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حرخيص انخشغيم * 
 ـ  احملافظاث (1)انىحذاث احملهيت  ـ  انهجُت املخخصت باحملافظت  ـ  1  :    جكظىالترخوص

وزارة اإلسكاٌ واملرافك واجملخًعاث )  ـ  أجهسة حًُيت املذٌ انعًراَيت اجلذيذة 2   
 (انعًراَيت اجلذيذة 

  

:ىى1/1   (1مرفؽ رقـ  )                 :تطروفىىى

 140  ىي أنواع األنشطة التجارية المحددة بالجدوؿ المرفؽ بقرار وزير اإلسكاف رقـ :محاؿ القسـ األوؿ  ػ 
.  وتعديالتو 1976لسنة 

وتتدرج ضمف األنشطة الخدمية التي يتـ مزاولتيا فقط داخؿ المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطؽ  )
 . (الصناعية 

 1976 لسنة 140ىى أنواع األنشطة الصناعية المحددة بقرار وزير اإلسكاف رقـ :    محاؿ القسـ الثانىػ 
. وتعديالتو 

:ىالمدتنداتىالمطلوبظى:ىىأواًلىى

 ( 2مرفؽ رقـ  )  ػ نموذج طمب ترخيص وفقا لمنموذج المرفؽ 1
.   ػ اإليصاؿ الداؿ عمى سداد الرسـو 2
 (مع اإلطالع عمى اإليصاؿ  )التمميؾ /   ػ صورة عقد اإليجار 3
 . (مع اإلطالع عمى األصؿ  )  ػ صورة بطاقة إثبات الشخصية لصاحب المشروع 4
. صحيفة االستثمار  -    5
  (مع اإلطالع عمى األصؿ  )  ػ صورة البطاقة الضريبية 6
:  معتمدة مف ميندس نقابي موضح عميو االتى 1000 : 1  ػ رسـ عاـ لمموقع بمقياس رسـ 7

.  أ  ػ مسقط أفقي موضع عميو الماكينات وجدوؿ بالقوة المحركة 
.  ب ػ قطاع رأسي يبيف االرتفاعات 

.  ج  ػ واجية أمامية 
.  د  ػ طريقة الصرؼ الصحي النيائي 



 

 

فى حالة المحاؿ الصناعية التى تستخدـ آالت بموتور ،  ) نسخ مف الرسومات اليندسية لممحؿ 3  ػ عدد 8
ذا ما كاف المحؿ يتكوف مف أكثر مف وحدة أو تزيد مساحتو عف   . ( متر 100وا 

.   ػ خطاب مف التأمينات االجتماعية بتأميف صاحب المحؿ عمى نفسو 9
.   ػ شيادة مف الضرائب العقارية بالقيمة االيجارية لممحؿ 10
. ػ فاتورة شراء طفاية الحريؽ 11
.  سنة 30ػ شيادة تأدية الخدمة العسكرية ألقؿ مف 12
: ػ إقرار كتابى بتقديـ المستندات التالية 13

.  أ  ػ خطاب مف التأمينات االجتماعية لإلفادة بالتأميف عمى العامميف بالمحؿ 
 . (بالنسبة لممحالت التى تتعامؿ فى األغذية  ) ب ػ الشيادة الصحية الخاصة بالعامميف بالمحؿ 

. ػ صورة مف السجؿ التجارى 14
ػ صورة مف موافقة ىيئة التصنيع أو الييئة العامة لالستثمار عمى إقامة النشاط موضح عمييا القوى 15

. المحركة المسموح بيا 
: ػ موافقة وزارة التمويف عمى إقامة النشاط لألنشطة التالية 16
 . (مضرب أرز ػ مخبز ػ صناعة المكرونة ػ مشروع ثالجات األغذية ػ إنتاج الدقيؽ  ) 

نشطة التالية 17 : ػ شيادة عضوية لغرفة صناعة الحبوب ومنتجاتيا لألأ
 (طحف الغالؿ لمخبز ػ األرز ػ العجائف الغذائية ػ النشا والجموكوز  ) 

. ػ شيادة عضوية لغرفة صناعة األخشاب ألنشطة أعماؿ النجارة 18
. ػ تعيد بصحة البيانات وعنواف المراسالت مع إبالغ جية الترخيص عند تغييره 19
: ػ كشؼ بياف بتكاليؼ المشروع موضح عميو االتى 20

.  أ  ػ  قيمة المعدات بالنقؿ والتركيب 
.  ب ػ قيمة المواد الخاـ لمدة ثالثة أشير 

.  ج  ػ قيمة األثاث 
ػ كشؼ مف اصؿ وصورة موضح بو األسماء العاممة بالمشروع وجنسية كؿ منيـ والسف ومحؿ الميالد 21

. واإلقامة 
 _________________________________________________________________

.  الخاص بإصدار قانوف العمؿ 2003 لسنة 12مف القانوف رقـ  ( 207  ،  206) المادة  (1)
ى



 

 

ى

:ىالردومى:ىىثانواىى

 :رسىو املعايُت وانخفخيش / 1

القوى المحركة باألحصنة عدد العماؿ ـ 
كمية المواد البترولية 

بالطف 
القيمة اإليجارية السنوية 

لممحؿ بالجنية 

رسـ التفتيش رسـ المعاينة 

جنية قرش جنية قرش 

-  50-  50 24ال يتجاوز  0ر5اقؿ مف ال يوجد  3 – 1 1

 3-  2-  120 – 24أكثر  1ال يتجاوز  1ال يتجاوز  10 – 4 2

 6-  5-  360-120أكثر مف  10 – 1أكثر مف  15 – 1أكثر مف  30 -11 3

 10-  8-  200-360أكثر مف  50 – 10أكثر مف  50 – 15أكثر مف  100 – 31 4

 20-  11-  1200 -600أكثر مف  100 – 50أكثر مف  100 – 30أكثر مف  500 – 101 5

 30-  15-  2400-1200أكثر مف  500 – 100أكثر مف  500 – 100أكثر مف  501-1000 6

 50-  25-  2400أكثر مف  500أكثر مف  500أكثر مف  1000أكثر مف  7

  ػ   يتـ سداد رسـو المعاينة والتفتيش عمى ضوء القيمة اإليجارية المقررة بالشيادة اإلدارية مف مصمحة 
. الضرائب العقارية 

ػ تربط رسـو المعاينة والتفتيش السنوية لممحالت عمى أعال رسـ ينتج مف مقارنة عدد العماؿ والقيمة 
. اإليجارية لممحؿ والقوى المحركة وكمية المواد البترولية المخزنة فيو ببعضيا 

  ػ تستحؽ رسـو التفتيش عف كؿ محؿ وعف سنة كاممة ابتداء مف أوؿ يناير ميما كانت المدة التي يظؿ 
. فييا المحؿ مرخصا بإرادتو 

  ػ فإذا كاف المحؿ جديدا تحصؿ رسـو التفتيش عف سنة كاممة ابتداء مف أوؿ يناير إذا تـ صرؼ الرخصة 
لممحؿ خالؿ الستة شيور األولى مف السنة وعف نصؼ سنة فقط إذا صرفت الرخصة لو خالؿ الستة 

. شيور التالية 
  ػ وفى حالة إجراء تعديؿ في المحاؿ المرخص بيا يقتضى زيادة أو نقص فى رسـو التفتيش المقررة عمى 

المحؿ تحصؿ ىذه الرسـو بالقيمة الجديدة أعتبارا مف أوؿ يناير مف السنة التالية لمسنة التى حدث فييا 
. التعديؿ 

  ػ وال يدخؿ فى تقدير عدد العماؿ عند حساب رسـو المعاينة والتفتيش السنوية الصبية المتدرجوف أو 
مف عدد العماؿ األصمييف مع جبر الكسر بالزيادة ، ويشترط أف يكوف لدى % 20التالميذ وذلؾ فى حدود 

صاحب العمؿ وكذلؾ لدى الصبية المتدرجوف أو التالميذ الصناعييف عقد تدريب أو بطاقة تدرج أو تممذة 



 

 

صناعية صادرة مف جية رسمية مختصة ،  وتحدد أنواع المحاؿ التى يسرى عمييا ىذا الحكـ بقرار مف 
 .المحافظ المختصيف بعد االتفاؽ مع مديرية العمؿ 



 

 

 :رسى انذيغت وحًُيت املىارد /  2

مسمى الرسـ قيمة الرسـ ـ 

2/1 

             مميـ   جنيو 
 100 18  

بالنسبة  )ضريبة دمغة ورسـ تنمية موارد 
محاؿ الجزارة / لممحاؿ الصناعية

 (بالمدف العمرانية  )
 

2/2 
     مميـ    جنيو 

     100     3 
 (ثالثة جنييات ومائة مميـ الغير  فقط )

دمغة نوعية وتنمية موارد لممحاؿ 
 (التجارية بالمدف العمرانية 

 

 :رسى صُذوق دعى ومتىيم األبُيت انخعهيًيت /  3

مسمى الرسـ قيمة الرسـ ـ 

 000يقػؿ رأسماليػا عف  )عف كؿ ترخيص لمنشأة صناعية  جنية 50 3/1
عمى أف تتولى مديريات اإلسكاف والمرافؽ /  جنية 100

 (2)بالمجتمعات تحصيؿ الرسـ المقرر 

 (3) 500 000 جنية حتى مبمغ 100 000أكثر مف مبمغ  جنية 100 3/2

 (3) جنية حتى مبمغ مميوف جنية 500 000أكثر مف مبمغ  جنية 300 3/3

 (3) مميوف جنية 2أكثر مف مبمغ مميوف جنية حتى مبمغ  جنية 400 3/4

 (3) مميوف جنية 2أكثر مف مبمغ  جنية 500 3/5

 تتولى الييئة العامة لمتصنيع تحصيؿ الرسـ المقرر 3/5 حتى 3/2بالنسبة لمبنود مف 
 

 

  
 

 . 1991 لسنة 85قرار وزير التربية والتعميـ رقـ  (2)
  .1989 لسنة 312قرار وزير التعميـ رقـ  (3)

 



 

 

 انرسىو احملهيت / 4

 (لمحافظتى سوىاج وأسيوط  ) سوؼ يتـ عرض حالتيف 
 (4)محافظة سوىاج 4/1 

مسمى الرسـ قيمة الرسـ ـ 

4/1/1 

عند الترخيص لمصيدلية الجديدة  جنية 100
عند الترخيص لمعيادة الجديدة  جنية 100
عند الترخيص لمعمؿ التحاليؿ الجديد  جنية 100
عند الترخيص لمستشفى خاص جديد  جنية 500

مف قيمة رسـ التفتيش السنوى المقرر % 25 4/1/2
  

 (5)محافظة أسيوط  4/2      

مسمى الرسـ قيمة الرسـ ـ 

4/2/1 
الصيدليات الجديدة ومعامؿ التحميؿ عند الترخيص  جنية 400
محالت النظارات عند الترخيص  جنية 100
المستشفيات الجديدة عند الترخيص  جنية 100

  

 

 

 

 

 

 ______________________________________________________________
 ، بشأف األوعية وفئات الرسـ التى تحصؿ لصالح تجميؿ مدف وقرى محافظة 2001 لسنة 938قرار محافظ سوىاج رقـ  (4)

. سوىاج 
 . 2001 لسنة 1063قرار محافظ أسيوط رقـ  (5)
 



 

 

 (6)رسىو ضرائب عماريت / 5

 

مسمى الرسـ قيمة الرسـ ـ 

 ( جنية 2)  5/1
رسـ عمى المستخرجات التى تصدر مف مصمحة الضرائب 

 (الشيادة اإلدارية  )العقارية 

5/2 50 %
مف قيمة الرسـ األصمى فى حالة استخراج األوراؽ عمى وجو 

االستعجاؿ 

5/3 25 %
مف قيمة الرسـ المستحؽ وتخصص حصيمة ىذا الرسـ 

لتطوير دار المحفوظات ، غرؼ الحفظ ، وتدرج ىذه 
. الحصيمة فى حساب خاص بالبنؾ المركزى المصرى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ، بفرض رسـ عمى المستخرجات الرسمية التى تصدر عف مصمحة الضرائب العقارية وغرؼ 1992 لسنة 36قانوف رقـ  (6 )
 الحفظ باألقاليـ

ى



 

 

