
 شمال سيناء محافظة
 حى/ مدينة / مرآز: الوحدة المحلية 

 الرخص) قسم / إدارة    ( 
 طلب

  تعديل ترخيص محل عام
 

 ) الوآيل/ صاحب الترخيص  ( صفة مقدم الطــــلب  ....................................... ولقبهصاحب الترخيصاسم 
 ..……………..………………:  جنسيته …………..…………………………محل الميالد:      /      /     تاريخ الميالد 
 ………………………………………………………………………………………………………………………محل اإلقامة 

 ……………………………………………………………………………………………………:العنوان المختار للمراسالت 
 .…………………………………………………………………………………………………:نوع المحل المراد الترخيص له 

 . ………………………………………………………………….……………………………………… : االسم التجارى للمحل 
 ……………………………………………………………… قسم ….....…………….……………………………:موقع المحل 

 ……………………………  الجهة الصادر منها   /         /      تاريخ صدوره      .. ……………:رقم ترخيص المحل 
 

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

 )       ال غير  .. ……………………..………………..…………فقط ( القيمة االيجارية السنوية للمحل                           
….................................................…………………………………جرائها      

............................................………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………)إن وجد ( وية للمحل 

……………………………………………………………………………………………… 
 (…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 
 يتسع لهم المحل أو الذين يمكن إيواؤهم فيه إذا آان المحل من النوع األول أو 

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………............…………………………)إن وجد ( آو نقصها 
……………………………………………………………………………………………… 

 .سم المعاينة 

                                                                توقيع مقدم الطلب 
                                                              ) ……………………( 

أ     م الم يع أو تقدي دة لب ال المع ن المح ا م ا يماثلهم اهى وم اعم والمق         آوالت أو ل المط
 .ى ذات المحل 

 .ل الفنادق والو آائل والبنسيونات والبيوت المفروشة 

 بمحافظة 

 إيصال
يد  ..………………… ن الس دم م ب المق .. ………………...…………….………………/ الطل

 )الرسوم / المستندات  (  آافة متطلبات الحصول على الخدمةستوفيا 
  /      / 
          /                                /  

             توقيع الموظف المختص          
       )          …………………………(  

 مليم      جنيه
--

  سيناءشمال 
التعديالت المطلوب الترخيص فى إ
........................................

اثر التعديل فى القيمة االيجارية السن
………………………………………

ن وجدإ(اثر التعديل فى عدد العمال 
………………………………………
اثر التعديل فى عدد األشخاص الذين

…………………)ن وجد إ* ( الثانى 
……………..…………………………

 زيادة القوة المحرآة  فىاثر التعديل
………………………………….……

               ومستعد لسداد باقى ر
  :     /     /تحريرا فى

    
    
 *ملحوظة 

نوع األول م: محالت ال تش
المشروبات بقصد تناولها ف

تشم: محالت النوع الثانى  
 
 
 

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

ا تلمت أن ……………....………… / اس

بشأن طلب تعديل ترخيص محل عام م
بتاريخ  . ……………وقيد الطلب برقم 

التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة          
    
    



 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة 
وزراء   س ال يس مجل رار رئ ا لق موفق نة ٤٢٤٨  رق ى    ١٩٩٨ لس ن عل راءات حصول المواطني يط إج أن تبس  فىش

  . بالمحافظاتلجماهيرية ومنها خدمة طلب تعديل ترخيص محل عام بوحدات اإلدارة المحليةالخدمات ا
تاريــخ   ادر ب نموذج الص ـذا ال ـوارد بهـ ا للـ ة وفقــ تقديـــم الخدم ية ب ة المعن ات اإلداري تزم الجه  ١/٣/٢٠٠٣تل

ن وزار        ( تعاون بي ثمرة لل  المطلوبة للحصول    والمبالغ دات واألوراق من تحديد للمستن   )محافظات  وال التنمية اإلدارية    ةآ
ة      ى الخدم ا فى الطلب المقدم للحصول عليها                       ،  عل ا ، أو اإلعالن عن رأيه تات  المحددة إلنجازه  وأى مخالفة   -والتوقي

 : وذلك على النحو التالى  -لذلك ترتب المسئولية 
 :المستندات واألوراق المطلوبة: أوال 

 .واألصل لالطالع)  الخ …الرقم القومى/ العائلية / بطاقة الشخصية ال( صورة مستند إثبات الشخصية  –
 .توآيل رسمى فى حالة الوآالة  –
 .اصل رخصة المحل العتماد التعديل  –
 .موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة  –
 .الطالع واألصل ل) لقيمة االيجارية الناتجة عن التعديالت افى حالة تغيير( صورة عقد اإليجار  –
  .مستوفاة الدمغة الهندسيةمعتمدة من مهندس نقابى وأربع نسخ من الرسومات التفصيلية للتعديالت  –
 ) .إذا ترتب على التعديل زيادة فى عدد العمال ( الشهادات الصحية  –
 .صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد –
 .إيصال سداد رسم المعاينة المبدئى  –

