
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 ----------/ جنسیتھ   -------------------------------------------/اسم مقدم الطلب ولقبھ 
 --------------------------------------------------------------------/صناعتــھ  

 -------------------------------------------------------------------/ محل أقامتھ 
ا  ( نوع المحل  رخیص لھ ة / صناعیة ( الحرفة المراد الت ---------------------------------) : تجاری

- 
 -------------------------------------------------------/عنوان المحل المراد الترخیص لھ 

 ------------------------------------------------------------/ اسم ولقب مالك العقار 
 جنیة  قرش          

...... .......: ..........  ....القیمة االیجاریة السنویة للمحل 
 )فقط ال غیر .٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.(....

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠قوتھا  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠نوع اآلالت المستعملة 
یلھا كیفیة تشغ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
 ٠: كمیة المواد البترولیة التي یحتمل تخزینھا بالمحل 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
: عدد األشخاص المزمع تشغیلھم بالمحل 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
ة أو  ومستعد لتقدیم موافقات الجھات المعنیة ذات الصلة بالنشاط والمقررة بقوانین أو قرارات جمھوری

 ٠وزاریة وفقا لما تطلبة جھة الترخیص بعد الموافقة على موقع المحل 
 

 ٢٠٠/              /              تحریرا في  
 توقیع مقدم الطلب                                                         
                                                          .................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
ب  ةفي شأن تیسر الحصول على الخدمات الجماھیری ١٩٩٨لسنة  ٤٢٤٨لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم  وفقاً  ة طل ا خدم ومنھ

ات  ة بالمحافظ دات اإلدارة المحلی ناعي  بوح ارى أو ص ل تج تح مح رخیص بف ة . الت دیم الخدم ة بتق ة المعنی ات اإلداری زم الجھ تلت
اریخ  وذج الصادر بت ذا النم ً للوارد بھ ات (  ٢٨/٦/٢٠٠٧وفقا زي للتنظیم واإلدارة والمحافظ از المرك ین الجھ اون ب رة للتع ) كثم

ا ، أو اإلعالن عن  ددة إلنجازھ من تحدید للمستندات واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقیتات الزمنیة المح
  -:وذلك على النحو التالي  –یة وآي مخالفة لذلك ترتب المسئول –رأیھا في الطلب المقدم للحصول علیھا 

 :واألوراق المطلوبةالمستندات : أوال 
 

  مع االطالع ( التملیك / صوره عقد اإلیجار
  )على األصل

  شھادة من الضرائب العقاریة بالقیمة
  االیجاریة للمحل

  مع االطالع ( صوره بطاقة  إثبات الشخصیة
 )على األصل 

  ٠خریطة مساحیة للمحل 

  ور ( ن الرسومات الھندسیة للمحل  نسخ م ٣عدد ي  تستخدم آالت بموت ال الصناعیة الت ة المح ي حال ف
د مساحتھ عن  دة أو تزی ع  ١٠٠وإذا ما كان المحل یتكون من اكثر من وح ر مرب ة ( مت ط مائ فق

 ٠) متر مربع  
  ھ ول ة ل املین بالمحل وفى جمیع األحوال یلتزم مقدم الطلب بتقدیم ما یثبت سداد  التأمینات االجتماعی ( لع

م ) إیصال –خطاب  –شھادة  ل ( وكذلك صور الشھادات الصحیة الخاصة بھ ي تتعام بالنسبة للمحالت الت
د ) مع األغذیة والمشروبات  ك عن ى األصول وذل د االطالع عل ب بع دم الطل وصورة البطاقة الضریبیة  لمق

 ل إصدار الترخیصإتمام االشتراطات المطلوبة في المحال التجاریة والصناعیة وقب
  -:المبالغ المقررة للحصول على  الخدمة : ثانیا 

وى  ة للمحل والق ة االیجاری ال والقیم تربط رسوم المعاینة والتفتیش على أعلى رسم ینتج عن مقارنھ عدد العم
  :المحركة وكمیة المواد البترولیة المحزونة فیھ ببعضھا طبقا للوارد بالجدول التالیة 

 عدد العمال
قوة المحركة ال

 بالحصان
كمیة المواد البترولیة 

 بالطن
القیمة االیجاریة السنویة 

 للمحل بالجنیھ
 رسم التفتیش رسم المعاینة

 جنیھ ملیم جنیھ ملیم
 - ٥٠٠ -- ٥٠٠ ٢٤ال یتجــــاوز  ٠.٥اقــــل مــــن    ال یوجـــــــــد ٣ ------١
  ---– ٢٤اكثر من  ١ال یتجــــــــاوز     ١ال یتجــــــــاوز     ١٠ ----– ٤

١٢٠ 
- ٣ - ٢ 

  ---– ١اكثر من  ٣٠ ---– ١١
١٥ 

  ---– ١اكثر من 
١٠ 

  ---– ١٢٠اكثر من 
٣٦٠ 

- ٦ - ٥ 

٣١ ---– 
١٠٠ 

  ---– ١٥اكثر من 
٥٠ 

  ---– ١٠اكثر من 
٥٠ 

  ---– ٣٦٠اكثر من 
٦٠٠ 

- ١٠ - ٨ 

١٠١ –--- 
٥٠٠ 

  --– ٥٠اكثر من 
١٠٠ 

  --– ٥٠ن اكثر م
١٠٠ 

  --- ٦٠٠اكثر من 
١٢٠٠ 

- ٢٠ - ١١ 

٥٠١ --– 
١٠٠٠ 

  -– ١٠٠اكثر من 
٥٠٠ 

  -- ١٠٠اكثر من 
٥٠٠ 

  -– ١٢٠٠اكثر من 
٢٤٠٠ 

- ٣٠ - ١٥ 

اكثر مـــن 
١٠٠٠ 

اكـــثر مــــــــن   
٥٠٠ 

اكـــثر مـــــــن   
٥٠٠ 

اكـــثر مـــــــــــن   
٢٤٠٠ 

- ٥٠ - ٢٥ 

داء من  سنة تحصل رسوم التفتیش  ة ابت م صرف الرخصة خالل الستة شھور  عن سنة كامل ایر إذا ت ن أول ین م
 ٠ ٠األولى من السنة وعن نصف سنھ فقط إذا صرفت الرخصة خالل الستة شھور التالیة 

ى المحل  ررة عل یش المق في حالھ أجراء تعدیل في المحال المرخص بھا یقتضي زیادة أو نقص في رسوم التفت
 ٠لرسوم بالقیمة الجدیدة اعتبارا من أول ینایر من السنھ التالیة للسنة التي حدث فیھا التعدیل تحصل ھذه ا

 
 
 



 

 
 
 

 الـــــدمغــــــــــــــات

 جنیھ ملیم البیــــــــــــــــــان المبلغ
جزارة دمغة نوعیة وتنمیة موارد بالنسبة لمحال ال) فقط ثمانیة عشر جنیھا ومائة ملیم الغیر ( ١٨ ١٠٠

 ٠والمحال الصناعیة 
 دمغة نوعیھ وتنمیة موارد للمحال التجاریة ) فقط  ثالثة جنیھات ومائة ملیم الغیر ( ٣ ١٠٠

ال ملحوظة  ا ف دواعي العمل بھ ة ل فى حالة تعدد نسخ أو صور الترخیص التي تحتفظ بھا الوحدة المحلی
 ٠ورة واحدة من تلك النسخ أو الصوریتحمل المتعامل معھا سوى الضریبة المستحقة على نسخة أو ص

 
 :رسم یحصل لحساب صندوق دعم وتمویل االبینة التعلیمیة 

 جنیھ ملیم البیــــــــــــــــــان المبلغ
١٠٠ 
 

( عن كل ترخیص لمنشأة صناعیة یقل رأسمالھا عن مائة آلف جنیھ ) خمسون جنیھا فقط الغیر (  ٥٠
لسنھ  ٢٢٧من القانون رقم  ٣المنفذ للمادة   ٢١/٤/١٩٩١بتاریخ  ٨٥قرار وزیر التعلیم رقم 

 ٠بشأن إنشاء صندوق دعم وتمویل المشروعات التعلیمیة  ١٩٨٩

 
 -: تات المحددة النجاز الخدمةالتوقی -:ثالثا
  ة آو اریخ تقدیم ن ت تلتزم جھة اإلدارة بإبداء  الرأي في الطلب ومرفقاتھ  في میعاد ال یجاوز شھرا م

 ٠ة قبولھ یعلن الطالب بذلك كتابة مع تكلیفھ بدفع رسوم المعاینة وصولھ وفى حال
  تلتزم جھة اإلدارة بإبداء رأیھا في موقع المحل في میعاد ال یجاوز ستین یوما من تاریخ سداد رسوم

ار  اب أخط دیر خط ذكور دون تص اد الم وات المیع ع ف ى الموق ة عل م الموافق ي حك ر ف ة ویعتب المعاین
ي المحل  للطالب بالرأي وفى ا ف حالة الموافقة على الموقع یعلن الطالب باالشتراطات الواجب توافرھ

 ٠ومدة إتمامھا 
  رخیص خالل تلتزم جھة اإلدارة بالتحقق من تنفیذ االشتراطات الواجب توافرھا في المحل وإصدار الت

 ٠ة ثالثین یوما من تاریخ إبالغھا بإتمام تنفیذ االشتراطات وتقدیم المستندات المطلوب
  إذا انقضى عام من تاریخ انتھاء المدة المحددة التمام تنفیذ االشتراطات دون أن یبلغ الطالب الجھة

  ٠المختصة بإتمامھا اعتباره  متنازال عن طلبھ 
 ...................................... ...................................... ........... 

ى  الغ إضافیة تحت أي مسمى في حالة عدم الحصول عل تندات أو مب ب مس دد أو طل ت المح ي التوقی ة ف الخدم
 یمكنك االتصال بإحدى الجھات التالیة 

  ٧٧٩٤٨٧٦ت : المحافظة 
  ٢٩٠٢٧٢٨ت  : مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة        ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: ت ) : اھرة المكتب الرئیسي بالق( ھیئة الرقابة الداریة 


