محافظة
الوحدة المحلية  :مركز /مدينة  /حى

طلب الترخيص باقامة وتشغيل محطة التليفون المحمول
السيد  /رئيس الوحدة المحلية ................
تحية طيبة وبعد ..
مقدمه لسيادتكم  ......................................مفوض من قبل شركة .........................................
الستتتتجرتر تتتترجيم باقامتتتة وتشتتتليل م اتتتة تلت يفتتتون تلم متتتول تع تتتط ستتتا

( تلعقتتتار  /تالرض تلفضتتتا /

تالرض تلزرتعية ) .
تلكائنة بـ ................................................................................................................
ومستعد لتقديم كافة تالورتق وتلمستندتت تلما وبة .
وتفضلوا بقبول وافر االحترام ،،،

تحريرا فى :

/

/
توقيع مقدم الطلب
( ……………………)

محافظة
الوحدة المحلية مركز  /مدينة  /حى
إيصال
تستتتتتتتت مت نتتتتتتتا  ..………………………....………… /تلا تتتتتتتم تلمقتتتتتتتدم متتتتتتتن تلستتتتتتتيد ....…………….……………… /
بشتتتتتت ن ا تتتتتتم تلتتتتتتترجيم باقامتتتتتتة وتشتتتتتتليل م اتتتتتتة تلت يفتتتتتتون تلم متتتتتتول مستتتتتتتوفيا كافتتتتتتة متا بتتتتتتات تل متتتتتتول ع تتتتتتط تلجدمتتتتتتة
/
( تلمستندتت  /تلرسوم ) وقيد تلا م برقم …………… .بتاريخ /
/
/
تلتاريخ تلم دد إلنجاز تلجدمة
توقيع الموظف المختص
( ………………………… )

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرتر رئيس مج س تلوزرت رقم  2424لسنة  8994فط ش ن تيسير إجرت تت مول تلموتانين ع ط
تلجدمات تلجماهيرية ومنها جدمة ا م تلترجيم باقامة وتشليل م اة تلت يفون تلم مول بو دتت تالدترة
تلم ية بالم افظات .
ت تزم تلجهات تإلدترية تلمعنية بتقديـــم تلجدمة وفقــا ل ــوترد بهــذت تلنموذر تلمادر بتاريخ 4282/2/88
( كثمرة ل تعاون بين تلجهاز تلمركزى ل تنظيم وتالدترة وتلم افظات ) من ت ديد ل مستندتت وتألورتق وتلمبالغ
تلما وبة ل مول ع ط تلجدمة  ،وتلتوقيتات تلزمنية تلم ددة إلنجازها  ،و تإلعالن عن ر يها فط تلا م تلمقدم
ل مول ع يها  -و ى مجالفة لذلك ترتم تلمسئولية  -وذلك ع ط تلن و تلتالط :
أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة:
 المستندات المطلوبة للحصول على الموافقة المبدئية :
 مورة بااقة تلرقم تلقومط ل مفوض من قبل تلشركة باستجرتر تلترجيم وتالمل لالاالع .
 جاام تفويض من تلشركة تلرتغبة فط تنشا وتقامة تلم اة ال د مندوبيها ل تعامل مع تلو دة تلم ية وتلجهات
تالجرى فط تتمام تجرت تت تقامة تلم اة .
 مورة عقد تيجار مكان تقامة تلم اة بين تلشركة ومالك تلعقار تو سند م كية تالرض تلمزمع
تقامة تلم اة ع يها.
 تقرير من مهندس تستشارى يفيد مال يه تلموقع من تلنا ية تلهندسية وت مل تلعقار تنشائيا ال مال تلم اة
وتجزتئها .
 رسم كروكط معتمد من مكتم هندسط ل موقع تلمرتد تقامه تلم اة ع يه باالبعاد تلما وبة .
 جرياة مسا ية مبينا ع يها موقع تلعقار ع ط وجه تلت ديد .
 شهادة منسوم من هيئة تلمسا ة .
 شهادة من مهندس تستشارى نقابط يتعهد فيها باالشرتف ع ط عم ية تقامه تلم اة وتركيبها .
 موتفقة تلجهات تلمعنية ع ط تقامه تلم اة .
 المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص النهائى :
 نموذر تلتمنيف تلبيئط معتمدت .
 شهادة ماابقة من تلجهاز تلقومط لالتماالت .
 شهادة ماابقة من وزترة تلايرتن تلمدنط ( فط الة تقامة م اات تلت يفون تلم مول بالقرم من تلماارتت ) .

ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
قرش جنيه
82

3

( ثالثة جنيهات ) ضريبة نوعية ع ط تلترجيم
( ابقا ل مادة رقم  49من قانون ضريبة تلدملة رقم  888لسنة  42وتعديالته )
و ( عشرة قروش ) رسم تنمية موترد
( ابقا ل قانون رقم  821لسنة  42وتعديالته )

ملحوظة  :فى حالة تعدد نسخ او صور الترخيص التى تحتفظ بها الوحدة المحلية لدواعى العمل بها فال يتحمل المتعامل معها
سوى الضريبة المستحقة على نسخه او صورة واحدة من تلك النسخ او الصور .
ثالثا :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة -:
 يتم تل مول ع ط تلموتفقة تلمبدئية ع ط تقامة م اة تلت يفون تلم مول وتوميل تلكهربا بمفة مؤقته تليها جاللتسبوعين من تاريخ تقديم تلا م مستوفيا تلمستندتت تلما وبة .
 ويتم تمدتر تلترجيم تلنهائط وتوميل تلكهربا بمفة دتئمة تلي م اة تلت يفون تلم مول جالل تسبوعين من تستيفاتلمستندتت تلما وبة .

ف ى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أى مسمى
يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية :
تلم افظة ت :
هيئة تلرقابة تإلدترية تلمركز تلرئيسط بالقاهرة ت 24 /44924144 :
مكتم تلرقابة تإلدترية بالم افظة ت :

