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 القیاسیة إجراءات التشغیل
 طلب بفتح محل تجارى أو صناعى  :) ١( نموذج

  :تاریخ اإلصدار : رقم اإلصدار ٥٤لسنة  ٥٤٣ :  قانون رقم: المرجع
 

 إیصـــــــــــــــــــال
 

 ...................................................... الطلب المقدم من السید ...............................................................استلمت انا 

 ٠٠٠٠٠وقید الطلب برقم ) الرسوم / المستندات ( مستوفیاً كافة متطلبات الحصول على الخدمة فتح محل تجارى أو صناعى بشأن  

 :   /     /  بتاریخ  

 
توقیع الموظف المختص                                                                                       

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

  ....................................................................................................... / اسم مقدم الطلب ولقبھ

 ............................... :جنسیتھ

 ................................................................... :  قامتھإمحل             ....................................                                           :  صناعتھ

 .................................:...... ................ ":تجاریة / صناعیة"الحرفة المراد الترخیص لھا: ( نوع المحل  

 ................................................................................................................................... /عنوان المحل المراد الترخیص لھ 

 ...................................................................................................................................... /اسم ولقب مالك العقار 

 جنیھ ملیم                                                   

 )الغیر..............................................................طفق(.............         ............            القیمة اإلیجاریة السنویة للمحل

 ...........................................................................:  قوتھا .....................................................  : نوع اآلالت المستعملة

 ................................................................................................................................................................... :كیفیة تشغیلھا

 .....................................................................................،. :بالمحل تخزینھا یحتمل التياد البترولیة كمیة المو

 ........................................................................................................../  عدد األشخاص المزمع تشغیلھم بالمحل

ومستعد لتقدیم موافقات الجھات المعنیة ذات الصلة بالنشاط والمقررة بقوانین أو قرارات جمھوریة أو 

 .وزاریة وفقاً لما تطلبھ جھة الترخیص بعد الموافقة على موقع المحل 

 

 ٢٠٠/     /       :  تحریراً فى

                                                                              

 توقیع مقدم الطلب 
                          ......................................   



 الخدمةعلى  الحصول إلجراءاتالقواعد الحاكمة ) ١( نموذج رقم 
 

 

 

       ً فى شأن تیسیر الحصول على الخدمات الجماھیریة ومنھا خدمة طلب  ١٩٩٨لسنھ  ٤٢٤٨مجلس الوزراء رقم  سلقرار رئیوفقا
 الترخیص بفتح محل تجارى أو صناعى بوحدات اإلدارة المحلیة بالمحافظات 

 ً  :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال
 ایصال االیجار + ) ع على األصل مع االطال( التملیك / صورة عقد اإلیجار  -
 رخصة مبانى او كشف عوائد -
 ) مع االطالع على األصل ( صورة بطاقة إثبات الشخصیة  -

فى حاالت المحال الصناعیة التى تستخدم آالت بموتور وإذا ما كان المحل یتكون من ( نسخ من الرسومات الھندسیة للمحل  ٦عدد  -
 ) فقط مائھ متر مربع ( متر مربع  ١٠٠أكثر من وحدة أو تزید مساحتھ عن 

خطاب ایصال _ شھادة ( وفى جمیع األحوال یلتزم مقدم الطلب بتقدیم ما یثبت سداد التأمینات االجتماعیة لھ وللعاملین بالمحل 
بطاقة وصورة ال) بالنسبة للمحالت التى تتعامل مع األغذیة والمشروبات ( وكذلك صور الشھادات الصحیة الخاصة بھم .......) 

الضریبیة لمقدم الطلب بعد اإلطالع على األصول وذلك عند إتمام االشتراطات المطلوبة فى المحال التجاریة والصناعیة وقبل إصدار 
 التراخیص 

 ً  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  -:ثانیا
كمیة المواد البترولیة  القوة المحركة بالحصان عدد العمال

 بالطن 
ریة السنویة القیمة اإلیجا
 للمحل بالجنیة

 رسم التفتیش  رسم المعاینھ 
 جنیھ ملیم  جنیھ ملیم
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التفتیش عن سنھ كاملھ ابتداء من اول ینایر اذا تم صرف الرخصھ خالل الستھ شھور االولى تحصیل رسوم  -
 من السنھ وعن نصف سنھ فقط اذا صرفت الرخصھ خالل الستھ شھور التالیھ 

فى حالة اجراء تعدیل فى المحال المرخص بھا یقتضى زیادة او نقص فى رسوم التفتیش المقرره على المحل تحصل ھذه  -
 ٠الرسوم بالقیمھ الجدیده اعتبارا من اول ینایر من السنھ التالیھ للسنھ التى حدث فیھا التعدیل 

 ملیم   جنیھ : الدمغات  -
 دمغة نوعیھ وتنمیھ موارد بالنسبھ) ملیم ال غیر فقط ثمانیة عشر جنیھا ومائة (    ١٨. ١٠٠

 ٠لمحال الجزارة والمحال الصناعیھ                
 ) ٠التجاریھ  مغة نوعیھ وتنمیھ موارد للمحال د) فقط ثالثة جنیھات ومائھ ملیم الغیر(    ٣.  ١٠٠

 :التوقیتات المحددة النجاز الخدمة  –ثالثا 
 داء الراى فى الطلب ومرفقاتھ فى میعاد ال یجاوز شھرا من تاریخ قدیمھ او وصولھ ، وفى حالة قبولھ تلتزم جھة االدارة باب -     
 الطالب بذلك كتابة مع تكلیفھ بدفع رسوم المعاینة یعلن  

یعتبر فى حكم الموافقة تلتزم جھة االدارة بابداء رایھا فى موقع المحل فى میعاد ال یجاوز ستین یوما من تاریخ سداد رسوم المعاینة و      -
على الموقع فوات المیعاد المذكور دون تصدیر خطاب اخطار للطالب بالراى ، وفى حالة الموافقة على الموقع یعلن الطالب باالشترطات 

 .اتمامھاالواجب توافرھا فى المحل ومدة 
ل واصدار الترخیص خالل ثالثین یوما من تاریخ ابالغھا تلتزم جھة االدارة بالتحقق من تنفیذ االشتراطات الواجب توافرھا فى المح -     

 .باتمام تنفیذ االشتراطات وتقدیم المستندات المطلوبة 
 .ن طلبھ اذا انقضى عام من تاریخ انتھاء المدة المحددة التمام تنفیذ االشتراطات دون ان یبلغ الطالب الجھة المختصة باتمامھا اعتبر متنازال ع       

 
 
 
 
 
 

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

 :الجھات االتیة 
 ٧٧٩٤٨٧٦: المحافظات ت 

 :مكتب الرقابة االداریة بالمحافظة ت ٠٢/ ٢٩٠٢٧٢٨: ھیئة الرقابة االداریة المركز الرئیسى بالقاھرة ت 


