
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 دليل المستخدم للخدمات االلكترونية 

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 

 

 

 

 

 

 

 



     دليل المستخدم للخدمات االلكترونية                                                                  

 pg. 1 

 

فهرسال    

  

 

           ..... .............................................................................................................................  عن الدليل ❖
ونية  ❖            ...................................................................  انشاء مستخدم جديد والدخول اىل بوابة الخدمات االلكتر

       .. .........................................................................................................  انشاء مستخدم جديد . 1  

ونيةالدخول اىل الخدمات . 2             ........................ ... ...................................................................... االلكتر

ونية ❖            ......................................... ...................................................................... بوابة الخدمات االلكتر
ونية ❖            ... ................................................................................................................... الخدمات االلكتر
اخيص ❖            ........................................................................................................................ . خدمات التر

 1. اذن اشغال............................................................................................................... .....           

 2. اذن صب............................................................................................................... .......            
 3. إعادة تأمينات............................................................................................................... ...            

4 .  
            ....... ............................................................................................................... افراز مبان 

اض عىل قرار لجنة . 5              ... ..........................................................................................  .......... اعتر

            ..... ........................................................................................................ براءة ذمة تنظيمية . 6

             ........................................................................................................ ترخيص اشغال ارصفة . 7

             ... ... ............................................................................................................ ترخيص الفتة. 8

ة بناء . 9              ................................................................................................ .... ........ ترصي    ح مباشر

             . ........................................................................................ . ................... مخططات أولية . 10

             ......................................................................................................... . مخططات تعديلية . 11

            ......................................................................................................... مخططات تفصيلية . 12

            .... ...... ...................................................................................................... استدعاء عام . 13

             ................................................................................................. ....... ......... إعادة كشف . 14

           . ......................................................................................................................... ستثمار خدمات اال  ❖
    ...       . .............................................................................................................. تسجيل جديد .1

 2. ترصي    ح جديد............................................................................................................... ....          

 3. تجديد ترصي    ح ............................................................................................................... ...           

 4. تجديد وتعديل ترصي    ح..................................................................................................... ....          

 5. تجديد تسجيل............................................................................................................... ..          

 6.تعديل ترصي    ح............................................................................................................... ....         

 7. تعديل وتجديد تسجيل........................................................................................................ .          

 8. تعديل تسجيل............................................................................................................... ...         

          ......................................................................................................... مة مخطط موقع تنظيم  خد  ❖

 

 

 

 

 



     دليل المستخدم للخدمات االلكترونية                                                                  

 pg. 2 

 

فهرسال    

  

           ................................................................................................................. ...... ........ نقلخدمات ال ❖
           . ................................................................................................... .. ........  خدمات الحافالت العموم   ❖

 1. تجديد ترصي    ح حافلة عموم  ............................................................................................. .....          

            ....... ......................................................................................... شطب واستبدال حافلة عموم  . 2

            ... ........................................................................................... نقل ملكية هياكل حافالت عموم  . 3

            ..... ... ................... ...................................................................... حافالت عموم    تبادل خطوط. 4

             ... ..................................................................................... ......... .....  نقل ملكية حافلةعموم   . 5

             .... .................................................................................................. نقل حصة حافلة عموم   . 6

             ................. . ................................................................................. ترصي    ح حافلةعموم  تعديل  . 7

           ....................................................................................................... ..... ..... ..  العموم   تكس  خدمات  ❖
             ....................................................................................... .. ........ تجديد ترخيص تكس  عموم   . 1

             ....................................................................................... . .......... تعديل ترصي    ح تكس  عموم   . 2

            ...................................................................................................... وم  نقل ملكية تكس  عم . 3

             ...................................................................................................... نقل حصة تكس  عموم   . 4

             ....... .... ...... ..................................................................................... تبادل طبع تكس  عموم   . 5

            .. ..................................................................................... ... ......... ترصي    ح مؤقت مكتب تكس   . 6

          . .. ................................................................................................ ..... ..... ..  المركبات السياحيةخدمات  ❖
            ... . ................................................................................... .. ........ مركبة سياحية تجديد ترخيص  . 1

            .................................................................................... . مركبة غتر مسجلة-تعزيز مكتب سياح    .12

            ..................................................................................... مركبة خصوصية  –تعزيز مكتب سياح   2.2

            ....................................................... مركبة سياحية من مكتب سياح  داخل المنطقة-سياح  تعزيز مكتب  2.3

             .. . .. .... ...... .........................................................   مركبة غتر مسجلة  -تسجيل ألول مرة مركبة سياح   3.1

             .............................................................. .... ....... مركبة خصوصية –تسجيل ألول مرة مركبة سياح   3.2

             . . ...................................... . مركبة سياحية من مكتب سياح  داخل المنطقة –تسجيل ألول مرة مركبة سياح   3.3

             ........... ... ......................................................................... .. ........ تحويل اىل الصفة الخصوصية. 4

           ............................................................................................................  الحافالت الخصوص  خدمات  ❖
             ..................................................................................... .. ........ تجديد ترخيص حافلة خصوص   . 1

            ............. ......... ....................................................................... . ترصي    ح ألول مرة حافلة خصوص   . 2

             .......... ............. ............................................................................. نقل ملكية حافلة خصوص   . 3

              ..... ........ ...................................... .......................................... تسجيل ألول مرة حافلة خصوص   . 4

               ... .. .... .... ... ................ ... .........................................................  شطب واستبدال حافلة خصوص   . 5

              .......... ..................... ...................................................... .... ....... تعديل ترصي    ح حافلة خصوص   . 6



     دليل المستخدم للخدمات االلكترونية                                                                  

 pg. 3 

   

 

  



     دليل المستخدم للخدمات االلكترونية                                                                  

 pg. 4 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 عن الدليل

 
ام س          لطة منطق           ة العقب          ة االقتص          ادية الخاص          ة باس           تمرار    اط          ار ال          تر 

ف 
تعزي           ز فاعلي           ة الخ           دمات و تحقي              ر            ا المتع           امل ر  و رف           ع مس            تو  
األداء و تحس             ر  ج            ودة الخ            دمات المقدم            ة بأح            د  األس            اليب   ت              
تط          وير خ          دمات الس          لطة لي          تمكن المتع          امل ر  م          ن تق          ديم ا ع          ن بع          د 

  ه          ا ال         دليل  و الج          د ب         الجودة و الدق         ة وت         وفتر الوق         ت 
ون         وفر لا           ف 

وني           ة ع           ىل موق           ع الس           لطة  كيفي           ة اس           تخدام منص           ة الخ           دمات االلكتر
  
ون   . االلكتر
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  انشاء مستخدم جديد والدخول الى بوابة الخدمات الالكترونية  ❖

 

   
 

 

للدخول الى بوابة الخدمات الالكترونية  

نقوم أولا بإنشاء حساب مستخدم جديد  

  بالنقر على انشاء مستخدم جديدوذلك 

 الخطوات التالية: حسب

 

 

 

 انشاء مستخدم جديد    . 1
 

 كما هو مبين ادناه أ.  نقوم باختيار نوع المستخدم أردني / غير أردني وتعبئة المعلومات المطلوبة 

 

 

  

  
 دولة الاصدار  /والانتهاءالجنسية / تاريخ الإصدار لميلاد / رقم الجواز /  تاريخ ا الرقم الوطني / تاريخ الميلاد 

  

  

 

ب. بالانتقال للشاشة التي تليها نقوم  

 بإدخال 

الاسم الرباعي باللغتين العربية  •

 والانجليزية 

اسم المستخدم وفي حال كان   •

باللغة الإنجليزية يجب ان يكون 

 (a,b,cاحرف صغيرة )

كلمة السر ويجب ان تكون عدد   •

على الأقل ثمانية وان   خاناتها

حرف كبير  تحتوي هذه الخانات على 

وحرف صغير  (A,B,Cعلى الأقل )

وعلى ارقام   (a,b,cعلى الأقل )

 (&,%,@ورموز خاصة ) (1,2,3)

   Password@1مثال : 
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 عند الانتهاء من تعبئة اسم المستخدم وكلمة السر نضغط على متابعة لتعبئة باقي المعلومات 

 

 

 

 

 

. بالانتقال للشاشة التي تليها نقوم  ج

 بإدخال 

 رقم الهاتف الخلوي )حقل اجباري(    •

رقم الهاتف الأرضي)حقل غير   •

 اجباري( 

 البريد الالكتروني)حقل اجباري(    •

 صندوق البريد )حقل غير اجباري( •

 المنطقة   )حقل اجباري(     •

 اسم الشارع   )حقل اجباري(     •

 رقم البناية   )حقل اجباري(     •

 رقم الشقة   )حقل اجباري(     •

 

 
 
 

 هو مبين ادناه  وبالتالي سيتم انشاء حسابك الجديد بعد تعبئة البيانات كاملة سيتم ارسال كود تفعيل الى هاتفك قم بادخاله كما 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

 

 

 د. والان يمكنك الدخول الى الخدمات الالكترونية وذلك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور التي انشأتها مسبقاً  
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 الدخول الى الخدمات الالكترونية    . 2

 

  

 

 

 ادخل اسم المستخدم  .أ

وكلمة المرور واختر تسجيل  

 الدخول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في حال نسيان كلمة   .ب 

المرور اختر "هل نسيت 

 كلمة المرور" 

  وقم بتعبئة اسم المستخدم

والبريد الالكتروني بعد ذلك  

قم بالذهاب لبريدك  

الالكتروني لتعديل كلمة 

 المرور 
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 بوابة الخدمات الالكترونية  ❖

 
 

 

 

بعد الدخول باسم المستخدم أ.

وكلمة المرور ستتمكن من الدخول 

الخدمات الالكترونية لسلطة  الى 

منطقة العقبة الاقتصادية  

 :الخاصة

 خدمات التراخيص   •

 خدمات الاستثمار •

 خدمات النقل   •

خدمة مخطط موقع   •

 تنظيمي 

 خدمات العمل والتأشيرات  •

 
 

 

 

 
 
  

ب.بالاضافة للخدمات ستجد ملف  

على  وي تباسم )طلباتي( والذي يح 

المعاملات التي تم تقديمها على  

 المنصة الالكترونية 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ج.وبأعلى الشاشة ستجد ملف 

  على وي تباسم )ملفي (  والذي يح 

جميع معلومات الحساب حيث 

   يمكنك تعديلها 
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 الخدمات الالكترونية  ❖

 

 

  

 

 أ.خدمات التراخيص 

 

 الكترونية  خدمة 14وتحتوي على 

 

 * اذن اشغال                  

 * اذن صب 

 * إعادة تأمينات               

 * افراز مباني  

 *استدعاء عام                  

 *إعادة كشف 

 * اعتراض على قرار لجنة  

 * ترخيص لافتة 

 * ترخيص اشغال ارصفة    

 * براءة ذمة تنظيمية 

    * تصريح مباشرة بناء      

 *مخططات أولية 

 *مخططات تعديلية            

 *مخططات تفصيلية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب.خدمات الاستثمار 

 

 خدمة الكترونية   8وتحتوي على 

 

              تسجيل جديد* 

 تصريح جديد  *

             تجديد تسجيل* 

 تجديد تصريح * 

 ح تعديل وتجديد تصري* 

 تعديل تصريح * 

 تعديل وتجديد تسجيل* 

 تعديل تسجيل  *
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 العمل والتأشيرات خدمات  ج. 

