
 شمال سيناء محافظة 
 حى / مدينة  / مرآز 

 الرخص) قسم  /  إدارة ( 
 طلب ترخيص بفتح محل عام

 )فندق / مطعم   /   مقهى   ( 
 ……………………………………………..…:  جنسيته .   …………………………: إسم ولقب طالب الترخيص

 ………………….…: صناعته……………………: محل الميالد..  ………………………: تاريخ المــــــــــــــــيالد 
 .......………........………...…:العنوان المختار للمراسالت .  ……….................…………:  محل اإلقامــــــــــــــــة  

 ………………………………: اإلســـم التجارى للمحـــل   . ….…… .........…………:نوع المحـــــل موضوع الطلب 
 ……………………………………………… ......…......... …………….............……: موقع المحـــــــــــــــل 
 ..........................................................................................................……………: إسم ولقب مالك العقار 

                                                   مليم     جنيه
 ) ال غير …………………………………………………فقط:                             (ية السنوية للمحل القيمة االيجار

 )المشرف على المحل / مدير المحل / البيانات الشخصية لمستغل المحل   (
 

 المشرف على المحل
 مستغل المحل مدير المحل 

 
                  الصفة

 
 البيانات الشخصية  

 
 
 

 

   
 االسم واللقب

 لجنســــيةا
 تاريخ الميالد
 محل الميالد
 محل اإلقامة

 رقم الترخيص الصادر له
 تاريخ إصداره
 جهة إصداره

 .…………………………….………………………………………………………: عدد المستخدمين فى المحل 
 

 ………………………………………………………… :عدد األشخاص الذين يتسع لهم المحل بالنسبة للمقهى والمطعم 
 

 ………………...............…………………………… :ن يمكن إيوائهم بالنســـــبة للفنــــــــــــــدق  عدد األشخاص الذي
 ….........................…………………………………………….………) إن وجدت(قوة اآلالت والمحرآات بالمحل 

 
رارات جم                       ن أو ق ررة بقواني ية ذات الصلة بالنشاط والمق ات الجهات المعن تقديم موافق  هورية أو وزارية   ومستعد ل

 .وفقًا لما تطلبه جهة الترخيص بعد الموافقة على موقع المحل
                                                                                            

 
              توقيع الطالب                                                                                         

                                                                                                     (                     ) 
 
 
 
 

 إيصال
 ………………………………………………/ الطلب المقدم من السيد ………………………………: استلمت أنا 

 /     /  بتاريخ  . ………يًا المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة وقيد برقم للترخيص بفتح محل عام مستوف
 /     /     التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة      

 توقيع الموظف المختص                                                                                         
                          (                          )                                                                            

 



 
 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة

اً          رار  وفق يس لق م    رئ وزراء رق أ ىف  ١٩٩٨   لسنة ٤٢٤٨مجلس ال ات      نش ى الخدم ن عل تبسيط إجراءات حصول المواطني
يرية  ا نها لجماه ة  وم ام       خدم تح محل ع وحدات اإلدارة المحلية بالمحافظات، تلتزم الجهات ب)  فندق – مطعم –مقهى  ( طلب ترخيص بف

نموذج                  ذا ال وارد به ا لل ة وفق تقديم الخدم ية ب ة المعن تاريخ     االداري تعاون بين وزارة التنمية اإلدارية ، و         - ١/٨/١٩٩٩الصادر ب ثمرة لل  آ
ية المحدده النجازها ، أو              من   -المحافظات    تات الزمن ة ، والتوقي ى الخدم ة للحصول عل بالغ المطلوب تندات واالوراق ، والم د للمس  تحدي

 -: اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها ، وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية وذلك على النحو التالى 
 :المستندات واألوراق المطلوبة: أوال 

 ).واألصل لإلطالع(ند إثبات الشخصية صورة مست -
 ).سنة٢١،٣٠إذا آان سنه بين (شهادة من إدارة التجنيد بكيفية معاملة طالب الترخيص من حيث الخدمة العسكرية  -
 ).واألصل لإلطالع (صورة عقد اإليجار أو الملكية  -
 ).واألصل لإلطالع (صورة البطاقة الضريبية  -
 .هندسية للمحل خريطة مساحية للموقع والرسومات ال -
 .شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة اإليجارية  السنوية للمحل -
دم شهادة من دار التمثيل الدبلوماسي أو القنصلى للدولة التابع لها عن                              - يًا يق ان أجنب ية لطالب الترخيص وإذا آ ة الجنائ صحيفة الحال

 .سوابقه أو بحسن سيره و سلوآه 
ئة أو  - ان طالب الترخيص هي تحديد الشخص إذا آ نها واألوراق الخاصة ب تندات تكوي تمدة من مس رفق بالطلب صورة مع شرآة ي

 ٠المسئول عن تنفيذ أحكام القانون 
 ٠إيصال التأمينات االجتماعية الخاصة بصاحب المحل  -
دم الطلب بتقديم ما يثبت سداد التأمينات االجتماعية على العاملين بالمحل وآذ                      * تزم مق يع األحوال يل لك وفى جم

دار               بل إص ة وق ال العام ى المح ة ف تراطات المطلوب يذ االش ام تنف ند إتم م ع ة به حية الخاص هادات الص الش
 .الترخيص

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  : ثانيا  
 

جنيـــــه بيان مبلـــــغ  مليـــــم
نة لكل م        يقل عن خمسمائة مليم وال يزيد بحيث ال ) فقط خمسون مليم ال غير (  من مساحة المحل   ٢رسم معاي

 )فقط خمسة وثالثون جنيها الغير  (  جنيه ٣٥عن 
- ٠٥٠ 

ع        يش بواق يمة اإليجارية السنوية للمحل بحيث اليقل عن            % ٥رسم تفت ) فقط جنية واحد الغير     ( جنيه   ١من الق
زيد عن       يه    ١٠٠وال ت يه الغير       ( جن ة جن ط مائ دم المشروب         ) فق تى تق ات الروحية يكون الحد و بالنسبة للمحال ال

 )فقط ثالثمائة جنيه الغير(  جنيه ٣٠٠واألعلى ) فقط ثالثة جنيهات الغير (  جنيه ٣األدنى 
 )٨٩ مادة ٨٠ لسنة ١١١طبقًا للقانون رقم ( ضريبة نوعية    

 ) المادة األولى٨٤ لسنة ١٤٧طبقًا للقانون رقم (  رسم تنمية موارد      
 ).عشرة قروش رسم تنمية موارد + الثون قرشا ضريبة نوعية ث( على إيصال سداد الرسوم 

- 
 
 
١٢ 
- 
- 

- 
 
 
- 

١٠٠ 
٤٠٠ 

 

 
 :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثًا 

رارها فى طلب الترخيص ومرفقاته فى ميعاد ال يجاوز شهرا من تاريخ تقديمه أو وصوله ، وفى حالة        - إعالن ق ة اإلدارة ب تزم جه تل
 .مبدئية يكلف الطالب بأداء رسم المعاينة قبول الطلب بصفة 

 .آما تلتزم جهة اإلدارة بإعالن الطالب بقرارها فى موقع المحل خالل ثالثين يوما من تاريخ سداد رسم المعاينة -
 . ويعتبر فى حكم الموافقة على الموقع فوات الميعاد المذآور دون تصدير إخطار للطالب بالرأى

ى المو         - ة عل ة الموافق ة اإلدارة بإصدار الترخيص خالل ثالثين يوما من تاريخ إخطار طالب الترخيص للوحدة            فى حال تزم جه ع تل ق
 ٠المحلية بإتمام تنفيذه آافة االشتراطات وتقديمه للمستندات المطلوبة

 
 
 
 

ه فى التوقيت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ  إضافية تحت اى مسمى يمك                           ى الخدم ه عدم الحصول عل نك االتصال بإحدى فى حال
 -: الجهات التالية 

 

     ٣٢٠٥٧١: ت المحافظـــــــــــــــــه  

 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢ت : المرآز الرئيسى بالقاهره  : هيئه الرقابة االدارية 

 ت:  مكتب الرقابة االدارية بالمحافظة 
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