 :ة للحصول على الخدمة  المقررمبالغال: ثانيا 
 نوع الرسم مبلغ

جنيه  مليم
 .رسم معاينة عن آل متر مربع من مساحة المحل التى تم فيها التعديل) خمسون مليما ( 
 رسم معاينة عن آل فتحة فى حالة إضافة أو سد فتحات بالمحل) مائة مليم ( 
يم     (  د يكون با                ) خمسمائة مل ا ق ؤدى م ى أن ي نة عل قيا من هذا الرسم خاللمن رسم المعاي

 .أسبوع من تاريخ الموافقة على الطلب 
  جنيه ٣٥ن يقل رسم المعاينة عن خمسمائة مليم أو يزيد عن اوال يجوز  

 . فى حالة زيادة القيمة االيجارية فقط      ضريبة نوعية) اثنتا عشرجنيها ( 
 .تنمية موارد ) مائة مليم ( 
 .دمغة إيصال ) اربعمائة مليم ( 

- 
- 
- 

 
 
١٢ 
- 
- 

٥٠ 
١٠٠
٥٠٠ 
 
 
- 

١٠٠
٤٠٠

يش            - نة والتفت ند حساب رسوم المعاي يه إذا قلت عن               تع ى نصف الجن يه إل  مليم والى جنيه إذا ٥٠٠جبر آسور الجن
 . مليم ٥٠٠زادت على 

ة إجراء أى تعديل على المحال المرخص لها تقتضى زيادة القيمة االيجارية للمحل فيعاد تقدير رسم الت                   - فتيش فى حال
 . فيها التعديل دثالسنوى فى هذه الحالة اعتبارا من أول يناير من السنة التالية للسنة التى ح

 -:التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا
تندات               ة المس توفيا آاف م الطلب مس اريخ تقدي ل الترخيص خالل شهر من ت تم تعدي ة   و  ي ام االشتراطات المطلوب إتم

  .عالناتإلوالمعلنة بلوحة ا
 
 
 
ة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات                     ف  ى الخدم ة عدم الحصول عل  يمكنك   تحت أى مسمى    إضافية  أو مبالغ  ى حال

 :االتصال بإحدى الجهات اآلتية 
 ٣٢٠٥٧١: المحافظة 

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



 
 
 
 

 خاصة بالتعليمات الواجب اتباعها عند طلب تعديل ترخيص محل عام

لوحة إرشادية

 
                   

ب    - تيفاء طل ية الس الوحدة المحل رخص ب م ال ى إدارة أو قس ة إل ى الخدم ب الحصول عل تقدم طال ي

 .الحصول على الخدمة وتقديم المستندات المطلوبة 

 . من تقديمه ا دمه فى ميعاد ال يجاوز شهرتلتزم جهة اإلدارة بإبالغ رأيها فى الطلب إلى مق -

بول الط       - ة ق نة والموضح قيمته بنموذج                  لب فى حال أداء رسم المعاي ية يكلف الطالب ب  بصفة مبدئ

 .طلب الحصول على الخدمة ويحدد له موعد المعاينة 

ن الطالب باالشتراطات الواجب توافرها فى المحل                     - وب يعل تعديل المطل ى ال ة عل ة الموافق فى حال

وب وتحدد       ح تعديل المطل ة ال تجاوز ثالثين يوما التمامها ويجوز تحديد مدة أطول              سب ال ه مهل ل

 . إلدارة العامة للوائح والرخص ل ضى ذلك بعد موافقة المدير العامتفى األحوال التى تق

الغ من الطالب يفيد                          - ا من وصول إب ن يوم وب خالل ثالثي تعديل المطل تم صرف الترخيص بال ي

 .راطـــــات المعلنة للمواطنين إتمام االشت

 .فى حالة عدم إتمام االشتراطات يسمح للطالب بمهلة ال تجاوز خمسة عشر يوما  -

م تتم االشتراطات خالل هذه المهلة يحصل الطالب على مهل أخرى ال يجاوز عددها ثالثون               - إذا ل

دل نصف قيمة رسوم    يوما على أن يقوم بأداء رسوم إعادة معاينة عن آل مهلة من هذه المهل تعا              

 .المعاينة األولى فإذا لم تتم االشتراطات فى نهاية هذه المهل رفض الطلب 
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