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محافظة
الوحدة المحلية  :مركز  /مدينة  /حى
اإلدارة الهندسية
طلب
تعديل ترخيص محل عام
السيد ………………………………………………… /
تحية طيبة وبعد ،،،

برجاء التفضل بالموافقة على اعتماد التعديل المطلوب الموضح فيما بعد واثباته على الرخصة وبياناتى
كالتالى -:
اسم صاحب الترخيص ولقبه…….……………….............صفة مقدم الطلب ( صاحب الترخيص  /الوكيل )
رقم الرخصة المنصرفة عن المحل ……………….............……………………………..………...
الجهة المنصرف منها …………………………………….……………………………..............
تاريخ صرفها ………………….……………………………..……………………….............
الصناعة أو التجارة المرخص بها ………………………………………..……….……….............
موقع المحل :شارع…………………… ..ناحية ………… ….قسم  /مركز …………………….
محافظة ………………………
عدد العمال ( فى حالة اجراء تعديل يترتب عليه الزيادة فى عددهم ) .....................................................

التعديل المطلوب بالتفصيل
تعديل فى أوضاع المحل من الداخل أو الخارج ............................................................................
.................................................................................................................................
تعديل فى نوع النشاط .......................................................................................................
.................................................................................................................................
االضافة او الحذف للنشاط ...................................................................................................
.................................................................................................................................
االثار المترتبة على نوع التعديل
الزيادة فى القيمة االيجارية السنوية للمحل المترتبة على التعديل ( إن وجد ) …………..………….............
………………………………………………………….............………………………….
الزيادة فى كمية المواد البترولية المخزونة المترتبة على التعديل ( إن وجد ) …………..………….............
……………………………………….…………………………………………….............
التعديل يشمل زيادة فى القوة المحركة أو نقصها ……….…………………………...……….............

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،
تحريرا فى :

/

/

توقيع مقدم الطلب
( …) ………….....

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  2424لسنة  8994فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين
على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب تعديل ترخيص محل صناعى أو تجارى بوحدات اإلدارة
المحلية بالمحافظات.
تلتززززززم الجهزززززات اإلداريزززززة المعنيزززززة بتقديـزززززـم الخدمزززززة وفقـزززززـا للزززززـوارد بهزززززذا النمزززززوذج الصزززززادر
بتاريخ  -4002 /6/44كثمزرة للتعزاون بزين الجهزاز المركززى للتنظزيم واالدارة والمحافظزات ) مزن تحديزد
للمستندات واألوراق ،والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتزات المحزددة إلنجازهزا  ،أو اإلعز ن
عزن رأيهززا فززى الطلززب المقزدم للحصززول عليهـــززـا  -وأى مخالفززة لززذلت ترتزب المسززئولية  -وذلززت علززى النحززو
التالى:
أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة - :
 صززورة مسززتند إثبززات الشخصززية ( بطاقززة شخصززية  /عائليززة  /رقززم قززومى … ..الززخ ) واألصززلل ط ع.
 توكيل رسمى فى حالة الوكالة . اصل الترخيص . صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد . عززدد  3نسززخ مززن الرسززومات الهندسززية بالتعززديل المطلززوب معتمززدة مززن مهنززدس نقززابى و مسززتوفاةالدمغة الهندسية ( فى حالة الحاجة اليها ) .
-

صورة عقد اإليجار ( فى حالة تغيير القيمة االيجارية الناتجة عن التعدي ت ) واألصل ل ط ع

 موافقة المالت على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة . موافقة الجهات المختصة (الهيئة العامزة للتصزنيع  ،الجهزاز المركززى للتعبئزة العامزة واإلحصزاء،الهيئززة العامززة للبتززرول  ،وزارة الصززحة  ،وزارة الداخليززة وريرهززا مززن الجهززات وذلززت بالنسززبة
لألنشطة التى تخص ك منهزا ) وذلزت وفقزا للمزادة  8مزن قزرار وزيزر اإلسزكان رقزم  230لسزنة
. 8962
 إيصال سداد الرسوم .ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة - :
 تحصل رسوم المعاينة بقيمة التعديل على أساس الفرق بين الرسزوم المفروضزة علزى المحزل قبزلإجراء التعديل وقيمتها بعده .