 

 خدمة الكترونية   4وتحتوي على 

 

    طلبات الاقامة* 

 طلبات تصاريح العمل * 

   طلبات تأشيرات العمل* 

 طلبات تأشيرات الزيارة * 

 

 
 

 

 

 

 

 .خدمات النقل د 

 

 فئات :  4وتحتوي على 

 

    خدمات  7   * خدمات الحافلات العمومي

 خدمات  6 * خدمات الحافلات الخصوصي

 خدمات  7                   * خدمات التكسي

 خدمات  4   * خدمات المركبات السياحية 

 

 
 

 

 

 

 

   

 : خدمات الحافلات العمومي *

 

 حافلة عمومي  تجديد تصريح .1

 حافلة شطب واستبدال  .2

 نقل ملكية هياكل حافلات  .3

 تبادل خطوط حافلات عمومي.4

 نقل ملكية حافلة عمومي  .5

 نقل حصة حافلة عمومي  .6

 تعديل تصريح حافلةعمومي  .7
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 :خدمات الحافلات الخصوصي* 

 

 تجديد ترخيص حافلة خصوصي .1

 تصريح لاول مرة حافلة خصوصي .2

 نقل ملكية حافلة خصوصي .3

 خصوصيتسجيل لاول مرة حافلة .4

 شطب واستبدال حافلة  .5

 تعديل معلومات حافلة خصوصي .6

 

 
 

  

 

     : * خدمات التكسي

 

 تجديد ترخبص تكسي عمومي  .1

 تعديل تصريح تكسي  .2

 شطب واستبدال تكسي  .3

 نقل ملكية تكسي  .4

 نقل حصة تكسي  .5

 تبادل طبع تكسي  .6

 تصريح مؤقت مكتب تكسي  .7

 
  

   

 : * خدمات المركبات السياحية 

 

 ترخيص مركبة سياحيةتجديد   .1

 خدمة تعزيز مكتب سياحي  .2

 تسجيل لاول مرة مركبة سياحي  .3

 خدمة تحويل الى الصفة .4

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 .خدمة مخطط موقع تنظيمي ه 
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 خدمات التراخيص  ❖

 

   اذن اشغال  .1

   

 

 

 

خدمة اذن الاشغال ل 

ستحتاج في البداية الى 

الرمز المميز لسند  ادخال 

والذي يكون  التسجيل

موجود في سند التسجيل 

بالشكل  كما هو مبين

   المجاور 

 

 

  

 

  

 

بعد ادخال الرقم المميز  

لسند التسجيل ستظهر   

  ومعلومات مقدم الطلب 

 معلومات سند  

 

 

 

 

  

 

 

 التي** المرفقات واخيرا

لاتمام   تحميلها  يجب

 . الخدمة

 تكون ان يجب المرفقات **

 بصيغة

PNG ,JPG , JEPG  

,DOC, DOCX , PDF 

 

 

  

 

 
 لحفظه  حفظ عند تحميل الملف اضغط على     

 لحذفه وتحميل ملف اخرحذف او اضغط    

 المرفقات المطلوبة لخدمة اذن اشغال :       

 رخصة مشروع الاعمار الصادر عن السلطة  .1

 سند تسجيل الاراضي )مديرية الاراضي العقبة(  .2

 براءة ذمة اذن اشغال )المسقفات( .3

 ادارة المكب( وصولات مكب الانقاض )مكتب  .4

 شهادة ) مطابقة بناء للمخططات المرخصة ( مصدقة من نقابة المهندسين  .5

 صورة عن وثيقة اثبات الشخصية للمالك او من يفوض عنه بكتاب تفويض المطلوب ارفاقه  .6

 موافقة الدفاع المدني على منح اذن اشغال ) اذا كانت المخططات مصادقة من الدفاع المدني ( .7

 

 العملية  لإلغاء         الغاء     او قم بالضغط على    تقديم المعاملة     والخطوة النهائية لتقديم المعاملة اضغط على
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 خدمات التراخيص  ❖

 

   صب اذن  .2

   

 

 

 

خدمة اذن صب ستحتاج ل 

في البداية الى ادخال 

الرمز المميز لسند  

والذي يكون   التسجيل

موجود في سند التسجيل 

بالشكل   كما هو مبين

   المجاور

 

 

  
 

  

 

بعد ادخال الرقم المميز 

لسند التسجيل ستظهر   

معلومات مقدم الطلب 

 معلومات سند و

  التسجيل

 

 

 

 

  

 

 

 التي ** المرفقات واخيرا

لاتمام   تحميلها يجب

 . الخدمة

  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 

 

   :   صب المرفقات المطلوبة لخدمة اذن         

 

 صورة عن امر مباشرة العمل الصادر عن السلطة  .1

 

 

 لإلغاء العملية         الغاء     او قم بالضغط على   تقديم المعاملة      اضغط علىوالخطوة النهائية لتقديم المعاملة 
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 خدمات التراخيص  ❖

 

   اعادة تأمينات .3

   

 

 

  اعادة تأميناتخدمة ل 

  ستحتاج في البداية الى 

الرمز المميز لسند ادخال 

والذي يكون موجود   التسجيل

في سند التسجيل كما هو 

   بالشكل المجاور مبين

 

 

  

 

  

 

بعد ادخال الرقم المميز 

لسند التسجيل ستظهر   

 ومعلومات مقدم الطلب 

  التسجيل معلومات سند

 

 

 

 

  

 

 

 يجب التي ** المرفقات واخيرا

 . الخدمةلاتمام  تحميلها

  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 

 

 

 :   اعادة تأمينات المرفقات المطلوبة لخدمة  

 اذن اشغال )السلطة(  .1

 رخصة مشروع الاعمار الصادر عن السلطة  .2

 الصناعة و التجارة( سجل تسجيل الشركة )غرفة  .3

 سند تسجيل الاراضي )مديرية الاراضي العقبة(  .4

 صورة عن وثيقة اثبات الشخصية للمالك او من يفوض عنه بكتاب تفويض المطلوب ارفاقه  .5

 

 

 العملية لإلغاء         الغاء     او قم بالضغط على   تقديم المعاملة      والخطوة النهائية لتقديم المعاملة اضغط على
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 خدمات التراخيص  ❖

 

   افراز مباني  .4

   

 

 

خدمة افراز مباني ستحتاج  ل 

الرمز في البداية الى  ادخال 

والذي   المميز لسند التسجيل

يكون موجود في سند  

 التسجيل كما هو مبين

   بالشكل المجاور

 

 

  

 

  

 

بعد ادخال الرقم المميز 

لسند التسجيل ستظهر   

 ومعلومات مقدم الطلب 

 معلومات سند التسجيل 

 

 

 

 

  

 

 

 يجب التي ** المرفقات واخيرا

 . الخدمةلاتمام  تحميلها

  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 

 

 

   المرفقات المطلوبة لخدمة افراز مباني :

 كتاب مديرية تسجيل اراضي العقبة  .1

 المخططات الافرازية )مكتب مساح مرخص(  .2

 اذن اشغال )السلطة(  .3

 بكتاب تفويض المطلوب ارفاقه صورة عن وثيقة اثبات الشخصية للمالك او من يفوض عنه  .4

 

 

 لإلغاء العملية         الغاء     او قم بالضغط على   تقديم المعاملة      والخطوة النهائية لتقديم المعاملة اضغط على
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 خدمات التراخيص  ❖

 

 الاعتراض على قرار لجنة .5

   

 

 

اعتراض على قرار خدمة ل 

ستحتاج في البداية الى    لجنة

الرمز المميز لسند ادخال 

والذي يكون موجود   التسجيل

في سند التسجيل كما هو 

   بالشكل المجاور مبين

 

 

  

 

  

 

بعد ادخال الرقم المميز 

لسند التسجيل ستظهر   

 ومعلومات مقدم الطلب 

 معلومات سند التسجيل 

 

 

 

 

  

 

 

 يجب التي ** المرفقات واخيرا

 . الخدمةلاتمام  تحميلها

  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 

 

 

 : اعتراض على قرار لجنة المرفقات المطلوبة لخدمة  

 تقرير من مكتب هندسي مدعم لمبررات الاعتراض .1

 كتاب التبليغ الصادر عن السلطة .2

 المطلوب ارفاقه صورة عن وثيقة اثبات الشخصية للمالك او من يفوض عنه بكتاب تفويض  .3

 

 

 لإلغاء العملية         الغاء     او قم بالضغط على   تقديم المعاملة      والخطوة النهائية لتقديم المعاملة اضغط على
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 خدمات التراخيص  ❖

 

 براءة ذمة تنظيمية  .6

   

 

 

خدمة براءة ذمة تنظيمية  ل 

ستحتاج في البداية الى   

الرمز المميز لسند ادخال 

والذي يكون موجود   التسجيل

في سند التسجيل كما هو 

   بالشكل المجاور مبين

 

 

  

 

  

 

بعد ادخال الرقم المميز 

لسند التسجيل ستظهر   

 ومعلومات مقدم الطلب 

 معلومات سند التسجيل 

 

 

 

 

  

 

 

 يجب التي ** المرفقات واخيرا

 . الخدمةلاتمام  تحميلها

  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 

 

 

 : براءة ذمة تنظيمية المرفقات المطلوبة لخدمة  

 سند تسجيل الاراضي )مديرية الاراضي العقبة(   .1

 مخطط موقع تنظيمي .2

 ارفاقه صورة عن وثيقة اثبات الشخصية للمالك او من يفوض عنه بكتاب تفويض المطلوب  .3

 طلب البيع من دائرة الاراضي مبين فيه اسم المشتري .4

 

 

 لإلغاء العملية         الغاء     او قم بالضغط على   تقديم المعاملة      والخطوة النهائية لتقديم المعاملة اضغط على
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 خدمات التراخيص  ❖

 

 ترخيص اشغال ارصفة  .7

   

 

 

خدمة ترخيص اشغال  ل 

ارصفة ستحتاج في البداية  

الرمز المميز الى  ادخال 

والذي يكون  لسند التسجيل

موجود في سند التسجيل 

بالشكل   كما هو مبين

   المجاور

 

 

  

 

  

 

بعد ادخال الرقم المميز 

لسند التسجيل ستظهر   

 ومعلومات مقدم الطلب 

 معلومات سند التسجيل 

 

 

 

 

  

 

 

 يجب التي ** المرفقات واخيرا

 . الخدمةلاتمام  تحميلها

  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 

 

