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القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة 

 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة 1998 لسنة 4248    وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
. الترخيص بفتح محل تجارى أو صناعى بوحدات اإلدارة المحلية بالمحافظات طلب 

 كثمرة للتعاون  )2007/ 28/6بتاريخ تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر     
 من تحديد للمستندات واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة (والمحافظات بين الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة

 وأى مخالفة لذلك ترتب -  المحددة إلنجازها ، أو اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها الزمنيةوالتوقيتات 
 : وذلك على النحو التالى - المسئولية 

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

 .شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة االيجارية للمحل  -

  .(مع االطالع على األصل  )شخصية الصورة بطاقة إثبات  -

 .خريطة مساحية للمحل  -

فى حاالت المحال الصناعية التى تستخدم آالت بموتور وإذا ماكان  ) نسخ من الرسومات الهندسية للمحل 3عدد  -
  .(فقط مائة متر مربع ) متر مربع 100المحل يتكون من اكثر من وحدة أو تزيد مساحته عن 

شهادة  ) سداد التأمينات االجتماعيـــــــــــة له وللعاملين بالمحل توفى جميع األحوال يلتزم مقدم الطلب بتقديم ما يثب  
( بالنسبة للمحالت التى تتعامل مع األغذية والمشروبات ) وكذلك صور الشهادات الصحية الخاصة بهم  (...  إيصال – خطاب –

وصورة البطاقة الضريبية لمقدم الطلب بعد االطالع على األصول وذلك عند إتمام االشتراطات المطلوبة فى المحال التجارية 
 .والصناعية وقبل إصدار الترخيص 

: المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  :  ثانيا
تربط رسوم المعاينة والتفتيش على اعلى رسم ينتج عن مقارنه عدد العمال والقيمة االيجارية للمحل 

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

 القوى المحركة بالحصان عدد العمال
كمية المواد البترولية 

 بالطن

القيمة االيجارية 
 السنوية للمحل بالجنيه
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تحصل رسوم التفتيش عن سنة كاملة ابتداء من أول يناير اذا تم صرف الرخصة خالل الستة شهور  -
 .األولى من السنة وعن نصف سنة فقط اذا صرفت الرخصة خالل الستة شهور التالية 

 المحال المرخص بها يقتضى زيادة أو نقص فى رسوم التفتيش المقررة على ىفى حالة إجراء تعديل ف -
المحل تحصل هذه الرسوم بالقيمة الجديدة اعتبارا من أول يناير من السنة التالية للسنة التى حدث فيها 

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

. لمحال الجزارة والمحال الصناعية 
. دمغة نوعية وتنمية موارد للمحال التجارية  (فقط ثالثة جنيهات ومائة مليم الغير  )3 100            

               
 
 
 



 
 
 
 

فى حالة تعدد نسخ او صور الترخيص التى تحتفظ بها الوحدة المحلية لدواعى العمل بها فال   :ملحوظة
يتحمل المتعامل معها سوى الضريبة المستحقة على نسخة او صورة واحدة من تلك النسخ أو 

. الصور 
: رسم يحصل لحساب صندوق دعم وتمويل األبنية التعليمية 

            مليم  جنيه 
عن كل ترخيص لمنشأة صناعية يقل رأسمالها عن مائة  (خمسون جنيها فقط الغير  )    50           -     

 من 3 المنفذ للمادة 21/4/1991 بتاريخ 85قرار وزير التعليم رقم  )ألف جنيه 
  بشان إنشاء صندوق دعم وتمويل1989 لسنة 227القانون رقم 

 .  ( المشروعات التعليمية
 
 

 

 :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا 

 شهرا من تاريخ تقديمه أو زتلتزم جهة اإلدارة بإبداء الرأى فى الطلب ومرفقاته فى ميعاد ال يجاو -

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

 ستين يوما من تاريخ سداد زتلتزم جهة اإلدارة بإبداء رأيها فى موقع المحل فى ميعاد ال يجاو -

رسوم المعاينة ويعتبر فى حكم الموافقة على الموقع فوات الميعاد المذكور دون تصدير خطاب 

إخطار للطالب بالرأى ، وفى حالة الموافقة على الموقع يعلن الطالب باالشتراطات الواجب توافرها 

 .فى المحل ومدة إتمامها 

تلتزم جهة اإلدارة بالتحقق من تنفيذ االشتراطات الواجب توافرها فى المحل وإصدار الترخيص خالل  -

 .ثالثين يوما من تاريخ إبالغها بإتمام تنفيذ االشتراطات وتقديم المستندات المطلوبة 

 

  اذا انقضى عام من تاريخ انتهاء المدة المحددة التمام تنفيذ االشتراطات دون ان يبلغ الطالب الجهة

. المختصة بإتمامها اعتبر متنازال عن طلبه 

 

 

 

  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 

 


