
 
 ..........ظة محاف

 

 (حى / مدينة / مركز )  الوحدة المحلية
 رخص االالت( قسم / ادارة ) 

 

 طلب 

 (متنقلة / ثابته ) مراجل بخارية / رية اتجديد االت حر/ الحصول على رخصة اقامة 

 

 ………………………الجنسية  …………………………………: طالب التجديد / اسم طالب الترخيص 

 ….…………………… ب   . ص.  ……………………… تليفون……………………………محل اإلقامة  

 .……………………………………الناحية المراد اقامة االله بها 

  ……….…………………من أجله  (  االله ) الغرض المراد اقامة 

 ...…………………………………نوع الوقود أو الطاقة المستخدمة 

 …………………القدرة / السعة ..  ………………اسم الصانع …………………… رقم االله 

 ……………………سنة الصنع ..  ……………………النوع . ……………………الطراز 

 

 ..………………………………………/ السيد 

المرجل الموضح بياناتهاا بعالياه / لتجديد ترخيص االلة / ارجو التكرم باتخاذ االجراءات الالزمة لترخيص     

 .وأننى على استعداد لتقديم كافة المستندات والشهادات الالزمة 

 
 الحترام ،،،وتفضلوا بقبول فائق ا

   
 مقدم الطلب                          
              

 : االســــم                                                                                       
 :التوقيــع               
 :الرقــم القومى  بطاقةرقــم                   

                        / /    تحريرا فى    
 
 
 
 

 ..................محافظة 
 (حى / مدينة / مركز ) 
 رخص االالت( قسم / ادارة ) 
 

 إيصال
 .…………………...........……/ الطلب المقدم من السيد  ………………………………………/ استلمت أنا 

مسااتوفيا كافااة متطلبااات  (متنقلااة / ابتااه ث) مراجاال بخاريااة / تجديااد االت حراريااة  طلااب الحصااول علااى رخصااة اقامااة شاا ن ب
 /      /بتاريخ     ……………وقيــد الطلب برقـــم (  وم ـــالرس/ المستندات  ) الحصول على الخدمة  

 
 /          /التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة        

 الموظف المختص                                                                                                                     
                                                                                                             ) ............................ ( 



 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
 فااى شااا ن تيسااير الحصااول علاااى الخاادمات الجما يرياااة  8994لساانة 2424رئااايج مجلااج الااوزراء رقااام   وفقااا لقاارار     

 (متنقلااااة / ثابتااااة )  ومراجاااال بخاريااااةأحراريااااة  اآلت( تجديااااد  /اقامااااة )  رخصااااة الحصااااول علااااى  ومنهااااا خدمااااة طلااااب
 . دات االدارة المحلية بالمحافظاتبوح 

     4002/  84/ 42  دمااااة وفقـاااـا للـاااـوارد بهـااااـذا النماااوذ  الصاااادر بتاريـااااـخ تلتااازم الجهاااات اإلداريااااة المعنياااة بتقدياااـم الخ
ماان تحدياااد للمسااتندات وااوراا والمباااال  المطلوباااة ( والمحافظاااات  الجهااااز المركاازن للتنظااايم واالدارةكثماارة للتعااااون بااين ) 

  -فااى الطلاااب المقاادم للحصاااول عليهاااا  المحااددة إلنجاز اااا  أو اإلعااالن عااان رأيهااااالزمنياااة للحصااول علاااى الخدمااة والتوقيتاااات 
- :وذلك على النحو التالى    -وأن مخالفة لذلك ترتب المسئولية 

 -:المستندات واألوراق المطلوبة  -:أوال 
 . 8499لسنة  55تنفيذية للقانون رقم بإصدار الالئحة ال 8491لسنة  94المستندات وفقا للقرار رقم تم تحديد        
 لآلالت الحرارية والمراجل البخارية( ترخيص أو تجديد ترخيص ) دم في حالة طلب مستندات رئيسية تق : 

