك  .7
 (ان وجدت)  حجة محكمة  .8

 
  

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

  
يح تك عمومي .2   تعديل ت

      
يح خدمة ل تعديل ت

ستحتاج   تك عمومي
في البداية الى ادخال 

ورقم   رقم تسجيل المركبة
ومن ثم  نشاط المكتب
كما هو    سبب التعديل

مبين بالشكل , الضغط 
ستخراج   بحثعلى 

المعلومات وتعبئة  
الطلب أو الضغط على 

عادة تعبئة رقم  غتفري 
ورقم نشاط  التسجيل 

  المكتب
  

  
  

بعد الضغط على بحث  
ستظهر لك معلومات 

مقدم الطلب ومعلومات 
  المركبة لتقوم بتعبئتها : 

  
  رقم هاتف مالك المكتب 
  رقم هاتف مالك المركبة  

  , تبادل طبع , نقل ملكية , نقل حصة شطب واستبدال التعديل :  اسباب
  

 
 

  

    
 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 تك عمومي المرفقات المطلوبة    : تعديل ت
يح الترخيص المؤقت ( .1 يوم )   14صورة عن رخصة المركبة او ت

 او تبليغ أمني في حال الفقدان  
يح المركبة او تبليغ أمني في حال الفقدان   .2  صورة عن ت
 صورة عن هوية المالك  .3
ة العمل للمكتب  .4 يح مبا   صورة عن ت

 براءة ذمة من المكتب  .5
  وصل التحقق من العداد  .6
 (ان وجدت)   المالك تفويض لمقدم الطلب من  .7
 (ان وجدت)  حجة محكمة  .8
  صورة عن البيان الجمركي او كتاب الوكالة للمركبة الجديدة .9

 (معاملة شطب واستبدال) 
  

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

 
  خدمات تك عمومي 

  
  تك عمومي  نقل ملكية .3

      
تك  نقل ملكيةخدمة ل

ستحتاج في  عمومي
رقم البداية الى ادخال 

ورقم   تسجيل المركبة
نشاط المكتب كما هو  

مبين بالشكل , الضغط 
ستخراج   بحثعلى 

المعلومات وتعبئة  
الطلب أو الضغط على 

عادة تعبئة رقم  غتفري 
التسجيل ورقم نشاط  

  المكتب
  

  
  

بعد الضغط على بحث  
ستظهر لك معلومات 

مقدم الطلب ومعلومات 
  المركبة لتقوم بتعبئتها : 

  رقم هاتف مالك المكتب 
  رقم هاتف مالك المركبة 
   الرقم الوطني للمالك

 الجديد 
  هاتف المالك الجديد رقم  

  
  

 
 

  

    
 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 
  

 : تك عمومي   نقل ملكية ل المرفقات المطلوبة  
يح الترخيص المؤقت ( .1 يوم )   14صورة عن رخصة المركبة او ت

 او تبليغ أمني في حال الفقدان  
يح المركبة او تبليغ أمني في حال الفقدان   .2  صورة عن ت
 صورة عن هوية المالك  .3
ة العمل للمكتب  .4 يح مبا   صورة عن ت

 
 براءة ذمة من المكتب  .5
  وصل التحقق من العداد  .6
 (ان وجدت)   لمالك تفويض لمقدم الطلب من ا .7
 (ان وجدت)  حجة محكمة  .8
   صورة عن هوية مالك المركبة الثانية او المالك الجديد .9

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

 
  خدمات تك عمومي 

  
  تك عمومي حصةنقل  .4

      
تك   حصةنقل خدمة ل

ستحتاج في  عمومي
رقم البداية الى ادخال 

ورقم   تسجيل المركبة
نشاط المكتب كما هو  

مبين بالشكل , الضغط 
ستخراج   بحثعلى 

المعلومات وتعبئة الطلب 
  غتفري أو الضغط على 

عادة تعبئة رقم التسجيل 
  ورقم نشاط المكتب

  
  

بعد الضغط على بحث  
ستظهر لك معلومات 

مقدم الطلب ومعلومات 
  المركبة لتقوم بتعبئتها : 

  رقم هاتف مالك المكتب 
  رقم هاتف مالك المركبة 
  اسم مالك الحصة القديم 
  الحصة الجديد اسم مالك  

  
  

   

    
 التي ** المرفقات واخيرا
تمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة
تفويض او حجة محكمة 

لتحميلها وفي   نعماختر 
 . حال عدم وجودها اختر  

  تكون ان يجب المرفقات **
 بصيغة

PNG ,JPG , JEPG  
,DOC, DOCX , PDF 

 
 

 
 

 

  

    
  لحفظه حفظ عند تحميل الملف اضغط على   

  لحذفه وتحميل ملف اخر حذف او اضغط 
  

 : تك عمومي   حصة المرفقات المطلوبة لنقل  
يح الترخيص المؤقت ( .1 يوم )   14صورة عن رخصة المركبة او ت

 او تبليغ أمني في حال الفقدان  
يح المركبة او تبليغ أمني في حال الفقدان   .2  صورة عن ت
 صورة عن هوية المالك  .3
ة العمل للمكتب  .4 يح مبا   صورة عن ت

 
 براءة ذمة من المكتب  .5
 (ان وجدت)   تفويض لمقدم الطلب من المالك  .6
 (ان وجدت)  حجة محكمة  .7

 

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

 
  خدمات تك عمومي 

  
  تك عمومي تبادل طبع .5

      
تك  طبعتبادل خدمة ل

ستحتاج في   عمومي 
رقم البداية الى ادخال 

ولى   تسجيل المركبة ا
ورقم نشاط   والثانية

ول والثاني المكتب  ا
كما هو مبين بالشكل ,  

 بحثالضغط على 
ستخراج المعلومات 

وتعبئة الطلب أو 
  غتفري الضغط على 

عادة تعبئة رقم  
التسجيل ورقم نشاط  

    المكتب
  

على بحث  بعد الضغط 
ستظهر لك معلومات 

مقدم الطلب ومعلومات 
  المركبة لتقوم بتعبئتها : 

  رقم هاتف مالك المكتب 
  رقم هاتف مالك المركبة 
  رقم هاتف مالك المركبة  

 الثانية 
  

  

   

    
 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 
  

 : تك عمومي   لتبادل طبع المرفقات المطلوبة  
يح الترخيص المؤقت ( .1 يوم )   14صورة عن رخصة المركبة او ت

 او تبليغ أمني في حال الفقدان  
يح المركبة الثانية او تبليغ أمني في حال الفقدان  .2  صورة عن ت
يح المركبة او تبليغ أمني في حال الفقدان   .3  صورة عن ت
 صورة عن رخصة المركبة الثانية او تبليغ أمني في حال الفقدان  .4
  صورة عن هوية المالك  .5

 صورة عن هوية مالك المركبة الثانية او المالك الجديد  .6
ة العمل للمكتب  .7 يح مبا  صورة عن ت
ة العمل للمكتب  .8 يح مبا  مالك المركبة الثانية صورة عن ت
 براءة ذمة من المكتب  .9

 براءة ذمة من المكتب المركبة الثانية .10
 (ان وجدت)   تفويض لمقدم الطلب من المالك  .11
 (ان وجدت)  حجة محكمة  .12

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

  
يح مؤقت مكتب تك .6   ت

      
  
يح مؤقت خدمة ل ت

ستحتاج في  مكتب تك
البداية الى ادخال رقم 
نشاط المكتب كما هو  

مبين بالشكل , الضغط 
ستخراج   بحثعلى 

المعلومات وتعبئة  
الطلب أو الضغط على 

عادة تعبئة رقم  غتفري 
  نشاط المكتب

  
  

بعد الضغط على بحث  
ستظهر لك معلومات 

مقدم الطلب ومعلومات 
  المركبة لتقوم بتعبئتها : 

  
  هاتف مالك المكتب رقم 

  

  
  

   

    
 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 مؤقت مكتب تك المرفقات المطلوبة ل   : ت
 صورة عن هوية المالك  .1
ة العمل للمكتب  .2 يح مبا  صورة عن ت
 (ان وجدت)   تفويض لمقدم الطلب من المالك  .3
 (ان وجدت)  حجة محكمة  .4

 
  

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

  
  تجديد ترخيص مركبة سياحية  .1
      
  
تجديد ترخيص خدمة ل

ستحتاج  مركبة سياحية
في البداية الى ادخال 

رقم  و تسجيل المركبةرقم 
نشاط المكتب كما هو  

مبين بالشكل , الضغط 
ستخراج   بحثعلى 

المعلومات وتعبئة  
الطلب أو الضغط على 

تسجيل رقم عادة  غتفري 
و رقم نشاط  المركبة
  المكتب

  
  

بعد الضغط على بحث  
ستظهر لك معلومات 

ومعلومات مقدم الطلب 
  المركبة لتقوم بتعبئتها : 

  يح  رقم الت
   رقم هاتف المؤسسة او

كة مالكة المركبة   ال
  

  

   

    
 التي ** المرفقات واخيرا
تمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة
  نعمتفويض اختر 

لتحميلها وفي 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 
  

 :    تجديد ترخيص مركبة سياحية المرفقات المطلوبة  
وحات أمنية في حال فقدانها .1    صورة عن رخصة المركبة او م
وحات  .2 يح المركبة او م  أمنية في حال فقدانه صورة عن ت
ة العمل   .3 يح مبا  صورة عن ت
 صورة عن التفويض (ان وجد)  .4

 
  

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

 
   السياحية خدمات المركبات 

  
    مركبة غير مسجلة –تعزيز مكتب سياحي  2.1

      
  
تعزيز مكتب خدمة ل

  لمركبة غير مسجلة سياحي
ستحتاج في البداية الى  

  مركبة غير مسجلةاختيار 
ضافةمن قائمة    مصدر ا
رقم نشاط  ثم ادخال

المكتب كما هو مبين  
بالشكل , الضغط على  

ستخراج   بحث
المعلومات وتعبئة  

الطلب أو الضغط على 
    تعبئة العادة  غتفري 

  
بعد الضغط على بحث  
ستظهر لك معلومات 

مقدم الطلب ومعلومات 
  المركبة لتقوم بتعبئتها : 

  

  

 
   اسم المؤسسة او

كة مالكة المركبة   ال
  يح رقم  الت
   رقم هاتف المؤسسة

كة مالكة   او ال
 المركبة 

  سنة الصنع 
  فئة المركبة 
  نوع المركبة 
  عدد الركاب 
  رقم المركبة 
   تاريخ انتهاء ترخيص

 المركبة 
  رقم الشا  

  

    
 التي ** المرفقات واخيرا
تمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة
  نعمتفويض اختر 

لتحميلها وفي 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 
  

 : مركبة غير مسجلة   – تعزيز مكتب سياحي  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
ة العمل   .3 يح مبا  صورة عن ت
 صورة عن التفويض (ان وجد)  .4

 
  

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

  



     دليل المستخدم للخدمات االلكترونية                                                                  

 pg. 50  

                    

  
     خدمات النقل 

 
  خدمات المركبات السياحية 

  
  صيةمركبة خصو –تعزيز مكتب سياحي  2.2

      
  
تعزيز مكتب خدمة ل

سياحي لمركبة خصوصية  
ستحتاج في البداية الى  

  خصوصيةمركبة اختيار 
مصدر  من قائمة 

ضافة رقم   ثم ادخال ا
  رقمو  تسجيل المركبة

نشاط المكتب كما هو  
مبين بالشكل , الضغط 

ستخراج   بحثعلى 
المعلومات وتعبئة  

الطلب أو الضغط على 
  عادة التعبئة غتفري 

  
  

بعد الضغط على بحث  
ستظهر لك معلومات 

مقدم الطلب ومعلومات 
  المركبة لتقوم بتعبئتها : 

