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توقيع مقدم الطلب
( …) ………….....

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء

رقم  4248لسنة  1998فى شأن تبسيط إجراءات حصول

المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب تعديل ترخيص محل صناعى أو تجارى

بوحدات

اإلدارة المحلية بالمحافظات.
تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديــم الخدمة وفقــا للـوارد بهذا النموذج الصادر
بتاريخ  -2007 /6/28كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة والمحافظات ) من تحديد
للمستندات واألوراق ،والمبالػ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات المحددة إلنجازها  ،أو اإلعالن
عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليهــــا  -وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية  -وذلك على النحو
التالى:

أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة - :
 صورة مستند إثبات الشخصية ( بطاقة شخصية  /عائلية  /رقم قومى … ..الخ ) واألصل لالطالع . توكيل رسمى فى حالة الوكالة . اصل الترخيص . صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد . عدد  3نسخ من الرسومات الهندسية بالتعديل المطلوب معتمدة من مهندس نقابى و مستوفاة الدمؽةالهندسية ( فى حالة الحاجة اليها ) .
 صورة عقد اإليجار ( فى حالة تؽيير القيمة االيجارية الناتجة عن التعديالت ) واألصل لالطالع موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة . موافقة الجهات المختصة (الهيئة العامة للتصنيع  ،الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ،الهيئة العامة للبترول  ،وزارة الصحة  ،وزارة الداخلية وؼيرها من الجهات وذلك بالنسبة لألنشطة
التى تخص كال منها ) وذلك وفقا للمادة  1من قرار وزير اإلسكان رقم  730لسنة . 1967
 -إيصال سداد الرسوم .

ثانيا  :المبالػ المقررة للحصول على الخدمة - :
 تحصل رسوم المعاينة بقيمة التعديل على أساس الفرق بين الرسوم المفروضة على المحل قبلإجراء التعديل وقيمتها بعده .

م

عدد العمال

القوة المحركة

كمية المواد

القيمة االيجارية السنوية

باألحصنة

البترولية بالطن

رسم المعاينة

للمحل بالجنيه

مليم

جنيه

1

1

–

3

ال يوجــــــــــــــــد

اقـــــــل من  5ر0

ال يتجـــــــــــاوز 24

500

-

2

4

– 10

ال يتجــــــــــاوز 1

ال يتجـــــــــــاوز 1

اكـــثر من120-24

-

2

3

30 – 11

اكثر من 15 - 1

اكثر من 10 – 1

اكــثر من360-120

-

5

4

100 – 31

اكــــثر من 50-15

اكــثر من 50– 10

اكــثر من600-360

-

8

5

500 – 101

اكـــثر من100-50

اكــثر من100-50

اكثر من1200-600

-

11

6

1000 – 501

اكثر من500-100

اكثر من500-100

اكثر من2400-1200

-

15

 7اكثر من 1000

اكــــــــثر من 500

اكــــــــثر من 500

اكــــــــــثر من 2400

-

25

قرش جنيه
 ( 18 10فقط ثمانية عشر جنيها وعشرة قروش الؼير ) ضريبة نوعية و رسم تنمية موارد بالنسبة
لمحال الجزارة والمحال الصناعية .
 ( 3فقط ثالثة جنيهات وعشرة قروش الؼير ) ضريبة نوعية و رسم تنمية موارد للمح ــــــــ ال
10
التجارية.
ملحوظة  :فى حالة إجراء أى تعديل فى المحال المرخص بها تقتضى زيادة أو نقص فى رسوم التفتيش
المقررة على ا لمحل تحصل هذه الرسوم بالقيمة الجديدة اعتبارا من أول يناير من السنة التالية
للسنة الـــــــتى حــــــــــدث فيها التعديل .
ثالثا  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة -:
 تلتزم جهة االدارة بابداء الرأى فى التعديل الم طلوب فى ميعاد اليجاوز ستين يوما منتاريخ سداد رسوم المعاينة كما تلتزم بتعديل الترخيص فى موعد ؼايته شهرا من إتمام
االشتراطات المطلوبة والمعلنة للمواطنين .
الوحدة المحلية ( مركز /مدينة  /حى ) بمحافظة
اإلدارة الهندسية
فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالػ إضافية تحت أى مسمى
يمكنك االتصال بإحدى الجهات التالية -:
المحافظة  :ت
هيئة الرقابة اإلدارية  :المركز الرئيسى بالقاهرة ت 02 / 2902728 :
مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت :

لوحة إرشادية
خاصة بالتعليمات الواجب اتباعها
عند طلب تعديل ترخيص محل صناعى أو تجارى
يتقدم طالب الحصول على الخدمة إلى اإلدارة الهندسية بالوحدة المحلية الستيفاء طلب الحصول علىالخدمة وتقديم المستندات المطلوبة .
بعد الموافقة على الطلب يتم سداد رسوم المعاينة الموضحة قيمتها بنموذج طلب الحصول علـــى الخدمةتلتزم جهة اإلدارة بإبداء رأيها فى التعديل فى ميعاد ال يجاوز ستين يوما من تاريخ سداد رسـوم المعاينةفى حالة الموافقة على التعديل المطلوب الذى يتناول أوضاع المحل من الداخل أو الخارج أو إضافة نشاطجديد أو زيادة القوة المحركة أو تعديل أقسام المحل يعلن الطالب باالشتراطات الواجب توافرها فى
المحل ومدة إتمامها .
يتم صرؾ الرخصة خالل ثالثين يوما من وصول إبالغ من الطالب يفيد إتمام االشتراطـــــات المعلنةللمواطنين .
-فى حالة عدم إتمام االشتراطات يسمح للطالب بمهلة ال تجاوز نصؾ المهلة التى تم إخطار

ه بها التمام

االشتراطات .
إذا لم تتم االشتراطات خالل هذه المهلة يحصل الطالب على مهل أخرى ال يجاوز مجموع مددها المهلةالمحددة التمام االشتراطات والتى تم إخطا ره بها على أن يتم سداد رسم إعادة معاينة عن كل مهلة من
هذه المهل تعادل نصؾ رسوم المعاينة األولى وإذا لم تتم االشتراطات فى نهاية هذه المهل رفض الطلب
إذا انقضى عام من تاريخ انتهاء المدة المحددة التمام االشتراطات دون أن يبلػ الطالب الجهة المختصةبإتمامها اعتبر متنازل عن طلبه .

