
 محافظة  
 مركز / مدينة / حى : الوحدة المحلية 

 اإلدارة الهندسية          
 

 

 ………………………………………………… 
 

 تحية طيبة وبعد ،،،
 

برجاء التفضل بالموافقة على اعتماد التعديل المطلوب الموضح فيما بعد واثباته على الرخصة 
 -تى كالتالى :وبيانا
 صاحب الترخيص / الوكيل (صفة مقدم الطلب ).………………......……صاحب الترخيص ولقبهاسم 

 ....……….............……………………………..…....……… رقم الرخصة المنصرفة عن المحل

 ……....…………………………….……………………………..............… الجهة المنصرف منها

 .……………………………..…………..........…………….............………………… تاريخ صرفها

 ..……….……….............……………………………………… الصناعة أو التجارة المرخص بها

. …………………… قسم / مركز ….………… ناحية.. ……………………شارع :موقع المحل

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

 

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

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

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

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

 االثار المترتبة على نوع التعديل 

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

 

 …………..…..ولية المخزونة المترتبة على التعديل ) إن وجد (الزيادة فى كمية المواد البتر
……………………………………….............…………………………...............…………………. 

 

 .…………………………...………...……… التعديل يشمل زيادة فى القوة المحركة أو نقصها
 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،

 /تحريرا فى :       /      

 توقيع مقدم الطلب                                    

                                       (…………… ) 

 
 الوحدة المحلية ) مركز/ مدينة / حى ( بمحافظة 

 اإلدارة الهندسية

 .…………….....………………… الطلب المقدم من السيد /. …………………………........… استلمت أنا /
صول ـــــتوفيا كافة متطلبات الحـــــبشأن طلب تعديل ترخيص محل صناعى أو تجارى مس

 بتاريخ    /      /. …………وقيد الطلب برقمالرسوم (  –) المستندات  ةــــــعلى الخدم

                                 التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة      /       /
 توقيع الموظف المختص                            

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



 

 

 

 القواعد احلاكمة إلجراءات احلصول على اخلدمة

 

فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على  8994لسنة  2424 رقم وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء

 .بالمحافظاتبوحدات اإلدارة المحلية  خيص محل صناعى أو تجارىالخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب تعديل تر

 تلتزززززززززم الجهززززززززات اإلداريززززززززة المعنيززززززززة بتقديلززززززززلم الخدمززززززززة وفقلززززززززلا للززززززززلوارد بهزززززززز ا النمززززززززو   الصززززززززادر 

والمحافظززات ( مززن تحديززد للمسززتندات   الجهززاز المركزززى للتنظززيم واالدارة بززين  كثمززرة للتعززاون -4002/ 44/6بتززاري  

مبالغ المطلوبزة للحصزول علزى الخدمزة والتوقيتزات  المحزددة إلنجازهزا ، أو اإلعزين عزن رأيهزا فزى الطلزب واألوراق، وال

  :النحو التالى و لك على  -وأى مخالفة ل لك ترتب المسئولية  -المقدم للحصول عليهللللا 

 

 -أوال : المستندات واألوراق المطلوبة : 

 .. ال  ( واألصل ليطيع .…عائلية / رقم قومى  صورة مستند إثبات الشخصية ) بطاقة شخصية / -

 توكيل رسمى فى حالة الوكالة . -

 اصل الترخيص . -

 صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد . -

معتمززدة مززن مهنززدس نقززابى و مسززتوفاة الدم ززة  نسزز  مززن الرسززومات الهندسززية بالتعززديل المطلززوب 3عززدد  -

 . الهندسية ) فى حالة الحاجة اليها (

 عقد اإليجار ) فى حالة ت يير القيمة االيجارية الناتجة عن التعدييت ( واألصل ليطيع  صورة  -

 موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة . -

العامزة  الهيئة ، الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، الهيئة العامة للتصنيع ) موافقة الجهات المختصة -

(   وزارة الداخلية وغيرها من الجهات و لك بالنسبة لألنشطة التى تخص كي منها، صحة وزارة ال، للبترول 

  .  8962لسنة  230من قرار وزير اإلسكان رقم  8 للمادة و لك وفقا

 إيصال سداد الرسوم . -



 -ثانيا : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : 

  ء التعديللفرق بين الرسوم المفروضة على المحل قبل إجراتحصل رسوم المعاينة بقيمة التعديل على أساس ا -

 

 قرش   جنيه
تنمية موارد بالنسبة لمحال الجزارة رسم ها وعشرة قروش الغير ( ضريبة نوعية و) فقط ثمانية عشر جني 84     80 

 والمحال الصناعية .
 .التجارية الللللللللتنمية موارد للمحرسم ) فقط ثيثة جنيهات وعشرة قروش الغير ( ضريبة نوعية و 3      80 
  

رة علزى زيزادة أو نقزص فزى رسزوم التفتزيش المقزرقتضزى تالمحال المزرخص بهزا  فىفى حالة إجراء أى تعديل  :ملحوظة 

 دثلللللللللزلتى حللللللزللمحل تحصل ه ه الرسوم بالقيمة الجديدة اعتبزارا مزن أول ينزاير مزن السزنة التاليزة للسزنة الا
 . فيها التعديل

 

 -ثالثا : التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :
ب فى ميعاد اليجاوز ستين يوما من تاري  سداد لوطتلتزم جهة االدارة بابداء الرأى فى التعديل الم -

غايته شهرا من إتمزام االشزتراطات المطلوبزة  رسوم المعاينة كما تلتزم بتعديل الترخيص فى موعد
 والمعلنة للمواطنين .

 
 
 

يمكنك تحت أى مسمى فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية 
 -تصال بححدى الجهات التالية :اال

 المحافظة : ت 
 04/  4904244هيئة الرقابة اإلدارية : المركز الرئيسى بالقاهرة ت : 

 مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت : 

 عدد العمال م
 القوة المحركة

 باألحصنة

 كمية المواد

 البترولية بالطن

القيمة االيجارية السنوية 

 للمحل بالجنيه

 رسم المعاينة

 جنيه مليم

8 

4 

3 

2 

5 

6 

2 

1    –    3 

4    –   11 

11  –   31 

31  –  111 

111 – 011 

011 – 1111 

 1111اكثر من 

 ال يوجــــــــــــــــد

 1ال يتجــــــــــاوز 

 10   -   1اكثر من 

 01-10اكــــثر من 

 111-01اكـــثر من

 011-111اكثر من

 011اكــــــــثر من 

 1ر 0اقـــــــل من 

 1ال يتجـــــــــــاوز 

 11  –  1اكثر من 

 01– 11اكــثر من 

 111-01ـثر مناكـ

 011-111اكثر من

 011اكــــــــثر من 

 44ال يتجـــــــــــاوز 

 141-44اكـــثر من

 361-141اكــثر من

 611-361اكــثر من

 1411-611اكثر من

 4411-1411اكثر من

 4411اكــــــــــثر من 
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 خاصة بالتعليمات الواجب اتباعها
 عند طلب تعديل ترخيص محل صناعى أو تجارى

                                    
 

يتقدم طالب الحصول على الخدمة إلى اإلدارة الهندسية بالوحدة المحلية الستيفاء طلب الحصول على الخدمزة وتقزديم  -

 المستندات المطلوبة .

 بعد الموافقة على الطلب يتم سداد رسوم المعاينة الموضحة قيمتها بنمو   طلب الحصول عللللى الخدمة  -

 ى التعديل فى ميعاد ال يجاوز ستين يوما من تاري  سداد رسلوم المعاينة تلتزم جهة اإلدارة بحبداء رأيها ف -

فى حالة الموافقة على التعديل المطلوب ال ى يتناول أوضاع المحل مزن الزداخل أو الخزار  أو إضزافة نشزاط جديزد أو  -

 . محل ومدة إتمامهازيادة القوة المحركة أو تعديل أقسام المحل يعلن الطالب باالشتراطات الواجب توافرها فى ال

 يتم صرف الرخصة خيل ثيثين يوما من وصول إبيغ من الطالب يفيد إتمام االشتراطلللللات المعلنة للمواطنين . -

 التمام االشتراطات . ه بهافى حالة عدم إتمام االشتراطات يسمح للطالب بمهلة ال تجاوز نصف المهلة التى تم إخطار -

 ه المهلزة يحصزل الطالزب علزى مهزل أخزرى ال يجزاوز مجمزوع مزددها المهلزة المحزددة إ ا لم تتم االشتراطات خزيل هز -

علزى أن يزتم سزداد رسزم إعزادة معاينزة عزن كزل مهلزة مزن هز ه المهزل تعزادل ره بها التمام االشتراطات والتى تم إخطا

 نصف رسوم المعاينة األولى وإ ا لم تتم االشتراطات فى نهاية ه ه المهل رفض الطلب 

قضى عام من تاري  انتهزاء المزدة المحزددة التمزام االشزتراطات دون أن يبلزغ الطالزب الجهزة المختصزة بحتمامهزا إ ا ان -

 اعتبر متنازل عن طلبه .

 

 

 

 
 
 
 

                             

 لوحة إرشادية


