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 ......……....………………………السن :  ………………جنسيهال …………………………………اسم ولقب طالب الترخيص 

 …....………..……………………محل اإلقامة : …………………………. صناعه : ال    ……………… محل الميالد :

 ....………………………………………………………………………………………العنوان المختار للمراسالت : 

 
 (الملهى / المشرف على  الملهى/ مدير   الملهى)البيانات الشخصية لمستغل  

 الملهىمستغل  الملهىمدير  الملهىالمشرف على 
 الصفه                 

 
 البيانات الشخصية  

 
 
 

 

   
 قبـــــم واللــــاالس

 ــيةــــــــــالجنســ

 ــــنـــــــــالسـ
 ل الميالدــــــمح
 ل اإلقامةــــــمح

 رقم الترخيص الصادر له
 خ إصدارهــــتاري

 هة إصدارهـــــج
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 إيصال 
تبرخيص للمالىبى ؼيبر  طلبب بشأن…………………الطلب المقدم من السيد ……………………………        أنا  استلمت

  / /   بتاريخ … ……. وقيد الطلب برقم  وم () المستندات/ الرس متطلبات الحصول على الخدمة كافة   االسياحيه مستوفي

  / / التاريخ المحدد النجاز  الخدمة : 

 توقيع الموظف المختص        
                                                                                        )                          (



 ل على الخدمةالقواعد الحاكمة الجراءات الحصو
 طلب ومنها خدمة الجماىيرية خدماتالحصول على ال تيسيرفى شأن  8994لسنه   2424 وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم

المحلية بالمحافظات ،  تلتزم الجهات االدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا بوحدات االدارة  الترخيص للمالىى ؼير السياحية
من تحديد    -( ، و المحافظات  الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة كثمرة للتعاون بين )  8/88/4002 لصادر بتاريخ االنموذج 

 للمستندات واالوراق ، والمبالػ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحدده النجازىا ، أو اإلعالن عن رأيها فى الطلب
 ى مخالفة لذلك ترتب المسئولية وذلك على النحو التالى : المقدم للحصول عليها ، وأ

 أوالً: المستندات واألوراق المطلوبة : 
 إثبات الشخصية ) مع اإلطالع على األصل ( .  مستندـــ   صورة    
   لقنصلى للدولة التابع لهبا عبن لطالب الترخيص وإذا كان أجنبيا يقدم شهادة من دار التمثيل الدبلوماسى أو ا ـــ   صحيفة الحالة الجنائية   

، وإذا كبان طالبب التبرخيص ىيئبة أو شبركة يرفبق بالطلبب صبورة معتمبدة مبن مسبتندات تكوينهبا  سوابقه أو بحسن سيره وسلوكه
 المسئول عن تنفيذ أحكام القانون. واألوراق الخاصة بتحديد الشخص

 اليقبل عبن  بمقيباس رسبمقامة أو إدارة الملهى فيه على خريطــة مساحيـــــــة المطلوب إوقع ــرسم عام للمنســـــــــخ  من  3عدد ـــ     
بالنسبة للقرى مبينا عليها موقع الملهى فى حدود دائرة مركزىا ىذا الموقع ونصؾ قطرىبا  4200:  8بالنسبة للمدن ،  8000: 8

 م على األقل. 420
مبينبا عليهبا مسباحة وأبعباد المكبان المخصبص 400: 8اليقل عبن قياس رسم بمللتخطيط العام للموقع ىندسي  نسخ من رسم3ـــ   عدد   

  إلقامة الملهى والشوارع التى يطل عليها وعرضها .
 للملهى خطاب من الضرائب العقارية بالقيمة االيجارية أو التمليك ) مع اإلطالع على األصل (  أوـــ   صورة عقد اإليجار   
 سنة .  30العسكرية أو اإلعفاء منها لمن يقل سنة عن ـــ    ما يثبت تأدية الخدمة   

يلتزم طالب الترخيص بتقديم المستندات األخرى التى تطلبب فبى المراحبل المختلفبة إلصبدار التبرخيص النهبا ى 
ايصببال ................(  –خطبباب  –والعبباملين) شببهاد   صبباحب الملهببىكالمسببتندات الخاصببة بالتببامين علببى 

 . وموافقة الدفاع المدنى ......الخ مع االطالع على االصل صحية الخاصة بهموصور الشهادات  ال
 ثانياً : المبالغ المقرر  للحصول على الخدمة :  

 -اليتم سداد أية مبالػ عند التقدم بالطلب ، وبعد ا خطار الطالب بالموافقة المبدئية على الموقع محل الترخيص يسدد مايلى:

 بيان
 مبلػ

 قرش جنيه

ه بحيث ال يقل عن جني الملهىمن مساحة  4كل معن رسم معاينة ال ؼير (  ة قروشفقط خمس )
ويسدد خالل شهر من تاريخ  جنيه) فقط خمسة وثالثون جنيه الؼير ( 32واحد  وال يزيد عن 

 اإلبالغ بقبول الطلب بصفة مبدئية.
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وار الملهى داخال فيها أرضية كل دورمن أدمن  4كل معن ال ؼير( رسم نظر  قرشان) فقط 
الخارجات واألفنية المكشوفة ويسدد خالل ستة شهور من تاريخ تكليؾ طالب الترخيص بتقديم 
  الرسومات التفصيلية للملهى ويعفى من ىذا الرسم التراخيص المؤقتة التى تطلب لمدة التتجاوز شهرا .

واحد واليزيد  ث ال يقل عن جنيهبحي هى% من القيمة اإليجارية السنوية للمل2رسم تفتيش بواقع  
سنويا ، وإذا كان الملهى مرخص له ببيع أوتقديم المشروبات الروحية أو الخمور  عن مائة جنيه

 الؼير سنويا. هيكون الرسم ثالثة أمثال ذلك وبحيث اليقل عن ثالثة جنيهات أو يزيد عن ثالثمائه جني
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ريبة نوعية ورسم تنمية موارد على الترخيص ض ال ؼير (وعشرة قروش  همائة جنيالث) فقط ث 
 بالملهى.
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 ملحوظة :
فبى حالبة تعبدد نسبخ او صبور التببرخيص التبى تحبتفظ بهبا الوحبد  المحليببة لبدواعى العمبل بهبا فبال يتحمببل      

 . المتعامل معها سوى الضريبة المستحقة على نسخة او صور  واحد  من تلك النسخ او الصور
 قيتات المحدد  النجاز الخدمة : ثالثاً :  التو

  مستوفيا.من تاريخ تقديم الطلب  اشهريتم البت فى طلب الترخيص ومرفقاته فى موعد اليتجاوز  
 

 

تحبت اى مسبمى  فى حاله عدم الحصبول علبى الخدمبه فبى التوقيبت المحبدد ل أو طلبب مسبتندات أو مببالغ  إضبافية
 -يمكنك االتصال بإحدى الجهات التالية : 

 حافظـــــــــــــــــة                ت :   الم
 4904044/04ىيئه الرقابة االدارية                المركز الرئيسى بالقاىره  ت : 

 مكتب الرقابه االدارية بالمحافظة  ت :
 