القوة المحركة

كمية المواد

القيمة االيجارية السنوية

رسم المعاينة

م

عدد العمال

1

8

–

3

ال يوجــــــــــــــــد

2

2

– 80

ال يتجــــــــــاوز 8

ال يتجـــــــــــاوز 8

0

30 – 88

اكثر من 80 - 8

اكثر من 80 – 8

اكــثر من360-840

4

800 – 38

اكــــثر من 00-80

اكــثر من 00– 80

اكــثر من600-360

-

5

000 – 808

اكـــثر من800-00

اكــثر من800-00

اكثر من8400-600

-

88

6

8000 – 008

اكثر من000-800

اكثر من000-800

اكثر من4200-8400

-

80

7

اكثر من 8000

اكــــــــثر من 000

اكــــــــثر من 000

اكــــــــــثر من 4200

-

40

قرش جنيه
84 80
80

3

باألحصنة

البترولية بالطن

للمحل بالجنيه

مليم

جنيه

اقـــــــل من  0ر0

ال يتجـــــــــــاوز 42

000

-

اكـــثر من840-42

-

4

-

0
4

( فقط ثمانية عشر جنيها وعشرة قروش الرير ) ضريبة نوعية ورسم تنمية موارد بالنسبة
لمحال الجزارة والمحال الصناعية .
( فقط ث ثة جنيهات وعشرة قروش الرير ) ضزريبة نوعيزة ورسزم تنميزة مزوارد للمحـــــــزـال
التجارية.

ملحوظةةة  :فززى حالززة إجززراء أى تعززديل فززى المحززال المززرخص بهززا تقتضززى زيززادة أو نقززص فززى رسززوم التفتززيش
المقررة على المحل تحصل هذه الرسوم بالقيمة الجديدة اعتبارا من أول يناير من السنة التالية للسنة
الـــــــتى حــــــــــدث فيها التعديل .
ثالثا  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة -:
 تلتزم جهة االدارة بابداء الرأى فزى التعزديل المطلزوب فزى ميعزاد اليجزاوز سزتين يومزامن تاريخ سداد رسوم المعاينة كما تلتزم بتعديل الترخيص فى موعد رايته شهرا مزن
إتمام االشتراطات المطلوبة والمعلنة للمواطنين .

الوحدة المحلية ( مركز /مدينة  /حى ) بمحافظة
اإلدارة الهندسية
إيصال
استلمت أنا  .……………………………........… /الطلب المقدم من السيد ..………………….....………………… /
بشأن طلب تعديل ترخيص محل صناعى أو تجارى مســـــتوفيا كافة متطلبات الحـــــصول على الخدمــــــة
/
( المستندات – الرسوم ) وقيد الطلب برقم………… .بتاريخ /
/
/
التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة
توقيع الموظف المختص
( ) .............................

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أى مسمى
يمكنك االتصال بححدى الجهات التالية -:
المحافظة  :ت
هيئة الرقابة اإلدارية  :المركز الرئيسى بالقاهرة ت 04 / 4904244 :
مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت :

لوحة إرشادية
خاصة بالتعليمات الواجب اتباعها
عند طلب تعديل ترخيص محل صناعى أو تجارى

 يتقدم طالب الحصول على الخدمة إلزى اإلدارة الهندسزية بالوحزدة المحليزة السزتيفاء طلزب الحصزول علزىالخدمة وتقديم المستندات المطلوبة .
 بعد الموافقة على الطلب يتم سداد رسوم المعاينة الموضحة قيمتها بنموذج طلب الحصول علـــى الخدمة تلتزم جهة اإلدارة بإبداء رأيها ف ى التعديل فى ميعاد ال يجاوز ستين يوما من تاريخ سداد رسـوم المعاينة فى حالة الموافقة على التعزديل المطلزوب الزذى يتنزاول أوضزاع المحزل مزن الزداخل أو الخزارج أو إضزافةنشاط جديد أو زيادة القوة المحركة أو تعديل أقسزام المحزل يعلزن الطالزب باالشزتراطات الواجزب توافرهزا
فى المحل ومدة إتمامها .
 يتم صرف الرخصة خ ل ث ثين يوما من وصول إب غ من الطالب يفيزد إتمزام االشتراطــــزـات المعلنزةللمواطنين .
 فى حالة عدم إتمام االشتراطات يسمح للطالب بمهلة ال تجاوز نصف المهلة التى تزم إخطزاره بهزا التمزاماالشتراطات .
 إذا لم تتم االشتراطات خ ل هذه المهلة يحصل الطالب على مهل أخرى ال يجاوز مجموع مددها المهلةالمحددة التمام االشتراطات والتى تم إخطاره بها على أن يتم سداد رسم إعادة معاينة عزن كزل مهلزة مزن
هذه المهل تعادل نصف رسوم المعاينة األولى وإذا لم تتم االشتراطات فى نهاية هذه المهل رفض الطلب
 إذا ان قضى عام من تاريخ انتهاء المدة المحددة التمام االشتراطات دون أن يبلغ الطالب الجهزة المختصزةبإتمامها اعتبر متنازل عن طلبه .

