
 

 
 

 

 
 

 
 

 العجوزة حيرئیس / السید 
 

 تحیھ طیبھ وبعد
 

 /             /أرجو التكرم بالموافقة على تجدید الترخیص المرفق للمحل الذي یتنھى  بتاریخ          
 :وبیاناتي كآالتي 

/ صاحب الترخیص ( صفة مقدم الطلب   ---------------------------: ب الترخیص ولقبھ اسم صاح
 ) الوكیل

 ٢٠٠ /        /  بتاریخ        ادرالص  --------------------------------------:   الترخیص رقم 
 -----: قسم -------------------------------------: الكائن بشارع ) صناعي / تجارى ( نوع المحل 

السابق ومستعد لسداد رسم علما بأنني قمت بسداد رسم التفتیش المستحق على المحل عن العام 
 المعاینة 

 ،،،،،،وتفضلوا بقبول وافر التحیة واالحترام 
      ٢٠٠   /          /ي       یرا فتحر
دم الطل                                           ع مق بتوقی

                                         )                        ( 
 
 
 

      
 إیصــــــــــــــــــال

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

 ٢٠٠/       /     بتاریخ         ----------------------------رقم وقید الطلب ب) الرسوم / المستندات 
 ٢٠٠/              /             التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة             

توقیع                                                                           
 الموظف المختص

                                                                                                                                      )             ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 القواعد الحاكمة لألداء والحصول على الخدمة

     

ي شأن  تبسیط إ ١٩٩٨لسنھ  ٤٢٤٨ء رقم اروفقا لقرار رئیس مجلس الوز     واطنین ف جراءات  حصول  الم
دات اإلدارة  اري  بوح ناعي أو تج ل ص غیل مح ة تش د رخص ب تجدی ھ طل ا خدم ة ومنھ دمات الجماھیری ى الخ عل

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

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

 :مخالفة لذلك ترتب المسئولیة وذلك على النحو التالي 
 

 :راق المطلوبةواألوالمستندات : أوال 
  مع األصل ( صوره مستند إثبات الشخصیة

 ) لالطالع 
 أخر إیصال إیجار 

   ٠المطلوب تجدیدھا ٢اصل الرخصة  أخر إیصال تأمینات 
  ٠توكیل رسمي في حالة الوكالة  ما یفید سداد رسوم النظافة 
  صورة من الرقم القومي للمنشأت الصغیرة التي یقل رأسمالھا عن ملیون جنیة 
  للمحالت التي تتعامل في االغذیھ والمشروبات بالنسبةالشھادة الصحیة للعاملین 

 
 

 :المبالغ المقررة للحصول على  الخدمة : ثانیا 

كمیة المواد البترولیة  القوة المحركة بالحصان عدد العمال م
 بالطن

القیمة االیجاریة السنویة 
 للمحل بالجنیھ

 رسم المعاینة
 جنیھ ملیم

 -- ٥٠٠ جنیھ ٢٤ال یتجـــــــــاوز  ٠.٥اقــــل مــــن    ال یوجـــــــــد ٣ ------١ ١
 ١٢٠  --– ٢٤اكثر من  ١ال یتجــــــــاوز     ١ال یتجــــــــاوز     ١٠ ----– ٤ ٢

 جنیھ
- ٢ 

  --– ١٢٠اكثر من  ١٠  -– ١اكثر من  ١٥  ----– ١من  أكثر ٣٠ ---– ١١ ٣
 جنیھ ٣٦٠

- ٥ 

٣١ ٤ ---– 
١٠٠ 

  --– ١٠اكثر من  ٥٠  ----– ١٥من  أكثر
٥٠ 

  --– ٣٦٠اكثر من 
 جنیھ ٦٠٠

- ٨ 

١٠١ ٥ –--- 
٥٠٠ 

  ----– ٥٠من  أكثر
١٠٠ 

  --– ٥٠اكثر من 
١٠٠ 

  -– ٦٠٠اكثر من 
 جنیھ ١٢٠٠

- ١١ 

٥٠١ ٦ --– 
١٠٠٠ 

  ----– ١٠٠من  أكثر
٥٠٠ 

  --– ١٠٠اكثر من 
٥٠٠ 

 – ١٢٠٠اكثر من 
 جنیھ ٢٤٠٠

- ١٥ 

مـــن  أكثر ٧
١٠٠٠ 

ـن   اكـــثر مـــــــــ ٥٠٠اكـــثر مـــــــــــن   
٥٠٠ 

اكـــثر مـــــــــــن   
٢٤٠٠ 

- ٢٥ 

 الدمغــــــــــــــــــــات

 جنیھ ملیم البیــــــــــــــــــان المبلغ
النسبة لترخیص محل  فقط ثمانیة عشر جنیھا مائة ملیم الغیر ضریبة نوعیة  تنمیة موارد ب ١٨ ١٠٠

 ٠الجزارة محل صناعي 
 فقط ثالثة جنیھات ومائة ملیم الغیر ضریبة نوعیة وتنمیة موارد لترخیص محل تجارى ٣ ١٠٠

 ملحوظــــــــــــة
ناعي  اري والص اط التج اح  النش ى أرب ریبة عل اب الض ت حس ا تح تحق مبلغ یس

بة  ادل نس ك% ١٠یع رخیص وذل د الت رر لتجدی م المق ن الرس م  م نح لھ ن یم لم
لسنھ  ٩١من القانون رقم  ٦٦تطبیقا للمادة ( تراخیص لمزاولة النشاط للحرفیین 

 ٠)  ٢٠٠٥لسنة  ٥٣٦والمادة األولى من قرار وزیر المالیة رقم ،  ٢٠٠٥



 
 

 : تات المحددة النجاز الخدمةالتوقی -:ثالثا
ب واستیفاء  دیم الطل اریخ تق یتم تجدید الرخصة خالل أسبوعین من ت

  ٠لمستندات المطلوبة ا
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
في حالھ عدم الحصول على الخدمھ في التوقیت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ 

  ال بإحدى الجھات اآلتیةإضافیة تحت أي مسمي یمكنك االتص
  ٧٧٩٤٨٧٦ت : المحافظة 

  ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: ت ) : المكتب الرئیسي بالقاھرة ( ھیئة الرقابة الداریة 
 ٢٩٠٢٧٢٨:  مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة 


