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املرفق 1
جواز مرور مجركي
املعلومات اليت ترد يف جواز املرور هذا وضعت ابإلنكليزية والفرنسية .أما جوازات املررور
اليت تستخدم يف مناطق أخرى فيمكن أن توضع بلغات األمم املتحدة الرمسية األخررى ررري ة أن
تكون إحدى اللغتني املستخدمتني فيه اإلنكليزية أو الفرنسية.
مقاسات جواز املرور  21 × 29.7سم.
جيررإ إدراا اسررم اهيئررة الرريت تجرردر جرواز املرررور يف نررس ئسرريمة مررن ئسررا م ا رواز وإت ررا
ذلك ابالسم ابألحرف األوىل من املنظمة الدولية اليت تنتمي إليها.
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< الغالف األمامي واز املرور >
1

صاحإ املرن ة وعنوانه

2
3
4

صادر عن

5
6

1

جواز مرور مجرني
رئم

2
3

غري صاحل ألنثر من عام واحد حىت ...................................
هررذا ا رواز صرراحل ر رري ة إذعرران صرراحإ املرن ررة خررالا هررذ الف ر ة لالر ر اطات
املنجوص عليها يف القوانني واللوا ح ا مرنية املعموا هبا يف ال لدان اليت تتم زايرهتا

4

ُمددت صالحية هذا ا واز حىت*

5
6

املنظمة الدولية

جواز مرور مجركي
7
8

خاص ابملرن ات ذات احملرنات واملق ورات
جواز املرور هذا خاص ابملرن ة املسجلة يف  .....................................................حتت الرئم ......................................

7
8

9

ميكن استخدام جواز املرور هذا ،الذي ُوضع وفقاً ألحكام االتفائيات ا مرنية املتعلقة ابالسترياد املؤئت للمرن ات اخلاصة ( )1954واملرن ات التجارية
ذات احملرنات ( )1956يف ال لدان اليت ترد أمساؤها على ظهر غالف هذ الوثيقة ،وذلك بضمانة اهيئات املخولة املشار إليها.

9

10

وا واز إمنا صدر رري ة أن يتوىل صاحإ املرن ة إعادة تجدير املرن ة يف غضون مدة الجالحية احملددة وأن ميتثس للقوانني واللوا ح ا مرنية املعموا هبا يف
ال لدان اليت يزورها وذلك بضمانة اهيئة املخولة املنتس ة إىل املنظمة الدولية املوئعة أدان يف نس بلد من ال لدان اليت تع ف بجالحية جواز املرور.
وعند انتهاء صالحية جواز املرور جيإ إعادته إىل اهيئة اليت أصدرته.

10

 11صدر يف  ...................................................................................بتاريخ ........................................
توئيع اهيئة اليت أصدرت ا واز
 12توئيع املنظمة الدولية
توئيع احلا ز

* 13

4

انظر ا انإ املعانس.

11
12

13
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< داخس الغالف األمامي >

4
5
6

أوصاف املرن ة
سجلت يف  ..........................................................حتت الرئم ...........................................................
سنة الجنع ..........................................................

4
5
6

7

الوزن الجايف  ........................................................لالستخدام الرمسي فقط

7

8

ئيمة املرن ة ..........................................................

8

9

رئم اهيكس ..........................................................

9

 10صنع ...............................................................

10

 11رئم احملرك ...........................................................

11

 12ال راز ..............................................................

12

 13عدد األس واانت ....................................................

13

 14القوة ابحلجان .......................................................

14

 15جسم املرن ة .........................................................

15

 16نوعها (سيارة ،راحنة  ...إخل) ........................................

16

 17اللون ...............................................................

17

 18التنجيد .............................................................

18

 19عدد املقاعد وسعة التحميس ...........................................

19

 20املعدات ............................................................

20

 21مذاي (العالمة ................................................. )...

21

 22اإلطارات االحتياطية .................................................

22

 23بياانت أخرى .......................................................

23

.................................................................... 24

24

متديد ف ة الجالحية
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1
2
3
4
5
6

< ا انإ األمامي للجفحات املدرجة >
استرياد هذ املرن ة  ...............................................جواز املرور ا مرني
رئم
ال ائة إىل
مت يف ...........................................................
التجدير من ......................................................
مكتإ مجارك  ...................................................مت يف .............................................................
 ................................................................لدى مكتإ ا مارك ..............................................
..................................................................
صاحل إىل

اخلتم

اخلتم

جواز مرور مجرني فجيلة

جواز مرور مجرني فجيلة

 7توئيع ضابط ا مارك  .............................................توئيع ضابط ا مارك ..............................................