:ىاإلجراءاتى:ىىثالثاىى

مرفقا بو الرسومات والمستندات المشار  ،  ػ يقدـ طمب الحصوؿ عمى الرخصة طبقا لمنموذج المعد لذلؾ 1
       الييا ، وتبدى تمؾ الجية رأييا فى مرفقات الطمب فى ميعاد ال يجػاوز شيرا مػف تاريخ تقديمػو أو 

. وفى حالة قبولو يعمف الطالب بذلؾ كتابة مع تكميفو بدفع رسـو المعاينة ،        وصولو 
 ػ يعمف الطالب بالموافقة عمى موقع المحؿ أو رفضو فى ميعاد ال يجاوز ستيف يوما مف تاريخ دفع رسـو 2

. المعاينة ويعتبر فى حكـ الموافقة فوات الميعاد المذكور دوف تصدير اخطار لمطالب بالرأى 
 وفى حالة الموافقة يعمف الطالب باالشتراطات الواجب توافرىا مف المحاؿ ومدة إتماميا  ومتى أتـ الطالب 
ىذه االشتراطات أبمغ جية الترخيص بذلؾ بخطاب موصى عميو وعمى ىذه الجية التحقؽ مف اتماـ 

االشتراطات خالؿ ثالثيف يوما مف وصوؿ اإلبالغ ، فإذا ثبت إتماميا صرفت الرخصة مرفقا بيا 
. االشتراطات الواجب توافرىا فى المشروع عمى الدواـ 

 وفى حالى عدـ اتماـ ىذه االشتراطات يسمح لمطالب بميمة ال تجاوز نصؼ الميمة األولى ، فإذا لـ تتـ 
االشتراطات خالليا لمطالب أف يحصؿ عمى ميؿ أخرى ال يجاوز مجموع مددىا الميمة األولى ، عمى أف 
يقـو بأداء رسـ اعادة معاينة عف كؿ ميمة مف ىذه الميؿ تعادؿ نصؼ قيمة رسـ المعاينة األولى ، فإذا 
لـ تتـ االشتراطات فى نياية ىذه الميؿ رفض الطمب وتعاد المعاينة عند انتياء كؿ ميمة أو قبؿ انتيائيا 

بناء عمى اخطار مف الطالب بأنو اتـ االشتراطات وتبدأ الميمة مف تاريخ المعاينة التى تسبقيا ويجوز 
. لمطالب قبؿ انتياء الميمة بوقت كاؼ أف يطمب مدىا فى حدود الحد األقصى المحدد لمميؿ 

 ػ إذا انقضى عاـ مف تاريخ انتياء المدة المحددة التماـ االشتراطات بدوف أف يبمغ الطالب الجية المختصة 3
. بإتماميا اعتبر متنازال عف طمبو 

 ػ يجوز لمطالب التظمـ مف القرار الصادر برفض موقع المحؿ بخطاب موصى عميو الى جية الترخيص 4
خالؿ خمسة عشر يوما مف تاريخ ابالغو بذلؾ مؤيدا بالمستندات ومرفقا بو ايصاؿ دفع خمسة جنييات 

كتأميف ، وال يرد ىذا المبمغ لمتظمـ إال فى حالة الموافقة عمى الموقع بالحالة التى كاف عمييا وقت 
. الترخيص 

 كما يجوز لمطالب التظمـ مف القرار الصادر برفض الترخيص لعدـ اتماـ االشتراطات بخطاب موصى عميو 
مؤيدا بالمستندات الى جية الترخيص خالؿ خمسة عشر يوما مف تاريخ ابالغو بذلؾ ، ويصدر الوزير 

. قراره فى التظمـ المنصوص عميو فى الفقرتيف السابقتيف خالؿ ثالثيف يوما مف وصولو 
 
 
 
 



 

 

 : إجراءات خاصة بالييئة العامة لمطرؽ والمباني  ػ5
: ػ إذا كانت مبانى المشروع تقع فى نطاؽ المسافات التالية 

 50  متر   بالنسبة لمطرؽ السريعة 100 متر  ػ  
 25  متر   بالنسبة لمطرؽ الرئيسية 50 متر  ػ    
 10   متر   بالنسبة لمطرؽ اإلقميمية 20 متر  ػ   

: يتبع بشأنيا اإلجراءات اآلتية   
  ػ يقدـ صاحب الشأف الى الجية المشرفة عمى الطريؽ طمبا مبينا بو اسمو وعنوانو 

. واألعماؿ المراد تنفيذىا 
:   ػ يرفؽ بالطمب اآلتى 

ثالثة رسـو ىندسية معتمدة عف ميندس نقابى لممنشآت المراد اقامتيا مع بياف    * 
المسافة بينيا وبيف حد نزع الممكية مع مراعاة خط التنظيـ المعتمد مف الجية 

. المشرفة عمى الطريؽ داخؿ كردونات مجالس المدف 
 معتمدة مف ميندس نقابى يحدد عمييا موقع 2500 : 1خريطة مساحية مقياس    * 

المنشأة مف الطريؽ وتخطر الجية المشرفة عمى الطريؽ صاحب الشأف بموافقتيا 
 .عمى اقامة المنشأة إذا تبيف ليا مالئمتيا لمشكؿ المعمارى 

 
  ػ يحظر مد كابالت أو مواسير أو أنابيب أو خطوط ديكو فيؾ بجميع أنواعيا بالطرؽ العامة 

داخؿ االورنيؾ النيائى المحدد بحدائد المساحة طبقا لخرائط نزع الممكية المعتمدة إال 
لعبور الطريؽ عمى أف يتحمؿ صاحب الشأف دائما مصاريؼ رد الشئ الى أصمو سواء 

.  عند مد أو رفع ىذه الكابالت أو المواسير أو األنابيب أو الخطوط 
 
 



 

 

 :االذتراطاتىوالضوابطى:ىىرابطاىى

:-  ػ يشترط موافقة الجيات اآلتية حسب نشاط كؿ مشروع 1

 إدارة الدفاع المدنى والحريؽ   وزارة الداخمية 1/1 
 السالمة والصحة المينية    وزارة القوى العاممة واليجرة 1/2 
 مديرية الشئوف الصحية    وزارة الصحة والسكاف 1/3 
 ىيئة التأمينات االجتماعية 1/4 
 إدارة شئوف البيئة 1/5 
 (لحيازة األراضى  ) مديرية الزراعة 1/6 
 (إذا كاف موقع المشروع بالقرب مف حـر الطريؽ  ) الييئة العامة لمطرؽ والكبارى 1/7 
 (شركة توزيع الكيرباء  ) وزارة الكيرباء والطاقة 1/8 
 (فى حالة ما إذا كاف المشروع بالقرب مف منافع  الموارد المائية  ) وزارة الموارد المائية والرى 1/9 
إذا كاف المشروع يعتمد فى نشاطو عمى القمح ومنتجاتو أو  ) وزارة التمويف والتجارة الداخمية 1/10 

 (األرز 
 الييئة العامة لمتصنيع 1/11 
إذا كاف المشروع يقع فى منطقة قريبة مف حـر خطوط الغاز الطبيعى أو  ) الييئة العامة لمبتروؿ 1/12 

 (البتروؿ 
إذا كاف المشروع يقع فى منطقة قريبة مف حـر خطوط السكؾ  ) ىيئة السكؾ الحديدية 1/13 

 (الحديدية 
.  موافقة الجيات المختصة بأنشطة المشروعات 1/14 
 ػ الرخص التى تصرؼ دائمة ما لـ ينص فييا عمى توقيتيا ويجوز تجديد الرخص المؤقتة بعد أداء رسـو 2

. المعاينة 
 ػ ال يجوز إجراء أى تعديؿ فى المحاؿ المرخص بيا إال بموافقة الجية المنصرفة منيا الرخصة وتتبع فى 3

الموافقة عمى التعديؿ إجراءات الترخيص المنصوص عمييا ، وتحصؿ رسـو المعاينة بقيمة ىذا التعديؿ 
ويعتبر تعديال كؿ ، عمى أساس الفرؽ بيف قيمة الرسـو المفروضة عمى المحؿ قبؿ إجرائو وقيمتيا بعده 

ما يتناوؿ أوضاع المحؿ في الداخؿ أو الخارج أو إضافة صناعات جديدة أو زيادة في القوة المحركة أو 
. تعديؿ أقساـ المحؿ 



 

 

