
 شمال سيناء   محافظة
 حى / مدينة /  مرآز 

 قسم الرخص 

   

 طلب الترخيص بفتح محل  تجارى أو صناعي
 

 ……..…………..……………: جنسيته ………………....................……………………:اسم مقدم الطلب ولقبه 

 .…………...………………………………………………….……………………………..……: صناعتــــه 

 .…………………....…………..…....………………………….………………...........: .............محل إقامته 

 ……………….………………………………………" ) تجارية/ صناعية " الحرفة المراد الترخيص لها : ( نوع المحل 

 .........................…………………..……………………………….…………: عنوان المحل المراد الترخيص له 

 ..........................…………………………………..…………………..………………: اسم ولقب مالك العقار 

 جنيه  مليم     

 )الغير.……………..........….……………………فقط (  .....       .....     القيمة االيجارية السنوية للمحل 

 …..…………………………………………………قوتها ..................  …………………نوع اآلالت المستعملة 

 ………………………...............…………………….…………………………….………: آيفية تشغيلهـــــا  

 ……………................………………………......………………: آمية المواد البترولية التى يحتمل تخزينها بالمحل 

 ……………….........……….........………………………………………: عدد األشخاص المزمع تشغيلهم بالمحل 

ت الصلة بالنشاط والمقررة بقوانين أو قرارات جمهورية أو وزارية وفقًا ومستعد لتقديم موافقات الجهات المعنية ذا

 .لما تطلبه جهة الترخيص بعد الموافقة على موقع المحل

 

                                                                             توقيــع مقـدم الطـلب

                         )              (                            

                                                :      /      /  تحريرا فى 

 

 

 



نموذج            ذا ال وارد به ا لل ة وفق تاريخ     الخدم ن وزارة التنمية اإلدارية ، والمحافظات           - ١/٨/١٩٩٩الصادر ب تعاون بي ثمرة لل من تحديد    -  آ
تندا  ت واالوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحدده النجازها ، او االعالن عن رأيها فى الطلب     للمس

: المقدم للحصول عليها ، واى مخالفة لذلك ترتب المسئولية وذلك على النحو التالى 

 
 

 :المستندات واألوراق المطلوبة  : أوًال 
 ) .مع االطالع على األصل ( التمليك / يجار   ـــ    صورة عقد اإل

 .  ـــ    شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة االيجارية للمحل 
 ).مع االطالع على األصل(  ـــ    صورة بطاقة إثبات الشخصية 

 ) .مع االطالع على األصل(  ـــ    صورة البطاقة الضريبية 
 .  ـــ    خريطة مساحية للمحل

ـ          فى حاالت المحال الصناعية التى تستخدم آالت بموتور وإذا ما آان المحل يتكون (  نسخ من الرسومات الهندسية للمحل         ٣عدد     ــ
 ) .فقط مائة متر مربع ( متر مربع ١٠٠من أآثر من وحدة أو تزيد مساحته عن 

 .  ـــ    خطاب من التأمينات االجتماعية بتأمين صاحب المحل على نفسه 

ي    * تقديم ما يثبت سداد التأمينات االجتماعية على العاملين بالمحل وآذلك الشهادات الصحية            وفى جم دم الطلب ب تزم مق ع األحوال يل
م      عند إتمام تنفيذ االشتراطات المطلوبة فى المحال التجارية ) بالنسبة للمحالت التى تتعامل فى األغذية والمشروبات   ( الخاصة به

 ٠يصوالصناعية وقبل إصدار الترخ

 

  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  : ثانيا 

 :رسم المعاينة والتفتيش آالتالى   ●       

رسم  
 التفتيش 

رسم 
 المعاينة

مليم جنيه مليم جنيه

القيمة االيجارية السنوية 
 للمحل بالجنية

آمية المواد 
 البترولية بالطن

القوة المحرآة 
 بالحصان

 عدد العمال
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  جنيه٢٤ال يتجاوز 
  ١٢٠            ٢٤اآثر من 
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 ٠٫٥ن أقل م
 ١ال يتجاوز 
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 ٥٠٠      ١٠٠اآثر من

 ٥٠٠اآثر من 

 ال يوجد
 ١ال يتجاوز 
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 ١٠٠٠اآثر من 
ناير إذا تم صرف الرخصة خالل الستة شهور األولى                          تداء من أول ي ة إب يش عن سنة آامل ـ  تحصل رسوم التفت ــ

