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 إیصــــــــــــــال
 

 ٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/ الطلب المقدم من السید  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/السید

ً كافة متطلبات الحصول  على الخدمة ) فاقد/ تالف (  طلب استخراج بدل بشأن المستندات ( لرخصة محل تجارى أو صناعي أو عام مستوفیا

 ٢٠:   /     /    بتاریخ  ٠٠٠٠٠٠٠وقید الطلب برقم ) الرسوم 

 توقیع الموظف المختص                                                                                                            

www.giza.gov/areas/bolak/dafaulf.aspx 

 

 مدیر إدارة رخص المحالت/ السید

 ،،تحیة طیبة  وبعد 
 برجاء التفضل بالموافقة على اعتماد التعدیل المطلوب الموضح فیما بعد واثباتھ على الرخصة وبیاناتى كالتالى 

 )الوكیل/صاحب الترخیص(صفة مقدم الطلب  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/اسم صاحب الترخیص ولقبھ 

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:فة عن المحل رقم الرخصة المنصر

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:الجھة المنصرف منھا 

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠رفھا تاریخ ص

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:ة او التجارة المرخص بھا عالصنا

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:حافظة م ٠٠٠٠٠٠٠٠مركز/قسم -٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:ناحیة  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: شارع :موقع المحل

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠)فى عددھم  دةفى حالة اجراء تعدیل یترتب علیھ الزیا(عدد العمال 

 التعدیل المطلوب بالتفصیل
 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وضاع المحل من الداخل او الخارجأتعدیل فى 

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:تعدیل نوع النشاط 

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ :االضافة أو الحذف للنشاط 

 :االثار المترتبة على نوع التعدیل 
 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠):ن وجدإ(مترتبة على التعدیل الزیادة فى القیمة االیجاریة السنویة للمحل ال

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠)ن وجدإ(یة المواد البترولیة المخزونة المترتبة على التعدیل الزیادة فى كم
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:او نقصھا  ةالمحركالتعدیل یشمل زیادة فى القوة 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 مقدم الطلب توقیع                                                                                          ٢٠/      /    تحریرا فى     

                    )٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠( 



 الخدمة على  الحصول إلجراءاتالقواعد الحاكمة ) ٦(نموذج رقم 
 

 

 

 

ومنھا خدمة طلب  مواطنینلل تإجراءات الخدما لشأن تسھی في ١٩٩٨لسنة  ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم    

 ٠تعدیل ترخیص محل صناعى او تجارى بوحدات االدارة المحلیة بالمحافظات 

كثمرة تعاون بین ( ٢٨/٦/٢٠٠٧ریخ تلتزم الجھات االداریة المعنیة بتقدیم  الخدمة وفقا للوارد بھذا النموذج الصادر بتا   

من تحدید للمستندات واالوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة  )الجھاز المركزى للتنظیم واالدارة والمحافظات

 –واى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة  –والتوقیتات المحددة النجازھا ، او االعالن عن رایھا فى الطلب المقدم للحصول علیھا 

  : ك على النحو التالى وذل

 : المستندات واالراق المطلوبة : اوال
 واالصل لالطالع ) الخ ٠٠٠٠رقم قومى  /عائلیة / بطاقة شخصیة  (صور ة من المستندات الشخصیة  -

 ٠توكیل رسمى فى حالة الوكالة  -

 ٠ص ـــــل الترخیــــــاص -

  ٠بالنشاط الجدید یةبالضریصورة البطاقة  -

 ومات الھندسیة بالتعدیل المطلوب معتمدة من مھندیس نقابى ومستوفاه الدمغة الھندسیة نسخ من الرس ٦عدد  -

 ) فى حالة الحاجة الیھا  (      

 لالطالع  واألصل )جھ عن التعدیالتتحالة تغیر القیمة االیجاریة النا في ( اإلیجارصورة عقد  -

 ٠موافقة المالك على التعدیل بالنسبة للمحال المؤجرة  -

الھیئة العامة للتصنیع ،الجھاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء ، الھیئة العامة للبترول (افقة الجھات المختصة مو -

من قرار ) ١(وذلك وفقا للمادة ) ، وزارة الداخلیة وغیرھا من الجھات وذلك بالنسبة لالنشطة التى تخص كال منھا 

  ١٩٦٧لسنة  ٧٣٠وزیر االسكان رقم 

 ٠ وم التفتیشرسایصال سداد  -

 :  المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانیا 
   تحصل رسوم المعاینة بقیمة التعدیل على اساس الفرق بین الرسوم المفروضة على المحل قبل اجراء التعدیل وقیمتھا بعده  -

 
 


