
 
 
 
 ...............محافظة  

 حى / مدينة / مركز 
 قسم  الرخص   

 
 طلب 

 عام  أوصناعى  أولرخصة محل تجارى  ( فاقد/ تالف  ) استخراج بدل
 

 

 /السيد 

 ..تحية طيبة وبعد  

 من الترخيص( فاقد / بدل تالف ) رجاء التكرم بالموافقة على استخراج رخصة  

 /      /الصادر فى       ................................................. .........................رقم 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،

 

  مقدمة لسيادتكم                                                                                             

 :    /     /تحريرا فى 

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

 

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 .........محافظة  

 حى / مدينة / مركز 
 الرخص(  قسم/ ادارة ) 

 إيصال

 ...............................................................الطلب المقدم من السيد ........................................ استلمت أنا 
كافة متطلباات الحصاول علاى الخدمــــــــــاـة  اعام مستوفي أوصناعى  أولرخصة محل تجارى   (فاقد / تالف  )ستخراج بدلطلب إ بشأن
 /       /بتاريخ       ............... وقيد الطلب برقم ( الرسوم / المستندات ) 

 /      /    التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة       
 توقيع الموظف المختص                                                                                                       
                                                                                                     )........................... ( 

     
 
 



 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
 

فاى شاأن تيساير الحصاول علاى الخادمات الجما يرياة  8994لسانة  2424وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقام     
 عاااااااام أواعى صااااااان أولرخصاااااااة محااااااال تجاااااااارى ( فاقاااااااد / تاااااااالف  )اساااااااتخراج بااااااادل ومنهاااااااا خدماااااااة طلاااااااب

 .بوحدات اإلدارة المحلية بالمحافظات  
 تلتااااااازم الجهااااااااات اإلدارياااااااة المونيااااااااة بتقديــاااااااـم الخدمااااااااة وفقـاااااااـا للـااااااااـوارد بهـاااااااـ ا النمااااااااو ج الصااااااااادر    

مان تحدياد للمساتندات  (والمحافظات كثمرة للتواون بين الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة )84/4002/ 42 بتاريــخ 
المحددة إلنجاز اا   أو اإلعا ن عان رأيهاا فاى  الزمنيةواألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات 

 :و لك على النحو التالى   -وأى مخالفة ل لك ترتب المسئولية   -الطلب المقدم للحصول عليها 
 

 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 
 . (  لإلط ع واألصل)  بطاقة الرقم القومىصورة  -

 . محضر شرطة فى حالة الفقد -

 . الرخصة التالفة فى حالة التلف  -

 . (  واألصل لإلط ع ) سداد رسم التفتيش  إيصال أخرصورة  -

  (  واألصل لإلط ع )  (إيصال/ خطاب / شهادة ) جتماعية اال التأميناتالمستند الدال على سداد صورة  -
 ( واألصل لإلط ع ) والمشروبات األغ يةهادات الصحية للواملين بالمح ت التى تتوامل مع الشصور  -

 

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  :  ثانيا
       مان 90   49المادتين رقماى                      ضريبة نوعية وعشرة قروشثمانية عشر جنيها  )    81.80       

  888م ــــــــالدمغة رق قانون                  والمحال الجزارةلمحال  بالنسبة(رسم تنمية موارد 

 .وتودي ته  8940لسنة                   .                                              الصناعية                       

 وعشرة قروشضريبة نوعية اثنى عشر جنيها )      84280       

                                 . ةل الوامابالنسبة للمح( موارد تنمية رسم                         

 تنميةوعشرة قروش رسم  ضريبة نوعية ث ثة جنيهات)      1280        

 .للمحال التجارية   (موارد                      

 :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا     

 ماان  أساابوعخاا ل الوامااة  أوالصااناعية  أوالتجاريااة للمحااال ( فاقااد / تااالف ) باادليااتم الحصااول علااى رخصااة       

 .الرسوم المقررة تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة وبود سداد 

 

يمكنا   مسامى إضاافية تحات أى فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ

 : االتصال بإحدى الجهات اآلتية 

 :المحافظة  ت 

 04/  4904244: المركز الرئيسى بالقا رة ت :  يئة الرقابة اإلدارية

 :  مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت


