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محافظة ...............
مركز  /مدينة  /حى
قسم الرخص
طلب
الترخيص بفتح محل تجارى أو صناعى
اسم مقدم الطلب ولقبه  ...............................................جنسيته...........................................
صناعته .................................................................................................................
محل إقامته ..............................................................................................................
نوع المحل  ( :الحرفة المراد الترخيص لها " صناعية  /تجارية " .................................................
عنوان المحل المراد الترخيص له .....................................................................................
اسم ولقب مالك العقار ..................................................................................................
القيمة االيجارية السنوية للمحل

مليم

جنيه

......

......

( فقط  ..................................................الغير )

نوع اآلالت المستعملة  ................................................قوتها ..........................................
كيفية تشغيلها ...........................................................................................................
كمية المواد البترولية التى يحتمل تخزينها بالمحل ....................................................................
عدد األشخاص المزمع تشغيلهم بالمحل ...............................................................................
ومستعد لتقديم موافقات الجهات المعنية ذات الصلة بالنشاط والمقررة بقوواني أو قورارات جمهوريوة أو
وزارية وفقا لما تطلبه جهة الترخيص بعد الموافقة على موقع المحل .

توقيع مقدم الطلب
تحريرا فى :

/

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

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  2424لسنة  8994فىى شى ن تيسىير الحصىول علىى الخىدمات الجماويريىة ومنهىا خدمىة
طلب الترخيص بفتح محل تجارى أو صناعى بوحدات اإلدارة المحلية بالمحافظات .
تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقـىـا للـىـوارد بهـىـاا النمىواص الصىادر بتىاري  ( 4002 /6/62كثمىرة للتعىاون
بىىين الجهىىاز المركىىزى للتنظىىيم واإلدارة والمحافظىىات) مىىن تحديىىد للمسىىتندات واألوراب والمبىىالب المطلوبىىة للحصىىول علىىى الخدمىىة
والتوقيتىىات الزمنيىىة المحىىددة إلنجازوىىا أو اإلع ى ن عىىن رأيهىىا فىىى الطلىىب المقىىدم للحصىىول عليهىىا  -وأى مخالفىىة لىىالك ترتىىب
المسئولية  -والك على النحو التالى :

أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة :
 صورة عقد اإليجار  /التمليك ( مع االط ع على األصل ) . شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة االيجارية للمحل . صورة بطاقة إثبات الشخصية ( مع االط ع على األصل ) . خريطة مساحية للمحل . عدد  3نس من الرسومات الهندسية للمحل ( فى حاالت المحال الصناعية التى تستخدم آالت بموتىور وإاا ماكىان المحىليتكون من اكثر من وحدة أو تزيد مساحته عن  800متر مربع ( فقط مائة متر مربع) .
وفى جميع األحوال يلتزم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت سداد الت مينات االجتماعيـــــــــــة له وللعىاملين بالمحىل ( شىهادة –
خطاب – إيصال  ) ...وكالك صور الشهادات الصحية الخاصة بهىم ( بالنسىبة للمحى ت التىى تتعامىل مىع األغايىة والمشىروبات )
وصورة البطاقة الضريبية لمقدم الطلب بعد االطى ع علىى األصىول والىك عنىد إتمىام االشىتراطات المطلوبىة فىى المحىال التجاريىة
والصناعية وقبل إصدار الترخيص .

ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
تووربط رسوووم المعاينووة والتفتوويل علووى اعلووى رسووم ينووتا عو مقارنووه عوودد العمووال والقيمووة االيجاريووة للمحوول
والقوى المح ركة وكمية المواد البترولية المخزونة فيه ببعضها طبقا للوارد بالجدول التالى -:
عدد العمال

