
ارات األجرة لحاملي تراخیص سّی االنتقال  عملیّة    
النقل من نقطة إلى نقطة ب   متعلّقة   إصالحات   
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؟ ذه المعلومات ھ   وضعت نشرة لمن    
ارات  تراخیص سّی حاملي  وضعت نشرة المعلومات ھذه ل 

: ارة أجرة إذا كنت حامل رخصة سّی   ویعتبر أّنك األجرة.    
من مالك   ة أو قصیرة األجل مباشرةً رخصة عادّی  .تستأجر1

 رخصة سیارة أجرة، أو عن طریق وكیل ؛

ض النقل من على ترخیص سنوي صادر عن مفوّ  .حاصل2
نقطة إلى نقطة، بما في ذلك تراخیص سیارات األجرة التي  

إلیھا بواسطة الكراسي المتحركة؛  دخولیمكن ال  

ة االنتقال ة عن عملیّ لمحة عامّ  هذھ المعلومات  رةنشم  قدّ ت
 المعلومات  نشرةقدم  تكما و ارات األجرة. لحاملي تراخیص سیّ 

. على األسئلة الشائعة وبةجأ  

إال أّن موقع    كون دلیًال ت إلى أن    ه المعلومات ھذ   ة نشر ھدف  ت   
االلكتروني یحتوي على معلومات    Transport for NSW 

. عن ھذا الموضوعأكثر تفصیالً   

 ما ھي نشرات المعلومات األخرى المتاحة؟ 
وھي  ة" "المساعدة المالیّ  بعنوان أخرى نشرة معلومات ر تتوفّ 
معاییر األھلیة والعملیة والتواریخ   حولم نظرة عامة تقدّ 

ة. تشجع م بطلب للحصول على المساعدة المالیّ ة للتقدّ المھمّ   
أو  ارة أجرةیمتلك رخصة سیّ من   Transport for NSW 

. نشرتین الارات أجرة على قراءة یدیر شركة سیّ   
ّ  تتوفّر بعنوانمعلومات  نشرة أیضا  

وھي  "األجرة ارات لسیّ  المالیّة لتلقّي المساعدة الھویّة إثبات "
بات إثبات الھویة لبرنامج المساعدة  متطلّ  ن ر نظرة عامة ع وفّ ت

.لةارات األجرة المؤھّ ة ألصحاب تراخیص سیّ المالیّ   

 

لحاملي تراخیص سیارات األجرة یّةاالنتقال  الفترة  
 ات خدم م حالیاً شخص یقدّ  ، سیحتاج أيّ 2023فبرایر شباط/ 1من  اعتباراً 

ارات األجرة إلى االنتقال إلى اإلطار التنظیمي الجدید لتراخیص سیارات سیّ 
ستظل ھناك حاجة إلى رخصة سیارة أجرة لتقدیم خدمات سیارات و األجرة. 

ة.األجر  

. خالل الفترة االنتقالیة ،  2023فبرایر شباط/ 1ستبدأ الفترة االنتقالیة في 
م بطلب إلى فقط من التقدّ ون ن حاملو تراخیص سیارات األجرة الحالیّ سیتمكّ 

رخصة سیارة أجرة جدیدة. للحصول على  نقطة إلى نقطة من  النقل ضمفوّ    
ً  ھذه الرخصة محلّ  ستحلّ و  لتقدیم   رخصة سیارات األجرة المستخدمة حالیا

.خدمات سیارات األجرة  
 

ة، سیتمكن حاملو تراخیص سیارات األجرة من وخالل الفترة االنتقالیّ 
الخدمات للعمالء، إذا تقدموا بطلب إلى   االستمرار في تقدیم  

نقطة إلى  نقطة من  النقل مفوض للحصول على رخصة  
. ارات األجرةجدیدة لسیّ   

 
م بطلب إلى  ن أي شخص من التقدّ ة، سیتمكّ في نھایة الفترة االنتقالیّ و   

للحصول على رخصة نقطة إلى  نقطة من  النقل مفوض  
.ارة أجرةسیّ   

 
مون خدمات النقل من نقطة إلى التزامات السالمة ألولئك الذین یقدّ ر لن تتغیّ   

. السالمةعملیّات ویواصل مفّوض النقل من نقطة إلى نقطة تنظیم  . نقطة  

ھاّمةمعلومات    
ض النقل من نقطة ستتم إدارة انتقال ترخیص سیارات األجرة من قبل مفوّ 

