ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺠﯿﺰة
ﺣﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺠﯿﺰة
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ
إﺟﺮاءات اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ

ﻧﻤﻮذج )  :( ٦ﻃﻠﺐ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﺤﻞ) ﺻﻨﺎﻋﻰ أو ﺗﺠﺎرى (
ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺻﺪار٢٠١٠/١/١ :

اﻟﺴﯿﺪ

اﻟﻤﺮﺟﻊ :ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ٥٤٣:ﻟﺴﻨﺔ ٥٤

رﻗﻢ اﻹﺻﺪار١:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

ﺗﺤﯿﺔ ﻃﯿﺒﺔ وﺑﻌﺪ ،،
ﺑﺮﺟﺎء اﻟﺘﻔﻀﻞ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﻤﻮﺿﺢ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ واﺛﺒﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ وﺑﯿﺎﻧﺎﺗﻰ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻰ
اﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ وﻟﻘﺒﮫ  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/ﺻﻔﺔ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ )ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ/اﻟﻮﻛﯿﻞ(
رﻗﻢ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﻤﻨﺼﺮﻓﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻞ :
اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻨﺼﺮف ﻣﻨﮭﺎ :
ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺮﻓﮭﺎ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ او اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﮭﺎ :

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺤﻞ:ﺷﺎرع  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ :ﻧﺎﺣﯿﺔ  -٠٠٠٠٠٠٠:ﻗﺴﻢ/ﻣﺮﻛﺰ ٠٠٠٠٠٠٠٠ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ :
ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل )ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻞ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻰ ﻋﺪدھﻢ (

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻓﻰ أوﺿﺎع اﻟﻤﺤﻞ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ او اﻟﺨﺎرج
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻮع اﻟﻨﺸﺎط :

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

اﻻﺿﺎﻓﺔ أو اﻟﺤﺬف ﻟﻠﻨﺸﺎط

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

اﻻﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ :
اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﯾﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺤﻞ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ )إن وﺟﺪ(:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

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

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠

اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﯾﺸﻤﻞ زﯾﺎدة ﻓﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺤﺮﻛﺔ او ﻧﻘﺼﮭﺎ :

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠

وﺗﻔﻀﻠﻮا ﺑﻘﺒﻮل ﻓﺎﺋﻖ اﻻﺣﺘﺮام
ﺗﺤﺮﯾﺮا ﻓﻰ

/

/

٢٠
ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
)(٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

ﻧﻤﻮذج رﻗﻢ ) (٦اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻹﺟﺮاءات اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ
وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮار رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ  ٤٢٤٨ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٩٨ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﺴﮭﯿﻞ إﺟﺮاءات اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ وﻣﻨﮭﺎ ﺧﺪﻣﺔ ﻃﻠﺐ
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﺤﻞ ﺻﻨﺎﻋﻰ او ﺗﺠﺎرى ﺑﻮﺣﺪات اﻻدارة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ٠
ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺠﮭﺎت اﻻدارﯾﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻮارد ﺑﮭﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﯾﺦ ) ٢٠٠٧/٦/٢٨ﻛﺜﻤﺮة ﺗﻌﺎون ﺑﯿﻦ
اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻢ واﻻدارة واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت( ﻣﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺪات واﻻوراق واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ
واﻟﺘﻮﻗﯿﺘﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻻﻧﺠﺎزھﺎ  ،او اﻻﻋﻼن ﻋﻦ راﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ – واى ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺮﺗﺐ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ –

وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻰ :

اوﻻ :اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻻراق اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ :
-

ﺻﻮر ة ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ) ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ  /ﻋﺎﺋﻠﯿﺔ  /رﻗﻢ ﻗﻮﻣﻰ  ٠٠٠٠اﻟﺦ( واﻻﺻﻞ ﻟﻼﻃﻼع

-

ﺗﻮﻛﯿﻞ رﺳﻤﻰ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ٠

-

اﺻــــــﻞ اﻟﺘﺮﺧﯿـــــﺺ ٠

-

ﺻﻮرة اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﺪﯾﺪ٠

 ﻋﺪد  ٦ﻧﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﮭﻨﺪﯾﺲ ﻧﻘﺎﺑﻰ وﻣﺴﺘﻮﻓﺎه اﻟﺪﻣﻐﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ) ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﯿﮭﺎ (
-

ﺻﻮرة ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر ) ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﯾﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﮫ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت( واﻷﺻﻞ ﻟﻼﻃﻼع

-

ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎل اﻟﻤﺆﺟﺮة ٠

-

ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ )اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﯿﻊ ،اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺣﺼﺎء  ،اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول ،
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺎت وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺨﺺ ﻛﻼ ﻣﻨﮭﺎ ( وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ) (١ﻣﻦ ﻗﺮار وزﯾﺮ
اﻻﺳﻜﺎن رﻗﻢ  ٧٣٠ﻟﺴﻨﺔ ١٩٦٧

-

اﯾﺼﺎل ﺳﺪاد رﺳﻮم اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ٠

ﺛﺎﻧﯿﺎ  :اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ :
 -ﺗﺤﺼﻞ رﺳﻮم اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ ﺑﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻞ ﻗﺒﻞ اﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ وﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﺑﻌﺪه

