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 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

س       یس مجل رار رئ ا لق وزراءوفق م  ال نھ  ٤٢٤٨رق ى  ١٩٩٨لس ول عل یر الحص أن  تیس ي ش ف
ة  الخدمات الجماھیریة ومنھا خدمھ طلب تعدیل ترخیص محل صناعي آو تجارى بوحدات اإلدارة المحلی

 ٠بالمحافظات 
اریخ  تلتزم الجھات ذا النموذج الصادر بت وارد بھ ا لل  ٢٨/٦/٢٠٠٧اإلداریة المعینة بتقدیم الخدمة وفق

تندات واألوراق  د المس ن تحدی ات م یم واإلدارة والمحافظ زي للتنظ از المرك ین الجھ اون ب رة للتع كثم
ا في ب  والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقیتات المحددة إلنجازھا أو اإلعالن عن رأیھ الطل

 :المقدم للحصول علیھا وآي مخالفة لذلك ترتب المسئولیة وذلك على النحو التالي 
   -:المطلوبة واألوراقالمستندات : أوال 
 صوره مستند إثبات الشخصیة واألصل لالطالع 
  توكیل رسمي في حالھ الوكالة 
  عتماد التعدیل المطلوب ال اصل الترخیص 
 الجدید صوره البطاقة الضریبیة بالنشاط 
   دد توفاة  ٣ع ابي ومس دس نق ن مھن دة م وب معتم دیل المطل یة بالتع ن الرسومات الھندس نسخ م

 ٠) في حالة الحاجة ألیھا ( الدمغة الھندسیة                                   
  صورة عقد اإلیجار في حالة تغییر القیمة االیجاریة الناتجة عن التعدیالت واألصل لالطالع 
 ٠المالك على التعدیل بالنسبة للمحال المؤجرة  موافقة 
  ة واإلحصاء  ٠الھیئة العامة للتصنیع ( موافقة الجھات المختصة  ٠الجھاز المركزي للتعبئة العام

رول   ة للبت ة العام حة  ٠الھیئ بة  ٠وزاره الص ك بالنس ات وذل ن الجھ ا م ة وغیرھ وزاره الداخلی
ا لل ك وفق ا وذل ال منھ ص ك ي تخ ادة لالنشطھ آلت م  ١م كان    رق ر اإلس رار وزی ن ق نھ  ٧٣٠م لس

١٩٦٧  
  ٠إیصال سداد الرسوم 

 
 

  -:المبالغ المقررة للحصول على  الخدمة : ثانیا 
ا  دیل وقیمتھ تحصل رسوم المعاینة بقیمة التعدیل على أساس الفرق بین الرسوم المفروضة على المحل قبل أجراء التع

  بعده

كمیة المواد البترولیة  باالحصنھالقوة المحركة  عدد العمال م
 بالطن

القیمة االیجاریة السنویة 
 للمحل بالجنیھ

 المعاینةرسم 
 جنیھ ملیم

 -- ٥٠٠ ٢٤ال یتجاوز  ٠.٥اقــــل مــــن    ال یوجـــــــــد ٣ ------١ ١
ن    ١ال یتجــــــــاوز     ١ال یتجــــــــاوز     ١٠ ----– ٤ ٢ ر م   ---– ٢٤اكث

١٢٠ 
- ٢ 

  ----– ١اكثر من  ١٥  ----– ١اكثر من  ٣٠ ---– ١١ ٣
١٠ 

  ----– ١٢٠اكثر من 
٣٦٠ 

- ٥ 
٣١ ٤ ---– 

١٠٠ 
  ----– ١٠اكثر من  ٥٠  ----– ١٥اكثر من 

٥٠ 
  ----– ٣٦٠اكثر من 

٦٠٠ 
- ٨ 

١٠١ ٥ –--- 
٥٠٠ 

  ----– ٥٠اكثر من 
١٠٠ 

  ---– ٥٠اكثر من 
١٠٠ 

  ---– ٦٠٠اكثر من 
١٢٠٠ 

- ١١ 
٥٠١ ٦ --– 

١٠٠٠ 
  ----– ١٠٠اكثر من 

٥٠٠ 
  --– ١٠٠اكثر من 

٥٠٠ 
  --– ١٢٠٠من  أكثر 

٢٤٠٠ 
- ١٥ 

اكثر مـــن  ٧
١٠٠٠ 

اكـــثر مـــــــــــن    ٥٠٠اكـــثر مـــــــــــن   
٥٠٠ 

اكـــثر مـــــــــــن   
٢٤٠٠ 

- ٢٥ 

 

 جنیھ ملیم البیــــــــــــــــــان المبلغ
ط ثمانیة عشر جنیھا وعشرة قروش الغیر ضریبة نوعیة ورسم تنمیة موارد بالنسبة لمحال فق ١٨ ١٠

 ٠الجزارة والمحال الصناعیھ 
 فقط ثالثة جنیھات وعشرة قروش الغیر ضریبة نوعیة ورسم تنمیة موارد للمحال التجاریة ٣ ١٠

ادة أ ملحوظة ا تقتضي زی ى في حالھ أجراء أي تعدیل في المحال المرخص بھ ررة عل یش المق ي رسوم التفت و نقص ف
 ٠المحل تحصل ھذه الرسوم بالقیمة الجدیدة اعتبارا من أول ینایر من السنة التالیة للسنھ التي حدث فیھا التعدیل 

 : تات المحددة النجاز الخدمةالتوقی -:ثالثا
یوما من تاریخ سداد رسوم المعاینة كما الرأي في التعدیل المطلوب في میعاد ال یجاوز سنتین  ءتلتزم جھة اإلدارة بإبدا

  ٠تلتزم بتعدیل الترخیص في موعد غایتھ شھرا من إتمام االشتراطات المطلوبة والمعلنة للمواطنین 
أو مبالغ إضافیة تحت أي مسمي یمكنك  في حالھ عدم الحصول على الخدمھ في التوقیت المحدد أو طلب مستندات
 االتصال بإحدى الجھات اآلتیة

  ٧٧٩٤٨٧٦ت : المحافظة 
  ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: ت ) : المكتب الرئیسي بالقاھرة (  االداریةھیئة الرقابة 

 ٢٩٠٢٧٢٨:  مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة 


