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القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئيس مجلس الووررا رقوم  2424لسونة  8994فوى شو ن تبسويط إجورا او حصوول الموواطنين لوى
الخدماو الجماهيرية ومنها خدمة طلب ( ترخيص أو تجديد ترخيص ) شخصوى ( مسوتغل – مشورف – مودير )
للمحال العامة بوحداو اإلدارة المحلية بالمحافظاو .
تلتوورم الجهوواو اإلداريووة المعنيووة بتقديللوولم الخدمووة وفقلوولا لللوولوارد بهلوولرا النمووور الصووادر بتاريلوولخ 4002/6/82
(كثمرة للتعاون بين الجهار المركرى للتنظويم واددارة والمحافظواو ) مون تحديود للمسوتنداو وااوراق والمبوال
المطلوبووة للحصووول لووى الخدمووة والتوقيتوواو المحووددة إلنجارهووا  ،أو اإل ووالن وون رأيهووا فووى الطلووب المقوودم
للحصول ليها  -وأى مخالفة لرلك ترتب المسئولية  -ورلك لى النحو التالى :

أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة - :

 مستندات رئيسية تقدم فى حالة طلب ( ترخيص أو تجديد ترخيص ) شخصىى ( مسىتغل – مشىرف
– مدير ) للمحال العامة :
 صوووووورة مسوووووتند إثبووووواو الشخصوووووية ( بطاقوووووة شخصوووووية  /ائليوووووة  /رقوووووم قوووووومى ....الوووووخ )وااصل لالطالع .
 صحيفة الحالة الجنائية . شووهادة موون دار التمثيوول الدبلوماسووى أو القنصوولى للدولووة التوواب لهووا وون سوووابق أو بحسللوولن سوويرهوسلوك ( إرا كان طالب الترخيص أجنبيا ) .
 صووورة معتموودة موون مسووتنداو تكوووين الشووركة أو الهيئووة وموون ااوراق الخاصووة بتحديوود الشووخصالمسووئول وون أ مووال ادسووتغالل أو اإلدارة ( إرا كووان طالووب التوورخيص فووى ادسووتغالل أوإلدارة
شركة أو هيئة )
 شووهادة موون إدارة التجنيوود تفيوود المعاملووة العسووكرية لطالووب التوورخيص إرا كللللللوولان السللللوولن مللوولابيلللللن  00 : 48سنة .
 المسووتنداو الدالووة لووى توووافر الشووروط المطلوبووة للعموول فووى بع و اانشووطة مثوول (شووهادة صووحيةبالنسووبة للعوواملين فووى مجووال اامريووة والمشووروباو  /موافقووة الجهوواو اامنيووة للعموول فووى المطوواب
ومحلللللال ااسلحة  .....الخ )
 فىىىى حالىىىة طلىىىب تىىىرخيص شخصىىىى ( مسىىىتغل – مشىىىرف – مىىىدير ) للمحىىىال العامىىىة تقىىىدم
المستندات التالية باإلضافة إلى المستندات الرئيسية السابقة:
 مسلللووولتند يثبوووو العلووولالقة التعاقديللللللللووولة بوووين طاللللووولب الخدموووة والمنشووو ة ( قووود إدارة /استغالل……….الخ ).
 ما يفيد ادشتراك بالت ميناو ادجتما ية. دد  4صورة فوتومرافية تلصق إحداهما لى الطلب . فىىى حالىىة طلىىب تجديىىد تىىرخيص شخصىىى ( مسىىتغل – مشىىرف – مىىدير ) للمحىىال العامىىة يقىىدم
باإلضافة الى المستندات الرئيسية السابقة:
 -اصل الترخيص المطلوب تجديده.

ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة - :
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بيان
 فى حالة طلب ترخيص شخصى ( مستغل – مشرف – مدير ) للمحال العامة:
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(ستون قرشا ) رسللللللم ن الرخصة لعمل واحد .
أو
( جني واحد ) رسللللللم ن الرخصة اكثر من مل ( مستغل  /مشرف  /مدير )
 فى حالة طلب تجديد ترخيص شخصى ( مستغل – مشرف – مدير ) للمحال العامة:
(ثالثون قرشا ) رسم تجديد الترخيص ولو تضمن الترخيص اكثر من مل .
 فى حالة طلب ( ترخيص أو تجديد ترخيص ) شخصى ( مسىتغل – مشىرف – مىدير ) للمحىال

العامة:
( ثالث جنيهاو) ضريبة نو ية و( شرة قروش ) رسم تنمية موارد

( جني واحد ) رسم لحساب الت مين ادجتما ى الشامل .

ملحوظة :
فى حالة تعدد نسخ أو صور الترخيص التى تحتفظ بها الوحدة المحلية لىدواع العمىل بهىا فىت يتحمىل
المتعامل معها سوى الضريبة المستحقة على نسخة أو صورة واحدة من تلك النسخ أو الصور .
ثالثا  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة - :
يووتم الحصووول لووى توورخيص شخصووى ( مسووتغل – مشوورف – موودير ) للمحووال العامووة خووالل أسووبوع موون
تواريخ تقووديم الطلووب مسووتوفيا المسووتنداو المطلوبووة وبعوود سوداد الرسوووم المقووررة أمووا تجديوود التوورخيص فيووتم
خالل ثالثة أيام من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة متطلباو الحصول لى الخدمة

فى حالة عدم الحصول علىى الخدمىة فىى التوقيىت المحىدد أو طلىب مسىتندات أو مبىالغ إضىافية يمكنىك االتصىال
بإحدى الجهات اآلتية :
المحافظة و :
هيئة الرقابة اإلدارية :المركر الرئيسى بالقاهرة و 04 / 4904244 :
مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة و :

الوحدة المحلية  :مركز  /مدينة  /حى بمحافظة .............
( إدارة /قسم ) الرخص
إيصال
استلمو أنا  ..............................الطلب المقدم من السيد ......................................................
بش ن طلب ( ترخيص أو تجديد ترخيص ) شخصى ( مستغل – مشرف – مدير ) للمحال العامة مستوفيا كافة
/
/
متطلباو الحصول لى الخدمة ( المستنداو  /الرسوم ) وقيد الطلب برقم  ...............بتاريخ
/
/
التاريخ المحدد إلنجار الخدمة
توقيع الموظف المختص
( ).........................

