
 
 
 
 
 

ترخٌص للمالهى غٌر السٌاحٌة   طلب
  

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

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

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

 
( الملهى المشرف على  / الملهىمدٌر   / الملهىالبٌانات الشخصٌة لمستغل ) 

الملهى المشرف على  الملهى مستغل  الملهىمدٌر 
                 الصفه 

 
البٌانات الشخصٌة   

 
 
 

 

   
قب ـــــم واللــــاالس

 ــٌةــــــــــالجنســ

ــــــــــن ـــالسـ
ل المٌالد ــــــمح
ل اإلقامة ــــــمح

رقم الترخٌص الصادر له 
خ إصداره ــــتاري

هة إصداره ـــــج

 ………………….……………..……… : ………المقترح للملهىاالسم التجارى . …………:  موضوع الترخيص الملهىنوع 

 ..………….………………………………………………………………………:  موضوع الترخيص الملهىعنوان 

 ..………………………………………..………… : …………………… الذى سيفتح فيه الملهى اسم ولقب مالك العقار

        مليم       جنيه  

 (الؼير……………….…….………………فقط )                                           .         للملهىالقيمة اإليجارية السنوية 

 ..………………………… ……:  عدد المقاعد أو األشخاص الذين يتسع لهم الملهى ………………:عدد المستخدمين فى الملهى 

 ..……..……………………………………………… …………:نوع اآلالت المستعملة  فى الملهى وقوتها وكيفية تشؽيلها 

/   / إلى   /            /من   : المدة المطلوب عنها الترخيص للملهى 
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 القواعد الحاكمة الجراءات الحصول على الخدمة
  ومنها خدمة الجماهٌرٌةخدماتالحصول على ال تٌسٌر فى شأن 1998لسنه   4248 وفقا لقرار رئٌس مجلس الوزراء رقم

المحلٌة بالمحافظات ،  تلتزم الجهات االدارٌة المعنٌة بتقدٌم الخدمة وفقا للوارد  بوحدات االدارة  الترخٌص للمالهى غٌر السٌاحٌةطلب
من تحدٌد -   (  ، و المحافظات الجهاز المركزى للتنظٌم واالدارة كثمرة للتعاون بٌن  ) 1/11/2005 بهذا النموذج الصادر بتارٌخ 

للمستندات واالوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقٌتات الزمنٌة المحدده النجازها ، أو اإلعالن عن رأٌها فى 
 : الطلب المقدم للحصول علٌها ، وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولٌة وذلك على النحو التالى 

:  المستندات واألوراق المطلوبة : أوالً 
 .  (مع اإلطالع على األصل  ) إثبات الشخصٌة مستندـــ   صورة    

 لطالب الترخٌص وإذا كان أجنبٌا ٌقدم شهادة من دار التمثٌل الدبلوماسى أو القنصلى للدولة التابع لها    ـــ   صحٌفة الحالة الجنائٌة
، وإذا كان طالب الترخٌص هٌئة أو شركة ٌرفق بالطلب صورة معتمدة من مستندات  سوابقه أو بحسن سٌره وسلوكه   عن 

 .المسئول عن تنفٌذ أحكام القانون تكوٌنها واألوراق الخاصة بتحدٌد الشخص
 الٌقل بمقٌاس رسمالمطلوب إقامة أو إدارة الملهى فٌه على خرٌطــة مساحٌـــــــة وقع ــرسم عام للم نســـــــــخ  من 3عدد   ـــ   

 بالنسبة للقرى مبٌنا علٌها موقع الملهى فى حدود دائرة مركزها هذا الموقع 2500 : 1،  بالنسبة للمدن 1000: 1 عن 
 . م على األقل250ونصف قطرها 

مبٌنا علٌها مساحة وأبعاد المكان 200: 1الٌقل عن بمقٌاس رسم للتخطٌط العام للموقع هندسً  نسخ من رسم3  ـــ   عدد 
  .المخصص إلقامة الملهى والشوارع التى ٌطل علٌها وعرضها 

 للملهى خطاب من الضرائب العقارٌة بالقٌمة االٌجارٌة أو  (مع اإلطالع على األصل  ) التملٌك أو  ـــ   صورة عقد اإلٌجار 
 .  سنة 30  ـــ    ما ٌثبت تأدٌة الخدمة العسكرٌة أو اإلعفاء منها لمن ٌقل سنة عن 

ٌلتزم طالب الترخٌص بتقدٌم المستندات األخرى التى تطلب فى المراحل المختلفة إلصدار الترخٌص النهائى 
 (................ اٌصال – خطاب –شهادة  ) والعاملٌنصاحب الملهىكالمستندات الخاصة بالتامٌن على 

 . الخ...... وموافقة الدفاع المدنى  مع االطالع على االصلوصور الشهادات  الصحٌة الخاصة بهم

:   المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانٌاً 
:- وبعد ا خطار الطالب بالموافقة المبدئٌة على الموقع محل الترخٌص ٌسدد ماٌلى، الٌتم سداد أٌة مبالغ عند التقدم بالطلب 

بيان 
مبلػ 

جنٌه  قرش 

ه  بحيث ال يقل عن جنيالملهى من مساحة 2كل معن رسم معاينة  ( ال ؼير ة قروشفقط خمس )
 ويسدد خالل شهر من تاريخ (فقط خمسة وثالثون جنيه الؼير  ) جنيه35واحد  وال يزيد عن 

. اإلبالغ بقبول الطلب بصفة مبدئية
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أرضية كل دورمن أدوار الملهى داخال فيها  من 2كل معن رسم نظر  ( ال ؼيرقرشانفقط  )
الخارجات واألفنية المكشوفة ويسدد خالل ستة شهور من تاريخ تكليؾ طالب الترخيص بتقديم 
  .الرسومات التفصيلية للملهى ويعفى من هذا الرسم التراخيص المؤقتة التى تطلب لمدة التتجاوز شهرا 

واحد واليزيد   بحيث ال يقل عن جنيههىمن القيمة اإليجارية السنوية للمل% 5رسم تفتيش بواقع  
 سنويا ، وإذا كان الملهى مرخص له ببيع أوتقديم المشروبات الروحية أو الخمور عن مائة جنيه

.  الؼير سنوياهيكون الرسم ثالثة أمثال ذلك وبحيث اليقل عن ثالثة جنيهات أو يزيد عن ثالثمائه جني
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 ضريبة نوعية ورسم تنمية موارد على الترخيص (ال ؼير وعشرة قروش  همائة جنيالثفقط ث ) 
. بالملهى

300 10 

: ملحوظة 
     فى حالة تعدد نسخ او صور الترخٌص التى تحتفظ بها الوحدة المحلٌة لدواعى العمل بها فال ٌتحمل 

 . المتعامل معها سوى الضرٌبة المستحقة على نسخة او صورة واحدة من تلك النسخ او الصور
:  التوقٌتات المحددة النجاز الخدمة :  ثالثاً 
  مستوفٌا من تارٌخ تقدٌم الطلب اشهرٌتم البت فى طلب الترخٌص ومرفقاته فى موعد الٌتجاوز.  
 

 

تحت اى مسمى  فى حاله عدم الحصول على الخدمه فى التوقٌت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ  إضافٌة
: - ٌمكنك االتصال بإحدى الجهات التالٌة 
:    المحافظـــــــــــــــــة                ت 

 2902728/02: هٌئه الرقابة االدارٌة                المركز الرئٌسى بالقاهره  ت 
: مكتب الرقابه االدارٌة بالمحافظة  ت 

 