  يح رقم  الت
   رقم هاتف المؤسسة او

كة مالكة المركبة   ال
  

  

   

    
 التي ** المرفقات واخيرا
تمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة
  نعمتفويض اختر 

لتحميلها وفي 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 
  

 :    مركبة خصوصية   – تعزيز مكتب سياحي  المرفقات المطلوبة  
وحات أمنية في حال فقدانها .5    صورة عن رخصة المركبة او م
وحات أمنية في حال فقدانه  .6 يح المركبة او م  صورة عن ت
ة العمل   .7 يح مبا  صورة عن ت
 صورة عن التفويض (ان وجد)  .8

 
  

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



     دليل المستخدم للخدمات االلكترونية                                                                  

 pg. 51  

                    

     خدمات النقل 
 
  خدمات المركبات السياحية 

  
  سياحية من مكتب سياحي داخل المنطقة  مركبة –تعزيز مكتب سياحي  2.3

      
تعزيز مكتب  خدمة ل

سياحية  سياحي لمركبة 
من مكتب سياحي داخل  

ستحتاج في  المنطقة
مركبة  البداية الى اختيار  

سياحية من مكتب سياحي 
من قائمة   داخل المنطقة
ضافة   ثم ادخال مصدر ا

  رقمرقم تسجيل المركبة و 
قم نشاط ر و نشاط المكتب

كما   المكتب المضاف منه
هو مبين بالشكل ,  

 بحثالضغط على 
ستخراج المعلومات  

وتعبئة الطلب أو الضغط 
    عادة التعبئة  تفريغ على 

  
  
  

بعد الضغط على بحث  
ستظهر لك معلومات 

مقدم الطلب ومعلومات 
  المركبة لتقوم بتعبئتها : 

  يح  رقم الت
   رقم هاتف المؤسسة او

كة مالكة المركبة   ال
  

  
  
  

   

    
 التي ** المرفقات واخيرا
تمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة
  نعمتفويض اختر 

لتحميلها وفي 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 

 : لمركبة سياحية من مكتب سياحي داخل المنطقة   – تعزيز مكتب سياحي  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
ة العمل   .3 يح مبا  صورة عن ت
 صورة عن التفويض (ان وجد)  .4

 
  

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

 
  خدمات المركبات السياحية 

  
  مركبة غير مسجلة   – بة سياحي ركول مرة متسجيل  3.1

      
  
ول مرة خدمة ل تسجيل 
مركبة غير   -بة سياحيركم

ستحتاج في مسجلة 
مركبة  البداية الى اختيار 

من قائمة  غير مسجلة
ضافة   ثم ادخال مصدر ا

رقم نشاط المكتب كما 
هو مبين بالشكل ,  

 بحثالضغط على 
ستخراج المعلومات 

وتعبئة الطلب أو الضغط 
  عادة التعبئة  غتفري على 

  
  

بعد الضغط على بحث  
ستظهر لك معلومات 

ومعلومات مقدم الطلب 
  المركبة لتقوم بتعبئتها : 

  

  

 
   اسم المؤسسة او

كة مالكة المركبة   ال
  يح  رقم الت
   رقم هاتف المؤسسة

كة مالكة   او ال
 المركبة 

  سنة الصنع 
  فئة المركبة 
  نوع المركبة 
  عدد الركاب 
  رقم المركبة 
   تاريخ انتهاء ترخيص

 المركبة 
  رقم الشا  

  

    
 التي ** المرفقات واخيرا
تمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة
  نعمتفويض اختر 

لتحميلها وفي 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 
  

ول مرة مركبة سياحي  المرفقات المطلوبة    : مركبة غير مسجلة   – تسجيل 
وحات أمنية في حال فقدانها   .5  صورة عن رخصة المركبة او م
وحات أمنية في حال فقدانه  .6 يح المركبة او م  صورة عن ت
ة العمل   .7 يح مبا  صورة عن ت
 صورة عن التفويض (ان وجد)  .8

