
 

 محافظة الجیزة                
 مركز ومدینة اوسیم             

 المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین    
             ---- 

 
 
 

 طلب 
 للمحال العامة) مدير/مشرف/مستغل(شخصي ) ترخيصأو تجديد ترخيص (

------ 

 : أو تجديد الترخيصالترخيص في حالتي تستوفى بيانات أساسية 

 /         / تاريخ الميالد       ...... / ...الجنسية................... : .........تجديد الترخيص/ لب الترخيصاسم طا

............... .......: ..................نــوع المحــل............ / ........اإلقامــةمحــل ............ : .........محــل المــيالد

 ) مدير/مشرف/مستغل(المطلوب نوع الترخيص 

 : الترخيصفي حالة تجديد بيانات تستوفى 

................... جهـــة إصـــداره /      /           تـــاريخ إصـــداره      ........................ / ........رقـــم التـــرخيص الســـابق

 /       / إلى             /     / من       ) مدير/مشرف/مستغل(لتجديد الترخيص المدة المطلوبة 

 /       / تحريرا في    

 توقيع مقدم الطلب                   
..........)(.............. 
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 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

علـــى الخـــدمات المـــواطنين حصـــول  بســـيط إجـــراءاتتفـــي شـــأن  ١٩٩٨لســـنة  ٤٢٤٨وفقـــا لقـــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء رقـــم 
بوحــدات اإلدارة العامــة للمحــال  )مــدير-مســتغل-مســتغل(شخصــي ) أو تجديــد تــرخيصتــرخيص (الجماهيريــة ومنهــا خدمــة طلــب 

  ٢٠٠٧/  ٦/  ٢٨تلتـزم الجهـات اإلداريـة المعنيـة بتقـديم الخدمـة وفقـا للـوارد بهـذا النمـوذج الصـادر بتـاريخ للمحافظـات المحلية 
مـن تحديـد المسـتندات واألوراق والمبـالغ المطلوبـة للحصـول ) كثمرة للتعاون بين الجهاز المركـزي للتنظـيم واإلدارة والمحافظـات(

أو اإلعــالن عــن رأيهــا فــي الطلــب المقــدم للحصــول عليهــا وأي مخالفــة لــذلك علــى الخدمــة والتوقيتــات الزمنيــة المحــددة إلنجازهــا 
 : ترتب المسئولية وذلك على النحو التالي

 : المستندات واألوراق المطلوبة: أوال
  مـدير –مشرف  –مستغل (شخصي ) ترخيصيص أو تجديد ترخ(تقدم في حالة طلب رئيسية مستندات( 

 : للمحال العامة
 . واألصل لإلطالع) إلخ...  رقم قومي/عائلية/بطاقة شخصية(لشخصية اصورة مستند إثبات  -
 . صحيفة الحالة الجنائية -
طالــب إذا كــان (أو بحســن ســيره وســلوكه للدولــة التــابع لهــا عــن ســوابقه أو القنصــلي التمثيــل الدبلوماســي دار شــهادة مــن  -

 ). الترخيص أجنبيا
ـــة مـــن مســـتندات تكـــوين صـــورة معتمـــدة  - ـــد ن األوراق مـــالشـــركة أو الهيئ عـــن أعمـــال الشـــخص المســـئول الخاصـــة بتحدي

 ). شركة أو هيئةفي االستغالل أو اإلدارة طالب الترخيص إذا كان (أو اإلدارة االستغالل 
فـي مجـال للعـاملين صـحية بالنسـبة شهادة (مثل للعمل في بعض األنشطة المطلوبة الشروط الدالة على توافر المستندات  -

 ). إلخ..... األسلحة ومحال  للعمل في المطابعاألمنية وافقة الجهات م/ والمشروباتاألغذية 
  التاليـــة تقـــدم المســـتندات للمحـــال العامـــة ) مـــدير-مشـــرف-مســـتغل(تـــرخيص شخصـــي فـــي حالـــة طلـــب

 : السابقةالرئيسية إلى المستندات باإلضافة 
 ). إلخ.. ..استغالل /إدارة(منشأة الالخدمة و بين طالب التعاقدية العالقة مستند يثبت  -
 . بالتأمينات االجتماعيةاالشتراك ما يفيد  -
 . إحداهما على الطلبتلصق صورة فوتوغرافية  ٢عدد  -
  ــى يقــدم باإلضــافة للمحــال العامــة ) مــدير-مشــرف-مســتغل(شخصــي تجديــد تــرخيص فــي حالــة طلــب إل

 : المستندات الرئيسية السابقة
 . الترخيص المطلوب تجديدهأصل  -

 : ررة للحصول على الخدمةالمبالغ المق: ثانيا
 جنيه قرش انـــــــــــــــــــبي مبلغ

 للمحال العامة) مدير-مشرف-مستغل(شخصي في حالة طلب ترخيص   
 لعمل واحد رسم عن الرخصة ) ستون قرشا( - ٦٠

 ) مدير-مشرف-مستغل(من عمل األكثر رسم عن الرخصة ) جنيه واحد( ١ -
 للمحال العامة) مدير-مشرف-مستغل(شخصي ترخيص طلب تجديد في حالة  -

 رسم تنمية موارد) عشرة قروش(وضريبة نوعية ) ثالث جنيهات( ٣ ١٠
 الشاملالتأمين االجتماعي رسم لحساب ) جنيه واحد( ١ -

 