 : ترخيص اشغال ارصفة المرفقات المطلوبة لخدمة  

 سند تسجيل الاراضي )مديرية الاراضي العقبة(   .1

 عقد ايجار او سند تسجيل   .2

 المفعولصورة عن الشهادات الصحية والشهادات اللازمة لممارسة النشاط سارية  .3

 صورة عن وثيقة اثبات الشخصية للمالك او من يفوض عنه بكتاب تفويض المطلوب ارفاقه  .4

مخططات هندسية توضح تنسيق الموقع والمواد المستخدمة في اشغال الارصفة وسعة الجزء المراد اشغاله وسعة   .5

 الرصيف والشارع حسب المخطط التنظيمي المعتمد ) مكتب هندسي (

 

 

 لإلغاء العملية         الغاء     او قم بالضغط على   تقديم المعاملة      والخطوة النهائية لتقديم المعاملة اضغط على
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 خدمات التراخيص  ❖

 

 ترخيص لافتة   .8

   

 

خدمة ترخيص لافتة ل 

ستحتاج في البداية الى   

الرمز المميز لسند ادخال 

والذي يكون   التسجيل

موجود في سند التسجيل 

بالشكل   كما هو مبين

وبعد ذلك اختيار   المجاور

لافتة دائمة أو  –نوع اللافتة 

 مؤقتة

 

 

  
 

  

 

بعد ادخال الرقم المميز 

لسند التسجيل ونوع  

  )دائمة / مؤقتة(اللافته

ستظهر معلومات مقدم 

معلومات سند  والطلب 

 التسجيل 

 

 

  

 

 

 التي ** المرفقات واخيرا

لاتمام   تحميلها يجب

 . الخدمة

  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 

 

 : ترخيص لافتة المرفقات المطلوبة لخدمة    

 ( )مكتب هندسي او خطاط( 2مخطط ملون يبين ابعاد اللافتة عدد ) .1

 مخطط موقع تنظيمي .2

 ( )مكتب هندسي او خطاط(2مخطط ملون يبين موقع اللافتة على واجهة المحل عدد) .3

 عقد ايجار او سند تسجيل  .4

 اثبات الشخصية للمالك او من يفوض عنه بكتاب تفويض المطلوب ارفاقه صورة عن وثيقة  .5

 

 

 لإلغاء العملية         الغاء     او قم بالضغط على   تقديم المعاملة      والخطوة النهائية لتقديم المعاملة اضغط على
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 خدمات التراخيص  ❖

 
 صريح مباشرة بناء ت .9

   

 

 

  صريح مباشرة بناءتخدمة ل 

ستحتاج في البداية الى   

الرمز المميز لسند ادخال 

والذي يكون   التسجيل

موجود في سند التسجيل 

بالشكل   كما هو مبين

   المجاور

 

 

  

 

  

 

بعد ادخال الرقم المميز 

لسند التسجيل ستظهر   

 ومعلومات مقدم الطلب 

 معلومات سند التسجيل 

 

 

 
  

 

 

 التي ** المرفقات واخيرا

 الخدمةلاتمام  تحميلها يجب

. 

  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 

 

 

 : تصريح مباشرة بناء المرفقات المطلوبة لخدمة  

 رخصة مشروع الاعمار الصادر عن السلطة  .1

   نسخة عن عقد المقاولة مصادق من نقابة مقاولي الانشاءات الاردنية )شركة مقاولات مرخصة( .2

 العقبة( -المقاول )مديرية الاشغال العامةشهادة تصنيف  .3

 متر مربع( )المكتب الهندسي المشرف(250اتفاقية خدمات هندسية )للمساحات التي تتجاوز  .4

 صورة عن وثيقة اثبات الشخصية للمالك او من يفوض عنه بكتاب تفويض المطلوب ارفاقه  .5

 
 لإلغاء العملية         الغاء     او قم بالضغط على   تقديم المعاملة      المعاملة اضغط علىوالخطوة النهائية لتقديم 
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 خدمات التراخيص  ❖

 
 مخططات اولية .10

   

 

 

 مخططات اوليةخدمة ل 

ستحتاج في البداية الى   

الرمز المميز لسند ادخال 

والذي يكون   التسجيل

موجود في سند التسجيل 

بالشكل   كما هو مبين

   المجاور

 

 

  

 

  

 

بعد ادخال الرقم المميز 

لسند التسجيل ستظهر   

 ومعلومات مقدم الطلب 

 معلومات سند التسجيل 

 

 

 
  

 

 

 التي ** المرفقات واخيرا

 الخدمةلاتمام  تحميلها يجب

. 

  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 

 

 

 : مخططات اولية المرفقات المطلوبة لخدمة  

 مخطط اراضي حديث )مديرية اراضي العقبة(  .1

 مخطط موقع تنظيمي .2

 الاراضي العقبة( سند تسجيل الاراضي )مديرية  .3

 المخططات الهندسية )مكتب هندسي( .4

 مخطط طوبغرافي مصدق من مساح مرخص )مكتب مساح مرخص( .5

 قه صورة عن وثيقة اثبات الشخصية للمالك او من يفوض عنه بكتاب تفويض المطلوب ارفا .6

 

 

 لإلغاء العملية         الغاء     او قم بالضغط على   تقديم المعاملة      والخطوة النهائية لتقديم المعاملة اضغط على
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 خدمات التراخيص  ❖

 

   مخططات تعديلية .11

   

 

  

مخططات خدمة ل

ستحتاج في  تعديلية 

الرمز البداية الى  ادخال 

  المميز لسند التسجيل

والذي يكون موجود في  

سند التسجيل كما هو 

   بالشكل المجاور مبين

 

 

  

 

  

 

بعد ادخال الرقم المميز 

لسند التسجيل ستظهر  

معلومات مقدم الطلب 

معلومات سند  و

 التسجيل 

 

 

 

  

 

 التي ** المرفقات واخيرا

لاتمام   تحميلها يجب

 . الخدمة

  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   

 

 : مخططات تعديلية المرفقات المطلوبة لخدمة     

 مخطط اراضي حديث )مديرية اراضي العقبة(  .1

 مخطط موقع تنظيمي .2

 )مديرية الاراضي العقبة( سند تسجيل الاراضي  .3

 المخططات الهندسية )مكتب هندسي( .4

 مخطط طوبغرافي مصدق من مساح مرخص )مكتب مساح مرخص( .5

 نسخة الكترونية من المخططات بصيغة .6

 صورة عن وثيقة اثبات الشخصية للمالك او من يفوض عنه بكتاب تفويض المطلوب ارفاقه  .7

 

 لإلغاء العملية         الغاء     او قم بالضغط على   تقديم المعاملة      النهائية لتقديم المعاملة اضغط علىوالخطوة 
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 خدمات التراخيص  ❖

 

 تفصيليةمخططات  .12

   

 

خدمة مخططات ل 

ستحتاج في   تفصيلية

الرمز البداية الى  ادخال 

  المميز لسند التسجيل

والذي يكون موجود في  

سند التسجيل كما هو 

   بالشكل المجاور مبين

 

 

  

 

  

 

بعد ادخال الرقم المميز 

لسند التسجيل ستظهر  

معلومات مقدم الطلب 

 معلومات سند التسجيل و

 

 

 

  

 

 التي ** المرفقات واخيرا

لاتمام   تحميلها يجب

 . الخدمة

  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  

 

 : تفصيلية مخططات  المرفقات المطلوبة لخدمة     

 مخطط اراضي حديث )مديرية اراضي العقبة(  .1

 مخطط موقع تنظيمي .2

 )مديرية الاراضي العقبة( سند تسجيل الاراضي  .3

 المخططات الهندسية مصادق عليها من نقابة المهندسين و شركات الخدمات و الدفاع المدني  .4

 نسخة الكترونية من المخططات بصيغة .5

 مخطط طوبغرافي مصدق من مساح مرخص )مكتب مساح مرخص( .6

 المطلوب ارفاقه صورة عن وثيقة اثبات الشخصية للمالك او من يفوض عنه بكتاب تفويض  .7

 
 لإلغاء العملية         الغاء     او قم بالضغط على   تقديم المعاملة      والخطوة النهائية لتقديم المعاملة اضغط على
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 خدمات التراخيص  ❖

 
 استدعاء عام  .13

   

 

 

ستحتاج   استدعاء عامخدمة ل 

الرمز في البداية الى  ادخال 

والذي   المميز لسند التسجيل

يكون موجود في سند  

 التسجيل كما هو مبين

   بالشكل المجاور

 

 

  

 

  

 

بعد ادخال الرقم المميز 

لسند التسجيل ستظهر   

 ومعلومات مقدم الطلب 

 معلومات سند التسجيل 

 

 

 

  

 

 

 يجب التي ** المرفقات واخيرا

 . الخدمةلاتمام  تحميلها

  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 

 

 

 : استدعاء عام المرفقات المطلوبة لخدمة  

 سند تسجيل الاراضي )مديرية الاراضي العقبة(  .1

 مخطط موقع تنظيمي .2

 كتاب تبليغ صادر عن السلطة ان وجد .3

 قه بكتاب تفويض المطلوب ارفاصورة عن وثيقة اثبات الشخصية للمالك او من يفوض عنه  .4

 

 

 

 لإلغاء العملية         الغاء     او قم بالضغط على   تقديم المعاملة      والخطوة النهائية لتقديم المعاملة اضغط على

 

 



     دليل المستخدم للخدمات االلكترونية                                                                  

 pg. 25 

                    

 

 

 

 خدمات التراخيص  ❖

 
 اعادة كشف .14

   

 

 

 اعادة كشفخدمة ل

ستحتاج في البداية الى   

الرمز المميز لسند ادخال 

والذي يكون   التسجيل

موجود في سند التسجيل 

بالشكل   كما هو مبين

   المجاور

 

  

بعد ادخال الرقم المميز 

لسند التسجيل ستظهر   

 ومعلومات مقدم الطلب 

 معلومات سند التسجيل

نقوم بادخال نوع 

 * المعاملة

 : المعاملةنوع  *

 اذن اشغال 

 افراز مباني 

 مخططات اولية

 مخططات تفصيلية 

 تعديلية  مخططات

  

 

 التي ** المرفقات واخيرا

لاتمام   تحميلها يجب

 . الخدمة

  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 

 

 : اعادة كشف المرفقات المطلوبة لخدمة  

 كتاب التكليف الصادر عن السلطة .1

 قه صورة عن وثيقة اثبات الشخصية للمالك او من يفوض عنه بكتاب تفويض المطلوب ارفا .2

 

 

 

 ة لإلغاء العملي        الغاء     او قم بالضغط على   تقديم المعاملة      النهائية لتقديم المعاملة اضغط علىوالخطوة 
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 استثمار خدمات ال  ❖

 
 تسجيل جديد .1

   

 

مؤسسة  خدمة تسجيل ل

جديد ستحتاج في البداية  

الى  ادخال الرقم الوطني 

ورقم السجل   ةللمنشأ

 بحثواضغط  التجاري

 لتقوم بتعبئة الطلب .

