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باإلعالن عن بدء تلقي طلبات السادة الرئيسي  يتشرف مركز خدمات المستثمرين      
في نطاق محافظة القاهرة  تراخيص وحدات الطعام المتنقلة    الراغبين في الحصول على

 تفعيال لما يلي:  ،من خالل ممثل المحافظة لدى المركز
بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام   2018لسنة  92أحكام القانون رقم  ✓

 المتنقلة.
  2019لسنة  111وقرار السيد وزير التنمية المحلية رقم  ✓
بإصدار الئحة الشروط  2020لسنة  137وقرار محافظ القاهرة رقم  ✓

يتعين الحصول  والتصاريح التيلوحدات الطعام المتنقلة  والمواصفات الفنية
 النشاط.عليها لمباشرة 

بإصدار الئحة آداب السلوك  2020لسنة  138القاهرة رقم  ةوقرار محافظ ✓
 واالرشادات لوحدات الطعام المتنقلة.  

 -التالية: بالضوابط 
طالب الترخيص شخصا اعتباريا او طبيعيا مصريا )من قاطني محافظة أن يكون  ❖

 الطبيعي أن يكون قد بلغ ثماني عشرة عاما.القاهرة( وفي حالة الشخص 
جنحة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو  أال يكون  ❖

 يكن قد رد إليه اعتباره.
 طلب الترخيص البيانات والمستندات التالية: ب  على أن يرفق

الوحدة طلب موضح به اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته، ونوع  .1
 والمساحة الالزمة لها والحيز الجغرافي المطلوب الترخيص به.

 سارية.الرقم القومي صورة بطاقة  .2
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صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما ال يجاوز ثالثة أشهر سابقة على   .3
 تقديم طلب الترخيص.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو اإلعفاء منها أو تأجيلها بالنسبة للذكور  .4
 دة تأدية الخدمة العامة أو اإلعفاء منها بالنسبة لإلناث.وشها

ترخيص تسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات   .5
 المعدة للسير على الطرق. 

شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسالمة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو  .6
راطات والمواصفات الفنية العربة أو المنصة أًيا كان شكلها واستيفاؤها لالشت

 ذات الصلة بسالمة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة.
إذا قدم طلب الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات األهلية أو  .7

الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية، فيشترط تقديم ملخص 
ا يفيد ثبوت شخصيتها نظامها األساسي المعتمد من الجهة اإلدارية وبم

االعتبارية على أن يتضمن نظامها األساسي نصا يسمح لها بالعمل في مجال 
 وحدات الطعام المتنقلة واسم المسئول عن الوحدة أو المشغل القائم عليها.

كما يتشرف مركز خدمات المستثمرين بإحاطة السادة الراغبين في الحصول على 
بإصدار   ذات الصلةبه ممثلين عن الجهات    يتواجدالخدمة سالفة الذكر بأن المركز  

حرصا   (الغذاءالقومية لسالمة    المحلية، الهيئةوزارة التنمية  ومنها )  تلك التراخيص
 على تقديم خدمة مميزة تتسم بالدقة وسرعة اإلنجاز.

يسعد اإلدارة المركزية للتراخيص بمجمع خدمات االستثمار استقبال سيادتكم في 
 ستفسارات. حالة وجود أي ا
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