 .من السنة وعن نصف سنة فقط إذا صرفت الرخصة خالل الستة شهور التالية 

ة إجراء ت             ـ  فى حال ل فى المحال المرخص بها يقتضى زيادة أو نقص فى رسوم التفتيش المقررة على المحل            ــ عدي
 . تحصل هذه الرسوم بالقيمة الجديدة اعتبارا من أول يناير من السنة التالية للسنة التى حدث فيها التعديل 

   مليم  جنيه
ات      ●   يم الغير              (١٨،١٠٠:     الدمغ ة مل يها ومائ ية عشر جن وارد بالنسبة لمحال      )فقط ثمان ية م ية وتنم ة نوع  دمغ

 .الجزارة والمحال الصناعية
 .دمغة نوعية وتنمية موارد للمحال التجارية ) فقط ثالثة جنيهات ومائة مليم الغير  (٣،١٠٠                    
 .دمغة إيصال وتنمية موارد ) فقط أربعمائة مليم الغير  (٠،٤٠٠                    

 :م يحصل لحساب صندوق دعم وتمويل األبنية التعليمية  رس●  

 مليم  جنيه

ـ    يها فقط الغير       (٥٠،  ــ عن آل ترخيص لمنشأة صناعية يقل رأسمالها عن مائة ألف    ) خمسون جن
يه    م         (جن يم رق ر التعل رار وزي تاريخ    ٨٥ق  ١٩٨٩ لسنة   ٢٢٧ من القانون رقم     ٣ المنفذ للمادة    ١٩٩١ / ٤ / ٢١ ب

 ). صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بشأن إنشاء

 
 
 

 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة
اً    رار  وفق يس  لق وزراء  مجلس  رئ م   ال  ريةالجماهياجراءات حصول المواطنين على الخدمات  تبسيط شأن  قى  ١٩٩٨  لسنة ٤٢٤٨رق

ة  طلب الترخيص بفتح محل تجارى او صناعى                نها خدم وحدات االداره المحلية بالمحافظات،  تلتزم الجهات االدارية المعنية بتقديم          بوم



 :التوقيتات المحددة النجاز الخدمة :ثالثا 

رفقاته فى ميعاد ال يجاوز شهرا من تاريخ تقديمه أو وصوله ، وفى حالة قبوله تعلن              - رأى فى الطلب وم إبداء ال ة اإلدارة ب تزم جه تل

 .الطالب بذلك آتابة مع تكليفه بدفع  رسوم المعاينة 

بر فى حكم                                تل  - نة ويعت اريخ سداد رسوم المعاي ا من ت يعاد ال يجاوز ستين يوم ع المحل فى م ا فى موق إبداء رأيه ة اإلدارة ب تزم جه

ن    ع يعل ى الموق ة عل ة الموافق ى حال رأى ، وف ب بال ور دون تصدير خطاب إخطار للطال يعاد المذآ وات الم ع ف ى الموق ة عل الموافق

 .ها فى المحل ومدة إتمامهاالطالب باالشتراطات الواجب توافر

اريخ   - ا من ت ن يوم ى المحل وإصدار الترخيص خالل ثالثي رها ف تراطات الواجب تواف يذ االش تحقق من تنف ة اإلدارة بال تزم جه  تل

 ٠إبالغها بإتمام تنفيذ االشتراطات  وتقديم المستندات المطلوبة 

 

 

دة المحددة إلتمام تنفي                * تهاء الم اريخ ان ذ االشتراطات دون أن يبلغ الطالب الجهة المختصة        إذا انقضى عام من ت

 .بإتمامها اعتبر متنازال عن طلبه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة فى التوقيت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية  تحت اى مسمى  يمكنك اإلتصال بإحدى                   ى الخدم ة عدم الحصول عل فى حال
  -:الجهات التالية

 
 ٣٢٠٥٧١ :               ت المـــحــــافــظــــــــــة

 
 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢ت : المرآز الرئيسى بالقاهره : هيئه الرقابة االدارية               

 
 :مكتب الرقابة االدارية بالمحافظة  ت 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إيصال
ا   تلمت أن يد   …………………………… اس ن الس دم م ب المق أن …………......................………… الطل  بش

ى  ..………………………………………………………………… ول عل ة للحص تندات المطلوب ه  المس توفيا آاف مس

 /    /بتاريخ    ..………………الخدمة وقيد الطلب برقم 

 :    /     /    التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة 

                                       توقيع الموظف المختص
                                                                                                                                    )              (             
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