
     
 القوى العاملة والهجرة وزارة

  مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة
 رقم قيد الطلب ......................      نطقة........................ م
 مكتب .......................                                                          

 
 طلب 

 ة حرفةاستخراج ترخيص مزاول
 
 

 السيد األستاذ / مدير مكتب ..................................................

 تحية طيبة وبعد ..........    

 أرجو التفضل بالموافقة على منحى ترخيص مزاولة الحرفة في مهنه ..................... وبياناتي كاآلتي :

 محل اإلقامة.................... النوع ) ذكر / أنثى ( ..................... ...  ....سم ..........................الا

 ............................. ..................................................... ...........  رقم بطاقة الرقم القومى

 .....................    المؤهل الدراسى ) إن وجد ( ..................................

 . علما بأنني قد سددت الرسوم المقررة الستخراج ترخيص مزاولة الحرفة 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام     

 

 توقيع مقدم الطلب                    /    التاريخ    /  

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ………… مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة
 نطقة................... مكتب م

 يصالإ
 ............................................................................ الطلب المقدم من السيد / ..../ استلمت أنا 

 حرفة مستوفيا كافة متطلبات الحصول على الخدمة ) المستندات والرسوم (  استخراج ترخيص مزاولةبشأن 

 /    /       وقيد الطلب برقم .................. بتاريخ
      التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة     /     /                               

 توقيع الموظف المختص                                                                                            
 

    .......... (.........…......) 
 
 



 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
 علااااى حصااااول ال تيسااااير شااااأن فااااي1998لساااانة  4248 رقااااموفقااااا لقاااارار ر اااايا مجلااااا الااااوزرا       

 بوزارة القوى العاملة والهجرة .استخراج ترخيص مزاولة حرفة الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة 
                        تلتااااازم الجهااااااات اإلدارياااااة المعنيااااااة بتقديــااااااـم الخدماااااة وفقـااااااـا للـااااااـوارد بهـاااااـذا النمااااااوذج الصااااااادر

الجهااااز المركااازظ للتنإلااايم واإلدارة ووزارة القاااوى العاملاااة ) كثمااارة للتعااااون باااين  2008/ 3/ 27ـاااـخ  بتاري
  المطلوبااااة للحصااااول علااااى الخدمااااة والمبااااال  ( ماااان تحديااااد للمسااااتندات وا ورا  والهجاااارة والمحافإلااااات

 مخالفاة وأظ  -الطلاب المقادم للحصاول عليهاا  فيعن رأيها  نأو اإلعالالمحددة إلنجازها ،  الزمنية والتوقيتات
 - : التاليوذلك على النحو   -ترتب المس ولية  لذلك

 
 أوال : المستندات واألوراق المطلوبة :

         ا صل لالطالع (                                  صورة شهادة قياا مستوى المهارة ( 

   بطاقة الرقم القومىصورة              ،،         ،، 

  4صورة شخصية ) حديثة ( مقاا  2عدد x 6                  ،، ،، 

  صورة شهادة محو ا مية لغير المؤهلين        ،،           ،، 

  ما يفيد عضويته بالنقابة المعنية 

  شهادة التأهيل المهني لذوى االحتياجات الخاصة               ،،           ،، 

 شهادة صحية بالنسبة لمهن الصناعات الغذا ية والخدمات الصحية 
 

 ثانيا : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  :
 بحوالااة بريديااة باساام / ماادير مديريااة القااوى العاملااة بالمحافإلااة المختصااة وذلااك (    ثالثااون جنيهااا  )   30  -

 الول مرة وعند التجديد .
 مااان قاااانون ضاااريبة الدمغااااة 89ضاااريبة نوعياااة علاااى الرخصاااة ) ماااادة  ) ثالثاااة جنيهاااات (         3   -

 وتعديالته . 1980لسنة  111قم ر 
 وتعديالته " . 1984لسنة  147رسم تنمية موارد على الرخصة " قانون         (  ) عشرة قروش 10   -
 

فى حالة تعدد نسخ او صور الترخيص التى تحتفظ بها المديرية لددواعى العمدل بهدا فدح يتحمدل أ. ملحوظة :  
نسددخه او صددورة واحدددة مددن تلدد  النسددخ او  المتعامددل معهددا سددوى الضددريبة المسددتحقة علددى

 .الصور

 يعفددددددى أبندددددداء الالددددددهداء وذوى االحتياجددددددات الخاصددددددة مددددددن الرسددددددوم المقددددددررة طبقددددددا . ب            

 . 2003لسنة  181لنص المادة الثالثة من القرار الوزاري 

 ثالثا : التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :
خيص خالل أسابوع مان تااريخ تقاديم الطلاب إلاى مديرياة القاوى العاملاة تلتزم جهة اإلدارة باستخراج التر      

 . 2003لسنة  181( من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 5والهجرة المختصة طبقا لنص المادة )

 ( 8علماااا بااااأن ماااادة صااااالحية التاااارخيص خمااااا سااانوات ماااان تاااااريخ إصاااادار  طبقااااا لاااانص المااااادة) 
 . 2003لسنة  181لهجرة رقم من قرار وزير القوى العاملة وا 

 
  

تحدت أى  إضدافية أو مبدالغفي حالة عددم الحصدول علدى  دذخ الخدمدة فدي التوقيدت المحددد أو طلدب مسدتندات 
 -مسمى يمكن  االتصال بإحدى الجهات اآلتية : 

 المحافإلة ت:
 مديرية القوى العاملة والهجرة :

 02/ 2902728   هي ة الرقابة اإلدارية المركز الر يسي بالقاهرة   ت
 مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافإلة  ت :