 .ومى وااصل لإلطالعقصورة بطاقة الرقم ال -
 عقد البيع مصدا على التوقيع فيه / فاتورة الشراء مبين عليها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية ) سند الملكية  -

 ( . . …المرجل / اآللة ) أي مستند يوضح مصدر الحصول على / ي ن الشهر العقارم   

 .فيه نصيب كل من الشركاء  إقرار ملكية مصدا على التوقيع فيه من الشهر العقاري يوضح -
 .اإليصال الدال على سداد رسم النظر  -
  المستندات التالية  لآلالت الحرارية والمراجل البخارية الثابتة تقدم( تجديد ترخيص / ترخيص ) في حالة طلب

 :باإلضافة إلي المستندات الرئيسية السابقة 

 مرفقا بها رسم  ندسي ترخيصهمبين عليها موقع اآللة أو المرجل المراد  4000:  8خريطة مساحية بمقياج رسم  -
 م المهندج للموقع موقعا عليه من مهندج نقابي حر مع توضيح اس 000:  8بمقياج رسم ( على أصل شفاف )  
 .صور منه بعد المعاينة واعتماد الموقع من إدارة الترخيص  4عدد رقم القيد بالنقابة ، و
  تقدم المستندات التالية باإلضافة إلي المستندات الرئيسية السابقة الجديدة في حالة طلب ترخيص المراجل: 

 .طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة  تصنيعهشهادة معتمدة من  يئة التوحيد القياسي تفيد أن المرجل المراد ترخيصه تم  -
 .التصنيع شهادة صالحية من الجهة الصانعة وشهادة ضمان ضد عيوب  -

 . تحت إشرافه تعهد كتابي بالمسئولية عن القيام بالتركيب طبقا لتعليمات المنتج أو -
 -:المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  -:ثانيا 
 التجديد / لترخيص تستحا المبال  التالية فى حالتى ا    

التي تزيد الحرارية رسم نظر لآلالت  (خمسة جنيهات ) جنيه   0
حصان والمراجل البخارية  6قوتها عن 

ضغط   جو وال  4التي يزيد ضغطهما عن 
 .ثالثين حصانا فعليا  زتتجاو

في ش ن  8922لسنة  00من القانون رقم ( 3)مادة 
 .   لبخاريةاآلالت الحرارية والمراجل ا وإدارةإقامة 

والمراجل  الحرارية رسم نظر لآلالت (عشرة جنيهات ) جنيه  80
حصان  30التي تزيد قوتها عن البخارية 

 .فعليا  

 . 8922لسنة  00من القانون ( 3)مادة 

 . 8922لسنة  00من القانون ( 2)مادة  ( .عن كل معاينة تتم بعد ذلك ) رسم  (جنيهان ) جنيه  4

 . 40لسنة 888رقم  من قانون ضريبة الدمغة( 49)مادة  ضريبة نوعية ( يهات جن ثالث) جنيه  3

 والمعدل بالقانون 8942لسنة  822القانون رقم  رسم تنمية موارد قروش 80
 . 8998لسنة  86رقم  

 :ملحوظة  
ل المتعامل معها فال يتحم فى حالة تعدد نسخ أو صور التراخيص التى تحتفظ بها الوحدة المحلية لدواعى العمل بها         

 .سوى الضريبة المستحقة على نسخه أو صورة واحدة من تلك النسخ أو الصور 
- : التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة   -ثالثا 

من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا ثالثين يوما  زال يتجاوفى ميعاد  تعلن جهة اإلدارة قرار ا في طلب الخدمة    
 . الرسوم المقررة بة وبعد سداد المستندات المطلو

 
 ى مسمى أحالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات إضافية أو مبالغ تحت  في     

- :يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية 

 ………………………: المحافظة ت 

 04/  4904244: بالقا رة ت الرئيسيالمركز :  يئة الرقابة اإلدارية 

 تب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت مك


