
      محافظة  الجیزة 

رئاسة ومدینة مركز منشأة القناطر        

     المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین 

 

 شخصي )ترخیص أو تجدید ترخیص(طلب 

                            للمحال العامة) مدیر / مشرف / مستغل (

 .الترخیص أو تجدید الترخیص حالتي فيتستوفى  أساسیھ بیانات

 ........................................................................................................./ طالب التجدید / أسم طالب الترخیص 

 ......................................../        /تاریخ المیالد / ..................................................................... الجنسیة 

 / ............................................... محل اإلقامة/ ..........................................................  لمیالدمحل ا

 )مدیر/مشرف/مستغل(نوع الترخیص المطلوب / ............................................  لمحلنوع ا
.................................... 

  -:حالة تجدید الترخیص فيبیانات تستوفى 
 

 /     /  جھة إصدارة     /    /                تاریخ إصدارة                                 السابق رقم ترخیص
 

 /    /      حتى   /      /       من       )مدیر/مشرف/مستغل(ترخیص الالمدة المطلوبة لتجدید 
 
 

 ً  توقیع مقدم الطلب  /        /                                                                                                    فيتحریرا

                                                                                                                    ....... ) ( .................. 

 

 مدینة منشأة القناطر          

 لخدمة المواطنین  التكنولوجيالمركز 

 إیصال

 / ...............................................................الطلب المقدم من السید / ......................................... أنا  استلمت

ً كافة متطلبات الحصول على الخدمة  )مدیرللمحال العامة/مشرف/مستغل/شخصى( جدید ترخیصت أوبشأن طلب ترخیص  مستوفیا
 /       /           بتاریخ        ............................... وقید الطلب برقم ) مستندات ورسوم ( من 

 /        /         التاریخ المحدد النجاز الخدمة         

 توقیع الموظف المختص 

 ( ........................ ) 

 

 

 

 



      محافظة  الجیزة 

رئاسة ومدینة مركز منشأة القناطر        

     المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین 

 

 الحصول على الخدمة إلجراءاتالقواعد الحاكمة 
م  ي ١٩٩٨لسن  ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رق أن تبسیط  ف دمات  إجراءاتش ى الخ واطنین عل حصول الم

دات ) دیر م –مشرف  –مستغل (  شخصي) تجدید ترخیص  أوترخیص ( ومنھا خدمة طلب  ة بوح ال العام  اإلدارةللمح
 ٠المحلیة بالمحافظات 

كثمرة للتعاون  ٢٨/٦/٢٠٠٧المعنیة المختصة بتقدیم الخدم وفقا للوارد بھذا النموذج الصادر بتاریخ  اإلداریةتلتزم الجھات 
از  ة للجھ ین وزارة الدول زيب یم  المرك تندات  واإلدارةللتنظ د المس ن تحدی ات م ة  قواألوراوالمحافظ الغ المطلوب والمب

الف  فيعن رأیھا  اإلعالن أوللحصول على الخدمة والتوقیتات المحددة النجازھا  ا واى مخ دم للحصول علیھ الطلب المق
 -:  التاليلذلك ترتب المسئولیة وذلك على النحو 

 :المطلوبة  واألوراقاوال المستندات 
للمحال العامة ) مدیر  –مشرف  –مستغل (  شخصي) تجدید ترخیص  أوترخیص ( مستندات رئیسیة تقدم فى حالة طلب 

: ( 
 ٠لالطالع  األصل) الخ  ٠٠٠٠٠٠٠٠ قوميرقم / عائلیة / شخصیة  بنطاق( الشخصیة  إثباتصورة مستند  -
 ٠صحیفة الحال الجنائیة  -
ا عن سوابق  القنصلي أوشھادة من دار التمثیل الدبلومسى  - ابع لھ لوكھ  بحسن سیرة أوللدولة الت ان  إذا( وس ك

 ) اجتبىطالب الترخیص 
 أعمالالخاصة بتحدید الشخص المسئول عن  األوراقومن  الھیئة أوصورة معتمدة من مستندات تكوین الشركة  -

 )ھیئة  أوشركة  إدارة أواالستغالل  فيكان طال الترخیص  إذا( االستغالل 
 )سنة  ٣٠-٢١كان السن ما بین  إذا( التجنید تفید المعاملة العسكریة لطالب الترخیص  إدارةشھاد من  -
ل  فيالمستندات الدالة على توافق الشروط المطلوبة للعمل  - املین ( بعض االنشطة مث بة للع شھادة صحیة بالنس

 )الخ ٠٠٠٠ لحةاألسالمطابع ومحال  فيللعمل  األمنیةموافقة الجھات / مجال التغذیة والمشروبات  في
رخیص  ب ت ة طل ى حال يف تغل (  شخص رف  –مس دیر  –مش ة ) م تندات التالی دم المس ة تق ال العام افةللمح ى باإلض  إل

 :المستندات الرئیسیة السابقة 
 )الخ  ٠٠٠٠٠استغالل /  إدارة( مستند یثبت العالقة التعاقدیة بین طالب الخدمة والمنشأة  -
 االجتماعيما یفید االشتراك بالتأمینات  -
 على الطلب إحداھماصورة فوتوغرافیة تلصق  ٢عدد  -

المستندات الرئیسیة  إلى باإلضافةللمحال العامة یقدم ) مدیر  –مشرف  –مستغل (  شخصيفى حالة طلب تجدید ترخیص 
 :السابقة 
 اصل الترخیص المطلوب تجدیده  -

 -:ثانیا المبالغ المقررة للحصول على الخدمة 
 بیان مبلغ
 جنیھ قرش
٦٠ 

 
- 
 

٣٠ 
 

١٠ 
- 

- 
 
١ 
 
- 
 
٣ 
١ 
 

 :للمحال العامة ) مدیر  –مشرف  –مستغل ( فى حالة طلب ترخیص  -
 رسم عن الرخصة لعمل واحد) ستون قرش ( 

 )مدیر  –مشرف  –مستغل ( من عمل  ألكثررسم عن الرخصة ) جنیھ واحد (  -
 للمحال العامة) مدیر  –مشرف  –مستغل (  شخصيفى حالة طلب تجدید الترخیص 

 من عمل أكثررسم تجدید الترخیص ولو تضمن الترخیص ) ثالثون قرشا ( 
 ) مدیر  –مشرف  –مستغل ( شخصي) تجدید ترخیص  أوترخیص ( فى حالھ طلب -

 للمحال العامة  
 رسم تنمي موارد ) عشر قروش ( ضریبة نوعیة و ) ثالث جنیھات ( 
 الشامل  االجتماعيرسم لحساب التامین ) جنیة واحد ( 

العمل بھا فال یتحمل  لدواعيبھا الوحدة المحلیة  التيتحتفظ  التيحال تعدد نسخ أو صور الترخیص  في: ملحوظة  
 .متعامل سوى الضریبة المستحقة على نسخة أو صورة  واحدة من تلك النسخ أو الصور 