قم بتعبئة عنوان الشركة 

 ومعلومات ممثل الشركة

 عنوان ممثل الشركة ثم 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

بعد ذلك قم باختيار  

الانشطة الاقتصادية 

المنوي ممارستها في  

 ونوع النشاط المنطقة

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 التي ** المرفقات واخيرا

لاتمام   تحميلها يجب

 . الخدمة

  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 

 

 : تسجيل مؤسسة جديد المرفقات المطلوبة لخدمة  

 المؤسسة الفردية لدى وزراة الصناعة والتجارة صورة طبق الاصل عن شهادة تسجيل  .1

 صورة طبق الاصل عن شهادة الاسم التجاري ان وجد  .2

 تفويض لمقدم الطلب مصدق من البنك في حال لم يكن المفوض على السجل التجاري .3

ر لغير  صورة عن وثيقة رسمية مثبت عليها الرقم الوطني لموقع الطلب الاردني او صورة عن جواز السفر او وثيقة سف .4

 الاردني

 

 ة لإلغاء العملي        الغاء     او قم بالضغط على   تقديم المعاملة      والخطوة النهائية لتقديم المعاملة اضغط على
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 استثمار خدمات ال  ❖

 
 جديد  تصريح .2

   

 

مؤسسة  تصريحخدمة ل

جديد ستحتاج في البداية  

الى  ادخال الرقم الوطني 

للمنشأة ورقم السجل  

 بحثواضغط  التجاري

 لتقوم بتعبئة الطلب .

 معلومات قم بتعبئة 

 الشركة  عنوانالشركة و

 

 
 

 
 

 

  

 

بعد ذلك قم باختيار  

الانشطة الاقتصادية 

المنوي ممارستها في  

ونوع النشاط المنطقة  

 

 
 

 

 

 

 

 

 التي ** المرفقات واخيرا

لاتمام   تحميلها يجب

 . الخدمة

  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 

 

 مؤسسة جديد:   تصريح المرفقات المطلوبة لخدمة      

   صورة عن عقد الايجار مصادق من غرفة تجارة العقبة او سند ملكية .1

 صورة عن مخطط موقع تنظيمي لمعرفة رقم القطعة و الحوض .2

 تفويض لمقدم الطلب مصدق من البنك في حال لم يكن المفوض على السجل التجاري .3

 الأردنيينمفعول بالنسبة لغير  صورة عن هوية الاحوال المدنية لموقع الطلب او جواز سفر ساري ال .4

وثائق تسجيل الشركة او المؤسسة لدى وزارة الصناعة و التجارة او وثائق تسجيل الشركة او المؤسسة للشركات غير الاردنية   .5

بتاريخ  من القانون صادرة  22في بلدها الام اذا كانت غير مسجلة لدى وزارة الصناعة و التجارة استنادا للفقرة ج من المادة 

 حديث

 صور هويات او جوازات السفر لكافة الشركاء  .6

 شهادة الانتساب لغرفة تجارة العقبة او غرفة صناعة عمان .7
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 استثمار خدمات ال  ❖

 
 تصريح تجديد  .3

   

 

  تجديد تصريحخدمة ل

ستحتاج في البداية الى   

ادخال الرقم الوطني 

رقم النشاط  وللمنشأة 

  القديم لدى السلطة

لتقوم  بحثواضغط 

 بتعبئة الطلب . 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

معلومات ممثل قم بتعبئة 

 الشركة

 
 

 

 التي ** المرفقات واخيرا

لاتمام   تحميلها يجب

 . الخدمة

  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 تصريح المرفقات المطلوبة لخدمة      

 لم يكن المفوض على السجل التجاريتفويض لمقدم الطلب مصدق من البنك في حال  .1

 الأردنيينصورة عن هوية الاحوال المدنية لموقع الطلب او جواز سفر ساري المفعول بالنسبة لغير   .2

وثائق تسجيل الشركة او المؤسسة لدى وزارة الصناعة و التجارة او وثائق تسجيل الشركة او المؤسسة للشركات غير الاردنية   .3

من القانون صادرة بتاريخ   22غير مسجلة لدى وزارة الصناعة و التجارة استنادا للفقرة ج من المادة في بلدها الام اذا كانت 

 حديث

 شهادة الانتساب لغرفة تجارة العقبة او غرفة صناعة عمان .4

 صورة عن عقد الايجار مصادق من غرفة تجارة العقبة او سند ملكية  .5

 

 

 ة لإلغاء العملي        الغاء     او قم بالضغط على   تقديم المعاملة      النهائية لتقديم المعاملة اضغط علىوالخطوة 
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 استثمار خدمات ال  ❖

 
 تجديد وتعديل تصريح  .4

             

 

تجديد وتعديل خدمة ل

ستحتاج في  تصريح

البداية الى  ادخال الرقم 

رقم  والوطني للمنشأة 

النشاط القديم لدى  

 بحثواضغط  السلطة

 لتقوم بتعبئة الطلب .

 

 
 

 
 

 

  

 

معلومات قم بتعبئة 

 . ممثل الشركة

التعديلات ومن ثم 

 : المطلوبة

 اسم المؤسسة ؟ •

الشكل القانوني  •

 ؟ 

 النشاطات ؟  •

 الشركاء ؟  •

  
 

 

 التي ** المرفقات واخيرا

لاتمام   تحميلها يجب

 . الخدمة

  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 

 

 : تصريح   وتعديل   تجديد المرفقات المطلوبة لخدمة      

طبق الاصل عن شهادة تسجيل الشركة او المؤسسة لدى وزارة الصناعة و التجارة او وثائق تسجيل الشركة او صورة  .1

المؤسسة للشركات غير الاردنية في بلدها الام اذا كانت غير مسجلة لدى وزارة الصناعة و التجارة استنادا للفقرة ج من  

   ة بتاريخ حديثمن القانون بناء على التعديل المطلوب صادر  22المادة 

 تفويض لمقدم الطلب مصدق من البنك في حال لم يكن المفوض على السجل التجاري .2

صورة عن وثيقة رسمية مثبت عليها الرقم الوطني لموقع الطلب الاردني او صورة عن جواز السفر او وثيقة سفر لغير   .3

 الأردني

تصاريح مباشرة  -شهادة السلامة العامة-الشهادة الصحيةالتصاريح اللازمة لمباشرة العمل الاصلية الصادرة عن السلطة ) .4

 العمل حسب مقتضى الحال( 

 

 

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



     دليل المستخدم للخدمات االلكترونية                                                                  

 pg. 30 

                    

 

 

 استثمار خدمات ال  ❖

 
 تسجيل تجديد  .5

   

 

 تسجيلتجديد خدمة ل

ستحتاج في البداية الى   

ادخال الرقم الوطني 

التسجيل رقم وللمنشأة 

واضغط  السلطة لدى

لتقوم بتعبئة   بحث

 الطلب .

 

 
 

 
 

 

  

 

 

معلومات قم بتعبئة 

 . ممثل الشركة

ومن ثم عنوان ممثل 

 الشركة بالمنطقة

 
 

 

 التي ** المرفقات واخيرا

لاتمام   تحميلها يجب

 . الخدمة

  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 

 

 المرفقات المطلوبة لخدمة تجديد تسجيل:      

صورة طبق الاصل عن شهادة تسجيل الشركة او المؤسسة لدى وزارة الصناعة و التجارة او وثائق تسجيل الشركة او  .1

المؤسسة للشركات غير الاردنية في بلدها الام اذا كانت غير مسجلة لدى وزارة الصناعة و التجارة استنادا للفقرة ج من  

 صادرة بتاريخ حديث   من القانون بناء على التعديل المطلوب 22المادة 

وثيقة صادرة من الشركة موقعة من المفوض بالتوقيع عنها تخول الشخص مقدم الطلب بالتوقيع على الطلب و الاقرار   .2

 المتضمن فيه في الحالات التي يكون مقدم الطلب غير الشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة

لب الاردني او صورة عن جواز السفر او وثيقة سفر لغير  عن وثيقة رسمية مثبت عليها الرقم الوطني لموقع الط  صورة .3

 الأردني

 شهادة تسجيل المؤسسة الاصلية الصادرة عن السلطة .4
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 استثمار خدمات ال  ❖

 
 تعديل تصريح  .6

   

 

 تعديل تصريحخدمة ل

ستحتاج في البداية الى   

ادخال الرقم الوطني 

النشاط  للمنشأة ورقم 

القديم لدى السلطة  

لتقوم بحث واضغط 

 بتعبئة الطلب . 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

  

 

ادخل معلومات ممثل  

الشركة بعد ذلك قم 

باختيار التعديلات 

 المطلوبة  

 

 

 

 
 

 

 التي ** المرفقات واخيرا

لاتمام   تحميلها يجب

 . الخدمة

  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 

 

 : عديل تصريح ت المرفقات المطلوبة لخدمة  

صورة طبق الاصل عن شهادة تسجيل الشركة او المؤسسة لدى وزارة الصناعة و التجارة او وثائق تسجيل الشركة او  .1

التجارة استنادا للفقرة ج من  المؤسسة للشركات غير الاردنية في بلدها الام اذا كانت غير مسجلة لدى وزارة الصناعة و 

 من القانون بناء على التعديل المطلوب صادرة بتاريخ حديث  22المادة 

 تفويض لمقدم الطلب مصدق من البنك في حال لم يكن المفوض على السجل التجاري .2

ة سفر لغير  صورة عن وثيقة رسمية مثبت عليها الرقم الوطني لموقع الطلب الاردني او صورة عن جواز السفر او وثيق  .3

 الاردني

تصاريح مباشرة  -شهادة السلامة العامة-التصاريح اللازمة لمباشرة العمل الاصلية الصادرة عن السلطة )الشهادة الصحية .4

 العمل حسب مقتضى الحال( 
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 استثمار خدمات ال  ❖

 
 تعديل وتجديد تسجيل .7

   

 

تعديل وتجديد  خدمة ل

ستحتاج في   تسجيل

البداية الى  ادخال الرقم 

رقم  والوطني للمنشأة 

  لدى السلطة التسجيل

لتقوم  بحثواضغط 

 بتعبئة الطلب . 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

معلومات قم بتعبئة 

وعنوان   ممثل الشركة

الشركة بالمنطقة ومن ثم 

 ة التعديلات المطلوب

 
 

 

 التي ** المرفقات واخيرا

لاتمام   تحميلها يجب

 . الخدمة

  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 

 

 المرفقات المطلوبة لخدمة تعديل وتجديد تسجيل:    

صورة طبق الاصل عن شهادة تسجيل الشركة او المؤسسة لدى وزارة الصناعة و التجارة او وثائق تسجيل الشركة او  .1

بلدها الام اذا كانت غير مسجلة لدى وزارة الصناعة و التجارة استنادا للفقرة ج من  المؤسسة للشركات غير الاردنية في 

 من القانون بناء على التعديل المطلوب صادرة بتاريخ حديث  22المادة 

وثيقة صادرة من الشركة موقعة من المفوض بالتوقيع عنها تخول الشخص مقدم الطلب بالتوقيع على الطلب و الاقرار   .2

 المتضمن فيه في الحالات التي يكون مقدم الطلب غير الشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة

صورة عن وثيقة رسمية مثبت عليها الرقم الوطني لموقع الطلب الاردني او صورة عن جواز السفر او وثيقة سفر لغير   .3

 الاردني

 شهادة تسجيل المؤسسة الاصلية الصادرة عن السلطة .4
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 استثمار خدمات ال  ❖

 
 تعديل تسجيل .8

   

 

  تعديل تسجيلخدمة ل

ستحتاج في البداية الى   

ادخال الرقم الوطني 

 التسجيلرقم وللمنشأة 

واضغط  لدى السلطة

لتقوم بتعبئة الطلب  بحث

. 

