
      محافظة  الجیزة 

رئاسة ومدینة مركز منشأة القناطر        

     المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین 

 

 صناعيطلب ترخیص بفتح محل تجارى أو 

 ..............صناعتھ ................      جنسیتھ.......................................... أسم مقدم الطلب ولقبة 

 )تجاریة / لھا صناعیة  الترخیصالحرفة المراد :                 ( نوع المحل .....................  إقامتھمحل 

 : .................................................................................عنوان المحل المراد الترخیص لھ 

 : ..............................................................................................اسم ولقب مالك العقار 

 ملیم        جنیة                                       

 )فقط                  الغیر ( القیمة االیجاریة السنویة للمحل                                                      

 .........................................قوتھا .................................................المستعملة  اآلالتنوع 

 ..............................................................................................................كیفیة تشغلیھا  

 .......................................................................یحتمل تخزینھا بالمحل  التيكمیة المواد البترولیة 

 ....................................................................................المزمع تشغیلھم بالمحل  األشخاصدد ع

ا  الصلةومستعد لتقدیم موافقات الجھات المعینة ذات  ا لم ة وفق ة أو وزاری رارات جمھوری وانین أو ق ررة بق اط والمق بالنش
 .ة على موقع المحل جھة الترخیص بعد الموافق تطلبھ

 ً  :     /    / فيتحریرا

 توقیع مقدم الطلب     

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

 مدینة منشأة القناطر 

 لخدمة المواطنین  التكنولوجيالمركز 

 إیصال 

 ........................................../ الطلب المقدم من السید / ........................................... استلمت أنا 

ً كافة متطلبات الحصول على الخدمة  صناعيبشأن طلب ترخیص محل   )الرسوم –المستندات ( أو تجارى مستوفیا

 /    /   التاریخ المحدد النجاز الخدمة     /     /          بتاریخ      ................. وقید الطلب برقم 

 الموظف المختصتوقیع 

 

  
)(.......................... 
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 الحصول على الخدمة إلجراءاتالقواعد الحاكمة 

ة  في ١٩٩٨لسنة  ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزارة رقم  ا خدم ة ومنھ شأن تبسیط إجراءات حصول المواطنین على الخدمات الجماھیری
ذا  اإلداریةالمحلیة بالمحافظات تلتزم الجھات  اإلدارةبوحدات  صناعي أومحل تجارى   بفتح  الموافقةطلب  المعنیة بتقدیم الخدمة وفقا للوارد بھ

اریخ  از (  ٢٨/٦/٢٠٠٧النموذج الصادر بت ین الجھ اون ب ره للتع یم  المركزيكثم ات  واإلدارةللتنظ وارد والمحافظ ا لل د المستندات ) وفق وتحدی
الطلب المقدم للحصول  فيعن رأیھا  اإلعالنوالتوقیتات الزمنیة المحددة النجازھا أو  الخدمةــذه والمبالغ المطلوبة للحصول علـى ھــ واألوراق

 .  التاليوذلك على النحو  –مخالفة لذلك ترتب المسئولیة  وأي –علیھا 

 : المطلوبة  واألوراقاوال المستندات 

 شھادة من الضرائب العقاریة بالقیمة االیجاریة للمحل )       *  األصلمع االطالع على (التملیك /  اإلیجارصورة عقد **          

  )للمناطق  خارج الكتلة  السكنیة (  للمحل  خریطة مساحیة )      *  األصلمع االطالع على (صورة بطاقة إثبات الشخصیة **          

املین  یلتزم مقدم األحوالنسخ من الرسومات الھندسیة للمحل وفى جمیع  ٣عدد        ھ وللع ة ل الطلب بتقدیم ما یثبت سداد التأمینات االجتماعی
 بالمحل 

 والمشروبات   األغذیةتتعامل مع  التيبالنسبة لمحالت ( وكذلك صورة الشھادات الصحیة الخاصة بھم ...........) إیصال –خطاب (         

ى            الع عل د االط ب بع ة  األصولالبطاقة الضریبیة لمقدم الطل ام االشتراطات المطلوب د إتم ك عن يوذل ال  ف اريالمح ل    التج  إصداروقب
 الترخیص 

 : ثانیا المبالغ المقررة للحصول على الخدمات 

ة المخزون أعلىتربط رسوم المعاینة والتفتیش على  واد البترولی ة الم ھ رسم ینتج عن مقارنة عدد العمال والقیمة االیجاریة للمحل والقوى المحركة وكمی ا  ة فی ببعھ
 .  التاليطبقا للوارد بالجدول 

ة  عدد العمال وى المحرك الق
 بالحصان

كمیة المواد البترولیة 
 بالطن

ة  ة االیجاری القیم
 السنویة للمحل بالجنیة

 رسم التفتیش رسم المعاینة

 جنیة ملیم جنیة ملیم

 ١:٣من
 ١٠:٤من

 ٣٠:١١من 
 ١٠٠:٣١من

 ٥٠٠:١٠١من 
 ١٠٠٠:٥٠١من

 ١٠٠٠أكثر من 
 

 ال یوجد
 ١ال یتجاوز 
 ١٥:١أكثر من 
 ٥٠:١٥أكثر من 
 ١٠٠:٥٠أكثر من
 ٥٠٠:١٠٠٠أكثرمن

 ٥٠٠أكثر من 

 ٠.٥أقل من 
  ١ال یتجاوز 
  ١٠:١أكثر من 
 ٥٠:١٠أكثر من 
 ١٠٠:٥٠أكثر من 
 ٥٠٠:١٠٠أكثر من 
  ٥٠٠أكثر من 

 جنیة ٢٤ال یتجاوز 
 ١٢٠:٢٤أكثر من 
 ٣٦٠:١٢٠أكثر من 
 ٦٠٠:٣٦٠أكثر من 
 ١٢٠٠:٦٠٠أكثر من 
 ٢٤٠٠:١٢٠٠أكثر من 
 ٢٤٠٠أكثر من 
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ن نصف السنة صرفت  األولى أشھرینایر إذا تم صرف الرخصة خالل ستة  أولتحصل رسوم التفتیش عن سنة كاملة ابتداء من  ن السنة وع م
رسوم التفتیش المقررة على المحل تحصل  فيالمجال المرخص بھا یقتضى زیادة أو نقص  فيحالة إجراء تعدیل  فيشھور التالیة  ٦ ألالرخصة 

 . حدث فیھا التعدیل  التيھذه الرسوم الجدیدة اعتبارا من أول ینایر من السنة التالیة 

 ملیم             جنیة :             الدمغات 

 دمغھ نوعیة وتنمیة موارد بالنسبة لمجال الجزارة والمجال الصناعیة ) مانیة عشر جنیھا ومائة ملیم ال غیر فقط ث(      ١٨

 .دمغة نوعیة وتنمیة موارد للمحال التجاریة ) فقط ثالث جنیھات ومائة الغیر (       ٣         ١٠٠

 . یة موارد دمغة إیصال وتنم) فقط أربعمائة ملیم الغیر (        -         ٤٠٠

  -:التعلیمیة  األبنیةرسم یحصل لحساب صندوق دعم وتمویل 

قرار وزیر التعلیم ( عن كل ترخیص لمنشأة صناعیة یقل رأس مالھا عن مائة ألف جنیة ) فقط خمسون جنیھاً الغیر (                          ٥٠
 ) بشأن إنشاء صندوق دعم وتمویل المشروعات التعلیمیة  ١٩٨٩لسنة  ٢٢٧من القانون رقم  ٣المنفذ للمادة  ٢١/٤/١٩٩٢بتاریخ  ٥٨رقم 

العمل بھا فال یتحمل المتعامل معھا الضریبة المستحقة  لدواعيتحفظ بھا الوحدة المحلیة  التيفى حالة تعدد نسخ أو صورة الترخیص  -:ملحوظة 
 . على نسخة أو صورة واحدة من تلك النسخ والصور 


