
      محافظة  الجیزة 

رئاسة ومدینة مركز منشأة القناطر        

     المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین 

 

 طلب تعدیل ترخیص محل صناعي أو تجارى   

 / ....................................................................السید 

 تحیة طیبة وبعد ،،،

 :برجاء التفضل بالموافقة على اعتماد التعدیل المطلوب الموضح فیما بعد إثباتھ على الرخصة وبالتالي كالتالي 

 ) ........................الوكیل/ صاحب الترخیص(صفة مقدم الطلب : .......................... ولقبة اسم صاحب الترخیص 

 : ............................................رقم الرخصة المنصرفة عن المحل 

 ..................................................: ....................................................................تاریخ صرفھا 

 : ...................................................................................................الصناعة أو التجارة المرخص بھا 

 .....................محافظة .................... ركز م/قسم......................ناحیة ..................... شارع : موقع المحل 

 )في حالة إجراء تعدیل یترتب علیة الزیادة في عددھم (عدد العمال 

 التعدیل المطلوب بالتفصیل

 :تعدیل في أوضاع المحل في الداخل أو الخارج 

 :تعدیل في نوع النشاط 

 اآلثار المترتبة على نوع التعدیل 

 ) ...........................إن وجد (نویة للمحل المترتبة على التعدیل ساالیجاریة ال الزیادة في القیمة

 ) .............................إن وجد ( الزیادة في كمیة المواد البترولیة المخزونة المترتبة على التعدیل  

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

ً في     /   /     تحریرا

 لب توقیع مقدم الط 

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

 مدینة منشأة القناطر

 المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین

 إیصال

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

ً كافة متطلبات الحصول على الخدمة  وقید الطلب ) الرسوم  -المستندات(بشأن طلب تعدیل ترخیص محل صناعي أو تجارى مستوفیا
 /   /       التاریخ المحدد النجاز الخدمة    /   /     بتاریخ  ................... برقم 

                                                                                                                                                          
 توقیع الموظف المختص 

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



      محافظة  الجیزة 

رئاسة ومدینة مركز منشأة القناطر        

     المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین 

 

 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة      

ً لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم  شأن تبسیط إجراءات حصول المواطنین على الخدمات الجماھیریة في  ١٩٩٨لسنة  ٤٢٤٨وفقا
 .ومنھا خدمة تعدیل ترخیص محل صناعي أو تجارى بوحدات اإلدارة المحلیة بالمحافظات 

ً للوارد بھذا النموذج الصادر بتاریخ  ز كثمرة للتعاون بین الجھا(  ٢٨/٦/٢٠٠٧ــ تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیم الخدمة وفقا
من تحدید المستندات واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على ھذه الخدمة والتوقیتات ) المركزي للتنظیم واإلدارة والمحافظات 

وذلك على  –وأي مخالفة لذلك ترتب المسئولیة  –الزمنیة المحددة إلنجازھا أو اإلعالن عن رأیھا في الطلب المقدم للحصول علیھا 
 :النحو التالى 

 -:المستندات واألوراق المطلوبة :  أوال

  واألصل لالطالع) الخ............الرقم القومي /العائلیة/ البطاقة الشخصیة( صورة مستند إثبات الشخصیة 
          أصل البطاقة الضریبیة بالنشاط الجدید* أصل الرخصة             * توكیل رسمي في حالة الوكالة 
 في حالة (الھندسیة بالتعدیل المطلوب معتمدة من مھندس نقابي ومستوفیاه الدمغة الھندسیة نسخ من الرسومات  ٣عدد

 )الحاجة إلیھا 
  واألصل لالطالع  ) في حالة تغییر القیمة االیجاریة الناتجة عن التعدیالت ( صورة عقد اإلیجار 
 موافقة المالك على التعدیل بالنسبة للمحال المؤجرة 
 الھیئة العامة للتصنیع الجھاز المركزي للتعبئة العامة للبترول وزراة الصحة وزارة الداخلبة ( صة موافقة الجھات المخت

ً منھا  ً للمادة )وغیرھا من الجھات وذلك بالنسبة لألنشطة التي تخص كال  ٧٣٠من قرار وزیر  اإلسكان رقم  ١وذلك وفقا
 ١٩٦٧لسنة 

 :ثانیاً المبالغ المقررة للحصول على الخدمة 

 ل رسوم المعاینة بقیمة التعدیل على أساس الفرق بین الرسوم المفروضة على المحل قبل إجراء التعدیل وقیمتھا بعده یحص
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 ملیم    جنیھ

ً وعشرة قروش ال غیر( ١٨    ١٠ ضریبة نوعیة ورسم تنمیة موارد بالنسبة لمحال الجزارة والمحال                                           ) فقط ثمانیة عشر جنیھا

 الصناعیة                     

ضریبة نوعیة ورسم التفتیش المقررة على المحل تحصل ھذه الرسوم ) فقط ثالثة جنیھات وعشرة قروش الغیر(   ٣    ١٠
ً من أول ینایر من السنة التالیة للسنة التي حدث فیھا التعدیل   .بالقیمة الجدیدة اعتبارا

 التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة 

ً من تاریخ سداد رسوم المعاینة كما تلتزم تلت زم جھة اإلدارة بإدارة الرأي في التعدیل المطلوب في میعاد الیتجاوز ستون یوما
 بتعدیل الترخیص في وعد غایتھ شھر من إتمام االشتراطات المطلوبة المعلنة للمواطنین

 


