
      

  شمال سيناء محافظة
 حى / مدينة / مرآز : الوحدة المحلية 

          اإلدارة الهندسية 
 

 طلب 
 تعديل ترخيص محل صناعى أو تجارى

 
 …………………………………………………/ السيد 

 
 تحية طيبة وبعد ،،،

 
ى الر    باته عل د واث يما بع وب الموضح ف تعديل المطل تماد ال ى اع ة عل رجاء التفضل بالموافق ياناتى ب خصة وب

 -:آالتالى 
 )الوآيل / صاحب الترخيص ( صفة مقدم الطلب .……………….............……صاحب الترخيص ولقبهاسم 

 …….……..........……………………….……..………...………رقم الرخصة المنصرفة عن المحل  
 ………………………………….……………………………..............…الجهة المنصرف منها 

 .……………………………..……………………….............…………………تاريخ صرفها 
 ..……….……….............………………………………………الصناعة أو التجارة المرخص بها 

ل   ع المح ارع:موق ية .. …………………… ش م ….…………ناح ز /  قس . ……………………مرآ
 ………………………محافظة 

 .............................................) ........فى حالة اجراء تعديل يترتب عليه الزيادة فى عددهم ( عدد العمال 
 

  التعديل المطلوب بالتفصيل
 ............................................................................تعديل فى أوضاع المحل من الداخل أو الخارج 

................................................................................................................................. 
 .......................................................................................................تعديل فى نوع النشاط  

................................................................................................................................. 
 ...................................................................................................االضافة او الحذف للنشاط 

................................................................................................................................. 
 االثار المترتبة على نوع التعديل 

 ………..………….............…) إن وجد (  على التعديل ةالزيادة فى القيمة االيجارية السنوية للمحل المترتب
……….………………………….............………………………………………………… 

 …………..………….............) إن وجد ( المواد البترولية المخزونة المترتبة على التعديل الزيادة فى آمية 
……………………………………….............……………………………………………. 
 .…………………………...……….............………التعديل يشمل زيادة فى القوة المحرآة أو نقصها 

 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،
 

      /      /:  تحريرا فى 
 توقيع مقدم الطلب                     
                        )….....…………(  

 
 
 



 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة
 

 فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين       ١٩٩٨ لسنة   ٤٢٤٨  رقم وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء    

ة    نها خدم يرية وم ات الجماه ى الخدم ارى  عل ناعى أو تج ل ص يص مح ل ترخ ب تعدي دات اإلدارة  طل بوح

 .بالمحافظاتالمحلية 

تزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديــم الخدمة وفقــا للـوارد بهذا النموذج الصادر بتاريــخ              ١/٣/٢٠٠٣  تل

ن وزار   (  تعاون بي ثمرة لل ة  ةآ ية اإلداري ات   التنم تندات واألوراق،  ) والمحافظ د للمس ن تحدي بالغ م  والم

دم   ب المق ى الطل ا ف ا ، أو اإلعالن عن رأيه ددة إلنجازه تات  المح ة والتوقي ى الخدم ة للحصول عل المطلوب

 -: النحو التالى    وذلك على- وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية -للحصول عليهــــا 

 -: المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

ية     - بات الشخص تند إث ورة مس ة ش( ص ية بطاق ية / خص ى  / عائل م قوم خ .. …رق ل ) ال واألص

 .لالطالع 

 .توآيل رسمى فى حالة الوآالة  -

 .اصل الترخيص  -

 .صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد  -

دد  - وب ٣ع تعديل المطل ية بال ومات الهندس ن الرس خ م توفاة   نس ابى و مس ندس نق ن مه تمدة م  مع

  .)فى حالة الحاجة اليها ( الدمغة الهندسية 

 واألصل لالطالع ) فى حالة تغيير القيمة االيجارية الناتجة عن التعديالت (  صورة عقد اإليجار  -

 .موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة  -

ة الجهات المختصة      - ة للتصنيع       ( موافق ئة العام ئة العامة واإلحصاء       ،  الهي از المرآزى للتعب  ، الجه

ئة ترول  الهي ة للب حة وز،  العام بة      ، ارة الص ك بالنس ات وذل ن الجه يرها م ية وغ وزارة الداخل

نها          تى تخص آال م ا   )   لألنشطة ال ك وفق ادة  وذل ر اإلسكان رقم          ١ للم رار وزي  لسنة  ٧٣٠ من ق

١٩٦٧.    

 .إيصال سداد الرسوم  -

 -: المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانيا 

ى أساس                - تعديل عل يمة ال نة بق الفرق بين الرسوم المفروضة على المحل قبل       تحصل رسوم المعاي

 .وقيمتها بعده ء التعديل إجرا

 

 

 



 

 