 

 
   

  

 
 

 

  

 

 

معلومات قم بتعبئة 

وعنوان   ممثل الشركة

الشركة بالمنطقة ومن ثم 

 التعديلات المطلوبة 

 
 

 

 التي ** المرفقات واخيرا

لاتمام   تحميلها يجب

 . الخدمة

  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 

 

 المرفقات المطلوبة لخدمة تعديل تسجيل:    

المؤسسة لدى وزارة الصناعة و التجارة او وثائق تسجيل الشركة او صورة طبق الاصل عن شهادة تسجيل الشركة او  .5

المؤسسة للشركات غير الاردنية في بلدها الام اذا كانت غير مسجلة لدى وزارة الصناعة و التجارة استنادا للفقرة ج من  

 من القانون بناء على التعديل المطلوب صادرة بتاريخ حديث  22المادة 

الشركة موقعة من المفوض بالتوقيع عنها تخول الشخص مقدم الطلب بالتوقيع على الطلب و الاقرار  وثيقة صادرة من  .6

 المتضمن فيه في الحالات التي يكون مقدم الطلب غير الشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة

وثيقة سفر لغير   صورة عن وثيقة رسمية مثبت عليها الرقم الوطني لموقع الطلب الاردني او صورة عن جواز السفر او .7

 الاردني

 شهادة تسجيل المؤسسة الاصلية الصادرة عن السلطة .8
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 ة مخطط موقع تنظيمي خدم  ❖

 
 موقع تنظيمي مخطط      

   

 

 

مخطط موقع خدمة ل

ستحتاج في   تنظيمي

الرمز البداية الى  ادخال 

  المميز لسند التسجيل

والذي يكون موجود في  

سند التسجيل كما هو 

   بالشكل المجاور مبين

 

  

 

بعد ادخال الرقم المميز 

لسند التسجيل ستظهر   

 ومعلومات مقدم الطلب 

 معلومات سند التسجيل

 

 

 

 

 

  

 

 التي ** المرفقات واخيرا

لاتمام   تحميلها يجب

 . الخدمة

  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 

 

 : مخطط موقع تنظيمي المرفقات المطلوبة  

 سند التسجيل )في حالة عدم وجود سند تسجيل يستبدل بعقد الايجار او كتاب التخصيص او عقد البيع(   .1

 أراضي مخطط  .2

 سند التسجيل لقطعة الارض .3
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 خدمات النقل   ❖

 

 خدمات الحافلات العمومي  ❖

 
  تجديد تصريح حافلة عمومي .1

   

تجديد تصريح حافلة  خدمة ل

ستحتاج في  عمومي

رقم البداية الى ادخال 

ومن ثم   تسجيل المركبة

اختيار صفة المالك :   

( كما هو  افراد / شركات)

, الضغط  مبين بالشكل

خراج  لاست بحثعلى 

وتعبئة الطلب  المعلومات

  غتفري أو الضغط على 

     رقم التسجيل  تعبئة  لإعادة

 وصفة المالك 

 
بعد الضغط على بحث  

ستظهر لك معلومات 

مقدم الطلب ومعلومات 

 :  تهاالمركبة لتقوم بتعبئ
 رقم التصريح  •

 اسم الخط  •

  الرقم الوطني لمالك  •

 المركبة 

 مالك المركبة رقم هاتف  •

 
 

 

 

  

   

 التي ** المرفقات واخيرا

لاتمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة

تفويض او حجة محكمة 

وفي  لتحميلها  نعماختر 

 . لاحال 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 تصريح حافلة عمومي ل المرفقات المطلوبة  

  صورة عن رخصة المركبة او مشروحات أمنية في حال فقدانها  .1

 صورة عن تصريح المركبة او مشروحات أمنية في حال فقدانه  .2

 السجل التجاري للمالك صورة عن هوية مالك المركبة أو  .3

 وجدت( ان) تفويض لمقدم الطلب من المالك .4

 ( ان وجدت)  حجة محكمة .5

 

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

 

 الحافلات العمومي خدمات   ❖

 
  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 :   

( كما هو  افراد / شركات)

مبين بالشكل , الضغط 

لاستخراج   بحثعلى 

المعلومات وتعبئة  

الطلب أو الضغط على 

لإعادة تعبئة رقم  غتفري 

 وصفة المالك  التسجيل

  

 

بعد الضغط على بحث  

ستظهر لك معلومات 

مقدم الطلب ومعلومات 

 المركبة لتقوم بتعبئتها : 
 رقم التصريح  •

 اسم الخط  •

  الرقم الوطني لمالك  •

رقم النشاط   /  المركبة

 للشركة مالكة المركبة 

 رقم هاتف مالك المركبة  •

 

 

  
رقم   : المركبة الثانية او الجديدة تعبئة معلومات  

عدد  , نوع المركبة , فئة المركبة, سنة الصنع , الشاصي

 الركاب 

  

 التي ** المرفقات واخيرا

لاتمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة

تفويض او حجة محكمة 

لتحميلها وفي   نعماختر 

 . لاحال 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  

 صورة عن رخصة المركبة او مشروحات أمنية في حال فقدانها   .1

 صورة عن تصريح المركبة او مشروحات أمنية في حال فقدانه  .2

 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 لإلغاء العملي        الغاء     او قم بالضغط على   تقديم المعاملة      والخطوة النهائية لتقديم المعاملة اضغط على
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 خدمات النقل    ❖

 

 خدمات الحافلات العمومي  ❖

 
 نقل ملكية هياكل حافلات عمومي .3

   

نقل ملكية هياكل خدمة ل

ستحتاج   حافلات عمومي

رقم في البداية الى ادخال 

الأولى   تسجيل المركبة

ومن ثم اختيار والثانية 

افراد / صفة المالك :   )

( كما هو مبين شركات

بالشكل , الضغط على  

لاستخراج   بحث

المعلومات وتعبئة  

الطلب أو الضغط على 

لإعادة تعبئة رقم  غتفري 

 التسجيل وصفة المالك 

 
 

بعد الضغط على بحث  

ستظهر لك معلومات 

مقدم الطلب ومعلومات 

  الأولى والثانية المركبة

 لتقوم بتعبئتها : 
 رقم التصريح  •

 اسم الخط  •

  الرقم الوطني لمالك  •

رقم النشاط   /  المركبة

 للشركة مالكة المركبة 

 رقم هاتف مالك المركبة  •
 

 

 

  

  

 التي ** المرفقات واخيرا

لاتمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة

تفويض او حجة محكمة 

لتحميلها وفي   نعماختر 

 . لاحال 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 هياكل حافلات عمومي ل المرفقات المطلوبة  

 صورة عن رخصة المركبة او مشروحات أمنية في حال فقدانها   .1

 صورة عن تصريح المركبة او مشروحات أمنية في حال فقدانه  .2

 هوية مالك المركبة أو السجل التجاري للمالك صورة عن  .3

 )ان وجدت(   تفويض لمقدم الطلب من المالك  .4

 

 

 )ان وجدت(  حجة محكمة  .5

 او مشروحات أمنية في حال فقدانها    الثانية  صورة عن رخصة المركبة .6

 او مشروحات أمنية في حال فقدانه الثانية صورة عن تصريح المركبة  .7

 المركبة الثانية او السجل التجاري للمالك صورة عن هوية مالك   .8

 

 

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

 

 خدمات الحافلات العمومي  ❖

 
 تبادل خطوط حافلات عمومي  .4

   

تبادل خطوط  خدمة ل

ستحتاج   حافلات عمومي

رقم في البداية الى ادخال 

الأولى   تسجيل المركبة

والثانية ومن ثم اختيار 

افراد / صفة المالك :   )

( كما هو مبين شركات

بالشكل , الضغط على  

لاستخراج   بحث

المعلومات وتعبئة  

الطلب أو الضغط على 

لإعادة تعبئة رقم  غتفري 

 وصفة المالك التسجيل 

  

بعد الضغط على بحث  

ستظهر لك معلومات 

مقدم الطلب ومعلومات 

المركبة الأولى والثانية  

 لتقوم بتعبئتها : 
 رقم التصريح  •

 اسم الخط  •

  الرقم الوطني لمالك  •

رقم النشاط   /  المركبة

 للشركة مالكة المركبة 

 رقم هاتف مالك المركبة  •
 

 

 

  

  

 التي ** المرفقات واخيرا

لاتمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة

تفويض او حجة محكمة 

لتحميلها وفي   نعماختر 

 . لاحال 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 

 

 : تبادل خطوط حافلات عمومي ل المرفقات المطلوبة  

 صورة عن رخصة المركبة او مشروحات أمنية في حال فقدانها   .1

 صورة عن تصريح المركبة او مشروحات أمنية في حال فقدانه  .2

 صورة عن هوية مالك المركبة أو السجل التجاري للمالك  .3

 )ان وجدت(   تفويض لمقدم الطلب من المالك  .4

 

 )ان وجدت(  حجة محكمة  .5

 او مشروحات أمنية في حال فقدانها    الثانية  صورة عن رخصة المركبة .6

 او مشروحات أمنية في حال فقدانه الثانية صورة عن تصريح المركبة  .7

 صورة عن هوية مالك المركبة الثانية او السجل التجاري للمالك  .8

 

 

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

 

 خدمات الحافلات العمومي  ❖

 
 نقل ملكية حافلة عمومي  .5

   

نقل ملكية حافلة  خدمة ل

ستحتاج في  عمومي

رقم البداية الى ادخال 

ومن ثم   تسجيل المركبة

اختيار صفة المالك :   

واختيار   (افراد / شركات)

صفة المالك للمركبة  

( افراد / شركات) الثانية

كما هو مبين بالشكل ,  

 بحثالضغط على 

لاستخراج المعلومات 

وتعبئة الطلب أو الضغط 

لإعادة تعبئة  غتفري على 

 رقم التسجيل وصفة

 مالك  ال
 

 

بعد الضغط على بحث  

معلومات ستظهر لك 

مقدم الطلب ومعلومات 

المركبة الأولى لتقوم  

 بتعبئتها : 
 رقم التصريح  •

 اسم الخط  •

  الرقم الوطني لمالك  •

رقم النشاط   /  المركبة

 للشركة مالكة المركبة 

 رقم هاتف مالك المركبة  •
 

 

 

 

 

 

 
 

رقم  الثانية  او  المركبة  الرقم الوطني لمالك  تعبئة

 الثانية المركبةالنشاط للشركة مالكة 

  

