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صطلب استصدار ترخی  
 للمنشآت الصغیرة والمتناھیة الصغر
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: ...............    صناعتھ :  ....................محل المیالد :.................................. تاریخ المیالد   
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.: ............................................................................................موقع محل النشاط   
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١٠ .........       .  ..............................................٩.............................................  

١٢        .. .....................................................١١.............................................  
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 إقرار

واننى قـــــــــد قمـــــت ، اقر أنا الموقع أدناه اننى قمت باإلطالع على الشروط العامة والخاصة للنشاط بالمنشاة       

یحة وعـــلى ــــــ صحةــالمذكورة والمرفقباستیفاء جمیع االشتراطات العامة والخاصة وان البیانات المدونة والمستندات 

بقــــــــــــــــرارات ن أوـــــــــــررة بقوانیــــــصلة بالنشاط والمق موافقات الجھات المعنیة ذات المسئولیتى ومستعد لتقدیم

أو المطالبــــــــة بأي رسوم دة  لى الرجوع على الوحـــــــقجمھوریــــة او وزاریة وفقا لما تطلبھ جھة الترخیص وال یح

رخیصقمت بسدادھا فى حالة رفض الطلب من جھة الت  
                                                                                                                             

   توقیع طالب الخدمة 

                                                                               
                         ( .................. )             
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 وحدة خدمات المنشآت الصغیرة
 

 إیصال
بشان طلب استصدار ترخیص ............................/  الطلب المقدم من السید............................ .........................................استلمت أنا  

 /      /    بتاریخ    ....................وقید الطلب برقم ) الرسوم / المستندات ( مستوفیا كافة متطلبات الحصول على الخدمة للمنشآت الصغیرة والمتناھیة الصغر
      /    /التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة

 
                                                                                                                  

                                                                                                              توقیع الموظف المختص
                                                                                                                     

(                                           ) 
 
 
 



 
 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

 
الجماھیری ة ومنھ ا مات الخ د حص ول الم واطنین عل ى تیس یرفى ش أن ١٩٩٨لسنة  )  ٤٢٤٨(وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم      

بالص ندوق  للمنشآت الصغیرة والمتناھیة الصغر من وحدة خ دمات المنش آت الص غیرة والمتناھی ة الص غرخدمة طلب استصدار ترخیص 
  المعنی        ة بتق        دیم الخدم        ة وفق        ا لل        وارد بھ        ذا النم        وذج الص        ادر  ةإال داری        ،  تلت        زم الجھ        ات االجتم        اعى للتنمی        ة 

 م ن تحدی د للمس تندات -) والص ندوق االجتم اعى للتنمی ة،  واإلدارةالجھاز المرك زى للتنظ یم (كثمرة للتعاون بین ٢٠١٠  / ٣ / ١ بتاریخ
واألوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدم ة ، و التوقیت ات الزمنی ة المح ددة إلنجازھ ا ، أواالع الن ع ن رأیھ ا ف ى الطل ب المق دم   

 :  ذلك ترتب المسئولیة وذلك على النحو التالى للحصول علیھا ،  و أى مخالفة ل
: المستندات واألوراق المطلوبة أوال  

فى حالة " العشوائیة قــــللمناط ) ٢٠٠٠ – ٩٠( للمناطق الحضریة او  )  ٩٠ – ٨٠(  أو كشف مشتمالت  العقارصورة رخصة بناء. ١ 
        ".  البناء بدون ترخیص 

.شھادة تفید فتح ملف ضریبى  أوصورة البطاقة الضریبیة . ٢  
.صورة من عقد اإلیجار مثبت التاریخ أو عقد التملیك موثق. ٣  
.أخر إیصال إیجار . ٤  
.اثبات الشخصیة مستند صورة . ٥  
  .سھ صاحب المنشاة على نفن ـــــ المنــــشأة وتامینخطاب من التأمینات االجتماعیة بفتح ملف للمنشاة المراد ترخیصھا موضح بھ عنوا. ٦
.عقد الشركة إن وجد شركاء من صورة . ٧   

  .صورة من السجل التجارى. ٨
أة ــــــــللمنش) عام  مسقط أفقى وعـــمل موقع – واجھة –قطاع رأسى ( نسخ رسم ھندسى معتمد من مھندس نقابى   )  ٧( عدد . ٩  

      . ٥٠: ١للرسم الھندسى فى لوحة واحدة بمقیاس رسم یضاف 
  .لألجانبعمل بالنسبة تصریح . ١٠
ة باألوراق والمستندات المقدمة وان یتعـــھد بتنفیـــــذ كافـــــة االشتراطات الالزمة ــــــــإقرار كتابى بصحة كافة البیانات المدون. ١١

            .للترخیص 
.لمطاعم العمومیة والمخابز العمومیة با للعاملینصحیفة الحالة الجنائیة بالنسبة .١٢  
.فیرات للسیدات المشروعات الغذائیة وصالونات الحالقة للرجال وكوللعاملین با  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   

   -  یسدد صاحب المنشأة مایلى :
الص  غر المتناھی  ة  جنی  ھ بالنس  بة للمنش  أة ٢٠٠یرة و جنی  ھ بالنس  بة للمنش  أة الص  غ٥٠٠م  ن رأس الم  ال الم  دفوع بح  د أقص  ى % ١ §

 . ص المؤقت وذلك عند استالم الترخی
 والذى یختلف وفقا لطبیعة ك ل نش اط ، وی تم )  مواردال ة رسم تنمی -نوعیة  الضریبة ال–قیمة االورنیك ( ثمن االورنیك ویشمل  §

 .السداد عند استالم الترخیص النھائى 
ف ال یتحم ل المتعام ل بھ ا تحتفظ بھ ا الجھ ة الحكومی ة لدواعــ ـى العم ل فى حالة تعدد نسخ أو صور الترخیص التى :  ملحوظة     

 . الصور أومعھا سوى الضریبة المستحقة على نسخھ او صورة واحدة من تلك النسخ 
: التوقیتات المحددة إلنجاز  الخدمة : ثالثا    

 . الرسوم المقررة سداد المستندات المطلوبة وبعد مستوفیاالمؤقت فور تقدیم الطلب  الترخیص صدارستایتم   -     
وذل ك ف ى حال ة  ثالثین یوما من تاریخ تقدیم المس تندات زال تجاومن الجھات المعنیة خالل مدة  الترخیص النھائى  استصدارمیت  -     

 .رد الجھات المعنیة خالل ھذه المدة فان لم ترد ھذه الجھات صار الترخیص المؤقت نھائیا 
    

 
 

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

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

: مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة  ت   


