
      محافظة  الجیزة 

رئاسة ومدینة مركز منشأة القناطر        

     المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین 

 

 تعدیل طلب ترخیص للمالھي غیر السیاحیة
 ..........................السن...................الجنسیة .....................اسم ولقب طالب الترخیص 

 ...........................اإلقامةمحل ..................الصناعة .............................محل المیالد 
 .................................................................................المختار للمراسالت العنوان 

 )مدیر الملھي المشرف علي الملھي / البیانات الشخصیة لمستغل الملھي ( 
 الصفة/ البیانات الشخصیة  مستغل الملھي  مدیر الملھي  المشرف علي الملھي 

 االسم واللقب    
 الجنسیة   
 السن   
 محل المیالد   
 اإلقامةمحل    
 رقم الترخیص الصادر لھ   
 إصدارةتاریخ    
 إصدارةجھة    

 ............................... للمقھىاالسم التجاري المقترح ..............................نوع الملھي موضوع الترخیص 
 ..............................................................................................عنوان الملھي موضوع الترخیص 

 ...............................................................................اسم ولقب مالك العقار الذي سیفتتح في الملھي 
 جنیة،      یم    مل                                    

 )الغیر .................................. فقط (                           القیمة االیجاریة السنویة للملھي

 عدد المقاعد أو األشخاص الذین یتسع لھم....................................................... عدد المستجدمین في الملھى 

....................................................................................................الملھى  ............................. 

 ......................................................................نوع اآلالت المستعملة في الملھى وقوتھا وكیفیة تشغیلھا 

 /    /  إلى      /    /       مدة المطلوب عنھا الترخیص للملھى من      ال

 توقیع مقدم الطلب /     /                                                                     تحریرا في     
                                                                                           (.....................) 

 

 

 منشأة القناطر   مركز ومدینة

 لخدمة المواطنین  التكنولوجيالمركز 

 إیصــــــــــــال

 / ................................. ................ الطلب المقدم من السید / .................................. استلمت أنا 

 مستوفیا كافة متطلبات الحصول على الخدمة  ترخیص للمالھي غیر السیاحیةبشأن 

 /     /       الخدمة       التاریخ النجاز /    /               بتاریخبرقم              

 توقیع الموظف المختص

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

     



      محافظة  الجیزة 

رئاسة ومدینة مركز منشأة القناطر        

     المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین 

 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة                      

طلب تعدیل وترخیص محل في شأن تبسیط إجراءات حصول المواطنین على الخدمات الجماھیریة  ١٩٩٨لسنة  ٤٢٤٨وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 
ً للوارد بھذا النموذج عام  بوحدات  كثمرة  ٢٨/٦/٢٠٠٧الصادربتاریخ  اإلدارة المحلیة بالمحافظات تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیم الخدمة وفقا

 والتوقیتات الزمنیة ات واألوراق المبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة من تحدید المستند –واإلدارة والمحافظات  للتعاون بین الجھات للتنظیم
 -:على النحو التالي المسئولیة النجازھا أو اإلعالن عن رأیھا في الطلب المقدم للحصول علیھا وأي مخالفة لذلك ترتب 

 -:أوال المستندات واألوراق المطلوبة 

 اآلصل ولالطالع )الخ.......الرقم القومي /العائلیة/البطاقة الشخصیة (مستند أثبات الشخصیة صورة  -
 توكیل رسمي في حالة الوكالة  -
 أصل رخصة المحل العتماد التعدیل  -
 موافقة المالك على التعدیل بالنسبة للمحال المؤجرة -
 واألصل لإلطالع) لتعدیالت فى حالة تغیر القیمة االیجاریة الناتجة عن ا(صورة عقد اإلیجار  -
 أربع نسخ من الرسومات التفصیلیة للتعدیالت معتمدة من مھندس نقابي ومستوفاة الدمغة الھندسیة -
 )إذا ترتب على التعدیل زیادة في عدد العمال( الشھادات الصحیة -
 صورة البطاقة الضریبیة بالنشاط الجدید -
 إیصال سداد رسم المعاینة المبدئیة -

  -:لغ المقررة للحصول على الخدمة المبا: ثانیاً 

 مبلغ
 

 بیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 

 جنیة ملیم

 

٥٠ 

 

- 

 

 الذي تم فیھا التعدیل رسم معاینة عن كل متر مربع من مساحة موقع الملھى) خمسون ملیم( 

٢٠ 

 

- 

 

 

من ادوار الملھى داخال فیھ البلكونات والفرندات  رسم نظر عن كل متر مربع من أرضیة كل دور) عشرون ملیم (
حساب مساحة الدور األرضي لألفنیة المكشوفة ویحسب بئر السلم على أساس مسطح ارضیتة  والخارجات كما یدخل في

 .مضروبا في عدد األدوار التي توصل إلیھا وال یدخل في الحساب دواري السطوح

 رسم نظر عن كل فتحة أذا كان التعدیل عبارة عن إضاءة أو سد فتحات بالملھي ) مائة ملیم(  ١٠٠

 من رسم النظر عن أن یؤدي ما قد یكون باقیا من ھذا الرسم خالل أسبوع من تاریخ تكلفة بأذئة) واحد جنیة(  ١ -

 . جنیة  ٣٥وال یجوز أن یقل كل من رسم النظر ورسم المعاینة عن جنیة أو یزید عن *

 .ضریبة نوعیة ) ثالثمائة جنیة ( ٣٠٠ -

 

 رسم تنمیة موارد - ١٠٠

 

 ملیم ٥٠٠ملیم وإلى جنیة إذا زادت عن  ٥٠٠إذا قل عن ــ عند حساب رسوم المعاینة والتفتیش تجبر كسور الجنیة الى نصف الجنیة 

ً من اول ینایر ــ فى حالة إجراء اى تعدیل على المحال المرخص لھا تقضى زیادة القیمة اإلیجاریة للمحل فیعاد تقدیر رسم التفتیش السنوى فى ھذه الحال ة إعتبارا
 من السنة التالیة للسنة التالیة التي حدث فیھا التعدیل 

 : ثالثا التوقیتات المحددة النجاز الخدمة       

ھ بلوحة المستندات كافةتقدیم الطلب مستوفیا  یتم تعدیل الترخیص خالل شھر من تاریخ        ة والمعلن ام االشترطات المطلوب وإتم
 االعالنات


