
 
 
 
 
 
 ...............محافظة  

 حى / مدينة / مركز 
 قسم  الرخص   

 
 طلب 

 الترخيص بفتح محل تجارى أو صناعى 
 

 ...........................................جنسيته............................................... اسم مقدم الطلب ولقبه 

 .................................................................................................................صناعته 

 ..............................................................................................................محل إقامته 

 " .................................................تجارية /  صناعية" الحرفة المراد الترخيص لها : ) نوع المحل 

 .....................................................................................عنوان المحل المراد الترخيص له 

 ..................................................................................................اسم ولقب مالك العقار 

 
 (الغير .................................................. فقط )    القيمة االيجارية السنوية للمحل 

 ..........................................قوتها ................................................ نوع اآلالت المستعملة 

 ...........................................................................................................كيفية تشغيلها 

 ....................................................................كمية المواد البترولية التى يحتمل تخزينها بالمحل 

 ...............................................................................المزمع تشغيلهم بالمحل  عدد األشخاص

ومستعد لتقديم موافقات الجهات المعنية ذات الصلة بالنشااط والمقاررب بقاوانيو أو قارارات جمهورياة أو       

 .ع المحل وفقا لما تطلبه جهة الترخيص بعد الموافقة على موق ةوزاري

 

 توقيع مقدم الطلب                                                                                              

 :    /     /تحريرا فى 

                                                                                        ..................... () ....... 

 

  

 جنيه  مليم 

......    ...... 



 
 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
فسى شس ن تيسسير الحصسول علسى الخسدمات الجماويريسة ومنهسا خدمسة  8994لسسنة  2424وفقا لقرار رئيس مجلسس السوزرار رقسم     

 .بوحدات اإلدارة المحلية بالمحافظات  الترخيص بفتح محل تجارى أو صناعىطلب 
كثمسرة للتعساون  ) 4002/ 82/6بتساري  دارية المعنيسة بتقديــسـم الخدمسة وفقـسـا للـسـوارد بهـسـوا النمسوو  الصسادر تلتزم الجهات اإل    

مسسن تحديسسد للمسسستندات واألوراب والمبسسالب المطلوبسسة للحصسسول علسسى الخدمسسة  (والمحافظسسات بسسين الجهسساز المركسسزى للتنظسسيم واإلدارة
وأى مخالفسسة لسسولك ترتسسب   -اإلعسس ن عسسن رأيهسسا فسسى الطلسسب المقسسدم للحصسسول عليهسسا  المحسسددة إلنجازوسسا   أو الزمنيسسةوالتوقيتسسات 
 :وولك على النحو التالى   -المسئولية 

 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 
 . (مع االط ع على األصل ) التمليك / صورة عقد اإليجار  -

 .شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة االيجارية للمحل  -

 ( .مع االط ع على األصل ) شخصية البطاقة إثبات صورة  -

 .خريطة مساحية للمحل  -

فى حاالت المحال الصناعية التسى تسستخدم تالت بموتسور وإوا ماكسان المحسل ) نس  من الرسومات الهندسية للمحل  3عدد  -
 ( .فقط مائة متر مربع) متر مربع  800يتكون من اكثر من وحدة أو تزيد مساحته عن 

 –شسهادة ) سداد الت مينات االجتماعيــــــــــسـة لسه وللعساملين بالمحسل  تميع األحوال يلتزم مقدم الطلب بتقديم ما يثبوفى ج  
( بالنسسبة للمحس ت التسى تتعامسل مسع األغويسة والمشسروبات ) وكولك صور الشهادات الصسحية الخاصسة بهسم ... ( إيصال  –خطاب 

بعسد االطس ع علسى األصسول وولسك عنسد إتمسام االشستراطات المطلوبسة فسى المحسال التجاريسة وصورة البطاقة الضريبية لمقسدم الطلسب 
 .والصناعية وقبل إصدار الترخيص 

 :المبالغ المقررب للحصول على الخدمة  :  ثانيا
تااربط رسااوم المعاينااة والتفتاايل علااى اعلااى رساام ينااتا عااو مقارنااه عاادد العمااال والقيمااة االيجاريااة للمحاال 

  -:كة وكمية المواد البترولية المخزونة فيه ببعضها طبقا للوارد بالجدول التالى والقوى المحر

 كمية المواد البترولية بالطو القوى المحركة بالحصاو عدد العمال
القيمة االيجارية السنوية 

 للمحل بالجنيه

رسم 
 المعاينة

رسم 
 التفتيل

 جنيه مليم  جنيه مليم

8               3 
2              80  
88            30     
38           800             
808         000   
008       8000    

 8000اكـــثر من 

  دال يوج
 8 زال يتجاو

 80             8اكثر من 
 00          80اكثر من 
          800         00اكثر من 
 000        800اكثر من 
  000ــــثر مـــن اكــــــــ