 
  

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

  
ول مرة م 3.2   مركبة خصو- بة سياحي ركتسجيل 

      
  
ول مرة خدمة ل تسجيل 
مركبة  - بة سياحيركم

ستحتاج في   خصو
مركبة  البداية الى اختيار 

من قائمة  خصوصية
ضافة   ثم ادخال مصدر ا

رقم تسجيل المركبة و  
رقم نشاط المكتب كما 

هو مبين بالشكل ,  
 بحثالضغط على 

ستخراج المعلومات 
وتعبئة الطلب أو 

  غتفري الضغط على 
    عادة التعبئة 

  
بحث  بعد الضغط على 

ستظهر لك معلومات 
مقدم الطلب ومعلومات 

  المركبة لتقوم بتعبئتها : 
  يح  رقم الت
   رقم هاتف المؤسسة او

كة مالكة المركبة   ال
  

  

   

    
 التي ** المرفقات واخيرا
تمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة
  نعمتفويض اختر 

لتحميلها وفي 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 
  

ول مرة مركبة سياحي  المرفقات المطلوبة    : مركبة خصو - تسجيل 
وحات أمنية في حال فقدانهاصورة  .9    عن رخصة المركبة او م

وحات أمنية في حال فقدانه  .10 يح المركبة او م  صورة عن ت
ة العمل   .11 يح مبا  صورة عن ت
 صورة عن التفويض (ان وجد)  .12

 
  

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

  
ول مرة م 3.3   مركبة سياحية من مكتب سياحي داخل المنطقة  – بة سياحي ركتسجيل 

      
ول مرة  خدمة ل تسجيل 

ستحتاج في البداية الى 
مركبة سياحية من  اختيار 

مكتب سياحي داخل 
من قائمة   المنطقة

ضافة ثم   مصدر ا
رقم تسجيل  ادخال

المركبة و رقم نشاط 
المكتب ورقم نشاط 

المكتب المضاف منه  
كما هو مبين بالشكل , 

 بحثالضغط على 
ستخراج المعلومات  

وتعبئة الطلب أو 
  تفريغ الضغط على 

    التعبئة  عادة
  
  

بعد الضغط على بحث  
ستظهر لك معلومات 

مقدم الطلب 
ومعلومات المركبة 

  لتقوم بتعبئتها : 
  يح  رقم الت
   رقم هاتف المؤسسة او

كة مالكة المركبة   ال
  

  
  

   

    
** المرفقات واخيرا
  تحميلها يجب التي 

في حال  الخدمةتمام 
وجود تفويض اختر  

لتحميلها وفي حال   نعم
 . 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 

ول مرة مركبة سياحي  المرفقات المطلوبة    : لمركبة سياحية من مكتب سياحي داخل المنطقة   – تسجيل 
وحات أمنية في حال فقدانها   .5  صورة عن رخصة المركبة او م
وحات أمنية في حال فقدانه  .6 يح المركبة او م  صورة عن ت
ة العمل   .7 يح مبا  صورة عن ت
 صورة عن التفويض (ان وجد)  .8

 
  

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

  
  تحويل الى الصفة الخصوصية  .4

      
  
تحويل الى خدمة ل

  الصفة الخصوصية 
ستحتاج في البداية  

تسجيل الى ادخال رقم 
و رقم نشاط  المركبة

المكتب كما هو مبين  
بالشكل , الضغط على  

ستخراج   بحث
المعلومات وتعبئة  
الطلب أو الضغط 

عادة   غتفري على 
و  تسجيل المركبةتعبئة 

  رقم نشاط المكتب

  
  

بعد الضغط على بحث  
ستظهر لك معلومات 

مقدم الطلب 
ومعلومات المركبة 

  لتقوم بتعبئتها : 
  يح  رقم الت
   رقم هاتف المؤسسة او

كة مالكة المركبة   ال
  

  
  
  

 
  

    
** المرفقات واخيرا
  تحميلها يجب التي 

في حال  الخدمةتمام 
وجود تفويض اختر  

لتحميلها وفي حال   نعم
 . 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 
  

 :    تجديد ترخيص مركبة سياحية 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
ة العمل   .3 يح مبا  صورة عن ت
 صورة عن التفويض (ان وجد)  .4

 
  

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

  
  تجديد ترخيص حافلة خصو .1

      
تجديد ترخيص خدمة ل

ستحتاج   حافلة خصو
في البداية الى ادخال 

  , رقم تسجيل المركبة
رقم النشاط للمؤسسة  

كة (في حال كانت   او ال
كة غير معفية من  ال

يح مب ,  ة لعمل)ات
كة   نوع المؤسسة او ال

بالشكل   كما هو مبين
, الضغط على المجاور

ستخراج   بحث
المعلومات وتعبئة  

الطلب أو الضغط على 
  عادة التعبئة غتفري 

  
  

بعد الضغط على بحث  
معلومات ستظهر لك 

مقدم الطلب ومعلومات 
  المركبة لتقوم بتعبئتها : 

  يح  رقم الت
   رقم هاتف المؤسسة او

كة مالكة المركبة    ال

  

   

    
 التي ** المرفقات واخيرا
تمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة
  نعمتفويض اختر 

لتحميلها وفي 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 
  

  : تجديد ترخيص حافلة خصو المرفقات المطلوبة  
وحات أمنية في حال فقدانها صورة عن رخصة  .1  المركبة او م
وحات أمنية في حال فقدانه  .2 يح المركبة او م  صورة عن ت
ة العمل .3 يح مبا  صورة عن ت
 كتاب من الضمان بأعداد العاملين .4
  صورة عن الرخصة المؤقتة من وزارة التربية و التعليم  . 5

 (مدارس ورياض اطفال 

جتماعية  .6  (جمعيات)  كتاب من وزارة التنمية ا
على للشباب .7  (اندية رياضية) كتاب من المجلس ا
 (اتحاد مختصين)  صورة عن رخصة مزاولة مهن .8
 (ان وجد) صورة عن التفويض .9

سا  .10   صورة عن السجل التجاري او النظام ا
 

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

  
ول مرةت .2   حافلة خصو  يح 

      
ول مرةتخدمة ل   يح 

ستحتاج   حافلة خصو
في البداية الى ادخال 

  , رقم تسجيل المركبة
رقم النشاط للمؤسسة  

كة (في حال كانت   او ال
كة غير معفية من  ال

يح مب ,  ة لعمل)ات
كة   نوع المؤسسة او ال

بالشكل   كما هو مبين
, الضغط على المجاور

ستخراج   بحث
المعلومات وتعبئة  

الطلب أو الضغط على 
  عادة التعبئة غتفري 

  
  

بعد الضغط على بحث  
معلومات ستظهر لك 

مقدم الطلب ومعلومات 
  المركبة لتقوم بتعبئتها : 

  يح  رقم الت
   رقم هاتف المؤسسة او

كة مالكة المركبة    ال

  

   

    
 التي ** المرفقات واخيرا
تمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة
  نعمتفويض اختر 

لتحميلها وفي 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 
  

ول مرةت المرفقات المطلوبة     : حافلة خصو   يح 
وحات أمنية في حال فقدانها صورة عن رخصة  .1  المركبة او م
وحات أمنية في حال فقدانه  .2 يح المركبة او م  صورة عن ت
ة العمل .3 يح مبا  صورة عن ت
 كتاب من الضمان بأعداد العاملين .4
  صورة عن الرخصة المؤقتة من وزارة التربية و التعليم  . 1

 (مدارس ورياض اطفال 

 
جتماعية  .5  معيات) (جكتاب من وزارة التنمية ا
على للشباب .6  (اندية رياضية) كتاب من المجلس ا
 (اتحاد مختصين) صورة عن رخصة مزاولة مهن  .7
 (ان وجد) صورة عن التفويض .8
سا  .9   صورة عن السجل التجاري او النظام ا

 
  

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

  
  حافلة خصو  نقل ملكية  .3

      
حافلة  نقل ملكيةخدمة ل

ستحتاج في  خصو
رقم البداية الى ادخال 

رقم  , تسجيل المركبة
النشاط للمؤسسة او  

كة (في حال كانت   ال
كة غير معفية من  ال

ة لعمل) ,  يح مبا رقم  ت
النشاط للمؤسسة او  

كة (في حال  الجديدة ال
كة غير معفية  كانت ال

ة لعمل) ,   يح مبا من ت
كة  نوع المؤسسة او ال

بالشكل  كما هو مبين
  بحث, الضغط على المجاور

ت ستخراج المعلوما
وتعبئة الطلب أو الضغط 

  عادة التعبئة  تفريغعلى 
  

  
بعد الضغط على بحث  
ستظهر لك معلومات 

مقدم الطلب ومعلومات 
  المركبة لتقوم بتعبئتها : 

  يح  رقم الت
   رقم هاتف المؤسسة او

كة مالكة المركبة    ال

  

   

    
 التي ** المرفقات واخيرا
تمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة
  نعمتفويض اختر 

لتحميلها وفي 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 
  

ول مرةت المرفقات المطلوبة     : حافلة خصو   يح 
وحات أمنية في حال فقدانها  .10  صورة عن رخصة المركبة او م
وحات أمنية في حال فقدانه  .11 يح المركبة او م  صورة عن ت
ة العمل .12 يح مبا  صورة عن ت
 كتاب من الضمان بأعداد العاملين .13
  صورة عن الرخصة المؤقتة من وزارة التربية و التعليم  . 14

 (مدارس ورياض اطفال 

 
جتماعية  .15  (جمعيات) كتاب من وزارة التنمية ا
على للشباب .16  (اندية رياضية) كتاب من المجلس ا
 (اتحاد مختصين) صورة عن رخصة مزاولة مهن  .17
 (ان وجد) صورة عن التفويض .18
سا  .19   صورة عن السجل التجاري او النظام ا

 
  

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

  
ول مرة .4   حافلة خصو  تسجيل 

      
ول مرةخدمة ل  تسجيل 

ستحتاج   حافلة خصو
في البداية الى ادخال 

رقم النشاط للمؤسسة  
كة (في حال كانت   او ال

كة غير معفية من  ال
ة لعمل),  يح مبا ت

كة  نوع المؤسسة او ال
بالشكل   كما هو مبين

, الضغط على المجاور
ستخراج   بحث

المعلومات وتعبئة  
الطلب أو الضغط على 

  عادة التعبئة تفريغ

  
بعد الضغط على بحث  
ستظهر لك معلومات  

مقدم الطلب ومعلومات 
  المركبة لتقوم بتعبئتها : 

   رقم هاتف المؤسسة او
كة مالكة المركبة   ال

  رقم الشا 
  سنة الصنع 
  فئة المركبة 
  نوع المركبة 
  عدد الركاب  

  

   

    
 التي ** المرفقات واخيرا
تمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة
  نعمتفويض اختر 

لتحميلها وفي 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 خصو   ول مرة  تسجيل المرفقات المطلوبة  
وحات أمنية في حال فقدانها صورة عن رخصة  .1  المركبة او م
وحات أمنية في حال فقدانه  .2 يح المركبة او م  صورة عن ت
ة العمل .3 يح مبا  صورة عن ت
 كتاب من الضمان بأعداد العاملين .4
  صورة عن الرخصة المؤقتة من وزارة التربية و التعليم  . 5

 (مدارس ورياض اطفال 

 
جتماعية  .6  معيات) (جكتاب من وزارة التنمية ا
على للشباب .7  (اندية رياضية) كتاب من المجلس ا
 (اتحاد مختصين) صورة عن رخصة مزاولة مهن  .8
 (ان وجد) صورة عن التفويض .9

سا  .10   صورة عن السجل التجاري او النظام ا
 

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



     دليل المستخدم للخدمات االلكترونية                                                                  

 pg. 60  

                    

     خدمات النقل 
 
  ت الخصو  خدمات الحاف

  
  حافلة خصو  شطب واستبدال .5

      
 شطب واستبدالخدمة ل

ستحتاج   حافلة خصو
رقم   في البداية الى ادخال

رقم   و تسجيل المركبة
النشاط للمؤسسة او 

كة (في حال كانت  ال
كة غير معفية من  ال
ة لعمل),  يح مبا ت

كة   نوع المؤسسة او ال
بالشكل  كما هو مبين

, الضغط على المجاور
ستخراج المعلومات   بحث

وتعبئة الطلب أو الضغط 
  عادة التعبئة  تفريغ على 

  
بعد الضغط على بحث  

ستظهر لك معلومات مقدم  
المركبة  الطلب ومعلومات 

  لتقوم بتعبئتها : 
   رقم هاتف المؤسسة او

كة مالكة المركبة   ال
  يح  رقم الت
  رقم الشا 
  سنة الصنع 
  فئة المركبة 
  نوع المركبة 
  عدد الركاب  

  

   

    
 التي** المرفقات واخيرا
تمام   يجب تحميلها 

الخدمة في حال وجود  
  نعمتفويض اختر  

لتحميلها وفي حال عدم  
 .  وجودها اختر  

 ان يجب المرفقات **
 تكون بصيغة

PNG ,JPG , JEPG  
,DOC, DOCX , PDF 

 
 

 
 

  

    
  لحفظه حفظ عند تحميل الملف اضغط على   

  لحذفه وتحميل ملف اخر حذف او اضغط 
  

  : حافلة خصو   شطب واستبدالالمرفقات 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
ة العمل .3 يح مبا  صورة عن ت
 كتاب من الضمان بأعداد العاملين .4
  م صورة عن الرخصة المؤقتة من وزارة التربية و التعلي . 5

 (مدارس ورياض اطفال 

 
جتماعية  .6  (جمعيات) كتاب من وزارة التنمية ا
على للشباب .7  (اندية رياضية) كتاب من المجلس ا
 (اتحاد مختصين) صورة عن رخصة مزاولة مهن  .8
 (ان وجد) صورة عن التفويض .9

سا  .10   صورة عن السجل التجاري او النظام ا
 

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

  
يح .6   حافلة خصو تعديل ت

      
يحخدمة ل  تعديل ت

ستحتاج   حافلة خصو
في البداية الى ادخال 
رقم تسجيل المركبة و  

رقم النشاط للمؤسسة  
كة (في حال كانت   او ال

كة غير معفية من  ال
ة لعمل),  يح مبا ت

كة  نوع المؤسسة او ال
بالشكل   كما هو مبين

, الضغط على المجاور
ستخراج   بحث

المعلومات وتعبئة  
الطلب أو الضغط على 

  التعبئةعادة  تفريغ
  

  
  

بعد الضغط على بحث  
ستظهر لك معلومات  

مقدم الطلب ومعلومات 
  المركبة لتقوم بتعبئتها : 

  
   رقم هاتف المؤسسة او

كة مالكة المركبة   ال
 يح رقم ال   ت

  
  

   

    
 التي ** المرفقات واخيرا
تمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة
  نعمتفويض اختر 

لتحميلها وفي 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 
  

يحالمرفقات المطلوبة     : حافلة خصو   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
ة العمل .3 يح مبا  صورة عن ت
 كتاب من الضمان بأعداد العاملين .4
  صورة عن الرخصة المؤقتة من وزارة التربية و التعليم  . 5

 أطفال (مدارس ورياض 

 
جتماعية  .6  (جمعيات) كتاب من وزارة التنمية ا
على للشباب .7  (اندية رياضية) كتاب من المجلس ا
 (اتحاد مختصين) صورة عن رخصة مزاولة مهن  .8
 (ان وجد) صورة عن التفويض .9

سا  .10   صورة عن السجل التجاري او النظام ا
 

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


