
3102لسنة لية شطب واستبدال سيارات الركوب الصغيرةآ  

 ( :0المادة )
( من اسس وشروط منح التراخٌص 21/4تسمى هذه اآللٌة )آلٌة شطب واستبدال سٌارات الركوب الصغٌرة( الصادرة استناداً للمادة )

 .وٌعمل بها من تارٌخ نشرها بالجرٌدة الرسمٌة  1002والتصارٌح لتشغٌل خطوط نقل الركاب وتعدٌالتها لسنة 
 

 (:3المادة )

 السٌارات المنوي شطبها واستبدالها عاملة ضمن صالحٌات الهٌئة .أن تكون 

 

 
 (: 2المادة )

 مقابل التصرٌح لحافلة متوسطة أ. ٌتم شطب واستبدال  كل اربع سٌارات ركوب صغٌرة عاملة ،بناء على الطلب المقدم من المرخص له، 
 للعمل على نفس الخط  الذي كانت تعمل علٌه سٌارات الركوب الصغٌرة الملغاة تصارٌحها. ( راكب31ال تقل سعتها عن )

مقابل التصرٌح لحافلة ال تقل  ٌتم شطب واستبدال كل ستة سٌارات ركوب صغٌرة عاملة ،بناء على الطلب المقدم من المرخص له، ب.
 عمل علٌه سٌارات الركوب الصغٌرة الملغاة تصارٌحها.( راكب للعمل على نفس الخط  الذي كانت ت12سعتها المقعدٌة عن )

 

 :4لمادة ا

 يتم شطب واستبدال سيارات الركوب العمومية الصغيرة بموافقة من المدير العام وفق ما يلي:

 تقدٌم طلب خطً للمدٌر العام من المرخص له أو المفوض عنه خطٌا. أ.

 :ب. ٌرفق بالطلب الوثائق التالٌة عن كل سٌارة
 ..صورة عن رخصة اقتناء السٌارة2

 .وثٌقة تفٌد مشروحات عن الوقوعات او الرهونات من ادارة الترخٌص .1

 صورة عن تصرٌح السٌارة ساري المفعول. .1

المبٌن فً من تارٌخ التبلٌغ بالموافقة على العنوان ثالثة اشهر .للمدٌر العام اصدار الموافقة المبدئٌة على الطلب  وتكون مدة الموافقة  ج
 .فور صدور الموافقة المبدئٌة  ومشروطة بنقل ملكٌة جمٌع السٌارات الصغٌرة باسم مقدم الطلب الطلب غٌر قابلة للتمدٌد

 تعتبر الموافقة المبدئية الغية حكما اذا لم تستكمل اجراءات الشطب واالستبدال خالل مدة الموافقة المبدئية. .د 

سٌارات  ركوب  ألي،ال ٌحق للمرخص له التقدم باي طلب شطب واستبدال  اآللٌةبدئٌة الغٌة بموجب هذه فً حال اعتبار الموافقة الم هـ.
 لمدة سنة  كاملة من تارٌخ اعتبار الموافقة المبدئٌة الغٌة.وذلك  عمومٌة صغٌره عاملة 

 

 (:5المادة )
 الدولٌة.ٌستثنى من هذه االلٌة سٌارات الركوب الصغٌرة العاملة على الخطوط 

 (:6المادة )
 .هذه االلية التي لم يرد فيها نص فيفي الحاالت العاملة الركوب الصغٌرة لمجلس فً طلبات الشطب واالستبدال لسٌارات ٌنظر ا

 22/1022الصادرة استنادا  لقرار مجلس االدارة رقم  آلٌة شطب واستبدال سٌارات الركوب الصغٌرة  تلغى( 7المادة ) 
 12/2/1022تارٌخ


