
 محافظة الجیزة 
  حى جنوب الجیزة 

   المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین

  إجراءات التشغیل القیاسیة 
  محل صناعى او تجارى مؤقت د رخصة تشغیلتجدی طلب  : )  ٤(  نموذج

  ١/١/٢٠١٠: تاریخ االصدار   ١: رقم اإلصدار ٥٤لسنة  ٤٥٣  : قانون رقم: المرجع
 

  الـــــــــــــــــــــإیص
  

   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/ الطلب المقدم من السید  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ / إنااستلمت 

تجارى مستوفیاً كافة متطلبات الحصول على  أوبشأن تجدید رخصة تشغیل محل صناعي 

  الخدمة 

  /       / بتاریخ        ٠٠٠٠٠٠٠٠/ وقید الطلب برقم ) الرسوم/ المستندات ( 

  توقیع الموظف المختص                                                                          

  

  
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/ السید 

  ..تحیھ طیبة وبعد                                   

  ٢٠٠/     /         ارجو التكرم بالموافقة على تجدید الترخیص المرفق للمحل الذى ینتھى بتاریخ

  :وبیاناتى كاالتى 
  )الوكیل  –صاحب الترخیص (صفة مقدم الطلب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ /اسم صاحب الترخیص ولقبھ 

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الصادر بتاریخ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: الترخیص رقم

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: قسم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الكائن بشارع) صناعى / تجارى (نوع المحل 

  .المعاینة رسوم ننى قمت بسداد رسم التفتیش المستحق على المحل عن العام السابق ومستعد لسداد أب اً علم

  

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،

                      ٢٠٠/    /    تحریرا فى  

  توقیع مقدم الطلب                                    

                      ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠(  
  

  



   خدمة  على الحصول إلجراءاتالقواعد الحاكمة (  )٤( نموذج رقم
  

 

  

واطنین فى  ١٩٩٨لسنة  ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم       ة الم وجي لخدم ز التكنول د  المرك ب تجدی ة طل ا خدم ومنھ

  .محل صناعى او تجارى بوحدات االدارة المحلیة بالمحافظات  مؤقت  تشغیل رخصة

وذج الص ذا النم وارد بھ ا لل ة وفق دیم الخدم اریخ تلتزم الجھات االداریة المعنیة بتق از (  ١/١١/٢٠٠٥ادر بت ین الجھ اون ب رة للتع كثم

ات الحددة ) المركزى للتنظیم واالدارة والمحافظات  ة والتوقیت ي الخدم ة للحصول عل الغ المطلوب من تحدید للمستندات واالوراق والمب

                         ٠ولیة  واى مخالفة لذلك ترتب المسئ –النجازھا ، او االعالن عن رایھا فى الطلب المقدم للحصول علیھا 

 :وذلك على النحو التالى   

  :المستندات واالوراق المطلوبة  –اوال 

  ) .مع االطالع على االصل ( صورة مستند اثبات الشخصیة  -

  .اصل الرخصة المطلوب تجدیدھا   -

 ) .مع االطالع على االصل ( التملیك / صورة عقد االیجار   -

 .لة توكیل رسمى فى حالة الوكا  -

 .الشھادة الصحیة للعاملین بالنسبة للمحالت التى تتعامل فى االغذیة والمشروبات   -

 . االیجارایصال سداد   -

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  –ثانیا 

 كمیة المواد البترولیة بالطن القوة المحركة بالحصان عدد العمال
القیمة االیجاریة السنویة للمحل         

 بالجنیھ

 رسم المعاینة

 جنیھ ملیم

٣ – ١  

١٠ – ٤  

٣٠ – ١١  

١٠٠ – ٣١  

٥٠٠ – ١٠١  

١٠٠٠ - ٥٠١  

 ١٠٠٠اكثر من 

  ال یوجد

  ١ال یتجاوز 

  ١٥ – ١من  أكثر

  ٥٠ – ١٥من  أكثر

  ١٠٠ – ٥٠اكثرم من 

  ٥٠٠ – ١٠٠اكثر من 

 ٥٠٠اكثر من 

  ٠٫٥اقل من 

  ١ال یتجاوز 

  ١٠ – ١من  أكثر

  ٥٠ – ١٠من  أكثر

  ١٠٠ – ٥٠من  أكثر

  ٥٠٠  - ١٠٠اكثر من 

 ٥٠٠اكثر من 

  جنیھ ٢٤ال یتجاوز 

  جنیھ ١٢٠ – ٢٤من  أكثر

  جنیھ ٣٦٠ – ١٢٠من  أكثر

  جنیھ ٦٠٠ – ٣٦٠من  أكثر

  جنیھ ١٢٠٠ – ٦٠٠من  أكثر

  جنیھ ٢٤٠٠ – ١٢٠٠من  أكثر

 ٢٤٠٠اكثر 

٥٠٠  

-  

-  

-  

-  

- 

-  

٢  

٥  

٨  

١١  

١٥  

٢٥ 

  ةجنی     ملیم      : الدمعات

  ٠ضریبة نوعیة وتنمیة موارد بالنسبة لترخیص محل جزارة ومحل صناعى   ) فقط ثمانیة عشر جنیھا ومائة ملیم ال غیر (  ١٨   ١٠٠                

  ٠.ضریبة نوعیة وتنمیة موارد لترخیص محل تجارى ) فقط ثالثة جنیھات ومائة ملیم ال غیر (  ٣      ١٠٠      

  ٠ملیم تنمیة موارد  ١٠٠ملیم دمغة ایصال ، ٣٠٠(دمغة ایصال وتنمیة موارد ) اربعمائة ملیم ال غیر فقط (       ٤٠٠               

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

  

  :الخدمة فى التوقیت المحدد، او طلب مستندات او مبالغ اضافیة تحت اى مسمى یمكنك االتصال باحدى الجھات االتیة  حالة عدم الحصول على في

  ٧٧٩٤٨٧٦: المحافظات ت 

  ٠٢/ ٢٩٠٢٧٢٨: ھیئة الرقابة االداریة المركز الرئیسى بالقاھرة ت 

  :مكتب الرقابة االداریة بالمحافظة ت 


