
 شمال سيناء محافظة
  حى/ مدينة 

 قسم الرخص 
 ترخيص للمالهى غير السياحية  طلب

  

 ......……....………………………:  السن ………………جنسيهال …………………………………اسم ولقب طالب الترخيص 

 …......……………………………: محل اإلقامة . …………………………: صناعه ال     ………………:محل الميالد 

 .………………...………………………………………………………………………: ت العنوان المختار للمراسال

 
 )الملهى المشرف على  / الملهىمدير   / الملهىالبيانات الشخصية لمستغل  (

 الملهىمستغل  الملهىمدير  الملهىالمشرف على 
                  الصفه

 
 البيانات الشخصية  

 
 
 

 

   
 االسم واللقب

 ــيةــالجنســ
 الســـــــــــن

 الميالدمحل 
 محل اإلقامة

 رقم الترخيص الصادر له
 تاريخ إصداره
 جهة إصداره

 ………………….…………………..………… : المقترح للملهىاالسم التجارى . …………:  موضوع الترخيص الملهىنوع 

 …………………….…………..…………………………………………………:  موضوع الترخيص الملهىعنوان 

 ……………………………………..…..……………………………… : لهى  الذى سيفتح فيه الماسم ولقب مالك العقار

      جنيه      مليم     

 )الغير……………….…….………………فقط                                            .         (للملهىالقيمة اإليجارية السنوية 

 ……..…………………… ……:  عدد المقاعد أو األشخاص الذين يتسع لهم الملهى ………………:عدد المستخدمين فى الملهى 

 …..……………………………………..…………… …………:نوع اآلالت المستعملة  فى الملهى وقوتها وآيفية تشغيلها 
 /   / إلى   /           / من  : المدة المطلوب عنها الترخيص للملهى 

 
 

  الطلب مقدم   توقيع            /    /                                                                  تحريرًا فى   
                                                                                                                   

                                                                                                                   )                         ( 
 
 
 
 

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

 . بشأن ترخيص للمالهى غير السياحيه مستوفيًا متطلبات الحصول على الخدمة 
  /   / بتاريخ … ………………وقيد الطلب برقم 

  / / : التاريخ المحدد النجاز  الخدمة 
     توقيع الموظف المختص    

(                          )                                                                                        



 القواعد الحاآمة الجراءات الحصول على الخدمة
م            وزراء رق يس مجلس ال رار رئ ا لق ى خدمات وحدات          فى شأن تبسيط اجراءات حص          ١٩٩٨لسنه     ٤٢٤٨ وفق ن عل ول المواطني

ة المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد                   تزم الجهات االداري ياحية ،  تل ة الترخيص للمالهى غير الس نها خدم ية بالمحافظات وم اإلدارة المحل
نموذج   ذا ال تاريخ  به ادر ب ات     - ١/١٢/٢٠٠٠الص ة ، و المحافظ ية اإلداري ن وزارة التنم تعاون بي ثمرة لل تندات      - آ د للمس ن تحدي م

ا ، أو اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم                                ية المحدده النجازه تات الزمن ة ، والتوقي ى الخدم ة للحصول عل بالغ المطلوب واالوراق ، والم
 : للحصول عليها ، وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية وذلك على النحو التالى 

 
 : المستندات واألوراق المطلوبة : أوًال
 ) . مع اإلطالع على األصل (  إثبات الشخصية مستندــ   صورة    ـ

ة الجنائية         ـ   صحيفة الحال     لطالب الترخيص وإذا آان أجنبيا يقدم شهادة من دار التمثيل الدبلوماسى أو القنصلى للدولة التابع لها عن           ــ
ئة أو شرآة ي         سوابقه أو بحسن سيره وسلوآه         ان طالب الترخيص هي تمدة من مستندات تكوينها    ، وإذا آ رفق بالطلب صورة مع
 .المسئول عن تنفيذ أحكام القانون واألوراق الخاصة بتحديد الشخص

ـ        ـــــــــخ  من       ٣عدد     ــ   اليقل عن بمقياس رسمالمطلوب إقامة أو إدارة الملهى فيه على خريطــة مساحيـــــــة          وقع  ــرسم عام للم    نس
 بالنسبة للقرى مبينا عليها موقع الملهى فى حدود دائرة مرآزها هذا الموقع ونصف قطرها ٢٥٠٠ : ١،  بالنسبة للمدن      ١٠٠٠: ١

 . م على األقل٢٥٠
ـ   عدد        مبينا عليها مساحة وأبعاد المكان المخصص      ٢٠٠: ١اليقل عن   بمقياس رسم   للتخطيط العام للموقع     هندسي    نسخ من رسم     ٣  ــ

  .ليها وعرضها إلقامة الملهى والشوارع التى يطل ع
 للملهى خطاب من الضرائب العقارية بالقيمة االيجارية أو ) مع اإلطالع على األصل (  التمليك أو  ـــ   صورة عقد اإليجار 

 .  سنة ٣٠  ـــ    ما يثبت تأدية الخدمة العسكرية أو اإلعفاء منها لمن يقل سنة عن 
ت              تقديم المستندات األخرى ال تزم طالب الترخيص ب ى تطلب فى المراحل المختلفة إلصدار الترخيص النهائى         يل

 .الخ......آالمستندات الخاصة بالتامين على العاملين والشهادات الصحية الخاصة بهم وموافقة الدفاع المدنى 
 

 :  المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانيًا 
 -:لب بالموافقة المبدئية على الموقع محل الترخيص يسدد مايلىوبعد ا خطار الطا، اليتم سداد أية مبالغ عند التقدم بالطلب 

 بيان مبلغ
 قرش جنيه

ه  بحيث ال يقل عن جنيالملهى من مساحة ٢آل معن رسم معاينة )  ال غير ة قروشفقط خمس( 
 ويسدد خالل شهر من تاريخ )فقط خمسة وثالثون جنيه الغير (  جنيه٣٥واحد  وال يزيد عن 

 .الطلب بصفة مبدئيةاإلبالغ بقبول 

- ٥ 

أرضية آل دورمن أدوار الملهى داخال فيها  من ٢آل معن رسم نظر )  ال غيرقرشانفقط ( 
الخارجات واألفنية المكشوفة ويسدد خالل ستة شهور من تاريخ تكليف طالب الترخيص بتقديم 

  . لمدة التتجاوز شهرا الرسومات التفصيلية للملهى ويعفى من هذا الرسم التراخيص المؤقتة التى تطلب
واحد واليزيد   بحيث ال يقل عن جنيههىمن القيمة اإليجارية السنوية للمل% ٥رسم تفتيش بواقع  

 سنويا ، وإذا آان الملهى مرخص له ببيع أوتقديم المشروبات الروحية أو الخمور عن مائة جنيه
. الغير سنوياهزيد عن ثالثمائه جنييكون الرسم ثالثة أمثال ذلك وبحيث اليقل عن ثالثة جنيهات أو ي

- ٢ 

 ضريبة نوعية ورسم تنمية موارد على الترخيص )ال غير وعشرة قروش  همائة جنيالثفقط ث ( 
 .بالملهى

١٠ ٣٠٠ 

 
 : التوقيتات المحددة النجاز الخدمة :  ثالثًا 
 

  .مستوفيالطلب  من تاريخ تقديم ااشهريتم البت فى طلب الترخيص ومرفقاته فى موعد اليتجاوز  
 

 
 
 

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

 
  ٣٢٠٥٧١:  المحافظـــــــــــــــــة                ت 

 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: يسى بالقاهره  ت هيئه الرقابة االدارية                المرآز الرئ
 :مكتب الرقابه االدارية بالمحافظة  ت 
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