 ػ فى حالة وجود خطر داىـ عمى الصحة العامة أو عمى األمف العاـ نتيجة إلدارة محؿ مف المحاؿ 4
المنصوص عمييا فى القانوف يجوز إصدار قرار مسبب بإيقاؼ إدارة المحؿ كميا أو جزئيا ، ويكوف ىذا 

. القرار واجب النفاذ بالطريؽ اإلدارى 
 ػ فى حالة وفاة المرخص لو يجب عمى مف آلت الييـ ممكية المحؿ ابالغ الجية المختصة خالؿ اسبوعيف 5

مف تاريخ الوفاة بأسمائيـ وباسـ مف ينوب عنيـ ويكوف ىذا النائب مسئوال عف تنفيذ أحكاـ ىذا القانوف 
والقرارات المنفذة لو وعمييـ اتخاذ اإلجراءات الالزمة لنقؿ الترخيص الييـ خالؿ اربعة شيور مف تاريخ 

ال جاز إغالؽ المحؿ أو ضبطو بالطريؽ اإلدارى  . الوفاة وا 
 ػ فى حالة صدور قرار وزارى بإضافة أحد أنواع المحاؿ الى الجدوؿ الممحؽ بيذا القانوف أو بنقؿ نوع مف 6

القسـ الثانى الى القسـ األوؿ وجب عمى أصحاب ىذه المحاؿ تقديـ طمب ترخيص خالؿ ثالثة أشير مف 
تاريخ العمؿ بالقرار ، ولممدير العاـ لإلدارة العامة لموائح والرخص إعفاء المحاؿ التى كانت مداره وقت 

. صدور ىذا القرار مف كؿ أو بعض االشتراطات 
:  ػ تمغى رخصة المحؿ فى األحواؿ اآلتية 7
.  إذا وقؼ المرخص اليو العمؿ بالمحؿ وابمغ الجية المنصرفة ليا الرخصة بذلؾ 7/1 
 إذا وقؼ العمؿ بالمحؿ لمدة تزيد عمى عاميف فى محالت القسـ األوؿ وعاـ واحد فى محالت 7/2 

. القسـ الثانى 
.  إذا أزيؿ المحؿ ولو أعيد بناءه أو إنشاؤه 7/3 
.  إذا كاف المحؿ ثابتا ثـ نقؿ مف مكانو 7/4 
 إذا أصبح المحؿ غير قابؿ لمتشغيؿ أو كاف فى استمرار إدارتو خطر داىـ عمى الصحة العامة أو 7/5 

. عمى األمف العاـ يتعذر تداركو 
 إذا أجرى تعديؿ فى المحؿ بالمخالفة ألحكاـ القانوف ، ولـ تتـ إعادتو الى حالتو قبؿ التعديؿ 7/6 

. خالؿ المدة التى تحددىا الجية المختصة 
 إذا أصبح المحؿ غير مستوؼ لالشتراطات أو أصبح فى استمرار إدارتو خطرا داىما عمى الصحة 7/7 

. العامة أو عمى األمف العاـ يتعذر ادراكو 
 . إذا صدر حكـ نيائى بإغالؽ المحؿ نيائيا أو بإزالتو 7/8 



 

 

  ػ فى أحواؿ الحكـ بإغالؽ المحؿ أو إزالتو يجوز لممحكمة أف تأمر بالنفاذ رغـ الطعف فى الحكـ االستئناؼ 8
وينفذ الحكـ باإلغالؽ أو اإلزالة دوف االعتذار بأى استشكاؿ فى تنفيذه ػ كما ينفذ الحكـ بالنسبة الى 
المحؿ بأكممو بعد اعتداد بما قد يزاوؿ فيو مف أنواع نشاط أخرى مرخص بيا إذا كانت حالة المحؿ ال 

. تسمح بقصر اإلغالؽ أو اإلزالة عمى الجزء الذى وقعت فيو المخالفة 
 ػ كؿ مف أدار محال محكوما بإغالقو أو إزالتو أو أغمؽ أو ضبط بالطريؽ اإلدارى يعاقب بالحبس مدة ال 9

