
 جیزة محافظة ال
   حي جنوب الجیزة

  المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین 

  القیاسیة إجراءات التشغیل
  لرخصة محل تجارى أو صناعى أو عام) فاقد / تالف ( استخراج بدل  طلب: ) ٥( نموذج 

   ١:رقم االصدار   ١/١/٢٠١٠ :تاریخ اإلصدار   ٥٤لسنة  ٤٥٣ قانون رقم: المرجع
 

  إیصــــــــــــــال 
  

  ٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/ الطلب المقدم من السید  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/ألسید

لرخصة محل تجارى أو صناعي أو عام مستوفیاً كافة متطلبات ) فاقد/ تالف (  بشأن طلب استخراج بدل

  ٢٠:   /     /    بتاریخ  ٠٠٠٠٠٠٠لب برقم وقید الط) المستندات الرسوم ( الحصول  على الخدمة 

  

  
  توقیع الموظف المختص                                                                                                            

  

  

  

  

  

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/السید

  وبعد  ٠٠٠تحیة طیبة              

  من الترخیص  ) فاقد /تالف(بدلبرجاء التكرم بالموافقة على استخراج رخصة 

 :    /     / الصادر فى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:رقم 

  

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،
  

   ٢٠٠/   /  تحریرا فى    

  مقدمھ لسیادتكم                                                                           

                  )      (                                   
  
  

 
  



  على بدل تالف أوفاقد الحصولإلجراءاتالقواعد الحاكمة ( 5)نموذج رقم 
 

 
 

 فى شان تٌسٌر الحصول على الخدمات الجماهرٌة  ومنها 1998 لسنة 8242  وفقا لقرار رئٌس مجلس الوزراء رقم    

لرخصة محل تجارى او صناعى او عام بوحدات االدارة المحلٌة بالمحافظات   (فاقد/تالف)خدمة طلب استخراج بدل 

كثمرة للتعاون ) 27/12/2007     تلتزم الجهات االدارٌة المعنٌة بتقدٌم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتارٌخ 

من تحدٌد للمستندات واالوراق ،والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة  (بٌن الجهاز المركزى للتنظٌم واالدارة والمحافظات 

 واى مخالفة لذلك ترتب 0والتوقٌتات الزمنٌة المحددة النجازها او االعالن عن راٌها فى الطلب المقدم للحصول علٌها

:-  المسئولٌة وذلك على النحو التالى 

:-  المستندات واالوراق المطلوبة : اوال

 (واالصل لالطالع)ى مصورة بطاقة الرقم القو 

  محضر شرطة فى حالة الفقد 

  الرخصة التالفة فى حالة التلف 

  (واالصل لالطالع)صورة اخر اٌصال سداد رسم التفتٌش  

  (واالصل لالطالع)(خطاب اٌصال /شهادة )صورة المستند الدال على سداد التامٌنات االجتماعٌة  

  (واالصل لالطالع)صورة الشهادات الصحٌة للعاملٌن بالمحالت التى تتعامل مع االغذٌة والمشروبات 

المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  : ثانٌا

 البٌان مبلغ

 جنٌه قرش

10 

 

10 

 

10 

18 

 

12 

 

3 

 (ثمانٌة عشر جنٌها ضرٌبة نوعٌة وعشرة قروش )

رسم تنمٌة موارد بالنسبة لمحال الجزارة والمحال الصناعٌة                              المادتان رقما 

 90.89  

من القانون الدمغة رقم                                           (اثنا عشر جنٌها ضرٌبة نوعٌة وعشرة قروش )

111 

 وتعدٌالتف 1980رسم تنمٌة موارد بالنسبة للمحال العامة                                                    لسنة 

 ثالثة جنٌهات ضرٌبة نوعٌة وعشرة قروش رسم تنمٌة موارد للمحال التجاري)

:-  التوقٌتات المحددة النجاز الخدمة : ثالثا

للمحال التجارٌة او الصناعٌة او العامة خالل اسبوع من تارٌخ تقدٌم الطلب  (فاقد /تالف )ٌتم الحصول على رخصة بدل 

 مستوفٌا المستندات المطلوبة وبعد سداد الرسوم 

 

 حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقٌت المحدد او طلب مستندات او مبالغ اضافٌة تحت اى مسمى بمكنك االتصال باحدى الجهات فً

االتٌة  

 37794876: ت - :المحافظة

 22902728/02:  المركز الرئٌسى بالقاهرة ت : هٌئة الرقابة االدارٌة 


