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  ا�����ت ا������: .1

) +يلواط 2ىل ا0ٔكرث ٔ�و 4لك مر+بة لها جعلتان ٔ�و ثالث جعالت ، مزودة مبحرك �ساوي قوته ٔ�ربعة ( :ا�را	ات مبحرك - 

) سNمترتا مكعبا و ال ميكن ٔ�ن تتعدى رس2ة سريها حبمك صنعها مخسني 50مبحرك حراري ال تت>اوز اسطنته مخسني (

  .) +يلومرتا يف السا2ة50(

+يلوغرام مزودة   )400(   لك مر+بة لها ثالث جعالت ال يت>اوز وزهنا فارSة ٔ�ربعامئة ا�را	ات ثالثية الع>الت مبحرك: - 

  .+يلواط 2ىل ا0ٔكرث و ال ينطبق 2لهيا تعريف ا�را	ة مبحرك 73,6 مبحرك �ساوي قوته

) 350( مخسني و ثالمثائة فارSة وزهنا يت>اوز ال الع>الت رaعية درا	ة مبحرك: اخلفcفة ا�را	ات رaعية الع>الت - 

) 50( مخسني ٔ�سطنته تت>اوز ال حراري مبحرك ٔ�و ا0ٔكرث 2ىل +يلواط) 4( ٔ�ربعة قوته �ساوي مبحرك مزودة و +يلوغراما

  .مكعبا سNمترتا

  :ا������ ا��ز�� ������� ������ت ا�������� .2

aلNسmبة rلمر+بات املسmتعمp، ٔ�ي اليت مت  امللكcة سmند لطلب التقlية املراقkة ملركز تقدميه جيب اgي امللف يتكون

  :التالية الوxئق من ،2015ماي  20اقuناؤها قkل 

 rلمر+بة الطلب مقدم ملكcة تثzت اليت الوxئق  .1

 الرشاء؛ فاتورة •

 rلمر+بة؛ الطلب مقدم ملكcة يثzت اgي القدمي السmند ٔ�و  •

 حيوز ال الطلب مقدم اكن ٕاذا ملكcته، يف املر+بة ب�ٔن 2ليه، مصادقا توقcعا حيمل aلرشف ترصحي ٔ�و  •

  . لها ملكcته تثzت وثيقة ٔ�ية

 يتضمن ٔ�ن جيب قارصا، الطلب صاحب اكن وٕاذا. rلتعريف الوطنية البطاقة 0ٔصل مبطابقهتا مشهود �س�ة .2

 .لٔ�صل مبطابقهتا مشهود rلتعريف الوطنية بطاقuه من و�س�ة ٔ�مره ويل من �رخcصا امللف

��ة:ا������ ا��ز��  .3����ت ا����� �������  

 سmند لطلب التقlية املراقkة ملركز تقدميه جيب اgي امللف يتكون، 2015ماي  a20لNسmبة rلمر+بات اليت مت اقuناؤها بعد 

  :التالية الوxئق من امللكcة

  : rلمر+بة حcازته تثzت اليت الوxئق .1



  ؛ اجلديدة rلمر+بات aلNسmبة الرشاء فاتورة   •

 حتويل �ا� يف 2لهيام مصادق واملشرتي املت�يل توقcعي حيمل الت�يل وعقد rلمت�يل امللكcة سmند و�ٔ   •

  ؛ امللكcة

  ؛ �س�ة طلب �ا� يف امللكcة سmند رسقة ٔ�و بضياع ترصحي ٔ�و  •

 .التبديل �ا� يف القدمي امللكcة سmند ٔ�و   •

 و ٔ�مره وايل من رخصة تقدمي �شرتط قارص، �ا� ويف rلتعريف الوطنية البطاقة 0ٔصل مبطابقهتا مشهود �س�ة .2

 rلتعريف؛ الوطنية البطاقة 0ٔصل مبطابقهتا مشهود �س�ة

 مر+بة �ا� يف القوة ٔ�و املر+بة ٔ�سطنة الشهادة هذه تربز ٔ�ن جيب. مسmتوردة املر+بة اكنت ٕاذا التعشري شهادة .3

 ؛ ¢هرaئية

 :املر+بات 2ىل املصادقة تثzت اليت الوxئق .4

 حترر نوعها؛ 2ىل املصادق rلمر+بات aلNسmبة املعمتد و+ي¤ ٔ�و الصانع طرف من مسلمة املطابقة شهادة  •

   مؤمن؛ وريق �امل 2ىل الشهادة هذه

 املعمتد الو+يل ٔ�و واrلوجس®cك والنقل التجهزي وزارة طرف من مسمل ©نفرادي، ©سmتالم حمرض  •

  .انفراد± املسmتلمة rلمر+بات aلNسmبة �هيا

   



 ا��"�دة:ا ��ل  .4

 سmند لطلب سكlامه ملقر التابعة التقlية املراقkة مراكز �ٔ�دجيب 2ىل مالكهيا ٔ�ن يتقدموا ٕاىل ، املسmتعمapلNسmبة rلمر+بات 

  :التايل الزمين اجلدول حسب امللكcة

  ؛مبحرك اخلفcفة الع>الت رaعية r¶را	اتaلNسmبة  2015ماي  20قkل  -

  ؛¶را	ات ثالثية الع>الت مبحركaلNسmبة r 2015قkل فاحن يوليوز  - 

 .مبحرك r¶را	ات aلNسmبة 2016يوليو فاحت قkل -

  '�� &���� %�$�# ا�����ت: .5

  .سكlاه ملقر الرتايب rلنفوذ ¹بع التقlية rلمراقkة ملركز مر+بته حيرض ٔ�ن املقuين 2ىل جيب امللكcة، سmند 2ىل rلحصول

شهاذة معاينة ٕاذا اكنت املر+بة �سmتوجب ال®سجيل مبركز �سجيل السmيارات فٕان العون الفاحص مينح صاحب املر+بة 

  سطنة.اخلصائص التقlية rلمر+بة ½اصة ا0ٔ حتدد  املر+بة

النظام بة وصاحهبا يف ب®سجيل املعلومات اخلاصة aلعر  يقوم العون الفاحص فٕان سmند امللكcةٕاذا اكنت املر+بة �سmتوجب 

اgي سÃسمح a Âسmتعامل العربة ملدة شهر ٕاىل  �سمل العون الفاحص ٕايصال ©سmتالم لصاحب العربة، حcث، املعلومايت

  �ني توصل املركز Åسmند امللكcة والالصق والصفÄcة.

  

 الوصول و�سهل محمي مباكن الالصق وضععند توصل املركز Åسmند امللكcة والالصق والصفÄcة، يقوم العون الفاحص ب

 تكفل صاحب العربة بتkÌيت الصفÄcة مبؤخرة العربة عوض قcام العون الفاحص بذa.Êملر+بة بÉÃ ي  ٕاليه


