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محافظة ...............
مركز  /مدينة  /حى
قسم الرخص
طلب
استخراج بدل ( تالف  /فاقد) لرخصة محل تجارى أو صناعى أو عام

السيد /
تحية طيبة وبعد ..
رجاء التكرم بالموافقة على استخراج رخصة ( بدل تالف  /فاقد ) من الترخيص
رقم  ..........................................................................الصادر فى

/

/

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،

مقدمة لسيادتكم
تحريرا فى :

/

/
( ) ............................

محافظة .........
مركز  /مدينة  /حى
( ادارة  /قسم) الرخص
إيصال
استلمت أنا  ........................................الطلب المقدم من السيد ...............................................................
بشأن طلب إستخراج بدل( تالف  /فاقد ) لرخصة محل تجارى أو صناعى أو عام مستوفيا كافة متطلبات الحصول على الخدمـــــــــــة
/
/
( المستندات  /الرسوم ) وقيد الطلب برقم  ...............بتاريخ
/
/
التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة
توقيع الموظف المختص
( )...........................

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  2424لسنة  8994فى شأأن تيسأير الحصأول علأى الخأدمات الجما يريأة
ومنهأأأأأأا خدمأأأأأأة طلأأأأأأب اسأأأأأأتخراج بأأأأأأدل( تأأأأأأالف  /فاقأأأأأأد ) لرخصأأأأأأة محأأأأأأل تجأأأأأأارى أو صأأأأأأناعى أو عأأأأأأام
بوحدات اإلدارة المحلية بالمحافظات .
تلتأأأأأأأزم الجهأأأأأأأات اإلداريأأأأأأأة الم نيأأأأأأأة بتقديــأأأأأأأـم الخدمأأأأأأأة وفقـأأأأأأأـا للـأأأأأأأـوارد بهـأأأأأأأـ ا النمأأأأأأأو ج الصأأأأأأأادر
بتاريــخ  (4002/84 /42كثمرة للت اون بين الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة والمحافظات) من تحديد للمستندات
واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة إلنجاز ا  ،أو اإلعالن عن رأيهأا فأى
الطلب المقدم للحصول عليها  -وأى مخالفة ل لك ترتب المسئولية  -و لك على النحو التالى :
أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة :
 صورة بطاقة الرقم القومى ( واألصل لإلطالع ) . محضر شرطة فى حالة الفقد . الرخصة التالفة فى حالة التلف . صورة أخر إيصال سداد رسم التفتيش ( واألصل لإلطالع ) . صورة المستند الدال على سداد التأمينات االجتماعية ( شهادة  /خطاب  /إيصال) ( واألصل لإلطالع ) صور الشهادات الصحية لل املين بالمحالت التى تت امل مع األغ ية والمشروبات (واألصل لإلطالع )ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
 ( 81.80ثمانية عشر جنيها ضريبة نوعية وعشرة قروش
رسم تنمية موارد )بالنسبة لمحال الجزارة والمحال
الصناعية.
84280

المادتين رقمى  90 ، 49من
قانون الدمغة رقــــــــم 888
لسنة  8940وت ديالته .

(اثنى عشر جنيها ضريبة نوعية وعشرة قروش
رسم تنمية موارد ) بالنسبة للمحال ال امة .
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(ثالثة جنيهات ضريبة نوعية وعشرة قروش رسم تنمية
موارد) للمحال التجارية .

ثالثا  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :
يأأتم الحصأأول علأأى رخصأأة بأأدل( تأأالف  /فاقأأد ) للمحأأال التجاريأأة أو الصأأناعية أو ال امأأة خأأالل أسأأبوع مأأن
تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة وب د سداد الرسوم المقررة .

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أى مسممى يمكنم
االتصال بإحدى الجهات اآلتية :
المحافظة ت :
يئة الرقابة اإلدارية :المركز الرئيسى بالقا رة ت 04 / 4904244 :
مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت :

