
      محافظة  الجیزة 

رئاسة ومدینة مركز منشأة القناطر        

     المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین 

 

 "تجاري  أوتجدید رخصة تشغیل محل صناعي " طلب
 

 .رئیس مدینة منشأة القناطر/ السید
 ،،تحیة طیبة وبعد

 
 /  /    أرجو التكرم بالموافقة علي تجدید الترخیص المرفق للمحل الذي ینتھي بتاریخ      

  كاألتيبیاناتي 
 ) الوكیل / صاحب الترخیص(صفھ مقدم الطلب ............................. اسم صاحب الترخیص ولقبة 

 

 ) ..............صناعي / تجاري (نوع المحل /      /              بتاریخالصادر ....... الترخیص رقم 
 

 /..............................................قسم............................................. الكائن بشارع 
 

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

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام
          /     /                                                            تحریرا في     

دم  ع مق توقی
 الطلب 

                                                                                              
(.....................) 

 
 
 

 مركز ومدینة منشأة القناطر      
 المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إیصال
 

 .................................................../....الطلب المقدم من السید /........................................... أنااستلمت 
 

) الرسوم/ المستندات (تجاري مستوفیا كافة متطلبات الحصول علي الخدمة  أوبشأن طلب تجدید رخصة تشغیل محل صناعي 
 بتاریخ       ...... وقید الطلب برقم 

 /     / 
 

 /    / التاریخ المحدد النجاز الخدمة      
 

 توقیع الموظف المختص
(..........................) 

 

 

 

 



      محافظة  الجیزة 

رئاسة ومدینة مركز منشأة القناطر        

     المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین 

 

 الحصول علي الخدمة إلجراءاتاكمة القواعد الح

ة  إجراءاتفي شأن تبسیط   ١٩٨٨لسنھ  ٤٢٤٨وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم  حصول المواطنین  علي الخدمات الجماھیری
 .المحلیة بالمحافظات اإلدارةعام بوحدات  أوصناعي  أوومنھا خدمة طلب تجدید رخصة محل تجاري 

اریخ المعنیة بتقدیم الخدمة وفقا للوارد بھذا الن اإلداریة تلتزم الجھات  ین  – ٢٨/٦/٢٠٠٧موذج الصادر بت اون ب رة للتع كثم
ا،  واألوراقمن تحدید المستندات  –والمحافظات  واإلدارةالجھاز المركزي للتنظیم  ددة النجازھ ة المح ات الزمنی  أو، والتوقیت

 :لتالي مخالفة لذلك ترتب المسئولیة لذلك علي النحو ا وأي، رأیھا في الطلب المقدم للحصول علیھا  إلعالنا

 :المطلوبة  واألوراق تدانالمستأوال 

 )لالطالع واألصل( صورة مستند إثبات الشخصیة 

 أصل الرخصة المطلوب تجدیدھا 

 )لالطالع واألصل(التملیك / اإلیجارصورة عقد 

 توكیل رسمي في حالھ الوكالة 

 والمشروبات  األغذیةالشھادة الصحیة للعاملین بالنسبة للمحالت التي تتعامل في 

  تسجیل بوحدة  خدمات المنشآت  الصغیرة*     إیصال سداد الرسوم

 :ثانیا المبالغ المقررة للحصول علي الخدمة
القیمة االیجاریة السنویة للمحل  رسم المعاینة

 بالجنیھ
كمیة المواد البترولیة 

 بالطن
 عدد العمال باألحصنةالقوة المحركة 
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 ٢٤الیتجاوز 
 ١٢٠-٢٤اكثر من 
 ٣٦٠-١٢٠اكثرمن 
 ٦٠٠-٣٦٠اكثرمن

 ١٢٠٠-٦٠٠من  أكثر
 ٢٤٠٠-١٢٠٠اكثر من 

 ٢٤٠٠اكثر من 
 

 ٥.٠اقل من 
 ١الیتجاوز 

 ١٠-١من أكثر
 ٥٠-١٠اكثر من 
 ١٠٠-٥٠اكثر من 
 ٥٠٠-١٠٠اكثر من

 ٥٠٠اكثر من

 الیوجد
 ١الیتجاوز 

 ١٥-١اكثر من 
 ٥٠-١٥اكثر من
 ١٠٠-٥٠اكثر من 
 ٥٠٠-١٠٠اكثر من 

 ٥٠٠اكثر من 
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١٠-٤ 
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٥٠٠-١٠١ 
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 ١٠٠٠ اكثر من

 :الدمغات 
 ملیم     جنیھ

ر ( ١٨      ١٠٠ ة الغی ا ومائ ر جنیھ ة عش ط ثمانی زارة ) فق رخیص محل ج وارد بالنسبة لت ة م ة وتنمی ریبة نوعی ض
 ومحل صناعي 

 .ضریبة نوعیة وتنمیة موارد لترخیص محل تجاري ) جنیھات ومائة ملیم الغیر فقط ثالثة ( ٣      ١٠٠

 .دمغة إیصال ) أربعمائة ملیم (  -     ٤٠٠

ادل نسبة  أرباحیستحق مبلغ تحت حساب الضریبة علي  -:ملحوظة  اري والصناعي یع م % ١٠النشاط التج ن الرس م
 ٩١من القانون رقم  ٦٦تطبیقا للمادة ( النشاط للحرفین  اولةلمزلتجدید الترخیص وذلك لمن یمنح لھم ترخیص  المقرر
 .٢٠٠٥لسنة  ٥٣٦من قرار وزیر المالیة رقم  األوليالمادة ،  ٢٠٠٥لسنة 

تندات      :ثالثا التوقیتات المحددة النجاز الخدمة تیفاء المس یتم تجدید الرخصة خالل أسبوعین من تاریخ تقدیم الطلب واس
 ٨٦.      المطلوبة

 