 التي ** المرفقات واخيرا

لاتمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة

تفويض او حجة محكمة 

لتحميلها وفي   نعماختر 

 . لاحال 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  

 صورة عن رخصة المركبة او مشروحات أمنية في حال فقدانها   .1

 صورة عن تصريح المركبة او مشروحات أمنية في حال فقدانه  .2

 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 لإلغاء العملي        الغاء     او قم بالضغط على   تقديم المعاملة      والخطوة النهائية لتقديم المعاملة اضغط على
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 خدمات النقل    ❖

 

 خدمات الحافلات العمومي  ❖

 
 حافلة عمومي  حصةنقل  .6

   

حافلة   حصةنقل خدمة ل

ستحتاج في  عمومي

رقم البداية الى ادخال 

ومن ثم   تسجيل المركبة

اختيار صفة المالك :   

( كما هو  افراد / شركات)

مبين بالشكل , الضغط 

لاستخراج   بحثعلى 

المعلومات وتعبئة  

الطلب أو الضغط على 

لإعادة تعبئة رقم  غتفري 

 التسجيل وصفة المالك  

 

 
 

بعد الضغط على بحث  

ستظهر لك معلومات 

مقدم الطلب ومعلومات 

 بتعبئتها : المركبة لتقوم 
 رقم التصريح  •

 اسم الخط  •

  الرقم الوطني لمالك  •

رقم النشاط   /  المركبة

 للشركة مالكة المركبة 

 رقم هاتف مالك المركبة  •
 

 

 

 

 

 

 
 

سم مالك الحصة القديم واسم مالك الحصة  ا تعبئة

 الجديد 

  

 التي ** المرفقات واخيرا

لاتمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة

تفويض او حجة محكمة 

لتحميلها وفي   نعماختر 

 . لاحال 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  

 صورة عن رخصة المركبة او مشروحات أمنية في حال فقدانها   .1

 صورة عن تصريح المركبة او مشروحات أمنية في حال فقدانه  .2

 صورة عن هوية مالك المركبة أو السجل التجاري للمالك  .3

 

 )ان وجدت(   تفويض لمقدم الطلب من المالك  .4

 )ان وجدت(  حجة محكمة  .5

 

 

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

 

 خدمات الحافلات العمومي  ❖

 
 تعديل تصريح حافلة عمومي .7

   

تعديل تصريح خدمة ل

ستحتاج  عموميحافلة 

في البداية الى ادخال 

ومن  رقم تسجيل المركبة

ثم اختيار صفة المالك :    

( واختيار  افراد / شركات)

كما هو   سبب التعديل

مبين بالشكل , الضغط 

لاستخراج   بحثعلى 

المعلومات وتعبئة  

الطلب أو الضغط على 

لإعادة تعبئة رقم  غتفري 

 التسجيل وصفة المالك  

 
 

 

الضغط على بحث  بعد 

ستظهر لك معلومات 

مقدم الطلب ومعلومات 

 المركبة لتقوم بتعبئتها : 
 رقم التصريح  •

 اسم الخط  •

  الرقم الوطني لمالك  •

رقم النشاط   /  المركبة

 للشركة مالكة المركبة 

 رقم هاتف مالك المركبة  •

 

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

 

 
 

  

 التي ** المرفقات واخيرا

لاتمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة

تفويض او حجة محكمة 

لتحميلها وفي   نعماختر 

 . لاحال 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 

 

 : تعديل تصريح حافلة عمومي المرفقات المطلوبة  

 صورة عن رخصة المركبة او مشروحات أمنية في حال فقدانها   .1

 صورة عن تصريح المركبة او مشروحات أمنية في حال فقدانه  .2

 السجل التجاري للمالك صورة عن هوية مالك المركبة أو  .3

 

 )ان وجدت(   تفويض لمقدم الطلب من المالك  .4

 )ان وجدت(  حجة محكمة  .5

 

 

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

 

 عمومي تكسي  خدمات   ❖

 
 تجديد ترخيص تكسي عمومي .1

   

 

تجديد ترخيص خدمة ل

ستحتاج   تكسي عمومي

في البداية الى ادخال 

ورقم   رقم تسجيل المركبة

كما هو  نشاط المكتب 

مبين بالشكل , الضغط 

لاستخراج   بحثعلى 

المعلومات وتعبئة  

الطلب أو الضغط على 

لإعادة 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

لاتمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة

تفويض او حجة محكمة 

لتحميلها وفي   نعماختر 

 . لاحال 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 تكسي عمومي المرفقات المطلوبة  

يوم (   14صورة عن رخصة المركبة او تصريح الترخيص المؤقت ) .1

 او تبليغ أمني في حال الفقدان  

 صورة عن تصريح المركبة او تبليغ أمني في حال الفقدان   .2

 صورة عن هوية المالك  .3

 صورة عن تصريح مباشرة العمل للمكتب  .4

 

 

 براءة ذمة من المكتب  .5

 وصل التحقق من العداد  .6

 )ان وجدت(   تفويض لمقدم الطلب من المالك  .7

 )ان وجدت(  حجة محكمة  .8

 

 

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

 

 خدمات تكسي عمومي  ❖

 
 تعديل تصريح تكسي عمومي .2

   

تعديل تصريح خدمة ل

ستحتاج   تكسي عمومي

في البداية الى ادخال 

ورقم   رقم تسجيل المركبة

ومن ثم  نشاط المكتب

كما هو    سبب التعديل

مبين بالشكل , الضغط 

لاستخراج   بحثعلى 

المعلومات وتعبئة  

الطلب أو الضغط على 

لإعادة 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

لاتمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة

تفويض او حجة محكمة 

لتحميلها وفي   نعماختر 

 . لاحال 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 

 

 : تعديل تصريح تكسي عمومي المرفقات المطلوبة  

يوم (   14صورة عن رخصة المركبة او تصريح الترخيص المؤقت ) .1

 او تبليغ أمني في حال الفقدان  

 صورة عن تصريح المركبة او تبليغ أمني في حال الفقدان   .2

 صورة عن هوية المالك  .3

 صورة عن تصريح مباشرة العمل للمكتب  .4

 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 لإلغاء العملي        الغاء     او قم بالضغط على   تقديم المعاملة      والخطوة النهائية لتقديم المعاملة اضغط على
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 خدمات النقل    ❖

 

 خدمات تكسي عمومي  ❖

 
 تكسي عمومي  نقل ملكية .3

   

تكسي  نقل ملكيةخدمة ل

ستحتاج في  عمومي

رقم البداية الى ادخال 

ورقم   تسجيل المركبة

نشاط المكتب كما هو  

مبين بالشكل , الضغط 

لاستخراج   بحثعلى 

المعلومات وتعبئة  

الطلب أو الضغط على 

لإعادة 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

لاتمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة

تفويض او حجة محكمة 

لتحميلها وفي   نعماختر 

 . لاحال 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 

 

 : تكسي عمومي   نقل ملكية ل المرفقات المطلوبة  

يوم (   14صورة عن رخصة المركبة او تصريح الترخيص المؤقت ) .1

 او تبليغ أمني في حال الفقدان  

 صورة عن تصريح المركبة او تبليغ أمني في حال الفقدان   .2

 صورة عن هوية المالك  .3

 صورة عن تصريح مباشرة العمل للمكتب  .4

 

 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 لإلغاء العملي        الغاء     او قم بالضغط على   تقديم المعاملة      والخطوة النهائية لتقديم المعاملة اضغط على
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 خدمات النقل    ❖

 

 خدمات تكسي عمومي  ❖

 
 تكسي عمومي حصةنقل  .4

   

تكسي   حصةنقل خدمة ل

ستحتاج في  عمومي

رقم البداية الى ادخال 

ورقم   تسجيل المركبة

نشاط المكتب كما هو  

مبين بالشكل , الضغط 

لاستخراج   بحثعلى 

المعلومات وتعبئة الطلب 

  غتفري أو الضغط على 

لإعادة 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

لاتمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة

تفويض او حجة محكمة 

لتحميلها وفي   نعماختر 

 . لاحال 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 

 

 : تكسي عمومي   حصة المرفقات المطلوبة لنقل  

يوم (   14صورة عن رخصة المركبة او تصريح الترخيص المؤقت ) .1

 او تبليغ أمني في حال الفقدان  

 صورة عن تصريح المركبة او تبليغ أمني في حال الفقدان   .2

 صورة عن هوية المالك  .3

 صورة عن تصريح مباشرة العمل للمكتب  .4

 

 براءة ذمة من المكتب  .5

 )ان وجدت(   تفويض لمقدم الطلب من المالك  .6

 )ان وجدت(  حجة محكمة  .7

 

 

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

 

 خدمات تكسي عمومي  ❖

 
 تكسي عمومي تبادل طبع .5

   

تكسي  طبعتبادل خدمة ل

ستحتاج في   عمومي 

رقم البداية الى ادخال 

الأولى   تسجيل المركبة

ورقم نشاط   والثانية

الأول والثاني المكتب 

كما هو مبين بالشكل ,  

 بحثالضغط على 

لاستخراج المعلومات 

وتعبئة الطلب أو 

  غتفري الضغط على 

لإعادة 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

لاتمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة

تفويض او حجة محكمة 

لتحميلها وفي   نعماختر 

 . لاحال 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 

 

 : تكسي عمومي   لتبادل طبع المرفقات المطلوبة  

يوم (   14صورة عن رخصة المركبة او تصريح الترخيص المؤقت ) .1

 او تبليغ أمني في حال الفقدان  

 صورة عن تصريح المركبة الثانية او تبليغ أمني في حال الفقدان  .2

 صورة عن تصريح المركبة او تبليغ أمني في حال الفقدان   .3

 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

 صورة عن تصريح مباشرة العمل للمكتب  .7

 مالك المركبة الثانية صورة عن تصريح مباشرة العمل للمكتب  .8

 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 لإلغاء العملي        الغاء     او قم بالضغط على   تقديم المعاملة      والخطوة النهائية لتقديم المعاملة اضغط على
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 خدمات النقل    ❖

 

 خدمات تكسي عمومي  ❖

 
 تصريح مؤقت مكتب تكسي .6

   

 

تصريح مؤقت خدمة ل

ستحتاج في  مكتب تكسي

البداية الى ادخال رقم 

نشاط المكتب كما هو  

مبين بالشكل , الضغط 

لاستخراج   بحثعلى 

المعلومات وتعبئة  

الطلب أو الضغط على 

لإعادة 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

لاتمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة

تفويض او حجة محكمة 

لتحميلها وفي   نعماختر 

 . لاحال 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 

 

 : تصريح مؤقت مكتب تكسي المرفقات المطلوبة ل 

 صورة عن هوية المالك  .1

 صورة عن تصريح مباشرة العمل للمكتب  .2

 )ان وجدت(   تفويض لمقدم الطلب من المالك  .3

 )ان وجدت(  حجة محكمة  .4

 

 

 ة لإلغاء 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 

لاستخراج   بحثعلى 

المعلومات وتعبئة  

الطلب أو الضغط على 

تسجيل رقم لإعادة  غتفري 

و رقم نشاط  المركبة

 المكتب

 
 

بعد الضغط على بحث  

ستظهر لك معلومات 

ومعلومات مقدم الطلب 

 المركبة لتقوم بتعبئتها : 

