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القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة 
 فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين 1998 لسنة 4248وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

.  بوحدات االدارة المحلية على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة  طلب استخراج ترخيص مركب غير آلى
 28/6/2007تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريــخ 

من تحديد للمستندات واألوراق والمبالغ  ( والمحافظات الجهاز المركزى للتنظيم واالدارةكثمرة للتعاون بين ) 
المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات المحددة إلنجازها  أو اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم 

:- وذلك على النحو التالى  - وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية  - للحصول عليها 
:- المستندات واألوراق المطلوبة :- أوال 

 .(األصل لالطالع )  صورة تحقيق الشخصية  -
  .( الخ ……/  مصدقا عليها من أحد مكاتب التوثيق اإلنشاء وثيقة / عقد شراء  )سند الملكية  -
 .إيصال سداد الرسوم المطلوبة -

:- المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :- ثانيا 

  قرش     جنيه       
قانون ضريبة  الدمغة  ( تنمية موارد رسم قروش10ثالثة جنيهات ضريبة نوعية عن الرخصة ،  )   3        10 

  .80 لسنة 111رقم 
   
                                                                رسم فحص على الماء       -    40 

 (62 لسنة 57قانون رقم )
  ( طن20للمراكب الجديدة التى تزيد حمولتها عن )رسم فحص على الجفاف       -    40 
  

 رسم ال يجاوز ثالثون مليما عن كل طن من الحمولة المقررة فى الترخيص للمراكب التى تزيد حمولتها   - 
  ( .62 لسنة 57القانون رقم  ) مليم فى جميع األحوال 200يقل عن   طن بما ال10عن 

: ملحوظة  
       فى حالة تعدد نسخ أو صور التراخيص التى تحتفظ بها الوحدة المحلية لدواعى العمل بها فال يتحمل 

. المتعامل معها سوى الضريبة المستحقة على نسخه أو صورة واحدة من تلك النسخ أو الصور 
 

: - التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة  - ثالثا 
. يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا  (35 )          يتم استخراج الترخيص خالل 

 

 بسبعة أيام على األقل وعند عدم توافر الشروط يتم إجرائهيخطر طالب الترخيص بالموعد المحدد للفحص قبل 
إخطار الطالب بذلك خالل أسبوعين من تاريخ انتهاء المدة المحددة للفحص  

 
 

 

ى مسمى أفى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات إضافية أو مبالغ تحت 

:- يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية 

 ………………………: المحافظة ت 

 02 / 2902728 :تالمركز الرئيسى بالقاهرة : هيئة الرقابة اإلدارية 

 …………………: ت مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة 

 

 


