
 

 زة محافظة الجی
  ي جنوب الجیزةــــــح

 المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین 

 القیاسیة إجراءات التشغیل
 لرخصة محل تجارى أو صناعى أو عام) فاقد / تالف ( استخراج بدل  طلب: ) ٥( نموذج 

  ١:رقم االصدار  ١/١/٢٠١٠ :تاریخ اإلصدار   ٥٤لسنة  ٤٥٣ قانون رقم: المرجع
 

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/السید

 وبعد  ٠٠٠تحیة طیبة              

 من الترخیص  ) فاقد /تالف(بدلبرجاء التكرم بالموافقة على استخراج رخصة 

 :    /     / الصادر فى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:رقم 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،
 

  ٢٠٠/   /  تحریرا فى    

 مقدمھ لسیادتكم                                                                           

          )      (                                  
 إیصــــــــــــــال

 
 ٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/ الطلب المقدم من السید  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/ألسید

لرخصة محل تجارى أو صناعي أو عام مستوفیًا كافة متطلبات ) فاقد/ تالف (  بشأن طلب استخراج بدل

 ٢٠:   /     /    بتاریخ  ٠٠٠٠٠٠٠لب برقم وقید الط) المستندات الرسوم ( الحصول  على الخدمة 

 

 
 توقیع الموظف المختص                                                                                                            

 

 

 

 
 

 



 

 بدل تالف أوفاقدعلى  الحصول إلجراءاتالقواعد الحاكمة ) ٥(نموذج رقم 
 

م   وزراء رق س ال یس مجل رار رئ ا لق نة  ٨٢٤٢وفق ب     ١٩٩٨لس ة طل ا خدم ة  ومنھ دمات الجماھری ى الخ ول عل یر الحص ان تیس ى ش ف

 لرخصة محل تجارى او صناعى او عام بوحدات االدارة المحلیة بالمحافظات ) فاقد/تالف(استخراج بدل 

اریخ      تلتزم الجھات االداریة المعنیة بتقدیم الخدمة وفقا       وذج الصادر بت ذا النم وارد بھ از     ( ٢٧/١٢/٢٠٠٧لل ین الجھ اون ب رة للتع كثم

ات    ة           ) المركزى للتنظیم واالدارة والمحافظ ات الزمنی ة والتوقیت ى الخدم ة للحصول عل الغ المطلوب د للمستندات واالوراق ،والمب ن تحدی م

  -:واى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة وذلك على النحو التالى  ٠ھاالمحددة النجازھا او االعالن عن رایھا فى الطلب المقدم للحصول علی

  -:المستندات واالوراق المطلوبة : اوال
 واالصل لالطالع(ى مصورة بطاقة الرقم القو( 

  محضر شرطة فى حالة الفقد 

  الرخصة التالفة فى حالة التلف 

  واالصل لالطالع(صورة اخر ایصال سداد رسم التفتیش ( 

 واالصل لالطالع)(خطاب ایصال /شھادة (د الدال على سداد التامینات االجتماعیة صورة المستن ( 

  واالصل لالطالع(صورة الشھادات الصحیة للعاملین بالمحالت التى تتعامل مع االغذیة والمشروبات( 

 المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانیا

 البیان مبلغ

 جنیھ قرش

١٠ 

 

١٠ 

 

١٠ 

١٨ 

 

١٢ 

 

٣ 

 )ثمانیة عشر جنیھا ضریبة نوعیة وعشرة قروش (

 رسم تنمیة موارد بالنسبة لمحال الجزارة والمحال الصناعیة                              المادتان رقما

 ٩٠.٨٩  

من القانون الدمغة رقم )                                          اثنا عشر جنیھا ضریبة نوعیة وعشرة قروش (

١١١ 

 وتعدیالتف ١٩٨٠رسم تنمیة موارد بالنسبة للمحال العامة                                                    لسنة 

 ثالثة جنیھات ضریبة نوعیة وعشرة قروش رسم تنمیة موارد للمحال التجاري(

  -:التوقیتات المحددة النجاز الخدمة : ثالثا
للمحال التجاریة او الصناعیة او العامة خالل اسبوع من تاریخ تقدیم الطلب )  فاقد/تالف (یتم الحصول على رخصة بدل 

 مستوفیا المستندات المطلوبة وبعد سداد الرسوم 

 

حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد او طلب مستندات او مبالغ اضافیة تحت اى مسمى بمكنك االتصال باحدى الجھات  في

 االتیة 

 ٣٧٧٩٤٨٧٦: ت  -:المحافظة

 ٢٢٩٠٢٧٢٨/٠٢:  المركز الرئیسى بالقاھرة ت : ھیئة الرقابة االداریة 

  ٢٢٩٠٢٧٢٨:مكتب الرقابة االداریة بالمحافظة ت

 
 


