
  محافظة شمال سيناء
 حى / مدينة / مرآز : الوحدة المحلية 

 الرخص ) قسم / إدارة        ( 
 

 طلب 
 تجديد رخصة تشغيل محل صناعى أو تجارى 

 
 رئيس الوحدة المحلية / السيد 

  

 ..تحية طيبة وبعد  
 /        /خ      أرجو التكرم بالموافقة على تجديد الترخيص المرفق للمحل الذى ينتهـــــــى بتاري 

 :وبياناتى آاآلتى 

 

 )الوآيل / صاحب الترخيص ( صفة مقدم الطلب .................................... اسم صاحب الترخيص ولقبه

 ........................................................الصادر بتاريخ ...............................  الترخيص رقم 

 / ...............قسم ........................................ الكائن بشارع  )       صناعى / تجارى (  المحل نوع

 .      علما بأننى قمت بسداد رسم التفتيش المستحق على المحل عن العام السابق ومستعد لسداد رسم المعاينة 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام  ،،،

 
                                                                                  توقيع مقدم الطلب             

 :    /     /تحريرا فى 

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

 حى  بمحافظة / مدينة / مرآز : المحلية  الوحدة 
 الرخص ) قسم /  إدارة               ( 

 إيصال
 

 ............................................الطلب المقدم من السيد ........................................ استلمت أنا 
د رخصة تشغيل محل صناعى أو ت            جارى مستوفيا آافة متطلبات الحصول على الخدمـــــــــــة       بشأن طلب تجدي

 /       /بتاريخ       ............... وقيد الطلب برقم ) الرسوم / المستندات ( 
 /      /    التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة       

                توقيع الموظف المختص                                                                           
 

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

  سيناءشمال 



 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة
ن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على  فى شأ  ١٩٩٨ لسنة   ٤٢٤٨وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم           

ة طلب تجديد رخصة تشغيل محل               نها خدم يرية وم بوحدات اإلدارة المحلية   تجارى    صناعى أو الخدمات الجماه
 .بالمحافظات

ـذا النموذج الصادر بتاريــخ                       ـوارد بهـ ا للـ ة وفقــ تقديـــم الخدم ية ب ة المعن تزم الجهات اإلداري  ١/٣/٢٠٠٣تل
تع    (  ثمرة لل ة        آ ية اإلداري ن وزارة التنم تندات واألوراق والمبالغ المطلوبة          )والمحافظات  اون بي د للمس  من تحدي

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

  :لمستندات واألوراق المطلوبةا: أوال 
 ) .مع االطالع على األصل ( شخصية ال صورة مستند إثبات  -
 .اصل الرخصة المطلوب تجديدها  -
 )مع االطالع على األصل ( التمليك / صورة عقد اإليجار  -
 .توآيل رسمى فى حالة الوآالة  -
 .المشروبات  للمحالت التى تتعامل فى األغذية وه بالنسبية للعاملينالشهادة الصح -
 .إيصال سداد الرسوم -
  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  :  ثانيا

 رسم المعاينة
 مليم جنيه

القيمة االيجارية السنوية للمحل 
 بالجنية

آمية المواد البترولية 
 عدد العمال القوة المحرآة بالحصان بالطن

 
- 
٢ 
٥ 
٨ 
١١ 
١٥ 
٢٥ 
 

٥٠٠ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 جنيه٢٤ـــــاوز اليتجــــــــــ
 جنيه ١٢٠  -٢٤اآـــــــثرمن
 جنيه٣٦٠ -١٢٠اآـــــثر من
 جنيه٦٠٠ -٣٦٠اآثـــــر من
 جنيه١٢٠٠ -٦٠٠اآـــثر من

 جنيه٢٤٠٠ -١٢٠٠اآثرمن 
 ٢٤٠٠اآـــــــــــــــــــثر من 

 ٠ ر٥اقـــــــــل من 
 ١اليتجــــــــــــاوز 

 ١٠ -١اآثـــــــر من
 ٥٠ -١٠اآــثر من 

 ١٠٠ -٥٠ثر مناآــ
 ٥٠٠ -١٠٠اآثر من

 ٥٠٠اآثـــــــــر من 

 ال يوجــــــــــــــــــــــــــــد
 ١ال يتجــــــــــــــــــــــاوز 

  ١٥ -١اآثـــــــــــــــــرمن 
 ٥٠ -١٥اآثــــــــــــر من 
 ١٠٠ -٥٠اآــــــــــــثر من
 ٥٠٠ -١٠٠اآــــــــثر من 

 ٥٠٠من اآـــــــــــــــــــثر 

٣  -  ١ 
١٠  -  ٤ 

    ٣٠ – ١١   
  ١٠٠  - ٣١ 

٥٠٠  -  ١٠١ 
١٠٠٠  -  ٥٠١ 

 ١٠٠٠ اآثر من  

 مليم  جنيه:  الدمغات  
ير   ( ١٨ ١٠٠             يم الغ ة مل يها ومائ ر جن ية عش ط ثمان بة     ) فق وارد بالنس ية م ية وتنم ضريبة نوع

 .لترخيص محل جزارة ومحل صناعى 
يم الغير             (  ٣  ١٠٠              ة مل يهات ومائ ة جن ضريبة نوعية وتنمية موارد لترخيص محل ) فقط ثالث

 .تجارى 
 .دمغة إيصال ) فقط أربعمائة مليم الغير (  -  ٤٠٠             

 :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :  ثالثا 
  .ء المستندات المطلوبة          يتم تجديد الرخصة خالل أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب واستيفا

 
 

ة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ                      ى الخدم ة عدم الحصول عل   إضافية تحت أى مسمى    فى حال
 : يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية 

 ٣٢٠٥٧١ :المحافظة  ت 

 ٠٢ / ٢٩٠٢٧٢٨: المرآز الرئيسى بالقاهرة ت : هيئة الرقابة اإلدارية

  :دارية بالمحافظة ت مكتب الرقابة اإل

 