 رقم التصريح  •

رقم هاتف المؤسسة او   •

 الشركة مالكة المركبة 

 

 

  

  

 التي ** المرفقات واخيرا

لاتمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة

  نعمتفويض اختر 

لتحميلها وفي حال عدم  

 . لاوجودها 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  

   صورة عن رخصة المركبة او مشروحات أمنية في حال فقدانها .1

 أمنية في حال فقدانه صورة عن تصريح المركبة او مشروحات  .2

 صورة عن تصريح مباشرة العمل   .3

 صورة عن التفويض )ان وجد(  .4

 

 

 ة لإلغاء 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 

  مصدر الإضافةمن قائمة 

رقم نشاط  ثم ادخال

المكتب كما هو مبين  

بالشكل , الضغط على  

لاستخراج   بحث

المعلومات وتعبئة  

الطلب أو الضغط على 

  تعبئة اللإعادة  غتفري 
 

بعد الضغط على بحث  

ستظهر لك معلومات 

مقدم الطلب ومعلومات 

 المركبة لتقوم بتعبئتها : 
 

 

 

اسم المؤسسة او   •

 الشركة مالكة المركبة 

 التصريح رقم  •

رقم هاتف المؤسسة   •

او الشركة مالكة  

 المركبة 

 سنة الصنع  •

 فئة المركبة  •

 نوع المركبة  •

 عدد الركاب  •

 رقم المركبة  •

تاريخ انتهاء ترخيص   •

 المركبة 

 رقم الشاصي  •

 

  

 التي ** المرفقات واخيرا

لاتمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة

  نعمتفويض اختر 

لتحميلها وفي حال عدم  

 . لاوجودها 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  

 صورة عن رخصة المركبة او مشروحات أمنية في حال فقدانها   .1

 صورة عن تصريح المركبة او مشروحات أمنية في حال فقدانه  .2

 صورة عن تصريح مباشرة العمل   .3

 صورة عن التفويض )ان وجد(  .4

 

 

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

رقم   ثم ادخال الإضافة

  رقمو  تسجيل المركبة

نشاط المكتب كما هو  

مبين بالشكل , الضغط 

لاستخراج   بحثعلى 

المعلومات وتعبئة  

الطلب أو الضغط على 

 لإعادة التعبئة غتفري 

 
 

بعد الضغط على بحث  

ستظهر لك معلومات 

مقدم الطلب ومعلومات 

 المركبة لتقوم بتعبئتها : 

 التصريح رقم  •

رقم هاتف المؤسسة او   •

 الشركة مالكة المركبة 

 

 

  

  

 التي ** المرفقات واخيرا

لاتمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة

  نعمتفويض اختر 

لتحميلها وفي حال عدم  

 . لاوجودها 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  

   صورة عن رخصة المركبة او مشروحات أمنية في حال فقدانها .5

 صورة عن تصريح المركبة او مشروحات أمنية في حال فقدانه  .6

 صورة عن تصريح مباشرة العمل   .7

 صورة عن التفويض )ان وجد(  .8

 

 

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

  ثم ادخال مصدر الإضافة

  رقمرقم تسجيل المركبة و 

قم نشاط ر و نشاط المكتب

كما   المكتب المضاف منه

هو مبين بالشكل ,  

 بحثالضغط على 

لاستخراج المعلومات  

وتعبئة الطلب أو الضغط 

  لإعادة التعبئة  تفريغ على 

 

 

 

بعد الضغط على بحث  

ستظهر لك معلومات 

مقدم الطلب ومعلومات 

 المركبة لتقوم بتعبئتها : 
 رقم التصريح  •

رقم هاتف المؤسسة او   •

 الشركة مالكة المركبة 

 

 

 

 

  

  

 التي ** المرفقات واخيرا

لاتمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة

  نعمتفويض اختر 

لتحميلها وفي حال عدم  

 . لاوجودها 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  

 صورة عن رخصة المركبة او مشروحات أمنية في حال فقدانها   .1

 صورة عن تصريح المركبة او مشروحات أمنية في حال فقدانه  .2

 صورة عن تصريح مباشرة العمل   .3

 صورة عن التفويض )ان وجد(  .4
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 خدمات النقل    ❖

 

 خدمات المركبات السياحية  ❖

 
 مركبة غير مسجلة   – بة سياحي ركلأول مرة متسجيل  3.1

   

 

تسجيل لأول مرة خدمة ل

مركبة غير   -بة سياحيركم

ستحتاج في مسجلة 

مركبة  البداية الى اختيار 

من قائمة  غير مسجلة

  ثم ادخال مصدر الإضافة

رقم نشاط المكتب كما 

هو مبين بالشكل ,  

 بحثالضغط على 

لاستخراج المعلومات 

وتعبئة الطلب أو الضغط 

 لإعادة التعبئة  غتفري على 

 
 

بعد الضغط على بحث  

ستظهر لك معلومات 

ومعلومات مقدم الطلب 

 المركبة لتقوم بتعبئتها : 
 

 

 

اسم المؤسسة او   •

 الشركة مالكة المركبة 

 رقم التصريح  •

رقم هاتف المؤسسة   •

او الشركة مالكة  

 المركبة 

 سنة الصنع  •

 فئة المركبة  •

 نوع المركبة  •

 عدد الركاب  •

 رقم المركبة  •

تاريخ انتهاء ترخيص   •

 المركبة 

 رقم الشاصي  •

 

  

 التي ** المرفقات واخيرا

لاتمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة

  نعمتفويض اختر 

لتحميلها وفي حال عدم  

 . لاوجودها 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   – تسجيل لأول مرة مركبة سياحي  المرفقات المطلوبة  

 صورة عن رخصة المركبة او مشروحات أمنية في حال فقدانها   .5

 صورة عن تصريح المركبة او مشروحات أمنية في حال فقدانه  .6

 صورة عن تصريح مباشرة العمل   .7

 صورة عن التفويض )ان وجد(  .8
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 خدمات النقل    ❖

 

 خدمات المركبات السياحية  ❖

 
 مركبة خصوصي- بة سياحي ركتسجيل لأول مرة م 3.2

   

 

تسجيل لأول مرة خدمة ل

مركبة  - بة سياحيركم

ستحتاج في   خصوصي

مركبة  البداية الى اختيار 

من قائمة  خصوصية

  ثم ادخال مصدر الإضافة

رقم تسجيل المركبة و  

رقم نشاط المكتب كما 

هو مبين بالشكل ,  

 بحثالضغط على 

لاستخراج المعلومات 

وتعبئة الطلب أو 

  غتفري الضغط على 

  لإعادة التعبئة 

 

بحث  بعد الضغط على 

ستظهر لك معلومات 

مقدم الطلب ومعلومات 

 المركبة لتقوم بتعبئتها : 
 رقم التصريح  •

رقم هاتف المؤسسة او   •

 الشركة مالكة المركبة 

 

 

  

  

 التي ** المرفقات واخيرا

لاتمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة

  نعمتفويض اختر 

لتحميلها وفي حال عدم  

 . لاوجودها 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 خصوصي - تسجيل لأول مرة مركبة سياحي  المرفقات المطلوبة  

   عن رخصة المركبة او مشروحات أمنية في حال فقدانهاصورة  .9

 صورة عن تصريح المركبة او مشروحات أمنية في حال فقدانه  .10

 صورة عن تصريح مباشرة العمل   .11

 صورة عن التفويض )ان وجد(  .12
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 خدمات النقل    ❖

 

 خدمات المركبات السياحية  ❖

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

   

تسجيل لأول مرة  خدمة ل

ستحتاج في البداية الى 

مركبة سياحية من  اختيار 

مكتب سياحي داخل 

من قائمة   المنطقة

ثم   مصدر الإضافة

رقم تسجيل  ادخال

المركبة و رقم نشاط 

المكتب ورقم نشاط 

المكتب المضاف منه  

كما هو مبين بالشكل , 

 بحثالضغط على 

لاستخراج المعلومات  

وتعبئة الطلب أو 

  تفريغ الضغط على 

  التعبئة  لإعادة
 

 

بعد الضغط على بحث  

ستظهر لك معلومات 

مقدم الطلب 

ومعلومات المركبة 

 لتقوم بتعبئتها : 
 رقم التصريح  •

رقم هاتف المؤسسة او   •

 الشركة مالكة المركبة 

 

 

 

  

  

** المرفقات واخيرا

  تحميلها يجب التي 

في حال  الخدمةلاتمام 

وجود تفويض اختر  

لتحميلها وفي حال   نعم

 . لاعدم 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   – تسجيل لأول مرة مركبة سياحي  المرفقات المطلوبة  

 صورة عن رخصة المركبة او مشروحات أمنية في حال فقدانها   .5

 صورة عن تصريح المركبة او مشروحات أمنية في حال فقدانه  .6

 صورة عن تصريح مباشرة العمل   .7

 صورة عن التفويض )ان وجد(  .8

 

 

 ة لإلغاء 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  

لاستخراج   بحث

المعلومات وتعبئة  

الطلب أو الضغط 

لإعادة   غتفري على 

و  تسجيل المركبةتعبئة 

 رقم نشاط المكتب

 
 

بعد الضغط على بحث  

ستظهر لك معلومات 

مقدم الطلب 

ومعلومات المركبة 

 لتقوم بتعبئتها : 
 رقم التصريح  •

رقم هاتف المؤسسة او   •

 الشركة مالكة المركبة 

 

 

 

 

 

 

  

** المرفقات واخيرا

  تحميلها يجب التي 

في حال  الخدمةلاتمام 

وجود تفويض اختر  

لتحميلها وفي حال   نعم

 . لاعدم 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  

 صورة عن رخصة المركبة او مشروحات أمنية في حال فقدانها   .1

 صورة عن تصريح المركبة او مشروحات أمنية في حال فقدانه  .2

 صورة عن تصريح مباشرة العمل   .3

 صورة عن التفويض )ان وجد(  .4
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 خدمات النقل    ❖

 

 الخصوصي خدمات الحافلات   ❖

 
 تجديد ترخيص حافلة خصوصي .1

   

تجديد ترخيص خدمة ل

ستحتاج   حافلة خصوصي

في البداية الى ادخال 

  , رقم تسجيل المركبة

رقم النشاط للمؤسسة  

)في حال كانت   او الشركة

الشركة غير معفية من 

,  شرة لعمل(اتصريح مب

 نوع المؤسسة او الشركة

بالشكل   كما هو مبين

, الضغط على المجاور

لاستخراج   بحث

المعلومات وتعبئة  

الطلب أو الضغط على 

 لإعادة التعبئة غتفري 
 

 

بعد الضغط على بحث  

معلومات ستظهر لك 

مقدم الطلب ومعلومات 

 المركبة لتقوم بتعبئتها : 

 رقم التصريح  •

رقم هاتف المؤسسة او   •

 الشركة مالكة المركبة 

 

  

  

 التي ** المرفقات واخيرا

لاتمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة

  نعمتفويض اختر 

لتحميلها وفي حال عدم  

 . لاوجودها 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 خصوصي المرفقات المطلوبة  