6

جواز املرور ا مرني
رئم

صاحل إىل

 1احلامس (امسه وعنوانه)
2
 ..................ولغاية ذلك التاريخ
3
صدر بواس ة .....................................................
4
أوصاف املرن ة
5
 6سجلت لدى  ....................................................حتت الرئم ........................................................
 7سنة الجنع ......................................................
 8الوزن الجايف ................................ / ............................... ....................................................
 9ئيمة املرن ة ......................................................
 10رئم اهيكس  ......................................................اتريخ التجدير/مكتإ ا مارك عند اخلروا
 11ال راز ..........................................................
 12رئم احملرك  .......................................................ئسيمة ُسجلت حتت رئم ...........................................
 13العالمة .........................................................
 14عدد االس واانت ................................................
 15القوة ابحلجان ...................................................
اخلتم
 16جسم املرن ة .....................................................
 17النو ...........................................................
 18اللون  ...........................................................توئيع ضابط ا مارك ..............................................
 19التنجيد .........................................................
 20عدد املقاعد وسعة نقلها ..........................................
 21املعدات  .........................................................يُعاد ا واز إىل مكتإ ا مارك الوائع يف .............................
 22املذاي .........................................................
 23اإلطارات االحتياطية .............................................
 24بياانت أخرى  ....................................................حيث ُسجس حتت رئم
.................................................................. ................................................................ 25
جواز مرور مرن ة خاصة
رئم

صاحل حىت

 1اسم
2
 ..................ولغاية ذلك التاريخ
3
صادر عن ........................................................
4
وصف املرن ة
5
 6سجلت لدى  ....................................................حتت الرئم ........................................................
 7سنة الجنع ......................................................
 8الوزن الجايف ................................ / ............................... ....................................................
 9ئيمة املرن ة ......................................................
 10رئم اهيكس  ......................................................اتريخ التجدير/مكتإ ا مارك عند اخلروا
 11ال راز ..........................................................
 12رئم احملرك  .......................................................ئسيمة ُسجلت حتت رئم ...........................................
 13العالمة .........................................................
 14عدد االس واانت ................................................
 15القوة ابحلجان ...................................................
 16جسم املرن ة .....................................................
اخلتم
 17النو ...........................................................
 18اللون ...........................................................
 19التنجيد  .........................................................توئيع ضابط ا مارك ..............................................
 20عدد املقاعد وسعة نقلها ..........................................
 21املعدات .........................................................
 22املذاي  .........................................................ملحوظة :جيررإ علررى مكتررإ ا مررارك يف من قررة الرردخوا اسررتيفاء احليررز
الوارد يف اخل وط املنقوطة أعال .
 23اإلطارات االحتياطية .............................................
 24بياانت أخرى ....................................................
................................................................ 25
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< داخس ظهر الغالف >

تقدم اهليئة اليت أصدرت جواز املرور هذا املعلومات التالية لسائقي املركبات
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< ظهر الغالف >

ميكن استخدام جواز املرور هذا ،الذي وضع وفقاً ألحكام االتفاقيات اجلمركية املتعلقة ابالسترياد املؤقت للمركبات اخلاصة ( )1954واملركباات التجارياة
ذات احملركات ( )1956يف البلدان التالية وذلك بضمانة اهليئات املخولة املشار إليها فيما يلي:

(ئا مة ال لدان واهيئات املخولة)

8
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املرفق 2
تريبتك
نرس املعلومرات الرواردة يف هرذ القسريمة تررد ابللغرة الوطنيرة ل لرد االسرترياد نمرا ميكرن أن
ترد بلغة أخرى ،إذا لزم األمر.
أبعاد القسيمة  29.5 × 13سم.
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اتريخ االسترياد ..............................................................................
لدى مكتإ ا مارك ........................................................................
سجس الفجيلة رئم ................................
ختم مكتإ
ا مارك

توئيع ضابط ا مارك

يقوم ضابط ا مارك بعمس دخوا مشابه يف القسم املماثس يف الفجا س رئم  1و.3
اتريخ آخر إعادة تجدير.................................................................... :
لدى مكتإ مجارك......................................................................... :
ختم مكتإ
ا مارك

