
 

 
 
 
 

  نموذج طلب رخصة عن محل صناعي أو تجارى
 

امالخاص بتنفیذ بعض  ١٩٥٤لسنھ  ١٠٤٣من القرار الوزاري رقم  ١مقدم طبقا للمادة (  م  إحك انون رق  ٤٥٣الق
  بشأن المحال الصناعیة والتجاریة)  ١٩٥٤لسنھ 

ن القسم االول( مقدم الى اإلدارة العامة  للوائح والرخص لوزارة الشئون البلدیة والفردیة  ل م رع ) اذا كان المح ف
                                     بمحافظھ  / اإلدارة العامة للوائح والرخص بمدیریة 

 اذا كان المحل من القسم الثاني      
ة  -١ ب ولقب دم الطل م مق ركة ( اس ص ش ل یخ ان المح وإذا ك

 )ینبغي تقدیم طلب من مدیرھا المسئول 
..............................................

 ..... ...................... 
............ .................................  جنسیة وصناعتھ -٢

.............................................. 
م ذكر اسم البلدة او المركز  والمدیریة أو أس( محل أقامتھ   -٣

م  ب ورق ا الطال یم فیھ ة المق م والمحافظ ارع والقس الش
 الساكن بھ أن وجدت

..............................................
.. ......................... 

ل  -٤ وع المح ل ( ن تزاول بالمح ى س ارة الت ناعة أو التج الص
 حسب النص الوارد بالجدول 

............. ............
................ ....... 

دة والشارع ) المكان المراد إنشاؤه فیھ (  -٥ یوضح اسم البل
ة  اله والمنطق ر أع ا ذك ة كم احات المختص اقي اإلیض ع ب م
ان  ذكر إذا ك ا وی ل فیھ اد المح رخیص أیج وب الت المرغ

ر  ارة وماھيیراد ایجموجود من قبل أو  مواد البناء مع ذك
ھ اسم  م ألقطع ذكر رق دن ی اسم مالك العقار وفى خارج الم

 الحوض 

.................. .......
...................... .

................. ........
..................... ..

................. ........ 

................... ...... ھل سبق الترخیص بھذا الى صناعة أخر -٦
....................... 

ار السنوي  -٧ ھ اإلیج ط ( قیم ال رب ار وإیص د اإلیج ق عق مرف
رخص  رع ال ر ف د فیخط م یوج د واذا ل د ان وج العوائ

ھ الزم بمعرفت اذ ال ة التخ ة  بالمنطق ار بمعرف دیر اإلیج لتق
 اللجنة اإلداریة المختصة بذلك

............ .............
................ .......

............ .............
................ ....... 

............ ............. عدد األشخاص الذین یحتمل استخدامھم فى المحل -٨
....................... 

 القوة المحركة فى المحل ٩
وة المحرك ) أ (  وع وق نة ( ن اال فكیف ویتوضح ) األحص

ات  ا مع اثب اذا كان المحرك میكانیكیا أو كھربائنا أو بخاری
 )واذن االدارة أن وجد  اإلقامةرقم رخصة 

 إذا( المحل عدد الحیوانات التى یحتمل تشغیلھا فى ) ب ( 
 )كان المحل یدار بحیوانات 

............. ............
................. ......

............. ............
................. ......

............. ............ 

......... ................ یتحمل تخزینھا بالمحل التيكمیة المواد البترولیة  ١٠
....................... 

ة  ١١ احیة المقدم رائط المس ان الخ وماتبی یة  والرس ........... ..............الھندس



 

ة  ذه ( المقدم ة بھ ات الخاص ن التعلیم ور م ب ص بطل
ة  ومات وكیفی رائط والرس ن الخ ا م ة  اإلدارةعملھ العام

 )للوائح والرخص أو أحد فروعھا 

.................. .....
.............. ........... 

ب  ذا الطل ى ھ ع عل اءالموق حیح  إعط ل وص غیل المح ة تش م  عالهأرخص انون رق ى الق نھ  ٤٥٣بمقتض   ١٩٥٤لس
 والمرافق اإلسكانلھ الصادر من وزاره  المنفذةوالقرارات 

را        ب                                                      ٢/             /             تحری اء الطال إمض
 --------------أو ختم

 
 
 
 ٤٠ ٠ھـ  ٠م ٠استمارة ر(       ةخیصورة عقد اإلیجار مثبت تاری -١

 )رخص محالت
 مسجل أو صحة توقیعاو عقد الملكیة      

 ار ــــــأصل أخر وصل إیج -٢
 صور رخصة المباني للعقار  -٣
 برقم   ١٩٨٠أصل كشف المشتمالن جرد  -٤

 
 استطالع رأى اإلدارات في الطلب

 
 مدير اإلدارةتوقیع  رأى اإلدارات تاريخ التسلیم لإلدارة اإلدارة

 رئیس الحي
 او المدیر العام

 
 
 
 

  

 
 اإلیرادات

 
 
 
 

  

 
 المحفوظات

 
 
 
 
 

  

 
 التنظیم

 
 
 
 
 

  

 
 تنفیذ األحكام

 
 
 

  

 
 الشئون القانونیة

 
 
 
 

  

 
 من تاریخ تقدیم المطلوب مدة أقصاھا خمسة عشر یوما فيھذه البیانات كاملة  استیفاءمدة 