صل بحاملي التراخیص المؤھلین في أوائل عام تّ قوم ھو باال إلى نقطة، وسی
.خاذھااتّ  یجب لشرح الخطوات التي  2023  

رخصة السیحتاج جمیع حاملي تراخیص سیارات األجرة إلى استبدال 
ة برخصة جدیدة، بما في ذلك تراخیص سیارات األجرة قصیرة األجل  حالیّ ال

. لن تكون  إلیھا  الكراسي المتحركة یمكن دخولالتي  تلك والسنویة والعادیة و 
. خیصاھناك تكلفة الستبدال التر  

إلیھا بواسطة  دخولتراخیص سیارات األجرة الجدیدة التي یمكن ال وستظلّ 
. الكراسي المتحركة متاحة خالل الفترة االنتقالیة  
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ة، سیتم إلغاء أي تراخیص سیارات أجرة بعد الفترة االنتقالیّ 
لھذا صال ھاتفي مخصص مركز اتّ  وجدوی استبدالھا.  لم یتمّ 

لمساعدة حاملي    131 727 على الرقم الموضوع 
.ارات األجرةتراخیص سیّ   

إلى اإلطار التنظیمي الجدید  یّةمراحل االنتقالالخالل جمیع 
لتراخیص سیارات األجرة، ستحتاج جمیع سیارات األجرة  

یجب أن تمتثل جمیع سیارات األجرة  وإلى ترخیص. 
تنظیم  ولن یتغیّر لمتطلبات السالمة واألمن ذات الصلة. 

یواصل مفوض النقل من نقطة إلى نقطة وسوف السالمة. 
. ى نقطةقل من نقطة إلتنظیم سالمة خدمات النّ   

 
ةقبل بدء الفترة االنتقالیّ    
ارات األجرة الذین یرغبون في االستمرار  سیحتاج حاملو تراخیص سّی 

في تقدیم الخدمات للعمالء إلى الحصول على رخصة سیارة أجرة في  
ارة  تستأجر رخصة سّی سوف  ك  . ھذا یعني أنّ 2023فبرایر  شباط/   1

إصدار رخصة    تمّ أّنھ  األجرة من مالك رخصة سیارة األجرة، أو  
. قل من نقطة إلى نقطة من قبل مفوض الّن لك  تاكسي سنویة    

 

ةخالل الفترة االنتقالیّ    
ن  سیتمكّ و ع أن ال تقل الفترة االنتقالیة عن ثالثة أشھر. ومن المتوقّ 

م بطلب  حاملو تراخیص سیارات األجرة الحالیون فقط من التقدّ 
للحصول على رخصة ض النقل من نقطة إلى نقطة إلى مفوّ 

تاكسي جدیدة. لن تضطر إلى دفع أي رسوم إلصدار رخصة 
. سیارة أجرة جدیدة خالل الفترة االنتقالیة  

ة.  خالل الفترة االنتقالیّ   عملطق الامنعلى قیود ال فرضسیستمر 
على تراخیص سیارات  على مناطق العمل قیود  فرضسیتم و 

نقطة إلى نقطة.  األجرة الجدیدة التي أصدرھا مفوض النقل من 
رحالت سیارات األجرة قد تبدأ فقط داخل منطقة  ھذا یعني أنّ 

.دة في رخصتكالمحدّ  عملال  

 

إلیھا بواسطة الكراسي    دخول تراخیص سیارات األجرة الجدیدة التي یمكن ال   وستظلّ 
ر تراخیص سیارات األجرة التي یمكن  تتوّف و ة.  كة متاحة خالل الفترة االنتقالّی المتحرّ 

ض النقل من  كة عند تقدیم الطلب إلى مفوّ إلیھا بواسطة الكراسي المتحرّ   ول دخ ال 
. نقطة إلى نقطة   

  بعد الفترة االنتقالیة
ده حكومة نیو ساوث ویلز. تحدّ الّذي تاریخ الة في ستنتھي الفترة االنتقالیّ 

