محافظة
مدينة  /حى
قسم الرخص

طلب ترخيص للمالهى غير السياحية
اسم ولقب طالب الترخيص………………………………… الجنسيه……………… السن ......……....………………………:
محل الميالد ……………… :

الصناعه  .………………………… :محل اإلقامة …......…………………………… :

العنوان المختار للمراسالت .………………...……………………………………………………………………… :

(البيانات الشخصية لمستغل الملهى  /مدير الملهى  /المشرف على الملهى )
الصفه
مستغل الملهى

المشرف على الملهى

مدير الملهى

البيانات الشخصية
االســــم واللـــــقب
الجنســــــــــــــية

الســــــــــــــن
محــــــل الميالد
محــــــل اإلقامة
رقم الترخيص الصادر له
تاريــــخ إصداره
جـــــهة إصداره

نوع الملهى موضوع الترخيص  .………… :االسم التجارى المقترح للملهى ………………….…………………..………… :
عنوان الملهى موضوع الترخيص …………………….…………..………………………………………………… :
اسم ولقب مالك العقار الذى سيفتح فيه الملهى ……………………………………..…..……………………………… :
جنيه

مليم

.

القيمة اإليجارية السنوية للملهى

(فقط ……………………………….…….الغير)

عدد المستخدمين فى الملهى  ………………:عدد المقاعد أو األشخاص الذين يتسع لهم الملهى ……..………………………… :
نوع اآلالت المستعملة فى الملهى وقوتها وكيفية تشغيلها …..……………………………………..……………………… :
المدة المطلوب عنها الترخيص للملهى  :من

تحريراً فى /

/

/

/

إلى

/

/

توقيع مقدم الطلب
(

)

محافظة
مدينة  /حى
قسم الرخص

إيصال
الطلب المقدم من السيد …………………بشأنن طلأب تأرخيص للمالىأى غيأر
استلمت أنا ……………………………
/
السياحيه مستوفيا كافة متطلبات الحصول على الخدمة ( المستندات /الرسوم )  .وقيد الطلب برقم ……… بتاريخ /
/
/
التاريخ المحدد النجاز الخدمة :

توقيع الموظف المختص
)
(

القواعد الحاكمة الجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  2424لسنه  8994فى شنن تيسير الحصول على الخدمات الجماىيرية ومنها خدمة طلب
الترخيص للمالىى غير السياحية بوحدات االدارة المحلية بالمحافظات  ،تلتزم الجهات االدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا
النموذج الصادر بتاريخ  ( 4002/88/8كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة  ،و المحافظات )  -من تحديد
للمستندات واالوراق  ،والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة  ،والتوقيتات الزمنية المحدده النجازىا  ،أو اإلعالن عن رأيها فى الطلب
المقدم للحصول عليها  ،وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية وذلك على النحو التالى :

أوالً :المستندات واألوراق المطلوبة :
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

صورة مستند إثبات الشخصية ( مع اإلطالع على األصل ) .
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترخيص وإذا كان أجنبيا يقدم شهادة من دار التمثيل الدبلوماسأى أو القنصألى للدولأة التأابع لهأا عأن
سوابقه أو بحسن سأيره وسألوكه  ،وإذا كأان طالأب التأرخيص ىيئأة أو شأركة يرفأق بالطلأب صأورة معتمأدة مأن مسأتندات تكوينهأا
واألوراق الخاصة بتحديد الشخص المسئول عن تنفيذ أحكام القانون.
عدد  3نســـــــــخ من رسم عام للمــوقع المطلوب إقامة أو إدارة الملهى فيأه علأى خريطـأـة مساحيــــــأـة بمقيأاس رسأم اليقأل عأن
 8000 :8بالنسبة للمدن  4200 : 8 ،بالنسبة للقرى مبينا عليها موقع الملهى فى حدود دائرة مركزىا ىذا الموقأع ونصأق قطرىأا
 420م على األقل.
عدد 3نسخ من رسم ىندسي للتخطيط العام للموقع بمقياس رسأم اليقأل عأن 400 :8مبينأا عليهأا مسأاحة وأبعأاد المكأان المخصأص
إلقامة الملهى والشوارع التى يطل عليها وعرضها .
صورة عقد اإليجار أو التمليك ( مع اإلطالع على األصل ) أو خطاب من الضرائب العقارية بالقيمة االيجارية للملهى
ما يثبت تندية الخدمة العسكرية أو اإلعفاء منها لمن يقل سنة عن  30سنة .

يلتزم طالب الترخيص بتقديم المستندات األخرر الترى تطلرب فرى المراحرل المختلفرة إلصردار التررخيص النهرا ى
كالمسررتندات الخاصررة بالتررامين علررى صرراحب الملهررى والعرراملين( شررهاد – خطرراب – ايصرررال )................
وصور الشهادات الصحية الخاصة بهم مع االطالع على االصل وموافقة الدفاع المدنى ......الخ .
ثانيا ً  :المبالغ المقرر للحصول على الخدمة :
اليتم سداد أية مبالغ عند التقدم بالطلب  ،وبعد ا خطار الطالب بالموافقة المبدئية على الموقع محل الترخيص يسدد مايلى-:
مبلغ
جنيه
قرش
2

-

4

-

80

300

بيان
( فقط خمسة قروش ال غير ) رسم معاينة عن كل م 4من مساحة الملهى بحيث ال يقل عن جنيه
واحد وال يزيد عن  32جنيه( فقط خمسة وثالثون جنيه الغير ) ويسدد خالل شهر من تاريخ
اإلبالغ بقبول الطلب بصفة مبدئية.
( فقط قرشان ال غير) رسم نظر عن كل م 4من أرضية كل دورمن أدوار الملهى داخال فيها
الخارجات واألفنية المكشوفة ويسدد خالل ستة شهور من تاريخ تكليق طالب الترخيص بتقديم
الرسومات التفصيلية للملهى ويعفى من ىذا الرسم التراخيص المؤقتة التى تطلب لمدة التتجاوز شهرا .

رسم تفتيش بواقع  %2من القيمة اإليجارية السنوية للملهى بحيث ال يقل عن جنيه واحد واليزيد
عن مائة جنيه سنويا  ،وإذا كان الملهى مرخص له ببيع أوتقديم المشروبات الروحية أو الخمور
يكون الرسم ثالثة أمثال ذلك وبحيث اليقل عن ثالثة جنيهات أو يزيد عن ثالثمائه جنيه الغير سنويا.
( فقط ثالثمائة جنيه وعشرة قروش ال غير ) ض ريبة نوعية ورسم تنمية موارد على الترخيص
بالملهى.

ملحوظة :
فررى حالررة تعرردد نسررخ او صررور الترررخيص التررى تحررتفظ بهررا الوحررد المحليررة لرردواعى العمررل بهررا فررال يتحمررل
المتعامل معها سو الضريبة المستحقة على نسخة او صور واحد من تلك النسخ او الصور .
ثالثا ً  :التوقيتات المحدد النجاز الخدمة :


يتم البت فى طلب الترخيص ومرفقاته فى موعد اليتجاوز شهرا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا.

فرى حالره عرردم الحصرول علررى الخدمره فررى التوقيرت المحرردد د أو طلرب مسررتندات أو مبرالغ إضررافية تحرت ا مسررمى
يمكنك االتصال بإحد الجهات التالية - :
ت:
المحافظـــــــــــــــــة
المركز الرئيسى بالقاىره ت 04/4904044 :
ىيئه الرقابة االدارية
مكتب الرقابه االدارية بالمحافظة ت :