 المركبة او مشروحات أمنية في حال فقدانها صورة عن رخصة  .1

 صورة عن تصريح المركبة او مشروحات أمنية في حال فقدانه  .2

 صورة عن تصريح مباشرة العمل .3

 كتاب من الضمان بأعداد العاملين .4

  صورة عن الرخصة المؤقتة من وزارة التربية و التعليم  .5

 )مدارس ورياض اطفال 

 )جمعيات(  كتاب من وزارة التنمية الاجتماعية  .6

 )اندية رياضية( كتاب من المجلس الاعلى للشباب .7

 )اتحاد مختصين(  صورة عن رخصة مزاولة مهن .8

 )ان وجد( صورة عن التفويض .9

 صورة عن السجل التجاري او النظام الاساسي  .10
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 خدمات النقل    ❖

 

 خدمات الحافلات الخصوصي  ❖

 
 حافلة خصوصي  صريح لأول مرةت .2

   

  صريح لأول مرةتخدمة ل

ستحتاج   حافلة خصوصي

في البداية الى ادخال 

  , رقم تسجيل المركبة

رقم النشاط للمؤسسة  

)في حال كانت   او الشركة

الشركة غير معفية من 

,  شرة لعمل(اتصريح مب

 نوع المؤسسة او الشركة

بالشكل   كما هو مبين

, الضغط على المجاور

لاستخراج   بحث

المعلومات وتعبئة  

الطلب أو الضغط على 

 لإعادة التعبئة غتفري 
 

 

بعد الضغط على بحث  

معلومات ستظهر لك 

مقدم الطلب ومعلومات 

 المركبة لتقوم بتعبئتها : 

 رقم التصريح  •

رقم هاتف المؤسسة او   •

 الشركة مالكة المركبة 

 

  

  

 التي ** المرفقات واخيرا

لاتمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة

  نعمتفويض اختر 

لتحميلها وفي حال عدم  

 . لاوجودها 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 خصوصي   صريح لأول مرةت المرفقات المطلوبة  

 المركبة او مشروحات أمنية في حال فقدانها صورة عن رخصة  .1

 صورة عن تصريح المركبة او مشروحات أمنية في حال فقدانه  .2

 صورة عن تصريح مباشرة العمل .3

 كتاب من الضمان بأعداد العاملين .4

  صورة عن الرخصة المؤقتة من وزارة التربية و التعليم  .1

 )مدارس ورياض اطفال 

 

 معيات( )جكتاب من وزارة التنمية الاجتماعية  .5

 )اندية رياضية( كتاب من المجلس الاعلى للشباب .6

 )اتحاد مختصين( صورة عن رخصة مزاولة مهن  .7

 )ان وجد( صورة عن التفويض .8

 صورة عن السجل التجاري او النظام الاساسي  .9

 

 

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

 

 خدمات الحافلات الخصوصي  ❖

 
 حافلة خصوصي  نقل ملكية  .3

   

حافلة  نقل ملكيةخدمة ل

ستحتاج في  خصوصي

رقم البداية الى ادخال 

رقم  , تسجيل المركبة

النشاط للمؤسسة او  

)في حال كانت   الشركة

الشركة غير معفية من 

رقم  تصريح مباشرة لعمل( , 

النشاط للمؤسسة او  

)في حال  الجديدة الشركة

كانت الشركة غير معفية 

من تصريح مباشرة لعمل( ,  

 نوع المؤسسة او الشركة

بالشكل  كما هو مبين

  بحث, الضغط على المجاور

ت لاستخراج المعلوما

وتعبئة الطلب أو الضغط 

 لإعادة التعبئة  تفريغعلى 
 

 

بعد الضغط على بحث  

ستظهر لك معلومات 

مقدم الطلب ومعلومات 

 المركبة لتقوم بتعبئتها : 
 رقم التصريح  •

رقم هاتف المؤسسة او   •

 الشركة مالكة المركبة 

 

  

  

 التي ** المرفقات واخيرا

لاتمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة

  نعمتفويض اختر 

لتحميلها وفي حال عدم  

 . لاوجودها 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 خصوصي   صريح لأول مرةت المرفقات المطلوبة  

 صورة عن رخصة المركبة او مشروحات أمنية في حال فقدانها  .10

 صورة عن تصريح المركبة او مشروحات أمنية في حال فقدانه  .11

 صورة عن تصريح مباشرة العمل .12

 كتاب من الضمان بأعداد العاملين .13

  صورة عن الرخصة المؤقتة من وزارة التربية و التعليم  .14

 )مدارس ورياض اطفال 

 

 )جمعيات( كتاب من وزارة التنمية الاجتماعية  .15

 )اندية رياضية( كتاب من المجلس الاعلى للشباب .16

 )اتحاد مختصين( صورة عن رخصة مزاولة مهن  .17

 )ان وجد( صورة عن التفويض .18

 صورة عن السجل التجاري او النظام الاساسي  .19

 

 

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

 

 خدمات الحافلات الخصوصي  ❖

 
 حافلة خصوصي  تسجيل لأول مرة .4

   

 تسجيل لأول مرةخدمة ل

ستحتاج   حافلة خصوصي

في البداية الى ادخال 

رقم النشاط للمؤسسة  

)في حال كانت   او الشركة

الشركة غير معفية من 

تصريح مباشرة لعمل(, 

 نوع المؤسسة او الشركة

بالشكل   كما هو مبين

, الضغط على المجاور

لاستخراج   بحث

المعلومات وتعبئة  

الطلب أو الضغط على 

 لإعادة التعبئة تفريغ

 
بعد الضغط على بحث  

ستظهر لك معلومات  

مقدم الطلب ومعلومات 

 المركبة لتقوم بتعبئتها : 

رقم هاتف المؤسسة او   •

 الشركة مالكة المركبة 

 رقم الشاصي  •

 سنة الصنع  •

 فئة المركبة  •

 نوع المركبة  •

 عدد الركاب  •

 

  

  

 التي ** المرفقات واخيرا

لاتمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة

  نعمتفويض اختر 

لتحميلها وفي حال عدم  

 . لاوجودها 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 خصوصي   لأول مرة  تسجيل المرفقات المطلوبة  

 المركبة او مشروحات أمنية في حال فقدانها صورة عن رخصة  .1

 صورة عن تصريح المركبة او مشروحات أمنية في حال فقدانه  .2

 صورة عن تصريح مباشرة العمل .3

 كتاب من الضمان بأعداد العاملين .4

  صورة عن الرخصة المؤقتة من وزارة التربية و التعليم  .5

 )مدارس ورياض اطفال 

 

 معيات( )جكتاب من وزارة التنمية الاجتماعية  .6

 )اندية رياضية( كتاب من المجلس الاعلى للشباب .7

 )اتحاد مختصين( صورة عن رخصة مزاولة مهن  .8

 )ان وجد( صورة عن التفويض .9

 صورة عن السجل التجاري او النظام الاساسي  .10

 

 

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

 

 خدمات الحافلات الخصوصي  ❖

 
 حافلة خصوصي  شطب واستبدال .5

   

 شطب واستبدالخدمة ل

ستحتاج   حافلة خصوصي

رقم   في البداية الى ادخال

رقم   و تسجيل المركبة

النشاط للمؤسسة او 

)في حال كانت  الشركة

الشركة غير معفية من 

تصريح مباشرة لعمل(, 

  نوع المؤسسة او الشركة

بالشكل  كما هو مبين

, الضغط على المجاور

لاستخراج المعلومات   بحث

وتعبئة الطلب أو الضغط 

 لإعادة التعبئة  تفريغ على 

 
بعد الضغط على بحث  

ستظهر لك معلومات مقدم  

المركبة  الطلب ومعلومات 

 لتقوم بتعبئتها : 

رقم هاتف المؤسسة او   •

 الشركة مالكة المركبة 

 رقم التصريح  •

 رقم الشاصي  •

 سنة الصنع  •

 فئة المركبة  •

 نوع المركبة  •

 عدد الركاب  •

 

  

  

 التي** المرفقات واخيرا

تحميلها لاتمام   يجب

الخدمة في حال وجود  

  نعمتفويض اختر  

لتحميلها وفي حال عدم  

 . لا 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 خصوصي   شطب واستبدالالمرفقات المطلوبة  

 صورة عن رخصة المركبة او مشروحات أمنية في حال فقدانها  .1

 صورة عن تصريح المركبة او مشروحات أمنية في حال فقدانه  .2

 صورة عن تصريح مباشرة العمل .3

 كتاب من الضمان بأعداد العاملين .4

  م صورة عن الرخصة المؤقتة من وزارة التربية و التعلي .5

 )مدارس ورياض اطفال 

 

 )جمعيات( كتاب من وزارة التنمية الاجتماعية  .6

 )اندية رياضية( كتاب من المجلس الاعلى للشباب .7

 )اتحاد مختصين( صورة عن رخصة مزاولة مهن  .8

 )ان وجد( صورة عن التفويض .9

 صورة عن السجل التجاري او النظام الاساسي  .10

 

 

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

 

 خدمات الحافلات الخصوصي  ❖

 
 حافلة خصوصي تعديل تصريح .6

   

 تعديل تصريحخدمة ل

ستحتاج   حافلة خصوصي

في البداية الى ادخال 

رقم تسجيل المركبة و  

رقم النشاط للمؤسسة  

)في حال كانت   او الشركة

الشركة غير معفية من 

تصريح مباشرة لعمل(, 

 نوع المؤسسة او الشركة

بالشكل   كما هو مبين

, الضغط على المجاور

لاستخراج   بحث

المعلومات وتعبئة  

الطلب أو الضغط على 

 التعبئةلإعادة  تفريغ

 
 

 

بعد الضغط على بحث  

ستظهر لك معلومات  

مقدم الطلب ومعلومات 

 المركبة لتقوم بتعبئتها : 

 

رقم هاتف المؤسسة او   •

 الشركة مالكة المركبة 

 تصريح رقم ال •

 

 

  

  

 التي ** المرفقات واخيرا

لاتمام   تحميلها يجب

في حال وجود   الخدمة

  نعمتفويض اختر 

لتحميلها وفي حال عدم  

 . لاوجودها 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 خصوصي   تعديل تصريحالمرفقات المطلوبة  

 صورة عن رخصة المركبة او مشروحات أمنية في حال فقدانها  .1

 صورة عن تصريح المركبة او مشروحات أمنية في حال فقدانه  .2

 صورة عن تصريح مباشرة العمل .3

 كتاب من الضمان بأعداد العاملين .4

  صورة عن الرخصة المؤقتة من وزارة التربية و التعليم  .5

 أطفال )مدارس ورياض 

 

 )جمعيات( كتاب من وزارة التنمية الاجتماعية  .6

 )اندية رياضية( كتاب من المجلس الاعلى للشباب .7

 )اتحاد مختصين( صورة عن رخصة مزاولة مهن  .8

 )ان وجد( صورة عن التفويض .9

 صورة عن السجل التجاري او النظام الاساسي  .10
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