
 

 
 

 

 
 

 
 

 العجوزة حيرئیس / السید 
 

 تحیھ طیبھ وبعد
 

 ٠من الترخیص  بدل فاقد إعطائيأرجو التكرم بالموافقة على 
 :وبیاناتي كآالتي 

رخ احب الت م ص ھ اس ب   ---------------------------: یص ولقب دم الطل فة مق رخیص ( ص احب الت / ص
 )الوكیل 

 /        /           الصادر بتاریخ         --------------------------------------:   رخیص رقم الت
 -----------: قسم ---------------------------: الكائن بشارع )  عام /  صناعي/ تجارى ( نوع المحل 

م  داد رس تعد لس ابق ومس ام الس ن الع ل ع ى المح تحق عل یش المس م التفت داد رس ت بس أنني قم ا ب علم
 المعاینة 

 ،،،،،،بقبول وافر التحیة واالحترام وتفضلوا 
      ٢٠٠/          /          تحریرا في       

دم                                                     ع مق توقی
 )       (                                                          بالطل

 
 
 
 

      
 إیصــــــــــــــــــال

 -------------------/ سید الطلب المقدم من ال ---------------------------------/ ت أنا استلم
ة (  فاقدبدل بشأن  ى الخدم ات الحصول عل ة متطلب ( رخصة تشغیل محل صناعي أو تجارى مستوفیا كاف

 /           / بتاریخ          ----------------------------وقید الطلب برقم ) الرسوم / المستندات 
 /              /             التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة             
توقیع                                                                                 

 الموظف المختص
                                                )                 ( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 القواعد الحاكمة لألداء والحصول على الخدمة

     

واطنین  ١٩٩٨لسنھ  ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزارء رقم      ي شأن  تبسیط إجراءات  حصول  الم ف
دل على الخدمات الجماھیریة ومنھا خدمھ طلب  دب اري  فاق ام رخصة تشغیل محل صناعي أو تج دات  او ع بوح

 اإلدارة المحلیة بالمحافظات
اریخ  ذا النموذج الصادر بت وارد بھ ا لل ھ وفق رة (  ٢٨/٦/٢٠٠٧تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیم الخدم كثم

ة ) للتعاون بین الجھاز المركزي للتنظیم واإلدارة والمحافظات  الغ المطلوب تندات واألوراق والمب د للمس من تحدی
وآي  -والتوقیتات المحددة إلنجازھا أو اإلعالن عن رأیھا في الطلب المقدم للحصول علیھا  للحصول على الخدمة

 :مخالفة لذلك ترتب المسئولیة وذلك على النحو التالي 
 

 

 :واألوراق المطلوبةالمستندات : أوال 
 

  ٠) مع األصل لالطالع ( صوره مستند إثبات الشخصیة 
  ٠ ) بفقد الرخصةمحضر ( مذكرة من القسم 
  ٠) مع االطالع على األصل ( التملیك / صورة عقد اإلیجار 
  ٠توكیل رسمي في حالة الوكالة 
   ٠الشھادة الصحیة للعاملین بالنسبة للمحالت التي تتعامل في األغذیة والمشروبات 
  ٠تأمینات لصاحب الترخیص  إیصال أخر 
   ٠ سداد الرسوم المستحقة 

 
 
 

  -:ل على  الخدمة المبالغ المقررة للحصو: ثانیا 
 جنیھ ملیم البیــــــــــــــــــان المبلغ

 دـــــرسم بدل فاق ١ ٧٠٠
 )ثاني / أول ( ثمن اورنیك الترخیص تقدر حسب نوع القسم   
 رسم معاینھ حسب القیمة االیجاریة   
 )ثاني / أول ( رسم خدمات حسب نوع القسم   

 

 : الخدمة تات المحددة النجازالتوقی -: ثالثا
 

تم  دل  خراجتاسی دب دیم  فاق اریخ تق ن ت بوعین م الل أس ة خ الرخص
  ٠الطلب واستیفاء المستندات المطلوبة 

 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

على الخدمھ في التوقیت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ  في حالھ عدم الحصول
  إضافیة تحت أي مسمي یمكنك االتصال بإحدى الجھات اآلتیة

  ٧٧٩٤٨٧٦ت : المحافظة 
  ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: ت ) : المكتب الرئیسي بالقاھرة (  االداریةھیئة الرقابة 

 ٢٩٠٢٧٢٨:  مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة 