 رسم المعاينة

 مليم جنيه

القيمة االيجارية السنوية 
 للمحل بالجنيه

 آمية المواد

 البترولية بالطن

 القوة المحرآة

 باألحصنة
 م عدد العمال

- 

٢ 

٥ 

٨ 

١١ 

١٥ 

٢٥ 

٥٠٠ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 ٢٤ـاوز ال يتجــــــــــ

 ١٢٠-٢٤اآـــثر من

 ٣٦٠-١٢٠اآــثر من

 ٦٠٠-٣٦٠اآــثر من

 ١٢٠٠-٦٠٠اآثر من

 ٢٤٠٠-١٢٠٠اآثر من

 ٢٤٠٠اآــــــــــثر من 

 ٠ ر٥اقـــــــل من 

 ١ال يتجـــــــــــاوز 

 ١٠  –  ١اآثر من 

 ٥٠– ١٠اآــثر من 

 ١٠٠-٥٠اآــثر من

 ٥٠٠-١٠٠اآثر من

 ٥٠٠اآــــــــثر من 

 ــــــــدال يوجــــــــ

 ١ال يتجــــــــــاوز 

 ١٥   -   ١اآثر من 

 ٥٠-١٥اآــــثر من 

 ١٠٠-٥٠اآـــثر من

 ٥٠٠-١٠٠اآثر من

 ٥٠٠اآــــــــثر من 

٣    –    ١ 

١٠   –    ٤ 

٣٠   –  ١١ 

١٠٠  –  ٣١ 

٥٠٠ – ١٠١ 

١٠٠٠ – ٥٠١ 

١٠٠٠اآثر من 

١ 

٢ 

٣ 

٤ 

٥ 

٦ 

٧ 

 
 قرش   جنيه 
ية عشر     (  ١٨     ١٠  روش الغير          فقط ثمان يها وعشرة ق ية و    )  جن تنمية موارد بالنسبة   رسم   ضريبة نوع

 .لمحال الجزارة والمحال الصناعية 
روش الغير             (  ٣      ١٠  يهات وعشرة ق ة جن ية و    ) فقط ثالث  الــــــــتنمية موارد للمح  رسم  ضريبة نوع

 .التجارية
 .نمية موارد  ترسمدمغة إيصال و) فقط أربعون قرشا الغير       ( -      ٤٠ 

ة  ل  : ملحوظ راء أى تعدي ة إج ى حال ىف ا ف رخص به ال الم يش  ت المح وم التفت ى رس ادة أو نقص ف قتضى زي
ر  ى ا   المق لمحل تحصل هذه الرسوم بالقيمة الجديدة اعتبارا من أول يناير من السنة التالية للسنة              رة عل

 . فيها التعديل دثــــــــــتى حـــــــال
 
 -: المحددة إلنجاز الخدمة التوقيتات: ثالثا 

تعديل الم              -  رأى فى ال ابداء ال ة االدارة ب تزم جه وب فى ميعاد اليجاوز ستين يوما من تاريخ سداد           ط تل ل
د  ى موع تعديل الترخيص ف تزم ب ا تل نة آم وم المعاي ة  رس تراطات المطلوب ام االش ن إتم هرا م ته ش  غاي

 .والمعلنة للمواطنين 
 
 
 
 

 بمحافظة ) حى / مدينة / مرآز( الوحدة المحلية 
 اإلدارة الهندسية

 إيصال
 ..………………….....…………………/ الطلب المقدم من السيد . ……………………………........…/ استلمت أنا 

 ةــــــصول على الخدم  ـــــتوفيا آافة متطلبات الح   ـــــبشأن طلب تعديل ترخيص محل صناعى أو تجارى مس         
 /      /بتاريخ    . …………لب برقموقيد الط)  الرسوم –المستندات ( 

 /       /                                التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة      
 توقيع الموظف المختص                            

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

  سيناءشمال 



 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تحت أى مسمى لحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية            فى حالة عدم ا   
 -:يمكنك االتصال بإحدى الجهات التالية 

 ٣٢٠٥٧١: ت المحافظة 
 ٠٢ / ٢٩٠٢٧٢٨: المرآز الرئيسى بالقاهرة ت : هيئة الرقابة اإلدارية 

 : مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت 
 
 
 

                             



 
 
 
 
 

 خاصة بالتعليمات الواجب اتباعها
 عند طلب تعديل ترخيص محل صناعى أو تجارى

                                    

لوحة إرشادية

 
تقدم طالب الحصول على الخدمة إلى اإلدارة الهندسية بالوحدة المحلية الستيفاء طلب الحصول على                - ي

 .الخدمة وتقديم المستندات المطلوبة 

ى        - ة عل د الموافق نموذج طلب الحصول علـــى                   بع تها ب نة الموضحة قيم داد رسوم المعاي تم س الطلب ي

 .الخدمة 

اريخ سداد رسـوم                               - ا من ت يعاد ال يجاوز ستين يوم تعديل فى م ا فى ال إبداء رأيه ة اإلدارة ب تزم جه تل

 .المعاينة 

ى التعديل المطلوب الذى يتناول أوضاع المحل من الداخل أو الخ       - ة عل ة الموافق ارج أو إضافة فى حال

نشاط جديد أو زيادة القوة المحرآة أو تعديل أقسام المحل يعلن الطالب باالشتراطات الواجب توافرها               

  .فى المحل ومدة إتمامها

تراطـــــات    - ام االش يد إتم ب يف ن الطال الغ م ن وصول إب ا م ن يوم تم صرف الرخصة خالل ثالثي ي

 .المعلنة للمواطنين 

ت          - ام االش ة عدم إتم م إخطار                   فى حال تى ت ة ال ة ال تجاوز نصف المهل  ه بها راطات يسمح للطالب بمهل

 .التمام االشتراطات 

ى مهل أخرى ال يجاوز مجموع مددها                           - ة يحصل الطالب عل ذه المهل تم االشتراطات خالل ه م ت إذا ل

ام االشتراطات والتى تم إخطا           ة المحددة التم آل على أن يتم سداد رسم إعادة معاينة عن         ره بها   المهل

ذه المهل تعادل نصف رسوم المعاينة األولى وإذا لم تتم االشتراطات فى نهاية هذه المهل               ة من ه مهل

 .رفض الطلب 

ة           - ب الجه بلغ الطال تراطات دون أن ي ام االش ددة التم دة المح تهاء الم اريخ ان ن ت ام م إذا انقضى ع

 .المختصة بإتمامها اعتبر متنازل عن طلبه 
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