
  سيناءشمالمحافظة 
  :الوحدة المحلية /مديرية الطرق والنقل 

 اللوائح والتراخيص المالحية
 طلب استخراج ترخيص مرآب غير آلى

 
 …………………………………………………………………………………………………: اسم طالب الترخيص 

 ….……………………محافظة .  ………………………قسم / مرآز …………………      ناحية :  محل اإلقامة  
فته  الك  ( : ص الكى  / م د م ه  ) أح وب ترخيص ب المطل ى   المرآ اء   (  بمقتض يقة اإلنش  / وث

 . ………………………………………………………) أخرى / عقد الشراء 
 بيانات المرآب

…………………………………    أوصافه ……………………………………………………………اسم المرآب  
 .……………………طريقه تسييره              .……………………الغرض المعد له المرآب 

 ) :إذا آان المرآب مملوآا الآثر من شخص واحد ( قامتهم إاء مالكى المرآب وألقابهم ومحال أسم
 .………………………………………………محل اإلقامة . …………..……………..…………االسم واللقب 
 .………………………………………………محل اإلقامة . …………..……………..…………االسم واللقب 
 .……………………………………………… محل اإلقامة. …………..……………..…………االسم واللقب 
 .………………………………………………محل اإلقامة . …………..……………..…………االسم واللقب 

            
 توقيع مقدم الطلب                   
          )     ………………………(  

 مالحظات إدارة المالحة
 ………………………ورقمه .. …………………وافقت إدارة المالحة الداخلية على أن يكون اسم المرآب  .١
 .…………………………………………………… بجهة ………………………………تم فحص المرآب فى  .٢
 .وتقارير الفحص مرافقة لهذا  .٣
  ………………      دائر.……………ارتفاع . ……………عرض .  ……………طول :  أبعاد المرآب هى  .٤
 .…..…………………………………………………………………………………………………………الحمولة   .٥
 ..…………………………………………داء من ابت. ………………………………خط الشحن وحد الطفو هو  .٦
 ………………………………………..…………………………...……………………………أقصى غاطس هو  .٧

      /     /تحريرا فى          
                               رئيس قسم التسجيل                    روجع  مندوب المالحة  

 
 
 
 

                           
  سيناء شمال محافظة 

  :الوحدة المحلية /يرية الطرق والنقل مد
 إيصال

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

بات الحصول على الخدمــــة ، وقيــد              ة متطل توفيا آاف ى مس فى شأن طلب استخراج ترخيص مرآب غير آل

 /         / بتاريخ    ……………الطلب برقـــم 

 /          /حدد إلنجاز الخدمة        التاريخ الم

                                                                                      توقيع الموظف المختص

)                                                                                    ……………………………( 

 



 ة إلجراءات الحصول على الخدمةالقواعد الحاآم
م              وزراء رق يس مجلس ال رار رئ ا لق  فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين         ١٩٩٨ لسنة    ٤٢٤٨وفق

 . بوحدات االدارة المحلية على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة  طلب استخراج ترخيص مرآب غير آلى
ا                ة وفقــ تقديـم الخدم ية ب ة المعن تزم الجهات اإلداري ـوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريــخ       تل  ١/٣/٢٠٠٣للـ

ن وزار       ( تعاون بي ثمرة لل ة والمحافظات       ةآ ية اإلداري من تحديد للمستندات واألوراق والمبالغ المطلوبة      )  التنم
ى الخدمة والتوقيتات المحددة إلنجازها  أو اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها                     -للحصول عل

 -: وذلك على النحو التالى  -لفة لذلك ترتب المسئولية  وأى مخا
 -: 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 -

 -:مبالغ المقررة للحصول على الخدمة  ال-:ثانيا 
 

  قرش     جنيه       
ية عن الرخصة ،               ( ٣        ١٠  يهات ضريبة نوع ة جن قانون ضريبة  الدمغة    )  تنمية موارد   رسم  قروش ١٠ثالث

  .٨٠ لسنة ١١١رقم 
ية عن شهادة الصالحية ،               ٩٠   (  ١         -   روش  ١٠ قرش ضريبة نوع وارد       رسم   ق ية م انون ضريبة   )  تنم ق

  .٨٠ لسنة ١١١الدمغة رقم 
                                                                    رسم فحص على الماء-       ٤٠ 

)٦٢ لسنة ٥٧قانون رقم (
 )  طن٢٠للمراآب الجديدة التى تزيد حمولتها عن (    رسم فحص على الجفاف-       ٤٠ 
ى اإليصال ، ٣٠    ( -       ٤٠  ية  عل رش ضريبة نوع وارد١٠ ق ية م م تنم روش رس ة )  ق انون ضريبة الدمغ ق

  . ٨٠ لسنة ١١١رقم 
تها         -   زيد حمول تى ت ب ال يص للمراآ ى الترخ ررة ف ة المق ن الحمول ن م ل ط ن آ يما ع ون مل اوز ثالث م ال يج  رس

  ) .٦٢ لسنة ٥٧القانون رقم (  مليم فى جميع األحوال ٢٠٠يقل عن   طن بما ال١٠عن 
 
 
 

 -:  التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة  -ثالثا 
 .يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا ) ٣٥(           يتم استخراج الترخيص خالل 

 
بل            الموعد المحدد للفحص ق ر الشروط يتم         إجرائه يخطر طالب الترخيص ب ند عدم تواف ل وع ى األق ام عل  بسبعة أي

 خالل أسبوعين من تاريخ انتهاء المدة المحددة للفحص إخطار الطالب بذلك 
 
 

ة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات إضافية أو مبالغ تحت                      ى مسمى أفى حال
 -:يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية 

 ٣٢٠٥٧١: المحافظة ت 
 ٠٢ / ٢٩٠٢٧٢٨ :تالمرآز الرئيسى بالقاهرة : هيئة الرقابة اإلدارية 

 : ت مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة 
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