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صطلب استصدار ترخی  
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:المستندات المرفقة   
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 إقرار

د ــــــــ ـواننى ق، اقر أنا الموقع أدناه اننى قمت باإلطالع على الشروط العامة والخاصة للنشاط بالمنشاة       

 الم ذكورة والمرفق ةقمـــــت باس تیفاء جمی ع االش تراطات العام ة والخاص ة وان البیان ات المدون ة والمس تندات 

 الجھات المعنیة ذات الص لة بالنش اط والمق ررة بق وانین أو لى مسئولیتى ومستعد لتقدیم موافقاتـــصحیحة وع

ـ  ـبق ـ  ـة او وزاری  ة وفق  ا لم  ا تطلب  ھ جھ  ة الت  رخیص وال یح  ــــــــــــــ  ل  ى الرج  وع عل  ى قرارات جمھوریــ

ـ   ـالوح ـ   ـدة أو المطالبـــــ  .           ى حال   ة رف   ض الطل   ب م   ن جھ   ة الت   رخیصة ب   أي رس   وم قم   ت بس   دادھا ف   ــــــ

  الخدمةتوقیع طالب                                                                                       

(..................... )                                                                                               
 

 رئاسة مجلس الوزراء    
اعى للتنمیةالصندوق االجتم  

: مكتب   
 وحدة خدمات المنشآت الصغیرة

 
 إیصال

صطلب استصدار ترخیبشان ............................/  الطلب المقدم من السید............................ .........................................استلمت أنا  
/      /    بتاریخ    ...................... الطلب برقم وقید) الرسوم / المستندات ( تطلبات الحصول على الخدمة مستوفیا كافة م للمنشآت الصغیرة والمتناھیة الصغر  

      /    /التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة       
 

                                                                                                       
  توقیع الموظف المختص  

              
                                                                                                                                                                           )(.............................     

                            
 
 
 



 
 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

الجماھیری ة الخ دمات  حص ول الم واطنین عل ى تیس یرفى شأن ١٩٩٨لسنة  )  ٤٢٤٨(وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم      
للمنش  آت الص  غیرة والمتناھی  ة الص  غر م  ن وح  دة خ  دمات المنش  آت الص  غیرة والمتناھی  ة  استص  دار ت  رخیصومنھ  ا خدم  ة طل  ب 

 المعنی  ة بتق دیم الخدم  ة وفق ا لل  وارد بھ ذا النم  وذج ةإال داری ،  تلت زم الجھ  ات   باإلس  كندریةبالص ندوق االجتم  اعى للتنمی ة  الص غر
 م ن -) والص ندوق االجتم اعى للتنمی ة،  واإلدارةلتنظ یم الجھ از المرك زى ل(كثم رة للتع اون ب ین  ٢٠١٠ /٣  /١  الصادر  بتاریخ

تحدید للمستندات واألوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول عل ى الخدم ة ، و التوقیت ات الزمنی ة المح ددة إلنجازھ ا ، أواالع الن ع ن 
 :  لتالى رأیھا فى الطلب المقدم   للحصول علیھا ،  و أى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة وذلك على النحو ا

: المستندات واألوراق المطلوبة أوال  
فى " العشوائیة قــــللمناط ) ٢٠٠٠ – ٩٠ ( أوللمناطق الحضریة  )  ٩٠ – ٨٠(  أو كشف مشتمالت  العقارصورة رخصة بناء. ١ 

        ".  حالة البناء بدون ترخیص 
. شھادة تفید فتح ملف ضریبى أوصورة البطاقة الضریبیة . ٢  
.من عقد اإلیجار مثبت التاریخ أو عقد التملیك موثقصورة . ٣  
.أخر إیصال إیجار . ٤  
. الشخصیة إثباتمستند صورة . ٥  
صاحب المنشاة على ن ــــــ المنــــشأة وتامینخطاب من التأمینات االجتماعیة بفتح ملف للمنشاة المراد ترخیصھا موضح بھ عنوا. ٦  

.  نفسھ          
.كة إن وجد شركاء عقد الشرمن صورة . ٧  
  .صورة من السجل التجارى. ٨
أة ـــــللمنش)  مسقط أفقى وعـــمل موقع عام – واجھة –قطاع رأسى ( نسخ رسم ھندسى معتمد من مھندس نقابى   )  ٧( عدد . ٩

      . ٥٠: ١یضاف للرسم الھندسى فى لوحة واحدة بمقیاس رسم 
  .لألجانبتصریح عمل بالنسبة . ١٠
ة باألوراق والمستندات المقدمة وان یتعـــھد بتنفیـــــذ كافـــــة االشتراطات الالزمة ــــــــر كتابى بصحة كافة البیانات المدونإقرا. ١١

            .للترخیص 
.لمطاعم العمومیة والمخابز العمومیة با للعاملینصحیفة الحالة الجنائیة بالنسبة .١٢  
.فیرات للسیدات اشروعات الغذائیة وصالونات الحالقة للرجال وكولمبا للعاملین شھادة صحیة -. ١٣  
  .والبیتزاموافقة التموین بالنسبة للمخابز وتصنیع الحلوى من عجین وعمل الفطائر . ١٤

 
ـ  ـأة  لالط  الع م  ع تط  ابق كااألص  ولیج  ب تق  دیم كاف  ة : ملحوظ  ة           ف  ى كاف  ة )  العن  وان – النش  اط –االس  م ( ف  ة بیان  ات المنش

 . المستندات
            

: المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانیا   
الص غر المتناھی ة  جنیھ بالنسبة للمنش أة ٢٠٠یرة و جنیھ بالنسبة للمنشأة الصغ٥٠٠من رأس المال المدفوع بحد أقصى % ١    

 . وذلك عند استالم الترخیص المؤقت 
 

: مة التوقیتات المحددة إلنجاز  الخد: ثالثا   
 . الرسوم المقررة سداد المستندات المطلوبة وبعد مستوفیاالمؤقت فور تقدیم الطلب  الترخیص صدارستایتم   -     

وذل ك  ثالث ین یوم ا م ن ت اریخ تق دیم المس تندات زال تج اومن الجھات المعنیة خالل مدة  الترخیص النھائى  استصداریتم  -     
 .ھذه المدة فان لم ترد ھذه الجھات صار الترخیص المؤقت نھائیا فى حالة رد الجھات المعنیة خالل 

    
 
 

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ إضافیة تحت أي مسمى یمكنك االتصال  
:بإحدى الجھات  التالیة  

١٦٧٣٣: الخط الساخن   صندوق االجتماعى للتنمیة  ال  
٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: المركز الرئیسى بالقاھرة  ت : ابة اإلداریة  ھیئھ الرق  

: مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة  ت   


