
  
  
  

  
  
  
  
  

  ) مذیاع/ تلیفزیون ( جھازبحیازة ) تجدید الترخیص / الترخیص (  طلب
  ةعامالل امحلل 

  
م   - ب اس رخیصطال د/  الت ھ  ............................................: . التجدی : لقب

.................................  

  : .....................ه  میالدمحل ......................... : سنة .......................................... :جنسیتھ     

 ......................................................................: إقامتھمحل .......................... : صناعتھ    

  ........................................: ........... ھنوع................................................:المحل نوان ع  -

       ..................................  : الجھة التى صدر منھا    .............................. فى فتحھترخیص الرقم     

  :    /     / تاریخ صدروه   .......................: .............. رقم الترخیص الخاص بالطلب   - 

  )التجدید مستغال للمحل/ اذا كان طالب الترخیص (.................................  :الجھة التى صدر منھا    - 

  .................. : فیھ)  المذیاع / التلیفزیون  ( المكان المطلوب وضع جھاز  -

  

  

  :     /     / تحریرا فى

  توقیع مقدم الطلب                                                                 

                                                                )……………………(  

     
  
  
  
  
  
 



  
  

  القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة 
  

ى إجر تیسیرفىشأن  ١٩٩٨لسنة  ٤٢٤٨ رقم وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء         اءات حصول المواطنین عل
ا  ة ومنھ دمات الجماھیری ة الخ ب خدم رخیص ال(  طل رخیص / ت د الت ازة ) تجدی ازبحی ون ( جھ ذیاع / تلیفزی ) م

   بالمحافظات
  . ٢٠١٠/  ٣ /٢٥ بتاریخ تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیـــم الخدمة وفقــا للــوارد بھــذا النموذج الصادر 

اون(  رة للتع یم واالدارة ین ب كثم زى للتنظ از المرك ات وال الجھ تندات واألوراق )محافظ د للمس ن تحدی الغ م  والمب
دم للحصول ، المطلوبة للحصول على الخدمة  ب المق ى الطل ا ف والتوقیتات  المحددة إلنجازھا ، أو اإلعالن عن رأیھ

  :وذلك على النحو التالى   -وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة  -علیھا 
  :المستندات واألوراق المطلوبة: أوال 

  مذیاع / تلیفزیون ( جھاز بحیازة )  تجدید الترخیص /الترخیص ( مستندات تقدم فى حالة طلب(  
 عصورة بطاقة الرقم القومى واالصل لالطال . 

 صورة ترخیص المحل العام واالصل لالطالع  
  لالطالعواالصل ) مدیر / مشرف / مستغل ( من الترخیص الشخصى صورة  
 صحیفة الحالة الجنائبة لصاحب الترخیص 
   مذیاع / تلیفزیون (  جھازمستندات تقدم فى حالة طلب تجدید الترخیص بحیازة(  

  بالتجدید شیر علیھللتأ )مذیاع / تلیفزیون  (جھاز اصل الترخیص بحیازة 
  :المقررة للحصول على الخدمة  مبالغال: ثانیا 

  مـــــنوع الرس  قرش   جنیھ
٦٠  
٣٠  
١٠  
  
  

-  
   -  

٣  
  

  ٣٧١من القانون رقم ١٥طبقا للمادة           اصدار الترخیصرسم ) ستون قرشا  (    
  .ن المحالت العامة فى شأ ٥٦لسنة              ،،  تجدید  ،،        ) ثالثون قرشا (    
  على الترخیص او تجدید الترخیصضریبة نوعیة ) ثالثة جنیھات (    
  ) وتعدیالتھ ٨٠لسنة  ١١١من قانون ضریبة الدمغة رقم  ٨٩لمادة رقم طبقا ل(   
  رسم تنمیة موارد) عشرة قروش ( و    

  ) وتعدیالتھ ٨٤لسنة  ١٤٧طبقا للقانون رقم (    
 فى حالة تعدد نسخ او صور الترخیص التى تحتفظ بھا الوحدة المحلیة لدواعى العمل بھا فال یتحمل : لحوظة م

  .ا سوى الضریبة المستحقة على نسخھ او صورة واحدة من تلك النسخ او الصور المتعامل معھ
  -:التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا

 .اصدار الترخیص خالل اسبوع من تاریخ تقدیم الطلب مستوفیا كافة متطلبات الحصول على الخدمة یتم  -
  .ة متطلبات الحصول على الخدمة ویتم تجدید الترخیص فى نفس یوم تقدیم الطلب مستوفیا كاف -
 ثلة على ان یقدم طلب لمدة اخرى مما دة سنة من تاریخ صدوره ، ویجوز تجدیدهیسرى الترخیص لم

  .نتھاء مدة الترخیص بشھر على االقل واال اعتبر الغیا التجدید قبل  ا
  

یمكنك  تحت أى مسمى إضافیة أو مبالغ ى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستنداتف  
  :االتصال بإحدى الجھات اآلتیة 

   :المحافظة  ت 
  ٠٢/ ٢٢٩٠٢٧٢٨: ھیئة الرقابة اإلداریة المركز الرئیسى بالقاھرة ت 

   :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت 
  