توئيع ضابط ا مارك

يقوم ضابط ا مارك بعمس دخوا مشابه يف هناية الفجيلة رئم .3
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 -2فصيلة
الرتيبتك
ينز هذا السند وحيفظ لدى مكتإ التجدير لتقدميه إىل مكتإ مجارك االسترياد.
إىل .......................................
إذن مجارك رئم
(بلد الجالحية)
إىل ........................................
رئم
(بلد الجالحية)
هررذ املرن ررة املسررتوردة خاضررعة اللتزامررات احلامررس إلعررادة تجررديرها لرروا الترراريخ احملرردد أعررال
وخيض ررع إىل الق ر روانني ونظ ررم ا م ررارك املتعلق ررة ابل رردخوا املؤئ ررت للمرن ررات ذات احمل رررك يف ال ل ررد الزا ررر .صاحل إىل ...................................................................................
التوئيع( ............................................................... :اهيئة الضامنة) مبوجإ
الضمان الذي أع ته اهيئة إىل ( ...............................................سل ات ا مارك) مضمون بواس ة ............................................................................
يف  ............................................... 19 ......................................سلم بواس ة ................................................................................
احلامس .....................................................................
العنوان العادي ..............................................................
توئيع أمني اهيئة الضامنة.................................................................... :
عنوان العمس ................................................................
توئيع حامس ال خيص ...................................................................... :للمرن ات ذات احملرك اليت تعمس ابالح اق الداخلي ،الكهرابء ،ال خار مق ورة.
نو العربة (راحنة ،جرار ،دراجة انرية ،عربة جان ية أو بدوهنا ،تعمس مبحرك مساعد).
سجلت يف .................................حتت الرئم ......................................
العالمة .........................................................................
اهليكل
الرئم ...........................................................................
ال راز ..........................................................................
الرئم ...........................................................................
احملرك
عدد االس واانت ...............................................................
القوة ابحلجان ..................................................................
نو أو الشكس ..................................................................
اللون ..........................................................................
املركبة
التنجيد ........................................................................
عدد املقاعد أو السعة التحميلية ...................................................
اإلطارات االحتياطية .........................................................................
املذيع (وضع العالمة) ........................................................................
بياانت أخرى ...............................................................................
............................................................................................
الوزن الجايف ................................................................................
ئيمة املرنإ ................................................................................

صاحل لغاية .................................................................................
مضمون بواس ة ............................................................................
سلم بواس ة ................................................................................
احلامس .....................................................................
العنوان العادي ..............................................................
عنوان العمس ...........................................................
للمرن ات ذات احملرك اليت تعمس ابالح اق الداخلي ،الكهرابء ،ال خار ،مق ورة
النو (راحنة ،جرار ،دراجة انرية ،عربة جان ية أو بدوهنا ،تعمس مبحرك مساعد)
سجلت يف  .................................حتت الرئم ......................................
العالمة .........................................................................
اهليكل
الرئم ...........................................................................
ال راز ..........................................................................
الرئم ...........................................................................
احملرك
عدد االس واانت ...............................................................
القوة ابحلجان ..................................................................
نو أو ركس ...................................................................
اللون ..........................................................................
املركبة
التنجيد ........................................................................
عدد املقاعد أو السعة التحميلية ..................................................
اإلطارات االحتياطية .........................................................................
املذاي (وضع العالمة) .......................................................................
بياانت أخرى ...............................................................................
...........................................................................................
الوزن الجايف (الكيلو) ........................................................................
ئيمة املرنإ ................................................................................
اتريخ االسترياد .............................................................................
لدى مكتإ ا مارك ........................................................................
...........................................................................................
سجس الفجيلة رئم ................................

ختم مكتإ
ا مارك

توئيع ضابط ا مارك

خروا
دخوا

خروا

دخوا

خروا

دخوا

خروا

دخوا

خروا

دخوا

خروا

دخوا

خروا

دخوا

صاحل لغاية .................................................................................
مضمون بواس ة ............................................................................
سلم بواس ة ................................................................................
احلامس .....................................................................
العنوان العادي ..............................................................
عنوان العمس ...........................................................
للمرن ات ذات احملرك اليت تعمس ابالح اق الداخلي ،الكهرابء ،ال خار ،مق ورة
نو العربة (راحنة ،جرار ،دراجة انرية ،عربة جان ية أو بدوهنا ،تعمس مبحرك مساعد)
سجلت يف  .................................حتت الرئم ......................................
العالمة .........................................................................
اهليكل
الرئم ...........................................................................
ال راز ..........................................................................
الرئم ...........................................................................
احملرك
عدد االس واانت ...............................................................
القوة ابحلجان ..................................................................
النو أو الشكس .................................................................
اللون ..........................................................................
املركبة
التنجيد ........................................................................
عدد املقاعد أو السعة التحميلية ...................................................
اإلطارات االحتياطية .........................................................................
املذاي (وضع العالمة) .......................................................................
بياانت أخرى ...............................................................................
............................................................................................
الوزن الجايف ................................................................................
ئيمة املرن ة .................................................................................
اتريخ االسترياد ..............................................................................
لدى مكتإ ا مارك ........................................................................
............................................................................................
سجس الفجيلة رئم ................................
ختم مكتإ
ا مارك

