
  
 

  شخصى ( أو تجدٌد ترخٌص  ترخٌص )طلب

 ( مدٌر/ مشرف/ مستغل) 

 للمحال العامة 

 :بٌانات أساسٌة تستوفى فى حالتى الترخٌص أو تجدٌد الترخٌص

 ……………………………………………………………………طالب التجديد/  الترخيص طالباسم 

 /          /تاريخ الميالد        . ……………………………………………………الجنسية 

............................................................... محل اإلقامة ............................... محل الميالد 

. …………………………………………………………………………………….………نوع المحل 

 ( مدير/  مشرف / مستغل ) نوع الترخيص المطلوب 

 

: بٌانات تستوفى فى حالة تجدٌد الترخٌص

.. …........……… جهة إصداره/         /      تاريخ إصداره        .. ……………:رقم الترخيص السابق 

/         /  إلى              /    /   من       ( مدير/ مشرف / مستغل  )المدة المطلوبة لتجديد الترخيص 

 

 

توقٌع مقدم الطلب                                                        /      /    تحرٌرا فى       

 

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

 
صورة 

فوتوغرافٌة 
لطالب 

 الترخٌص



 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

 فى شأن تبسٌط إجراءات حصول المواطنٌن على 1998 لسنة 4248 وفقا لقرار رئٌس مجلس الوزراء رقم

 ( مدٌر – مشرف –مستغل  )  شخصى ( أو تجدٌد ترخٌص  ترخٌص )طلبالخدمات الجماهٌرٌة ومنها خدمة 

 . بالمحافظات بوحدات اإلدارة المحلٌة للمحال العامة

 28/6/2007تلتزم الجهات اإلدارٌة المعنٌة بتقدٌـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتارٌــخ 

 من تحدٌد للمستندات واألوراق والمبالغ  ( والمحافظاتالجهاز المركزى للتنظٌم واالدارةكثمرة للتعاون بٌن  )

المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقٌتات  المحددة إلنجازها ، أو اإلعالن عن رأٌها فى الطلب المقدم 

 :وذلك على النحو التالى - وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولٌة - للحصول علٌها 

 - :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

  مشرف –مستغل  )  شخصى ( أو تجدٌد ترخٌص  ترخٌص )طلبمستندات رئٌسٌة تقدم فى حالة 

 : للمحال العامة ( مدٌر –
 (الخ ....رقم قومى / عائلٌة / بطاقة شخصٌة  )شخصٌة  ال إثباتمستند صورة  -

  . واألصل لالطالع 

 .ٌة صحٌفة الحالة الجنائ -

ن سٌره ـــ بحسأو سوابقه لها عن القنصلى للدولة التابع أو التمثٌل الدبلوماسى دارشهادة من  -
  .(إذا كان طالب الترخٌص أجنبٌا  ) وسلوكه

ومن األوراق الخاصة بتحدٌد الشخص أو الهٌئة صورة معتمدة من مستندات تكوٌن الشركة  -
  أوإلدارةإذا كان طالب الترخٌص فى االستغالل )المسئول عن أعمال االستغالل أو اإلدارة 

 (شركة أو هٌئة 

شهادة من إدارة التجنٌد تفٌد المعاملة العسكرٌة لطالب الترخٌص إذا كـــــــان الســـــن مـــا  -
 . سنة 30 : 21بٌـــــن 

شهادة صحٌة ) الدالة على توافر الشروط المطلوبة للعمل فى بعض األنشطة مثل تالمستندا -
موافقة الجهات األمنٌة للعمل فى المطابع / بالنسبة للعاملٌن فى مجال األغذٌة والمشروبات 

 (الخ ..... ومحـــــال األسلحة 

  تقدم للمحال العامة ( مدٌر – مشرف –مستغل  )   شخصى ترخٌص طلبفى حالة 
: المستندات التالٌة باإلضافة إلى المستندات الرئٌسٌة السابقة

/ عقد إدارة  ) والمنشأة ب الخدمة ــــ طالة بٌنـــــــــالقة التعاقديــتند ٌثبت العــــمس -
. (الخ .………استغالل

. ما ٌفٌد االشتراك بالتأمٌنات االجتماعٌة -
.  صورة فوتوغرافٌة تلصق إحداهما على الطلب 2عدد   -

  ٌقدم للمحال العامة ( مدٌر – مشرف –مستغل  )   شخصى ترخٌص تجدٌدطلبفى حالة 
: باإلضافة الى المستندات الرئٌسٌة السابقة

 .اصل الترخٌص المطلوب تجدٌده -

 
 
 
 
 

 
 



 

  : -المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  : ثانٌا 

بٌان 
مبلـــــغ 

جنٌه  قرش 

   للمحال العامة (مدٌر – مشرف – مستغل  )فى حالة طلب ترخٌص شخصى: 
. رســــــم عن الرخصة لعمل واحد   ( قرشا ستون)

أو 
  (مدير / مشرف / مستغل  )رســــــم عن الرخصة ألكثر من عمل  (جنيه واحد  )

  للمحال العامة (مدٌر – مشرف – مستغل  ) ترخٌص شخصى  تجدٌدفى حالة طلب: 
. الترخيص اكثر من عمل تضمن رسم تجديد الترخيص  ولو  (ثالثون قرشا )

  ( مدٌر – مشرف –مستغل  )  شخصى ( أو تجدٌد ترخٌص  ترخٌص )طلبفى حالة 
: للمحال العامة

 رسم تنمية موارد( عشرة قروش ) ضريبة نوعية و  (ثالث جنيهات )

. رسم لحساب التأمين االجتماعى الشامل  (جنيه واحد  ) 

 
 -  
 
1 

 
-  

 

 
     

    3   

1 
 

 
60 
 
- 

 

  30   
 
 
  10 

- 

 
 :ملحوظة 

 العمل بها فال ٌتحمل لدواعً صور الترخٌص التى تحتفظ بها الوحدة المحلٌة أو     فى حالة تعدد نسخ 
 .  الصورأو صورة واحدة من تلك النسخ أوالمتعامل معها سوى الضرٌبة المستحقة على نسخة 

         
: - التوقٌتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا 

خالل أسبوع من للمحال العامة  (مدٌر – مشرف – مستغل  )ترخٌص شخصى  الحصول على ٌتم 
المستندات المطلوبة وبعد سداد الرسوم المقررة أما تجدٌد الترخٌص فٌتم مستوفٌا تارٌخ تقدٌم الطلب 

 كافة متطلبات الحصول على الخدمة  طلب مستوفٌاال تقدٌمخالل ثالثة أٌام من تارٌخ 
 

 
فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقٌت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافٌة ٌمكنك االتصال 

:  بإحدى الجهات اآلتٌة 
: المحافظة  ت 

 02 / 2902728: المركز الرئٌسى بالقاهرة ت : هٌئة الرقابة اإلدارٌة
: مكتب الرقابة اإلدارٌة بالمحافظة ت 

 
 
 

 