تجاوز ثالثة شيور وبغرامة ال تقؿ عف عشرة جنييات وال تجاوز مائة جنية أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف 
. وذلؾ فضال عف إزالة المحؿ أو إعادة إغالقو أو ضبطو بالطريؽ اإلدارى 

ػ القرارات التى تصدر بإيقاؼ إدارة المحؿ كميا أو جزئيا طبقا ألحكاـ القانوف تعمف الى صاحب الشأف ويبيف 10
فييا األسباب الموجبة ليا واالشتراطات الكفيمة بمنع الخطر الداىـ عمى الصحة العامة أو عمى األمف 
ذا ثبت قياـ صاحب المحؿ بيذه االشتراطات وجب وقؼ  العاـ ويحدد فييا الميعاد الالـز لتنفيذىا فيو وا 

. تنفيذ ىذه القرارات فورا 
ػ يجوز التنازؿ عف الرخصة عمى أف يقدـ المتنازؿ اليو طمبا بنقؿ الرخصة الى أسمو عمى النموذج الذى 11

يصدر بو قرار مف وحدات الحكـ المحمى ، عمى أف يرفؽ بالطمب عقد التنازؿ مصدقا عمى توقيعات طرفيو 
 .بأحد مكاتب التوثيؽ ويجب أف يقدـ طمب نقؿ الرخصة خالؿ أسبوعيف مف التنازؿ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ـ  االشــخــراطـــاث انــعــايـــت وانــخــاصـــت2



 

 

 ( 4يرفك رلى  )   ىاالذتراطاتىالطامظىى2/1

:    االشتراطات الخاصة 2 /2

   االشتراطات التى تحددىا مصمحة الدفاع المدنى واإلطفاء التابع لوزارة الداخمية2/2/1 

 ( 5مرفؽ رقـ  )            

 المعايير واالشتراطات الخاصة بالسالمة والصحة المينية وتأميف بيئة العمؿ التى يجب توافرىا فى 2/2/2     
 ( 6مرفؽ رقـ  )منح تراخيص المحاؿ والمنشآت الصناعية 

 (  7مرفؽ رقـ  )  االشتراطات الخاصة بجياز شئوف البيئة 2/2/3     

إذا كاف المشروع بالقرب مف حـر  )  االشتراطات الخاصة بوزارة الكيرباء والطاقة 2/2/4      

 (              أبراج خطوط الضغط العالى 

. بشأف الطرؽ  (الييئة العامة لمطرؽ والكبارى  )  االشتراطات الخاصة بوزارة النقؿ 2/2/5       

 



 

 

 (ى:7)االذتراطاتىالخاصظىبالجكودىالككربائوظىالفائقظىوالطالوظىوالمتودطظى
 ػ إذا كاف العقار أرضا زراعية أو أرضا فضاء يمتـز مالؾ العقار أو حائزة بأف يقبؿ مرور أسالؾ 1 

خطوط الجيود الفائقة أو العالية أو المتوسطة داخؿ العقار طبقا لألصوؿ الفنية وبما يحقؽ سالمة 
. األفراد والممتمكات 

 ػ يحظر عمى صاحب العقار أو حائزة الذى تمر داخمو أو بالقرب منو أسالؾ الخطوط الكيربائية ذات 2 
الجيود الفائقة أو العالية أو المتوسطة أف يقيـ أية مباف عمى الجانبيف إذا كاف العقار أرضا فضاء 
كما ال يجوز لو أف يرتفع بالمبانى إذا كاف العقار مبنيا أو أف يزرع أشجارا خشبية إذا كاف العقار 

 . 6أرضا زراعية وذلؾ دوف مراعاة المسافات المنصوص عمييا فى البند رقـ 
 ػ يحظر عمى أجيزة اإلدارة المحمية المختصة إصدار تراخيص استغالؿ المحاجر فى حـر خطوط 3 

الكيرباء ، ويجب أف ينص صراحة فى الترخيص عمى التزاـ المرخص لو بعدـ االعتداء عمى حـر 
. خطوط الكيرباء ، فى حالة مخالفة ذلؾ يتـ سحب الترخيص 

 ػ إذا رفض مالؾ العقار أو صاحب الشأف كتابة أو اعتراض عمى مرور أسالؾ الخطوط اليوائية أو 4 
الكابالت األرضية ، يتـ وضعيا بموجب قرار يصدر مف وزير الكيرباء والطاقة يتضمف تحديدا 

