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 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
فف   فلن تبسفيط إجفرا ات حصفول المفواطنين  1994لسفنة  4244لقرار رئيس مجلس الوزرا  رقم وفقا 

 .بوحمات االمارة المحلية  عل  الخممات الجماهيرية ومنها خممة  طلب استخرام ترخيص مركب غير فل 
 24/6/2007ري ف خ تلتزم الجهات اإلمارية المعنية بتقمي م الخممة وفق  ا لل  وارم به ف ذا النمفوذم الصفامر بتا

والمحافظات ر من تحميم للمستنمات واألوراق والمبالغ  الجهاز المركزى للتنظيم واالمارة)كإلمرة للتعاون بين  
المطلوبففة للحصففول علفف  الخممففة والتوقيتففات المحففممة إلنجازهففا  لو اإلعففالن عففن رليهففا ففف  الطلففب المقففمم 

 -وذلد عل  النحو التال   : - ولى مخال ة لذلد ترتب المسئولية  -للحصول عليها 
 -المستندات واألوراق المطلوبة : -أوال :

 .راألصل لالطالع )  صورة تحقيق ال خصية  -
 الخ ر . ……مصمقا عليها من لحم مكاتب التوإليق /  اإلن ا  سنم الملكية ) عقم  را  / وإليقة  -
 إيصال سمام الرسوم المطلوبة. -

 -الخدمة : المبالغ المقررة للحصول على -ثانيا :

  قرش     جنيه       
تنمية موارمر قانون ضريبة  الممغة  رسم قروش 10) إلالإلة جنيهات ضريبة نوعية عن الرخصة      3        10 

 . 40لسنة  111رقم 
   
                                                                رسم فحص عل  الما     -       40 

 ر62لسنة  57رقم )قانون 
 طنر  20رسم فحص عل  الج اف)للمراكب الجميمة الت  تزيم حمولتها عن     -       40 
  
 رسم ال يجاوز إلالإلون مليما عن كل طن من الحمولة المقررة ف  الترخيص للمراكب الت  تزيم حمولتها  -  

 ر . 62لسنة  57مليم ف  جميع األحوال ) القانون رقم  200يقل عن  طن بما ال 10عن 

 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 
 ر يوما من تاريخ تقميم الطلب مستوفيا .35يتم استخرام الترخيص خالل )           
 

بسبعة ليام عل  األقل وعنم عمم توافر ال روط يتم  إجرائ يخطر طالب الترخيص بالموعم المحمم لل حص قبل 
 إخطار الطالب بذلد خالل لسبوعين من تاريخ انتها  الممة المحممة لل حص 

 
 

 

ى مسمى أحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات إضافية أو مبالغ تحت فى حالة عدم ال

 -يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية :
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