توئيع ضابط ا مارك

يقوم ضابط ا مارك بعمس دخوا مشابه يف القسم املماثس يف الفجا س رئم  1و.2
اتريخ آخر إعادة االسترياد ...................................................................
لدى مكتإ ا مارك ........................................................................
ختم مكتإ
ا مارك
يقوم ضابط ا مارك بعمس دخوا مشابه يف القسم املماثس يف الفجا س رئم  2و.3

توئيع ضابط ا مارك

يقوم ضابط ا مارك بعمس دخوا مشابه يف الفجا س رئم .2
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الدمغات ا مرنية وتوئيعات ض اط ا مارك
على حاالت الدخوا واخلروا املؤئتة
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 -1فصيلة استرياد
تنز هذ الفجيلة وحيفظ لدى مكتإ مجارك االسترياد.
إذن مجارك رئم
إىل .......................................
(بلد الجالحية)

أتشرية خروج/دخول مؤقت

 -3نسخة احلامل
حيفظ السند بواس ة احلامس بعد ختمه وتوئيعه من سل ات ا مارك
( )1على استرياد األوا إىل .............................. ، ...............................
( )2على آخر إعادة تجدير من ...........................................................
وجيإ إرجاعها فيما بعد إىل ..................................................................
(اهيئة اليت سلمت الوثيقة إىل احلامس)
إذن مجارك رئم
إىل .......................................
(بلد الجالحية)
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املرفق 3
متديد صالحية جواز املرور اجلمركي
 -1جيررإ أن يكررون خررتم متديررد الجررالحية
جي ر ر ر ررإ أال تتع ر ر ر رردى ف ر ر ر ر ة
(د)
م ابقاً للنموذا الوارد يف هذا املرفق.
التمديد فر ة معقولرة تكفري إلنمراا الرحلرة نمرا
يوضر ر ر ررع اخلر ر ر ررتم ابللغر ر ر ررة اإلنكليزير ر ر ررة أو ال جيإ عادة أن تتخ رى مردة ثالثرة ررهور مرن
الفرنسية ،وميكن إعادة الجياغة بلغة أخرى.
التاريخ السابق النتهاء صالحية ا واز؛
 -2جيررإ مراعرراة اإلج رراء التررا مررن ئ ررس
ترس ر ر ر ررس اهيئ ر ر ر ررة الض ر ر ر ررامنة
(ه)
الشررخص الررذي ي لررإ التمديررد ومررن جانررإ
ا رواز إىل السررل ات ا مرنيررة التابعررة ل لرردها.
اهيئة الضامنة اليت تتعامس مع ال لإ:
نما جيإ على حامس ا واز أن يرفرق اإلث رات
مبجرد أن يدرك حامس جواز
(أ)
مع ا واز؛
املرور ا مرني أنه مضر ر إىل أن ي لرإ متديرد
تق رررر الس ررل ات ا مرني ررة
(و)
م رردة ص ررالحية الوثيق ررة ،علي رره أن يرس ررس ا رواز
إىل اهيئ ر ر ررة الض ر ر ررامنة موض ر ر ررحاً الظ ر ر ررروف ال ر ر رريت م ر ررا إذا نان ر ررت س ر ررتمنح التمدي ر ررد ،وجي ر رروز ه ر ررا
اض رته إىل تقرد ال لرإ .وجيرإ عليره إع راء أن تق ر ر ررس ف ر ر ر ة التمدي ر ر ررد أو ت ر ر رررف أن مت ر ر ررنح
احلجر ررة الداعمر ررة لل لر ررإ مثر ررس رر ررهادة ط ير ررة ،أي متدير ر ر ر ررد .أمر ر ر ر ررا إذا مر ر ر ر ررنح التمدير ر ر ر ررد ف ر ر ر ر ر ن
أو بيرران مررن الوررررة الرريت تقرروم صررال مرن ترره ضر ر ر ررابط ا مر ر ر ررارك املخر ر ر ررتص يقر ر ر رروم نمر ر ر رراا
يوضح أن التأخري س ه ئوة ئاهرة؛
اخل ر ررتم املوض ر ررح عل ر ررى غ ر ررالف ا ر رواز بواس ر ر ة
(ب) إذا اعت ر رريت اهيئ ر ررة الض ر ررامنة اهيئ ررة الض ررامنة وذل ررك ض ررافة رئ ررم تسلس ررلي
أن طلإ التمديرد ميكرن أن حيروا إىل سرل ات أو رئر ر ر ر ررم تسر ر ر ر ررجيس وذنر ر ر ر ررر املكر ر ر ر رران واترير ر ر ر ررخ
ا مارك ،فعليها أن تقروم ترتم جرواز املررور مرن
وظيفت ر ر ر رره الرمسي ر ر ر ررة .ض يوئ ر ر ر ررع ويض ر ر ر رريف خ ر ر ر ررتم
ا مارك يف املكان الذي خجص لذلك؛
ا مارك؛
(ا) علر ررى اهيئر ررة الضر ررامنة نتابر ررة
يعاد ا رواز بعرد ذلرك إىل
(ز)
الت رراريخ أيس ررر اخل ررتم ابألرئ ررام واحل ررروف وم رردة
التمديد امل لوبة وعلرى ر ريس أو ممثرس اهيئرة أن اهيئررة الضررامنة الرريت تترروىل برردورها إرجاعهررا إىل
الشخص املعين.
يوئع نما جيإ وضع ختم اهيئة؛
ال لد .................................................
اهيئة الضامنة ..........................................
طلإ متديرد الجرالحية إىل نرس ال لردان الريت يكرون فيهرا ا رواز
صاحلاً إىل .............................................
......................................................
(ابألرئام واحلروف)
19...................................................
ختم اهيئة
الضامنة
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توئيع ر يس أو ممثس
اهيئة الضامنة