 .ر 0اقل من 
 8 زال يتجاو

 80            8اكثر من 
    00          80اكثر من 
   800          00اكثر من 
      000        800اكثر من 

 000اكــــــــــــثر مـــن 

 جنيه 42 زال يتجاو
  840          42اكثر من 
      360        840اكثر من 
       600        360من اكثر 

  8400       600اكثر من 
    4200     8400اكثر من 

   4200اكــــــــــــثر مـــن 
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 ور األولسىتحصل رسوم التفتيش عن سنة كاملة ابتدار من أول يناير اوا تم صرف الرخصة خ ل الستة شسه -
 .من السنة وعن نصف سنة فقط اوا صرفت الرخصة خ ل الستة شهور التالية 

المحسال المسرخص بهسا يقتضسى زيسادة أو نقسص فسى رسسوم التفتسيش المقسررة علسى  ىفى حالسة إجسرار تعسديل فس -
فيهسسا المحسسل تحصسسل وسسوو الرسسسوم بالقيمسسة الجديسسدة اعتبسسارا مسسن أول ينسساير مسسن السسسنة التاليسسة للسسسنة التسسى حسسد  

 .التعديل 
 مليم  جنيه:  الدمغات 

دمغسة نوعيسة وتنميسة مسوارد بالنسسبة لمحسال ( فقط ثمانية عشر جنيها ومائة مليم الغير ) 84 800            
 .الجزارة والمحال الصناعية 

 .رية دمغة نوعية وتنمية موارد للمحال التجا( فقط ث ثة جنيهات ومائة مليم الغير )  3  800             
               

فى حالة تعدد نس  او صور الترخيص التى تحتفظ بها الوحدة المحلية لسدواعى العمسل بهسا فس  يتحمسل  : ملحوظة
 .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            

عسن كسل تسرخيص لمنشس ة صسناعية يقسل رأسسمالها عسن مائسة ( خمسون جنيها فقط الغيسر )     00     -           
مسسن  3المنفسسو للمسسادة  48/2/8998بتسساري   40قسسرار وزيسسر التعلسسيم رقسسم ) ألسسف جنيسسه 

 بشسسسسسسسسان إنشسسسسسسسسار صسسسسسسسسندوب دعسسسسسسسسم وتمويسسسسسسسسل 8949لسسسسسسسسسنة  442القسسسسسسسسانون رقسسسسسسسسم 
 ( . عليميةالمشروعات الت 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .........محافظة  
 حى / مدينة / مركز 

 قسم  الرخص 
 إيصال

 ............................................الطلب المقدم من السيد ........................................ استلمت أنا 
 وفيا كافسسة متطلبسسات الحصسسول علسسى الخدمــــــــــسسـةمسسست التسسرخيص بفسستح محسسل تجسسارى أو صسسناعىبشسس ن طلسسب 

 /       /بتاري        ............... وقيد الطلب برقم ( الرسوم / المستندات )  
 /      /    التاري  المحدد إلنجاز الخدمة       

 توقيع الموظف المختص                                                                                          
 

                                                                                        )........................... ( 



 
 
 

 :التوقيتات المحددب إلنجاز الخدمة : ثالثا 

شسهرا مسسن تساري  تقديمسسه أو  زجساوتلتسزم جهسة اإلدارة بدبسسدار السرأى فسى الطلسسب ومرفقاتسه فسى ميعسساد ال ي -

 .وصوله   وفى حالة قبوله يعلن الطالب بولك كتابة مع تكليفه بدفع رسوم المعاينة 

سستين يومسا مسن تساري  سسداد رسسوم  زتلتزم جهة اإلدارة بدبدار رأيها فى موقع المحل فى ميعاد ال يجساو -

مسسوكور دون تصسسدير خطسساب إخطسسار المعاينسسة ويعتبسسر فسسى حكسسم الموافقسسة علسسى الموقسسع فسسوات الميعسساد ال

للطالب بالرأى   وفى حالة الموافقة على الموقع يعلن الطالب باالشتراطات الواجب توافروا فى المحسل 

 .ومدة إتمامها 

تلتزم جهة اإلدارة بالتحقب من تنفيو االشتراطات الواجب توافروا فى المحل وإصسدار التسرخيص خس ل  -

 .تمام تنفيو االشتراطات وتقديم المستندات المطلوبة ث ثين يوما من تاري  إب غها بد

 
 

  اذا انقضى عام مو تاريخ انتهاء المدب المحددب التمام تنفيذ االشاتراطات دوو او يبلاغ الطالاب الجهاة

 .المختصة بإتمامها اعتبر متنازال عو طلبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إضاافية تحات أى مسامى دات أو مباالغفى حالة عدم الحصول على الخدمة فاى التوقيات المحادد أو طلاب مساتن

 : يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية 

 :المحافظة  ت 

 04/  4904244: المركز الرئيسى بالقاورة ت : ويئة الرقابة اإلدارية

 :مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت 

 


