محافظة
الوحدة المحلية  :مركز /مدينة  /حى
( إدارة  /قسم ) الرخص

طلب ( الترخيص  /تجديد الترخيص ) بحيازة جهاز( تليفزيون  /مذياع )
للمحال العامة
 اسم طالب الترخيص  /التجديد  ............................................. :لقبه ................................. :جنسيته  .......................................... :سنة ......................... :محل ميالد ه ..................... :
صناعته .......................... :محل إقامته ......................................................................:
 عنوان المحل ................................................:نوعه ................................................... :رقم الترخيص فى فتحه  ..............................الجهة التى صدر منها .................................. :
 -رقم الترخيص الخاص بالطلب  ..................................... :تاريخ صدروه :

/

/

 الجهة التى صدر منها (................................. :اذا كان طالب الترخيص  /التجديد مستغال للمحل) -المكان المطلوب وضع جهاز ( التليفزيون  /المذياع ) فيه .................. :

تحريرا فى :

/

/
توقيع مقدم الطلب
( ……………………)

محافظة
الوحدة المحلية مركز  /مدينة  /حى
إيصال
استتتتتلم نتتتتا ..………………………....………… /الطلتتتتب المقتتتتدم متتتتن الستتتتيد ....…………….……………… /
بشأن طلب ( الترخيص  /تجديد الترخيص ) بحيتاز جهتاز ( تليفزيتون  /متذياع ) مستتوفيا كافتة متطلبتا الحصتول علتى الخدمتة
/
( المستندا  /الرسوم ) وقيد الطلب برقم …………… .بتاريخ /
/
/
التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة
توقيع الموظف المختص
( ………………… )

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقتتا لقتترار رمتتي مجلت التتوزرا رقتتم  2424لستتنة  8994فىشتتأن تيستتير إجتترا ا حصتتول المتتواطنين علتتى
الخدما الجماهيرية ومنها خدمة طلب ( الترخيص  /تجديد الترخيص ) بحياز جهاز( تليفزيون  /مذياع ) بالمحافظا
تلتزم الجها اإلدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريخ . 4282 / 3 /42
( كثمتتر للتعتتاون بتتين الجهتتاز المركتتزت للتنظتتيم وا دار والمحافظتتا ) متتن تحديتتد للمستتتندا وا ورا والمبتتال
المطلوبة للحصول على الخدمتة  ،والتوقيتتا المحتدد إلنجازهتا  ،و اإلعتالن عتن ر يهتا فتى الطلتب المقتدم للحصتول
عليها  -و ت مخالفة لذلك ترتب المسمولية  -وذلك على النحو التالى :
أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة:
 مستندات تقدم فى حالة طلب ( الترخيص  /تجديد الترخيص ) بحيازة جهاز( تليفزيون  /مذياع )
 صور بطاقة الرقم القومى وا صل لالطالع .
 صور ترخيص المحل العام وا صل لالطالع
 صور من الترخيص الشخصى ( مستغل  /مشرف  /مدير ) وا صل لالطالع
 صحيفة الحالة الجنامبة لصاحب الترخيص
 مستندات تقدم فى حالة طلب تجديد الترخيص بحيازة جهاز ( تليفزيون  /مذياع )
 اصل الترخيص بحياز جهاز ( تليفزيون  /مذياع ) للتأشير عليه بالتجديد
ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
قرش جنيه
02
32
82

3

نوع الرســـــم
طبقا للماد  82من القانون رقم378
( ستون قرشا ) رسم اصدار الترخيص
لسنة  20فى شأن المحال العامة .
تجديد ،،
( ثالثون قرشا ) ،،
( ثالثة جنيها ) ضريبة نوعية على الترخيص او تجديد الترخيص
( طبقا للماد رقم  49من قانون ضريبة الدمغة رقم  888لسنة  42وتعديالته )
و ( عشر قروش ) رسم تنمية موارد
( طبقا للقانون رقم  827لسنة  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 اصدار الترخيص خالل اسبوع من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة متطلبا الحصول على الخدمة . ويتم تجديد الترخيص فى نف يوم تقديم الط لب مستوفيا كافة متطلبا الحصول على الخدمة . يسرى الترخيص لمدة سنة من تاريخ صدوره  ،ويجوز تجديده لمدة اخرى مماثلة على ان يقدم طلب
التجديد قبل ا نتهاء مدة الترخيص بشهر على االقل واال اعتبر الغيا .
ف ى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أى مسمى يمكنك
االتصال بإحدى الجهات اآلتية :
:
المحافظة
24 /44924744 :
هيمة الرقابة اإلدارية المركز الرميسى بالقاهر
مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة :

