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الوثائق المطلوبة حسب نوع اإلذن أو السند التنفيذي المقدم
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يف الشخص الطبيعي                      عدد بطاقة تعر                      - )*(
أو -                       المعرف الجبائي للشخص المعنوي                    

       . عدد البطاقة المهنية للعدل المنفذأو -          

لمها المصالح المختصةيجب أن يقدم آل مطلب ترسيم اعتراض تحفظي على نقل ملكية عربة عل   : 34الفصل   ى مطبوعة تس
 :لوزارة النقل ويجب أن يكون هذا المطلب مرفوقا بالوثائق التالية 

  اإلدارة؛طرفإذن من المحكمة أو سند تنفيذي في نسختين ترجع إحداهما إلى الطالب بعد ختمها من  - 
 .وصل في دفع المعاليم المستوجبة أو ما يثبت اإلعفاء منها - 

تةيق : 35الفصل   د مرور س ـا بع ذي أو آلي ع رفع االعتراض بإذن من المحكمة أو بإذن من المصالح التي أصدرت السند التنفي
 . المدينطرفويعتبر الغيا آل اعتراض وقع ترسيمه بعد بيع العربة من . أشهر من تاريخ ترسيمه

لمها المصالح                   : 36 الفصل ى مطبوعة تس دم عل ى مطلب يق اء عل ذايقع رفع االعتراض بن ل ويكون ه وزارة النق  المختصة ل
.المطلب مرفوقا بإذن من المحكمة أو المصالح التي أصدرت السند التنفيذي


