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 اءات الحصول على الخدمةالقواعد الحاكمة إلجر    
محـل بفـتح  التـرخيصومنها خدمة طلب  الخدمات الجماهيريةحصول على الفي شأن تيسير  ١٩٩٨لسنة  ٤٢٤٨وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

/  ٢٨النمـوذج الصـادر بتـاريخ  بوحدات اإلدارة المحلية والمحافظات، تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهـذاتجاري أو صناعي 
مــن تحديـد المســتندات واألوراق والمبــالغ المطلوبـة للحصــول علــى  )كثمـرة للتعــاون بـين الجهــاز المركــزي للتنظـيم واإلدارة والمحافظــات(  ٢٠٠٧/  ٦

لـك علـى الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة إلنجازها أو اإلعالن عـن رأيهـا فـي الطلـب المقـدم للحصـول عليهـا وأي مخالفـة لـذلك ترتـب المسـئولية وذ
 : المستندات واألوراق المطلوبة: أوال: النحو التالي

 ). على األصلمع اإلطالع (التمليك /صورة عقد اإليجار -
 . للمحلالعقارية بالقيمة اإليجارية شهادة من الضرائب  -
 ). مع األصل لإلطالع(بطاقة إثبات الشخصية صورة  -
 . صورة البطاقة الضريبية -
 . على صاحب المحلالتأمين يفيد من التأمينات االجتماعية خطاب  -
من أكثر من يتكون وإذا ما كان بموتور آالت التي تستخدم الصناعية المحال االت للمحل في حنسخ من الرسومات الهندسية  ٣عدد  -

 ). فقط مائة متر مربع(متر مربع  ١٠٠وحدة أو تزيد مساحته عن 
صـور وكـذلك ..) إيصـال -خطـاب-شـهادة(لـه وللعـاملين بالمحـل سـداد التأمينـات االجتماعيـة بتقـديم  مـا يثبـت وفي جميع األحوال يلتزم مقـدم الطلـب 

اإلطــالع علــى لمقـدم الطلــب بعـد الضــريبية وصــورة البطاقـة ) والمشـروباتبالنسـبة لمحــالت التـي تتعامــل مـع األغذيــة (الخاصـة بهــم الشـهادات الصــحية 
 . الترخيصوقبل إصدار التجارية والصناعية في المحال المطلوبة االشتراطات وذلك عند إتمام األصول 

 : لى الخدمةالمبالغ المقررة للحصول ع: ثانيا
البتروليــة المخزونــة فيــه وكميــة المــواد والقــوى المحركــة عــدد العمــال والقيمــة اإليجاريــة عــن مقارنــة رســم ينــتج علــى أعلــى نــة والتفتــيش يتــربط رســوم المعا

 : للوارد بالجدول التاليببعضها طبقا 

 جارية بالجنيهالقيمة اإلي كمية المواد البترولية بالطن القوى المحركة بالحصان عدد العمال
 رسم التفتيش رسم المعاينة

 جنيه مليم جنيه مليم
 - ٥٠٠ - ٥٠٠ جنيه  ٢٤ال يتجاوز  ٠.٥أقل من  ال يوجد  ٣:  ١من 
 ٢ - ٢ - ١٢٠:  ٢٤أكثر من  ١ال يتجاوز  ١ال يتجاوز  ١٠:  ٤من 
 ٦ - ٥ - ٢٦٠:  ١٢٠أكثر من  ١٠:  ١أكثر من  ١٥:  ١أكثر من  ٣٠:  ١١من 
 ١٠ - ٨ - ٦٠٠:  ٢٦٠أكثر من  ٥٠:  ١٠أكثر من  ٥٠:  ١٥أكثر من  ١٠٠:  ٣١ من
 ٢٠ - ١١ - ٢٤٠٠:  ١٢٠٠أكثر من  ١٠٠:  ٥٠أكثر من  ١٠٠:  ٥٠أكثر من  ٥٠٠:  ١٠١من 
 ٢٠ - ١٥ - ٢٤٠٠:  ١٢٠٠أكثر من  ٥٠٠:  ١٠٠أكثر من  ٥٠٠:  ١٠٠أكثر من  ١٠٠٠:  ٥٠١من 

 ٥٠ - ٢٥ - ٢٤٠٠من أكثر   ٥٠٠ثر من أك ٥٠٠أكثر من  ١٠٠٠أكثر من 
إذا صــرفت وعــن نصـف ســنة فقـط األولــى مـن السـنة أشـهر  ٦الرخصـة خــالل إذا تــم صـرف ابتـداء مــن أول ينـاير عـن ســنة كاملـة تحصـل رسـوم التفتــيش 

 . شهور التالية ٦الرخصة خالل الـ 
بالقيمـة الجديـدة تحصـل هـذه الرسـوم المقـررة علـى المحـال التفتـيش م فـي رسـو زيـادة أو نقـص يقتضـي المـرخص بهـا تعـديل فـي المحـال في حالـة إجـراء 

 . فيها التعديلللسنة التي حدث من السنة التالية من أول يناير اعتبارا 
 جنيه  مليم   :الدمغات

 . صناعيةبالنسبة لمحال الجزارة والمحال الدمغة نوعية وتنمية موارد ) ثمانية عشر جنيها ومائة مليم ال غيرفقط ( ١٨ ١٠٠ 
 . وتنمية موارد للمحال التجاريةدمغة نوعية ) فقط ثالث جنيهات ومائة مليم ال غير( ٣ ١٠٠ 

الضـريبة المسـتحقة معهـا سـوى المتعامـل بها فال يتحمل لدواعي العمل بها الوحدة المحلية تحتفظ الترخيص التي في حالة تعدد نسخ أو صور : ملحوظة
 . أو الصورالنسخ من تلك على نسخة أو صورة واحدة 


