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 طلب 
 غیر سیاحیةرخصة مالھي تجدید 

 ....................................................................................... /السید

 تحية طيبة وبعد
 /       / أرجو التكرم بالموافقة على تجديد الترخيص المرفق للمحل الذي ينتهي بتاريخ     

 : وبياناتي كاآلتي
) الوكيــل/صــاحب التــرخيص(صــفة مقــدم الطلــب / ............................................... اســم صــاحب التــرخيص ولقبــه

 /        / الصادر بتاريخ     : ................................................... خيص رقمالتر 
/ قســــــــــــــــــم........ ..............................الكــــــــــــــــــائن بشــــــــــــــــــارع .................................: نــــــــــــــــــوع المحــــــــــــــــــل

ى المحـــل عـــن العـــام الســـابق ومســـتعد لســـداد رســـم علمـــا بـــأنني قمـــت بســـداد رســـم التفتـــيش المســـتحق علـــ.................... 
 . المعاينة

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،،
 /     / تحريرا في     

 توقيع الطالب                  
(........................) 

 
 إیصــــــــال 

/ لسيدالطلب المقدم من ا/ ............................................ استلمت أنا
......................................... 

ـــد رخصـــة بشـــأن  ـــر ســـياحية طلبـــت تجدي ـــات الحصـــول علـــى الخدمـــة مـــن مالهـــي غي  ) الرســـوم/ المســـتندات(مســـتوفيا كافـــة متطلب
 /        / بتاريخ     .................... وقيد الطلب برقم 

 /  /          التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة        
 توقيع الموظف المختص         

(.............................) 
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 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
فـي شـأن تبسـيط حصـول المـواطنين علـى الخـدمات الجماهيريـة ومنهـا  ١٩٩٨لسـنة  ٤٢٤٨وفقا لقرار رئـيس مجلـس الـوزراء رقـم 

 . بوحدات اإلدارة المحلية بالمحافظات مالهي غير سياحيةطلب تجديد رخصة تشغيل خدمة 
 كثمـرة للتعـاون بــين(  ٢٠٠٧/  ٦/  ٢٨تلتـزم الجهـات اإلداريـة المعنيـة بتقــديم الخدمـة وفقـا للـوارد بهـذا النمــوذج الصـادر بتـاريخ 

مـــن تحديـــد المســـتندات واألوراق والمبـــالغ المطلوبـــة للحصـــول علـــى الخدمـــة ) الجهـــاز المركـــزي للتنظـــيم واإلدارة والمحافظـــات
والتوقيتات الزمنية المحددة إلنجازها أو اإلعالن عن رأيها في الطلـب المقـدم للحصـول عليهـا وأي مخالفـة لـذلك ترتـب المسـئولية 

 : وذلك على النحو التالي
 : المستندات واألوراق المطلوبة: أوال

 ). واألصل لإلطالع(صورة مستند إثبات الشخصية  -
 . أصل الرخصة المطلوب تجديدها -
 ). واألصل لإلطالع(التمليك /صورة عقد اإليجار -
 . توكيل رسمي في حالة الوكالة -
 .الفنيةموافقة المصنفات  -
 . ل في األغذية والمشروباتالشهادة الصحية للعاملين بالنسبة للمحالت التي تتعام -
 .إيصال سداد الرسوم -
 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة: ثانيا

 
 جنيه مليم بيــــــــــــــــــــــــــــان مبلغ

بحيث ال يقل عن خمسمائة ) فقط خمسون مليم ال غير(رسم معاينة لكل متر مربع من مساحة المحل  - ٥٠
 ). فقط خمسة وثالثون جنيها ال غير(جنيه  ٣٥مليم وال يزيد عن 

فقط جنيه (جنيه  ١من القيمة اإليجارية السنوية للمحل بحيث ال يقل عن % ٥رسم تفتيش بواقع  - -
وبالنسبة للمحال التي تقدم ) فقط مائة جنيه ال غير(جنيه  ١٠٠وال تزيد عن ) واحد ال غير

جنيه  ٣٠٠واألعلى ) ثة جنيهات ال غيرفقط ثال(جنيه  ٣المشروبات الروحية يكون الحد األدنى 
 ). فقط ثالثمائة جنيه ال غير(

 )٨٩مادة  ٨٠لسنة  ١١١طبقا للقانون رقم (ضريبة نوعية  ٣٠٠ -
 ) المادة األولى ٨٤لسنة  ١٤٧طبقا للقانون رقم (رسم تنمية موارد  - ١٠٠

 : ملحوظة
مــن الرســوم المقــررة % ١٠الصــناعي يعــادل نســبة يســتحق مبلــغ تحــت حســاب الضــريبة علــى أربــاح النشــاط التجــاري و  -

لسـنة  ٩١مـن القـانون رقـم  ٦٦تطبيقـا للمـادة (لتجديد الترخيص وذلك لمن يمنح لهم تـراخيص مزاولـة النشـاط للحـرفين 
 ). ٢٠٠٥لسنة  ٥٣٦المادة األولى من قرار وزير المالية رقم  ٢٠٠٥

 : التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة: ثالثا
 .الرخصة خالل أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات المطلوبةيتم تجديد 


