
 
 
 
 
 
 
 
 

طلب  
تجديد رخصة تشغيل محل صناعى أو تجارى  

 
رئيس الوحدة المحلية  / السيد 

 
.. تحية طيبة وبعد  

/        / أرجو التكرم بالموافقة على تجديد الترخيص المرفق للمحل الذى ينتهـــــــى بتاريخ       

: وبياناتى كاآلتى 

 (الوكيل / صاحب الترخيص  ) صفة مقدم الطلب ....................................اسم صاحب الترخيص ولقبه

 ........................................................  الصادر بتاريخ ...............................الترخيص رقم 

 .............../  قسم .......................................الكائن بشارع         (صناعى / تجارى  )نوع المحل 

.       علما بأننى قمت بسداد رسم التفتيش المستحق على المحل عن العام السابق ومستعد لسداد رسم المعاينة 

 

وتفضلوا بقبول فائق االحترام  ،،، 

 

                                                                                           توقيع مقدم الطلب  

  :    /     /تحريرا فى 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة 
 ومنها تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية فى شأن 1998 لسنة 4248وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم     

. بوحدات اإلدارة المحلية بالمحافظاتتجارى  صناعى أوخدمة طلب تجديد رخصة تشغيل محل 
  28/6/2007تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريــخ 

 من تحديد للمستندات واألوراق والمبالغ المطلوبة (والمحافظاتبين الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة   كثمرة للتعاون )
 وأى مخالفة - للحصول على الخدمة والتوقيتات  المحددة إلنجازها ، أو اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها 

:  وذلك على النحو التالى - لذلك ترتب المسئولية 

 : المستندات واألوراق المطلوبة: أوال 
 . (مع االطالع على األصل  )شخصية ال صورة مستند إثبات  -
 .اصل الرخصة المطلوب تجديدها  -

 (مع االطالع على األصل  )التمليك / صورة عقد اإليجار  -

 .توكيل رسمى فى حالة الوكالة  -

 . للمحالت التى تتعامل فى األغذية والمشروبات ه بالنسبية للعاملينالشهادة الصح -

 .إيصال سداد الرسوم -

  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  :  ثانيا

 القوة المحركة بالحصان عدد العمال
كمية المواد البترولية 

 بالطن

القيمة االيجارية السنوية للمحل 
 بالجنية

 رسم المعاينة

 جنيه مليم

1  -  3 
4  -  10 

    11 – 30   
  31  - 100 

101  -  500 
501  -  1000 

 1000 اكثر من  

ال يوجــــــــــــــــــــــــــــد 
 1ال يتجــــــــــــــــــــــاوز 

    15- 1اكثـــــــــــــــــرمن 
 50- 15اكثــــــــــــر من 
 100- 50اكــــــــــــثر من
 500- 100اكــــــــثر من 

 500اكـــــــــــــــــــثر من 

 0 ر5اقـــــــــل من 
 1اليتجــــــــــــاوز 

 10- 1اكثـــــــر من
 50- 10اكــثر من 
 100- 50اكــثر من
 500- 100اكثر من

 500اكثـــــــــر من 

جنيه 24اليتجـــــــــــــــاوز 
جنيه  120-  24اكـــــــثرمن
جنيه 360- 120اكـــــثر من
جنيه 600- 360اكثـــــر من
جنيه 1200- 600اكـــثر من

جنيه 2400- 1200اكثرمن 
 2400اكـــــــــــــــــــثر من 

500 
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 
 -
2 
5 
8 

11 
15 
25 
 

مليم  جنيه :  الدمغات  
ضريبة نوعية وتنمية موارد بالنسبة    (فقط ثمانية عشر جنيها ومائة مليم الغير ) 18 100            

. لترخيص محل جزارة ومحل صناعى 
ضريبة نوعية وتنمية موارد لترخيص محل  (فقط ثالثة جنيهات ومائة مليم الغير  ) 3  100             

. تجارى 
              

من % 10يستحق مبلغا تحت حساب الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعى يعادل نسبة  :ملحوظة  
تطبيقا  )الرسم المقرر لتجديد الترخيص وذلك لمن يمنح لهم تراخيص لمزاولة النشاط للحرفيين 

  536 ،  المادة األولى من قرار وزير المالية رقم 2005 لسنة 91 من القانون رقم 66للمادة 
 . 2005لسنة 

: التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :  ثالثا 
  .         يتم تجديد الرخصة خالل أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات المطلوبة 

 
  إضافية تحت أى مسمىفى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ

:  يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية 
: المحافظة  ت 

 02 / 2902728: المركز الرئيسى بالقاهرة ت : هيئة الرقابة اإلدارية
 مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت 