. قل من نقطة إلى نقطة بموعد انتھاء الفترة االنتقالیةض النّ سیعلمك مفوّ و   

ض النقل م بطلب إلى مفوّ شخص من التقدّ  ن أيّ الفترة االنتقالیة، سیتمكّ بعد 
جمیع  سوف تلغى و ارة أجرة. من نقطة إلى نقطة للحصول على رخصة سیّ 

ات توظیف صة من إجراء عملیّ وتتمكن سیارة أجرة مرخّ  المتعلّقة بالمناطق
. تبدأ في أي مكان في نیو ساوث ویلزللرحالت الغیر محجوزة مسبقاً   

دوالر على كل رخصة سیارة أجرة   200ة قدرھا  رسوم سنویّ  فرض سیتمّ و 
إلیھا بواسطة الكراسي  دخولارات األجرة التي یمكن الاستثناء تراخیص سیّ ب

ً  كة، والتي ستظلّ المتحرّ  ض النقل من عند تقدیم طلب إلى مفوّ  متاحة مجانا
.نقطة إلى نقطة  

.ال یمكن نقل تراخیص سیارات األجرة (شراؤھا أو بیعھا) أو تأجیرھا



 

 األسئلة الشائعة
رخصة سیارة أجرة، ھل أحتاج إلى القیام بأي شيء لالنتقال إلى اإلطار الجدید؟ ئجارستقوم باأ  

قل من نقطة إلى نقطة ض النّ صل بك مفوّ خیص سیارات األجرة. سیتّ اسیحتاج جمیع حاملي تراخیص سیارات األجرة إلى االنتقال إلى اإلطار الجدید لتر
.لشرح الخطوات التالیة 2023في أوائل عام   

: ى االنتقال إلى إطار العمل الجدید إذا كنتستحتاج إل  

. لمن مالك رخصة سیارة أجرة، أو عن طریق وكی  رخصة عادیة أو قصیرة األجل مباشرةً  تستأجر  

إلیھا بواسطة الكراسي   لدخولعلى ترخیص سنوي صادر عن مفوض النقل من نقطة إلى نقطة، بما في ذلك تراخیص سیارات األجرة التي یمكن ا صلحت سوف 
. المتحركة  

.ستخدم رخصة عادیة أو قصیرة األجل تملكھا لتقدیم خدمة سیارات األجرةت    

؟ ما ھي الفترة االنتقالیة  
مفوض النقل من نقطة إلى نقطة حاملي تراخیص سیارات األجرة على االنتقال إلى إطار ترخیص سیارات األجرة الجدید.   خالل الفترة االنتقالیة، سیساعد

قل من نقطة إلى نقطة بموعد انتھاء الفترة ض الّن سیعلمك مفوّ ووستستمر لمدة ثالثة أشھر على األقل.   2023شباط/فبرایر  1ستبدأ الفترة االنتقالیة في 
  االنتقالیة.

ستبدأ  و قل من نقطة إلى نقطة حاملي تراخیص سیارات األجرة على االنتقال إلى إطار ترخیص سیارات األجرة الجدید.  خالل الفترة االنتقالیة ، سیساعد مفوض الّن 
ة. إلى نقطة بموعد انتھاء الفترة االنتقالّی قل من نقطة  ض النّ ة ثالثة أشھر على األقل. سیعلمك مفوّ وتستمر لمّد   2023فبرایر    شباط/   1الفترة االنتقالیة في    

ة؟ طلبات المساعدة المالیّ وة  الفترة االنتقالیّ  ما ھي الصلة بین  
مع انّھما عملیّتان منفصلتان. ،ةطلبات المساعدة المالیّ باستالم   Transport for NSW   ّفیھ بدأة في نفس الوقت الذي ت ستبدأ الفترة االنتقالی  

تتوفّر نشرة معلومات توفّر مزیداً من و . طلبات المساعدة المالیّة من مالكي سیّارة األجرة المؤّھلین   Transport for NSW  ستقبل ھیئة 
  . مالیّةالمساعدة الالمعلومات حول كیفیّة التقدّم بطلب للحصول على 

ن الفترة االنتقالیة حاملي تراخیص سیارات األجرة الذین یقدمون  ستمكّ و اخیص سیارات األجرة.  لحاملي تر   ّیة ة االنتقال عملّی ال قل من نقطة إلى نقطة  ض النّ سیدیر مفوّ 
. ارات األجرة من االستمرار في القیام بذلك دون انقطاع سّی   ات خدم   حالیاً   

 ھل سأضطر إلى الحصول على لوحات سیارات أجرة جدیدة؟

. اً لوحات التسجیل فعلیّ   بدل سیتم نقل لوحة التسجیل المرتبطة برخصة التاكسي القدیمة إلى الرخصة البدیلة دون الحاجة إلى    - ال  ك   

 ما ھي رسوم رخصة التاكسي السنویة؟ 
دوالر   200ة قدرھا  اك رسوم سنویّ كون ھنیة. بعد الفترة االنتقالیة، سم بطلب للحصول على ترخیص خالل الفترة االنتقالیّ لن تكون ھناك رسوم للتقدّ 

. إلیھا بواسطة الكراسي المتحركة الدخولارات األجرة التي یمكن باستثناء تراخیص سیّ   

قیود على عدد لوحات سیارات األجرة المتاحة بعد االنتقال؟  ةھل ستكون ھناك أیّ   
.تراخیص سیارات األجرة وفیرال، بعد الفترة االنتقالیة، سیتم إزالة جمیع القیود المفروضة على تك    



 

 ھل یمكنني تجدید ترتیب عقد اإلیجار الخاص بي؟ 

ة. بعد الفترة االنتقالیة ، لن یكون من الممكن استئجار تراخیص  ینصح شركات سیارات األجرة بالنظر بعنایة في أي ترتیبات إیجار في الفترة التي تسبق الفترة االنتقالّی 
. ض النقل من نقطة إلى نقطة ة إال عند تقدیم طلب إلى مفوّ سیارات األجرة ولن تكون متاح   

 ھل یمكنني تأجیر رخصتي الجدیدة؟

ة، لن تكون تراخیص سیارات األجرة قابلة للتداول أو التأجیر مما یعني  د نقل رخصة سیارة األجرة، ال یمكن تأجیرھا أو بیعھا أو تداولھا. بعد الفترة االنتقالّی ال، بمجرّ ك 
حامل الترخیص. سیشارك كل حامل ترخیص بشكل مباشر في تشغیل األعمال وتوفیر خدمة  إال وھو    – أنھ لن یكون ھناك سوى كیان واحد مرتبط بكل ترخیص  

. سیارات األجرة   

؟ةمعتمد الات خدمال يد / مزوّ  ات ة بي من قبل شبكھل ال یزال بإمكاني إدارة سیارة األجرة الخاص   
. لن یتغیراألمر ھذا و د خدمة معتمد.  م خدمة أو تابع لمزوّ ص لھ كمقدّ یجب تشغیل جمیع سیارات األجرة من قبل شخص مرخّ   

د خدمة معتمد؟ن على حاملي تراخیص سیارات األجرة االنضمام إلى مزوّ ھل سیتعیّ   

د خدمة  لمزوّ   من قبل مفوض النقل من نقطة إلى نقطة، أو أن یكون تابعاً خّوًال  م الطلب أن یكون م األجرة الجدید ، سیطلب من مقّد بموجب نظام ترخیص سیارات  
. جرة األ ض رخصة سیارة  المفوّ   ھ ، قبل أن یمنح د معتم   

على شراء أو بیع تراخیص سیارات األجرة؟  ھل سأظل قادراً   

حامل  إال وھو    – ارات األجرة قابلة للتداول أو التأجیر مما یعني أنھ لن یكون ھناك سوى كیان واحد مرتبط بكل ترخیص  تراخیص سّی بعد الفترة االنتقالیة، لن تكون  
. الترخیص. سیشارك كل حامل ترخیص بشكل مباشر في تشغیل األعمال وتوفیر خدمة سیارات األجرة   

  الخطوات التالیة
.خاذھالشرح الخطوات التي تحتاج إلى اتّ  2023نقطة في أوائل عام ض النقل من نقطة إلى سیتصل بك مفوّ   

. االلكتروني   Transport for NSW  ّموقععلى من الموضوع  قى ذلك الحین، یرجى االستمرار في التحقّ حت  

 

 Transport for NSW على آخر المستجدّات تفّضلوا بزیارة الموقع االلكتروني الخاص ب   لالطالع  

 

 

https://www.transport.nsw.gov.au/projects/programs/point-to-point-transport-reforms
https://www.transport.nsw.gov.au/projects/programs/point-to-point-transport-reforms
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