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  التنمية احملليةوزارة 
  ٢٠٢١لسنة  ٥  رقمرارـق

  بشأن إصدار الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع
  ٢٠٢٠ لسنة ١٥٠الصادر بالقانون رقم 

 التنمية احملليةوزير 

  الدستور ؛بعد االطالع على 
   ؛١٩٧٣ لسنة ٦٦ وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم

   ؛١٩٧٩ لسنة ٤٣وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 
  ٥٩وعلى قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديـدة الـصادر بالقـانون رقـم              

   ؛١٩٧٩لسنة 
  وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهـات العامـة الـصادر بالقـانون              

   ؛٢٠١٨ لسنة ١٨٢رقم 
 ١٥٠ قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع الـصادر بالقـانون رقـم         وعلى

   ؛٢٠٢٠لسنة 
  وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

  :قــــــــرر 
  )املادة األوىل ( 

 قانون تنظيم انتظـار المركبـات   نأـيعمل بأحكام الالئحة التنفيذية المرافقة فى ش     
  .الف أحكامه فى الشوارع المشار إليه ، ويلغى كل ما يخ

  )املادة الثانية (  
  . اليوم التالى لتاريخ نشره ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من

  ١٤/١/٢٠٢١صدر فى 
  التنمية المحليةوزير 

  حممود شعراوى/لواء
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 التنفيذيةالالئحة 
  الشوارعىلقانون تنظيم انتظار املركبات ف

 )١(ادة ــم
لة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة       يقدم طلب استخراج رخصة مزاو    

ـ         ) ۳(المادة   المنصوص عليها في   ا بـه   من القانون على النموذج المعـد لـذلك، مرفقً
   :المستندات اآلتية

 .ى  أو جواز سفر سارىورة بطاقة الرقم القوم ص- ١ 
 منه ما لم يكن ذلـك  ى لطالب الترخيص أو مستخرج رسمىراسالمؤهل الد - ٢ 

، أو شهادة محو األمية صادرة مـن الهيئـة     أو جواز السفرىالقوم مببطاقة الرقا مثبتً
 . التكان من غير حملة المؤه إذا العامة لمحو األمية وتعليم الكبار

 . ا العسكرية أو اإلعفاء من أدائها قانونًةتقديم ما يفيد أداء الخدم  - ٣
 عنـد التقـديم    يجب تقديم أصـل المـستند     ( صورة من رخصة قيادة سارية     - ٤

  ) .لالطالع عليه
 .ة صحيفة الحالة الجنائي - ٥
ل المركزية بوزارة الصحة تفيـد       أو المعام  ىشهادة صحية من الطب الشرع     - ٦

  .المخدرة تعاطي الموادم عد
 )٢(ادة ــم

، ويـودع والمـستندات       له رقم مسلـسل    ى، ويعط  تتسلم اللجنة طلب الترخيص   
 .  بذلكويسلم طالب الترخيص إيصاالًمستقل،  المرفقة به في ملف

 )٣(ادة ــم
إذا تبين للجنة المختصة عدم استيفاء طالـب التـرخيص المـستندات المطلوبـة              

ا من تاريخ استالمه باسـتيفائها      ـً يوم ٣٠الثابت بالطلب خالل     هـأخطرته على عنوان  
 . ا ، وإال حفظ الطلب يوم١٥ موعد غايته ىف

 )٤(ادة ــم
قرار مسبب ، إذا تبين للجنـة عـدم تـوافر الـشروط             يرفض طلب الترخيص ب   

  .الترخيص  طلبىا فالمتطلبة قانونً
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 )٥(ادة ــم

ص خالل مدة   ـص يخطر طالب الترخي   ـالة موافقة اللجنة على طلب الترخي     ـ ح ىوف
م الترخيص المقرر خالل مدة     ـعلى عنوانه الثابت بالطلب لسداد رس      ا يوم ١٥ لىال تزيد ع  
  .مالمختصة بتسليم الرخصة بعد سداد ذلك الرس ، وتلتزم الجهةا  يوم٣٠ علىال تزيد 

ا من تاريخ اإلخطار دون سداد الرسوم المقررة يحفـظ           يوم ۳۰نقضاء  ا ة حال ىوف
  .كأن لم تكن الطلب وتعد الموافقة

 )٦(ادة ــم

تصدر الرخصة لمدة ثالث سنوات بعد سداد الرسوم المـستحقة، وحـال رغبـة              
لى اللجنة المختصة بطلب على النمـوذج المعـد         إخيص يتقدم   التر المرخص له تجديد  

 .ة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحق لذلك خالل الشهر األخير من مدة

ول على الرخـصة    ـديد ذات القواعد المقررة بشأن الحص     ـأن التج ـ بش ىوتسر
  .ليه بهذه الالئحة إأول مرة وعلى النحو المشار

 شرط مـن  ى حالة تخلف أىا فو دائمأا وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتً   
 .نون من القا) ٥( المادة ىعليها ف الشروط المنصوص

 )٧(ادة ــم

تلتزم الشركات واألفراد أصحاب حق استغالل أماكن االنتظار بوضـع الالفتـات           
مة المحددة بمعرفـة     بها القي  اانتظار المركبات بصورة واضحة موضح     اإلرشادية في أماكن  

  .اللجنة يفيد دفع مقابل االنتظار المحدد من قبل   مع إعطاء المستفيد ما- اللجنة 
كاميرات وفقا لألكـواد  كما تلتزم الشركات واألفراد باشتراطات الحماية المدنية وال       

 .لهم المحددة 

 كما يلتزم العاملون الذين يزاولون نشاط تنظيم انتظار المركبـات فـي الـشوارع          
 مع وضع عالمة أو إشارة      -ا لما تحدده اللجنة المختصة      لهم وفقً   مخصص ىبارتداء ز 

 بلـون   ىالمخصص لذلك، مع االلتـزام بتحديـد ز       ى  خاصة في مكان ظاهر على الز     
  .ة  كل منطقىمختلف ف
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 )٨(ادة ــم
   لألشــخاص التــابعين للــشركات أو األفــراد ،ةرســوم اســتخراج الرخــص

   :بحسب األحوال
   

   جنيه١٠٠٠   مركبة٢٠من مركبة إلى 
  المدن واألحياء

   جنيه٢٠٠٠   مركبة فأكثر٢١من 
  عواصم المحافظات   جنيه١٥٠٠   مركبة٢٠من مركبة إلى 

   جنيه٣٠٠٠   مركبة فأكثر٢١من   والمدن الجديدة
   جنيه٢٠٠٠   مركبة٢٠من مركبة إلى 

  األماكن المميزة
   جنيه٣٠٠٠  فأكثر مركبة ٢١من 
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  ...........................جهاز مدينة / حمافظة 
  جلنة حتديد أماكن انتظار املركبات بالشوارع
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  رئيس مجلس اإلدارة

 
  ٢٠٢١ لسنة ٢٦٨رقم اإليداع بدار الكتب 

١٠٤٩ -  ١/١/٢٠٢١ -  ٢٥٥٧٤/٢٠٢٠    

  )١(منوذج رقم 
 يددجت/ طلب ترخيص مزاولة نشاط تنظيم انتظار املركبات فى الشوارع 

٧