القوى المحركة بالحصا

كمية المواد البترولية بالط

القيمة االيجارية السنوية
للمحل بالجنيه
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 تحصل رسوم التفتيش عن سنة كاملة ابتداء من أول يناير ااا تم صرف الرخصة خ ل الستة شهور األولىمن السنة وعن نصف سنة فقط ااا صرفت الرخصة خ ل الستة شهور التالية .
 فى حالة إجراء تعديل فى المحىال المىرخص بهىا يقتضىى زيىادة أو نقىص فىى رسىوم التفتىيش المقىررة علىىالمحىل تحصىل وىال الرسىوم بالقيمىة الجديىدة اعتبىارا مىىن أول ينىاير مىن السىنة التاليىة للسىنة التىى حىد فيهىىا
التعديل .
الدمغات  :مليم جنيه
( 84 800فقط ثمانية عشر جنيها ومائة مليم الغير ) دمغة نوعية وتنمية مىوارد بالنسىبة لمحىال
الجزارة والمحال الصناعية .
 ( 3 800فقط ث ثة جنيهات ومائة مليم الغير ) دمغة نوعية وتنمية موارد للمحال التجارية .
ملحوظة  :فى حالة تعدد نس او صور الترخيص التى تحتفظ بها الوحدة المحلية لدواعى العمل بها فى يتحمىل
المتعامل معها سوى الضريبة المستحقة على نسخة او صورة واحدة من تلك النس أو الصور .
رسم يحصل لحساب صندوق دعم وتمويل األبنية التعليمية :
مليم جنيه
  ( 00خمسون جنيها فقط الغير ) عن كل ترخيص لمنش ة صىناعية يقىل رأسىمالها عىن مائىةألىىف جنيىىه ( قىىرار وزيىىر التعلىىيم رقىىم  40بتىىاري  8998/2/48المنفىىا للمىىادة  3مىىن
القىىىىىىىانون رقىىىىىىىم  442لسىىىىىىىنة  8949بشىىىىىىىان إنشىىىىىىىاء صىىىىىىىندوب دعىىىىىىىم وتمويىىىىىىىل
المشروعات التعليمية) .

محافظة .........
مركز  /مدينة  /حى
قسم الرخص
إيصال
استلمت أنا  ........................................الطلب المقدم من السيد ............................................
بشى ن طلىىب التىىرخيص بفىىتح محىىل تجىىارى أو صىىناعى مس ىتوفيا كافىىة متطلبىىات الحصىىول علىىى الخدمــــــــــىىـة
/
/
( المستندات  /الرسوم ) وقيد الطلب برقم  ...............بتاري
/
/
التاري المحدد إلنجاز الخدمة
توقيع الموظف المختص
( )...........................

ثالثا  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :
 تلتزم جهة اإلدارة بإبداء الرأى فىى الطلىب ومرفقاتىه فىى ميعىاد ال يجىاوز شىهرا مىن تىاري تقديمىه أووصوله وفى حالة قبوله يعلن الطالب بالك كتابة مع تكليفه بدفع رسوم المعاينة .
 تلتزم جهة اإلدارة بإبداء رأيها فى موقع المحل فى ميعاد ال يجاوز ستين يوما مىن تىاري سىداد رسىومالمعاينىىة ويعتبىىر فىىى حكىىم الموافقىىة علىىى الموقىىع فىىوات الميعىىاد المىىاكور دون تصىىدير خطىىاب إخطىىار
للطالب بالرأى وفى حالة الموافقة على الموقع يعلن الطالب باالشتراطات الواجب توافروا فى المحل
ومدة إتمامها .
 تلتزم جهة اإلدارة بالتحقب من تنفيا االشتراطات الواجب توافروا فى المحل وإصدار الترخيص خ لث ثين يوما من تاري إب غها بإتمام تنفيا االشتراطات وتقديم المستندات المطلوبة .

 اذا انقضى عام م تاريخ انتهاء المدة المحددة التمام تنفيذ االشتراطات دو ا يبلوغ الطالوب الجهوة
المختصة بإتمامها اعتبر متنازال ع طلبه .

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحودد أو طلوب مسوتندات أو مبوالغ إضوافية تحوت أى مسومى
يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية :
المحافظة ت :
ويئة الرقابة اإلدارية :المركز الرئيسى بالقاورة ت 04 / 4904244 :
مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت :

