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 المحمول مستوفیا لكافة متطلبات الحصول  بشأن إستخراج طلب الترخیص بإقامة وتشغیل محطة التلیفون
 /       /بتاریخ       ..........................وقید الطلب برقم)  الرسوم/المستندات(علي الخدمة 

 /        /التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة          
                                                                                                                                               

 توقیع الموظف المختص
 

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

 

 



 القواعد احلاكمة الجراءات احلصول علي اخلدمة
 
 

في شأن تيسير اجراءات حصول المواطنين علي الخدمات الجماهيرية  ١٩٩٨لسنة  ٤٢٤٨وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
بالمحافظات تلتزم الجهات االدارية المعنية ) مذياع / تلفزيون ( بحيازة جهاز) تجديد الترخيص / الترخيص ( ومنها خدمة طلب 

  ١١/٤/٢٠١٠موذج الصادر بتاريخ بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا الن
من تحديد للمستندات واالوراق والمبالغ المطلوبة للحصول علي ) كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم واالدارة والحافظات 

 –واي مخالفة لذلك ترتب المسئولية  –الخدمة والتوقيتات المحددة النجازها أو االعالن عن رايها في الطلب المقدم للحصول عليها 
 .وذلك علي النحو التالي 

 :المستندات المطلوبة  -:أوال 
 صورة بطاقة الرقم القومي واالصل لالطالع  .١

 صورة  ترخيص المحل العام واالصل لالطالع .٢

 واالصل لالطالع) مدير/ مشرف / مستغل ( صورة من الترخيص الشخصي  .٣

 لترخيص صحيفة الحالة الجنائية لصاحب ا .٤

 )مذياع / تليفزيون ( مستندات تقدم في حالة طلب تجديد الترخيص بحيازة جهاز  .٥

  للتأشير عليه بالتجديد) مذياع / تليفزيون ( أصل الترخيص بحيازة جهاز  .٦

 المبالغ المقررة للحصول علي الخدمة  -:ثانیا 
 قرش          جنيه                         نوع الرسوم

  ٣٧١من القانون رقم  ١٥طبقا للمادة ( رسم اصدار الترخيص            ) ستون قرشا (        -       ٦٠
 )في شأن المحالت العامة  ٥٦لسنة  -رسم تجديد الترخيص         ) ثالثون قرشا (         -            ٣٠
 الترخيص ضريبة نوعية علي الترخيص او تجديد) ثالثة جنيهات(         ٣           ١٠

 )وتعديالته  ٨٠لسنة  ١١١من قانون ضريبة الدمغة رقم  ٨٩طبقا للمادة رقم (                         
 رسم تنمية موارد) وعشرة قروش (                  
 )وتعديالته  ٨٤لسنة  ١٤٧طبقا للقانون رقم (                          

الترخيص التي تحتفظ بها الوحدة المحلية لدواعي العمل بها فال يتحمل المتعامل معها سوي في حالة تعدد نسخ او صور  -:ملحوظة 
 .الضريبة المستحقة علي نسخة او صورة من تلك النسخ او الصور 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 -:التوقیتات المحددة النجاز الخدمة  -:ثالثا 

 متطلبات الحصول علي الخدمة يتم اصدار الترخيص خالل اسبوع من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة  -

 .ويتم تجديد الترخيص في نفس يوم تقديم الطلب مستوفيا كافة متطلبات الحصول علي الخدمة  -

  يسري الترخيص لمدة سنة من تاريخ صدوره ، ويجوز تجديده لمدة اخري مماثلة علي ان يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة
 .ا الترخيص بشهر علي االقل واال اعتبر الغي

 

 

 

في حالة عدم الحصول علي الخدمة في التوقيت المحدد او طلب مستندات او مبالغ اضافية تحت أي مسمي يمكنك االتصال 
 :باحدي الجهات االتية 

 ٠٢/ ٣٧٧٩٤٨٧٦  -:المحافظة ت 
 ٢٢٩٠٢٧٢٨/٠٢ -:المركز الرئيسي بالقاهرة  ت -:هيئة الرقابة االدارية 
 ٠٢/ ٣٢٩٠٢٧٢٨ -:بالمحافظات تمكتب الرقابة االدارية 

       