رئم ....................................................
منح التمديد لغاية ......................................
.......................................................
.......................................................
(ابألرئام واحلروف)
19 ...................................................
ختم مكتإ
ا مارك

التوئيع والوظيفة الرمسية
لضابط ا مارك
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املرفق 4
من ااوذج ش ااهادة لتع ااديل أورام اس ااترياد مؤق اات ر ااري املس ااتوفية للش اارو
أو التالفة أو املسروقة (شهادة املوقع)
اسم ال لد ..............................................................................................................................................
السل ة املوئعة أدان ....................................................................................................................................
تشهد يف هذا اليوم ( .................................................................................................................وضع التاريخ نامالً)
أن مرن ة ئد ئدمت لدى ( ..................................................................................................................املكان وال لد)
بواس ة ( ................................................................................................................................االسم والعنوان)
وئد ت ني أن املرن ة بعد فحجها متتثس للمواصفات املذنورة أدان :
وصف املرن ة
مسجلة يف  ..........................................................حتت الرئم ..........................................................
سنة الجنيع ................................................
الوزن الجايف ...............................................
ئيمة املرن ة .................................................
رئم اهيكس .................................................
املوديس ....................................................
رئم احملرك ..................................................
املوديس ....................................................
عدد األس واانت ...........................................
القوة ابحلجان ..............................................
جسم املرن ة
النو (عربة ،راحنة  ...إخل) .................................
اللون ......................................................
التنجيد ....................................................
عدد املقاعد أو سعة التحميس ................................
املعدات ...................................................
املذاي (العالمة) ...........................................
اإلطارات االحتياطية ........................................
بياانت أخرى ..............................................
...........................................................
*

ألف* أجري هذا الفحص بتقد جواز املرور ا مرني للمرن ة املذنورة هنا.
رئم جواز املرور ا مرني
أصدر بواس ة ......................................................
ابء* مل تقدم أوراق استرياد مؤئت
اخلتم
اتريخ ومكان التوئيع .................................................
....................................................................
الوضع الرمسي .......................................................
....................................................................
التوئيع .............................................................

اختيار الجيغة ألف أو ابء أيهما تن ق.

مالحظة :جيإ استيفاء هذا ا واز من ئ س هذ السل ات القنجلية لدى ال لد الذي جيإ أن تستخرا فيه األوراق أو بواس ة سل ة رمسية (مجرارك ،رررطة ،عمردة بلرد ،
مكتإ ئضا ي  ...إخل) يف ال لد الذي تفحص فيه املرن ة.
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