
      محافظة  الجیزة 

رئاسة ومدینة مركز منشأة القناطر        

     المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین 

 

 صناعى                     / تجارى / طلب شھادة بیانات عن الترخیص لمحل عام 
أسم مقدم الطلب ولقبة 

 ............................................جنسیتة......................................................................
رقم إثبات الشخصیة 

............................................................................................................................. 
صناعتة 

.......................................................................................................................................
.... 

محل إقامتة 
....................................................................................................................................... 

صناعى / تجارى / عام : (نوع النشاط 
.........................................................(.............................................. 

: عنوان المحل 
................................................................................................................................... 

رقم الملف 
....................................................:..................................................................................

. 
: رقم الترخیص 

.................................................................................................................................. 
 .ب یفید بالسیر فى إجراءات الترخیص برجاء التكرم على إعطائى خطا

توقیع /      /                                                                                                    تحریرا فى     
 مقدم الطلب 

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

 -:األوراق الطلوبة 
 .لالطالع  صورة مستند إثبات الشخصیة واالصل
 .صورة من الترخیص واالصل لالطالع 

 
 مدینة منشأة القناطر         

 المركز التكنولوجى لخدمة المواطنین 
 إیصال

/ الطلب المقدم من السید / .................................................... أستلمت أنا 
.................................................. 

صناعى وقید الطلب برقم / تجارى / بشأن طلب شھادة بیانات عن الترخیص لمحل عام 
................................................. 

 /      /     التاریخ المحدد النجاز الخدمة      /       /             بتاریخ     
 

 توقیع الموظف المختص 
 ( ....................... ) 

 
 

 

 

 

 



      محافظة  الجیزة 

رئاسة ومدینة مركز منشأة القناطر        

     المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین 

 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحول علي الخدمة
 

في شأن  تبسیط إجراءات حصول المواطنین علي الخدمات  ١٩٩٨لسنة  ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 
بوحدات اإلدارة المحلیة للمحافظات تلتزم الجھات ) تجاریة \سكنیة(الجماھیریة ومنھا خدمة طلب شھادة بیانات عن منشأة

 اإلداریة

 كثمرة للتعاون بین الجھاز المركزي للتنظیم ٢٠٠٧\٦\٢٨المعنیة بتقدیم الخدمة وفقا للوارد بھذا النموذج الصادر بتاریخ 

 واإلدارة والحافظات من تحدید للمستندات واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول علي الخدمة والتوقیتات الزمنیة المحددة

 یھا في الطلب المقدم للحصول علیھا وأي مخالفة لذلك ترتب مسئولیة وذلك علي النحو التاليالنجازھا أو اإلعالن عن رأ

 

 أوال المستندات األوراق المطلوبة

 األصل لالطالع(الرقم القومي   -العائلیة -البطاقة الشخصیة(صورة المستند الدال علي شخصیة مقدم الطلب( 
 المستند المؤید لصفة مقدم الطلب لالطالع 
 یل رسمي في حالة الوكالة عقد اإلیجار في حالة تقدیم الطلب من مستأجر كما یقدم الخطاب المنوه من احديتوك 

 في حالة طلب الشھادة من احدي ھذه الجھات)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠\بنك \محكمة(الجھات الرسمیة 

 اإلیصال الدال علي سداد الرسوم المستحقة -٠

 ةثانیا المبالغ المقررة للحول علي الخدم

 بیــــــان المبلغ
 جنیة قرش

- 
٥٠ 

١ 
- 

 جنیة واحد رسم نسخ عن كل ورقة من أوراق الشھادة
 خمسون قرشا مقابل بحث في المستندات أو السجالت عن كل سنة

- 
 

قروش ١٠+ تسعون قرشا ضریبة نوع ( جنیھا واحدا عن كل ورقة من أوراق الشھادة  ١
 )رسم تنمیة موارد 

٤٠ 
 

قروش رسم  ١٠+ ثالثون قرشا ضریبة نوعیة ( على إیصال الرسوم  أربعون قرشا -
 )تنمیة موارد 

 

 :ثالثا التوقیتات المحددة النجاز الخدمة 

 یتم استخراج الشھادة خالل أسبوع من تاریخ تقدیم الطلب

 

 

 

 

 


