نموذج التنظيم واالدارة

محافظة .......................

72

الوحدة المحلية  :مركز  /مدينة  /حى
( إدارة  /قسم ) الرخص

طلب
تجديد رخصة تشغيل محل صناعى أو تجارى
السيد  /رئيس الوحدة المحلية
تحية طيبة وبعد ..
أرجو التكرم بالموافقة على تجديد الترخيص المرفق للمحل الذى ينتهـــــــى بتاريخ

/

/

وبياناتى كاآلتى :
اسم صاحب الترخيص ولقبه ....................................صفة مقدم الطلب ( صاحب الترخيص  /الوكيل )
الترخيص رقم  ...............................الصادر بتاريخ ........................................................
نوع المحل ( تجارى  /صناعى )

الكائن بشارع  ........................................قسم ............... /

علما بأننى قمت بسداد رسم التفتيش المستحق على المحل عن العام السابق ومستعد لسداد رسم المعاينة .

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،
توقيع مقدم الطلب
تحريرا فى :

/

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

الوحدة المحلية  :مركز  /مدينة  /حى بمحافظة .............
( إدارة  /قسم ) الرخص

إيصال
استلمت أنا  ........................................الطلب المقدم من السيد ............................................
بشأأأن تجديأأد رخصأأة تشأأميل م حأأل صأأناعى أو تجأأارى مسأأتوفيا كافأأة متطلبأأات الحصأأول علأأى الخدمــــــــــأأـة
/
/
( 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 شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنهأا خدمأة طلأب
تجديد رخصة تشميل محل صناعى أوتجارى بوحدات اإلدارة المحلية بالمحافظات.
تلتأأأأأزم الجهأأأأأات اإلداريأأأأأة المعنيأأأأأة بتقديــأأأأأـم الخدمأأأأأة وفقـأأأأأـا للـأأأأأـوارد بهـأأأأأـذا النمأأأأأوذ الصأأأأأادر بتاريـأأأأأـخ 4002/6/72
( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة والمحافظات) من تحديد للمستندات واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على
الخدمة والتوقيتات المحددة إلنجازها  ،أو اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها  -وأى مخالفة لذلك ترتب المسأئولية -
وذلك على النحو التالى :

أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة :
 صورة مستند إثبات الشخصية ( مع االطالع على األصل ) . اصل الرخصة المطلوب تجديدها . صورة عقد اإليجار  /التمليك ( مع االطالع على األصل ) توكيل رسمى فى حالة الوكالة . الشهادة الصحية للعاملين بالنسبه للمحالت التى تتعامل فى األغذية والمشروبات . إيصال سداد الرسوم.ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
عدد العمال

3 - 8
80 - 2
30 – 88
800 - 38
000 - 808
8000 - 008
اكثر من 8000

القوة المحركة بالحصان

ال يوجــــــــــــــــــــــــــــد
ال يتجــــــــــــــــــــــاوز 8
اكثـــــــــــــــــرمن 80 -8
اكثــــــــــــر من 00 -80
اكــــــــــــثر من800 -00
اكــــــــثر من 000 -800
اكـــــــــــــــــــثر من 000

كمية المواد البترولية
بالطن
اقـــــــــل من  0ر0
اليتجــــــــــــاوز 8
اكثـــــــر من80 -8
اكــثر من 00 -80
اكــثر من800 -00
اكثر من000 -800
اكثـــــــــر من 000

رسم المعاينة

القيمة االيجارية السنوية للمحل
بالجنية

مليم

جنيه

اليتجـــــــــــــــاوز 42جنيه
اكـــــــثرمن840 -42جنيه
اكـــــثر من360 -840جنيه
اكثـــــر من600 -360جنيه
اكـــثر من8400 -600جنيه
اكثرمن 4200 -8400جنيه
اكـــــــــــــــــــثر من 4200

000
-

4
0
4
88
80
40

الدمغات  :مليم جنيه
( 84 800فقأأط ثمانيأأة عشأأر جنيهأأا ومائأأة ملأأيم الغيأأر ) ضأأريبة نوعيأأة وتنميأأة مأأوارد بالنسأأبة
لترخيص محل جزارة ومحل صناعى .
 ( 3 800فقأط ثالثأة جنيهأات ومائأأة ملأيم الغيأر ) ضأريبة نوعيأأة وتنميأة مأوارد لتأرخيص محأأل
تجارى .
ملحوظة  :يستحق مبلما تحت حسأاب الضأريبة علأى أربأا النشأاط التجأار والصأناعى يعأادل نسأبة  %80مأن
الرسم المقرر لتجديد الترخيص وذلك لمن يمنح لهم تراخيص لمزاولة النشاط للحأرفيين ( تطبيقأا للمأادة
 66مأأأأن القأأأأانون رقأأأأم  98لسأأأأنة  ، 4000المأأأأادة األولأأأأى مأأأأن قأأأأرار وزيأأأأر الماليأأأأة رقأأأأم 036
لسنة . 4000
ثالثا  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :
يتم تجديد الرخصة خالل أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات المطلوبة .
فىى حالىة عىدم الحصىول علىى الخدمىة فىى التوقيىىت المحىدد أو طلىب مسىتندات أو مبىالغ إضىافية تحىت أى مسىىمى
يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية :
المحافظة ت :
هيئة الرقابة اإلدارية :المركز الرئيسى بالقاهرة ت 04 / 4904244 :
مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت

