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 المشرف على المحل مدير المحل مستغل المحل البيانات الشخصية
 االسم واللقب 

 الجنسية 
 تاريخ الميالد 
 محل اإلقامة 

 رقم الترخيص الصادر له 
 تاريخ إصداره 
 جهة إصداره 
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 )ال غير......................................... فقط (           
...... .....: ............................................................................................ي المحـلعدد المستخدمين فـ
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 محافظة الجيزة               
 مركز ومدينة اوسيم             

 المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين         
 على الخدمة القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول

خـدمات وحــدات حصــول المـواطنين علــى إجـراءات فـي شـأن تبســيط  ١٩٩٨لســنة  ٤٢٤٨وفقـا لقـرار رئــيس مجلـس الــوزراء رقـم 
تلتــزم الجهــات اإلداريــة المعنيـة بتقــديم الخدمــة وفقــا . غيــر السـياحيةللمالهــي التــرخيص بالمحافظــات ومنهــا خدمـة اإلدارة المحليـة 

مـــن ) للتنميـــة اإلداريـــة والمحافظـــاتوزارة الدولـــة كثمـــرة للتعـــاون بـــين (  ٢٠٠٠/  ١٢/  ١للـــوارد بهـــذا النمـــوذج الصـــادر بتـــاريخ 
ازهـا أو اإلعـالن عـن رأيهـا لمستندات واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول علـى الخدمـة والتوقيتـات الزمنيـة المحـددة إلنجتحديد ل

 : في الطلب المقدم للحصول عليها وأي مخالفة لذلك ترتب المسئولية وذلك على النحو التالي
 : المستندات واألوراق المطلوبة: أوال

 . واألصل لإلطالع) إلخ............ رقم قومي /عائلية/بطاقة شخصية(الشخصية مستند بإثبات صورة  -
 . صورة شخصية ٢عدد  -
للدولــة أو القنصـلي الدبلوماســي مــن دارة التمثيـل يقـدم شـهادة أجنبيــا وإذا كـان لطالـب التــرخيص الحالـة الجنائيــة يفة صـح -

مــن معتمـدة بالطلـب صـورة يرفـق أو شـركة هيئـة طالـب التـرخيص وإذا كـان وسـلوكه أو بحسـن سـيره عـن سـوابقه التـابع لهـا 
 . أحكام القانونعن تنفيذ مسئول الشخص الالخاصة بتحديد واألوراق مستندات تكوينها 

مســاحة وأبعــاد مبينــا عليــه  ٢٠٠:  ١عــن ال يقــل بمقيــاس رســم العــام للموقــع للتخطــيط هندســي مــن رســم نســخ  ٣عــدد  -
قامة الملهى المكان المخصص   . عليها وعرضهاوالشوارع التي يطل ٌإل

 . للملهىالعقارية بالقيمة اإليجارية رائب من الضأو خطاب  )على اإلطالعمع األصل (إيجار أو التمليك صورة من عقد  -
 . سنة ٣٠لمن يقل عن أو اإلعفاء منها تأدية الخدمة العسكرية ما يثبت  -
كالمســتندات التــرخيص النهــائي  إلصــدار المختلفــة فــي المراحــل التــي تطلــب المســتندات األخــرى بتقــديم طالــب التــرخيص يلتــزم 

 . إلخ..... الدفاع المدني وموافقة الخاصة بهم حية والشهادات الصعلى العاملين الخاصة بالتأمين 
 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة: ثانيا

 جنيه مليم بيــــــــــــــــــــــــــــان مبلغ
عن جنيه بحيث ال يقل الملهى مربع من مساحة عن كل متر رسم معاينة ) ال غيرفقط خمسة قروش ( - ٥٠

اإلبالغ شهر من تاريخ ويسدد خالل ) جنيه ال غيرفقط خمسة وثالثون (ه جني ٣٥عن وال يزيد واحد 
 . بقبول الطلب بصفة مبدئية

داخال فيها الخارجات كل دور من أدوار الملهى من أرضية  رسم نظر عن كل متر ) قرشان ال غيرفقط ( - ٢٠
لمدة ال لتي تطلب االمؤقتة الرسم التراخيص ويعفى من هذا للملهى الرسومات التفصيلية بتقديم 
 . شهراتتجاوز 

وال يزيد عن عن جنيه واحد بحيث ال يقل السنوية للملهى من القيمة اإليجارية % ٥رسم تفتيش بواقع  - -
يكون الرسم الروحية أو الخمور أو تقديم المشروبات له ببيع كان الملهى مرخص ، وإذا  مائة جنيه سنويا

  جنيه ال غير سنوياعن ثالثمائة أو يزيد جنيهات ثة ال يقل عن ثالذلك وبحيث ثالثة أمثال 
 بالملهىعلى الترخيص موارد ورسم تنمية ضريبة نوعية ) ال غيرجنيه وعشرة قروش فقط ثالثمائة (

 الترخيصثمن أورنيك  ٢٤ ٥٠
 تأمين شامل ١ -

 القانون دمغة  ٣٠٠ ١٠٠
 المدير والمشرف والمستغلإلى رسوم باإلضافة 

 : يتات المحددة إلنجاز الخدمةالتوق: ثالثا
 تقديم الطلب مستوفياال يتجاوز شهرا من تاريخ في موعد الترخيص ومرفقاته في طلب يتم البت 

 


