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

طلب
الحصول على رخصة اقامة  /تجديد االت حرارية  /مراجل بخارية ( ثابته  /متنقلة )
اسم طالب الترخٌص  /طالب التجدٌد  ………………………………… :الجنسٌة ………………………
محل اإلقامة ……………………………تلٌفون ……………………… .ص .ب

……………………….

الناحٌة المراد اقامة االله بها …………………………………….
الغرض المراد اقامة ( االله ) من أجله ………………………….
نوع الوقود أو الطاقة المستخدمة …………………………………...
رقم االله …………………… اسم الصانع ……………… ..السعة  /القدرة …………………
الطراز …………………… .النوع …………………… ..سنة الصنع ……………………
السٌد ..……………………………………… /
ارجو التكرم باتخاذ االجراءات الالزمة لترخٌص  /لتجدٌد ترخٌص االلة  /المرجل الموضح بٌاناتها بعالٌه
وأننى على استعداد لتقدٌم كافة المستندات والشهادات الالزمة .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،
مقدم الطلب
:

االســــم
التوقيــع :
رقــم بطاقة الرقــم القومى :
تحريرا فى

/

/

محافظة ..................
( مركز  /مدينة  /حى )
( ادارة  /قسم ) رخص االالت
إيصال
استلمت أنا  ……………………………………… /الطلب المقدم من السٌد .…………………...........…… /
بش أ ن طلأأب الحصأأول علأأى رخصأأة اقامأأة تجدٌأأد االت حرارٌأأة  /مراجأأل بخارٌأأة ( ابتأأه  /متنقلأأة ) مسأأتوفٌا كافأأة متطلبأأات
/
الحصول على الخدمة ( المستندات  /الرســـوم ) وقٌــد الطلب برقـــم …………… بتارٌخ /
التارٌخ المحدد إلنجاز الخدمة

/

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

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقأأا لقأأرار رئأأٌم مجلأأم الأأوزراء رقأأم 2424لسأأنة  8994فأأى ش أ ن تٌسأأٌر الحصأأول علأأى الخأأدمات الجما ٌرٌأأة
ومنهأأأأا خدمأأأأة طلأأأأب الحصأأأأول علأأأأى رخصأأأأة ( اقامأأأأة  /تجدٌأأأأد ) اآلت حرارٌأأأأة أومراجأأأأل بخارٌأأأأة ( ابتأأأأة  /متنقلأأأأة )
بوحدات االدارة المحلٌة بالمحافظات.
تلتأأأزم الجهأأأات اإلدارٌأأأة المعنٌأأأة بتقدٌأأأـم الخ دمأأأة وفقـأأأـا للـأأأـوارد بهـأأأـذا النمأأأوذـ الصأأأادر بتارٌـأأأـخ 4002 / 84 /42
(ك مأأرة للتعأأاون بأأٌن الجهأأاز المركأأزت للتنظأأٌم واالدارة والمحافظأأات ) مأأن تحدٌأأد للمسأأتندات والورال والمبأأال المطلوبأأة
للحصأأول علأأى الخدمأأة والتوقٌتأأات الزمنٌأأة المحأأددة إلنجاز أأا أو اإلعأأالن عأأن رأٌهأأا فأأى الطلأأب المقأأدم للحصأأول علٌهأأا -
وأت مخالفة لذلك ترتب المسئولٌة  -وذلك على النحو التالى -:
أوال  -:المستندات واألوراق المطلوبة -:
تم تحديد المستندات وفقا للقرار رقم  94لسنة  8491بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم  55لسنة . 8499
 مستندات رئيسية تقدم في حالة طلب ( ترخيص أو تجديد ترخيص ) لآلالت الحرارية والمراجل البخارية :
 صورة بطاقة الرقم القومى والصل لإلطالع. سند الملكٌة ( فاتورة الشراء مبٌن علٌها رقم السجل التجاري والبطاقة الضرٌبٌة  /عقد البٌع مصدل على التوقٌع فٌهمن الشهر العقاري  /أي مستند ٌوضح مصدر الحصول على ( اآللة  /المرجل …. ) .
 إقرار ملكٌة مصدل على التوقٌع فٌه من الشهر العقاري ٌوضح فٌه نصٌب كل من الشركاء . اإلٌصال الدال على سداد رسم النظر . في حالة طلب ( ترخيص  /تجديد ترخيص ) لآلالت الحرارية والمراجل البخارية الثابتة تقدم المستندات التالية
باإلضافة إلي المستندات الرئيسية السابقة :
 خرٌطة مساحٌة بمقٌام رسم  4000 : 8مبٌن علٌها موقع اآللة أو المرجل المراد ترخٌصه مرفقا بها رسم ندسً( على أصل شفاف ) بمقٌام رسم  000 : 8للموقع موقعا علٌه من مهندم نقابً حر مع توضٌح اسم المهندم
ورقم القٌد بالنقابة  ،عدد  4صور منه بعد المعاٌنة واعتماد الموقع من إدارة الترخٌص .
 في حالة طلب ترخيص المراجل الجديدة تقدم المستندات التالية باإلضافة إلي المستندات الرئيسية السابقة :
 شهادة معتمدة من ٌئة التوحٌد القٌاسً تفٌد أن المرجل المراد ترخٌصه تم تصنٌعه طبقا للمواصفات القٌاسٌة المعتمدة . شهادة صالحٌة من الجهة الصانعة وشهادة ضمان ضد عٌوب التصنٌع . -تعهد كتابً بالمسئولٌة عن القٌام بالتركٌب طبقا لتعلٌمات المنتج أو تحت إشرافه .

ثانيا  -:المبالغ المقررة للحصول على الخدمة -:
تستحل المبال التالٌة فى حالتى الترخٌص  /التجدٌد
رسم نظر لآلالت الحرارٌة التً تزٌد
 0جنٌه ( خمسة جنٌهات )
قوتها عن  6حصان والمراجل البخارٌة
التً ٌزٌد ضغطهما عن  4ضغط جو وال
تتجاوز ال ٌن حصانا فعلٌا .
رسم نظر لآلالت الحرارٌة والمراجل
 80جنٌه ( عشرة جنٌهات )
البخارٌة التً تزٌد قوتها عن  30حصان
فعلٌا .
رسم ( عن كل معاٌنة تتم بعد ذلك ) .
 4جنٌه ( جنٌهان )
ضرٌبة نوعٌة
 3جنٌه ( الث جنٌهات )
رسم تنمٌة موارد
 80قروش

مادة ( )3من القانون رقم  00لسنة  8922فً ش ن
إقامة وإدارة اآلالت الحرارٌة والمراجل البخارٌة.
مادة ( )3من القانون  00لسنة . 8922
مادة ( )2من القانون  00لسنة . 8922
مادة ( )49من قانون ضرٌبة الدمغة رقم 888لسنة .40
القانون رقم  822لسنة  8942والمعدل بالقانون
رقم  86لسنة . 8998

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 .
ثالثا  -التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة - :

تعلن جهة اإلدارة قرار ا فً طلب الخدمة فى مٌعاد ال ٌتجاوز ال ٌن ٌوما من تارٌخ تقدٌم الطلب مستوفٌا
المستندات المطلوبة وبعد سداد الرسوم المقررة .
في حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات إضافية أو مبالغ تحت أى مسمى
يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية -:
المحافظة ت ……………………… :
ٌئة الرقابة اإلدارٌة  :المركز الرئٌسً بالقا رة ت04 / 4904244 :

مكتب الرقابة اإلدارٌة بالمحافظة ت