ووصفا لألعماؿ المراد إجراؤىا مع بياف تفصيمى عف كؿ أرض بناء يراد تنفيذ األعماؿ فييا ويرفؽ 
: بو 

  ػ كشؼ بأسماء المالؾ وأصحاب الحقوؽ فى العقار وألقابيـ ومحاؿ إقامتيـ مف واقع عمميات 
الحصر التى تجرييا الجية المختصة بحسب األحواؿ بعد مراجعتيا عمى دفاتر المكمفات 

. والمراجع األخرى 
.   ػ الرسومات اليندسية لألعماؿ 

 ػ يتـ نشر قرار وزير الكيرباء والطاقة المشار اليو فى المادة السابقة فى الوقائع المصرية ، كما 5 
يتـ إيداعو مكتب الشير العقارى المختص ، ويمصؽ فى المكاف المعد لإلعالنات فى المحافظة 

. وفى مقر العمدة أو مركز الشرطة وفى المحكمة المختصة الكائف فى دائرتيا العقار 
 ويجب عمى المنطقة أو قطاع توزيع الكيرباء بحسب األحواؿ اخطار المالؾ وأصحاب الحقوؽ 

بقرار وصؼ األعماؿ وممحقاتو بكتاب موصى عميو بعمـ الوصوؿ ويترتب عمى نشر القرار فى 
يداعو مكتب الشير العقارى كافة اآلثار المترتبة عمى شير العقد المنشئ  الوقائع المصرية وا 

. لمحقوؽ العينية 
 ػ يكوف لقطاع توزيع الكيرباء أو المنطقة المختصة أو الجية اإلدارية المختصة بشئوف التنظيـ 6 

بحسب األحواؿ أو تطمب مف المالؾ أو أصحاب الحقوؽ قطع أو تيذيب األشجار أو إزالة المبانى 
أو العوائؽ التى تعترض المنشآت الكيربائية والتى ينشأ عف وجودىا أو حركتيا أو سقوطيا 



 

 

ضرر بيذه المنشآت ، وذلؾ فى حدود المسافات الموضحة فيما يمى مقاسو مف محور المسار 
: بالنسبة الى الخطوط اليوائية والكابالت 

.   ػ خمسة وعشروف مترا فى حالة الخطوط اليوائية لمجيود الفائقة 
.   ػ ثالثة عشر مترا فى حالة الخطوط اليوائية لممجيود العالية 
.   ػ خمسة أمتار فى حالة الخطوط اليوائية لمجيود المتوسطة 

.   ػ خمسة أمتار فى حالة كابالت الجيود العالية 
.   ػ متراف فى حالة كابالت الجيود المتوسطة والمنخفضة 

 ويتـ تعويض صاحب الشأف عما أصابو مف ضرر دوف حاجة الى اتخاذ إجراءات نزع ممكية 
. األرض التى بيا األشجار أو المقامة عمييا المبانى 

 ػ يحظر إقامة أو إنشاء أو مد خطوط أو كابالت خاصة بالمواصالت السمكية والالسمكية 7
بالقرب مف خطوط أو كابالت الجيود الفائقة والعالية والمتوسطة دوف  (التميفونية أو التمغرافية  )

( . 6)مراعاة المسافات المنصوص عمييا فى البند 
 ػ ال يجوز ألى جية إجراء عمؿ مف أعماؿ الحفر أو البناء أو اليدـ أو الرصؼ أو إجراء أعماؿ 8

الصيانة أو مد أنابيب أو أسالؾ أيا كانت فوؽ أو تحت سطح األرض أو وضع حجرات تفتيش 
أو غيرىا فى الطرؽ والمياديف العامة بما فى ذلؾ األرصفة إال وفقا لتخطيط برنامج زمنى مسبؽ 

يتـ وضعو بإشراؼ أجيزة اإلدارة المحمية بالمحافظة المختصة بالتنسيؽ مع الجية المختصة 
بقطاع الكيرباء وكافة أجيزة المرافؽ األخرى المعنية ، فإذا كانت األعماؿ المطموب إجراؤىا ليا 

صفة االستعجاؿ ويترتب عمى تأخيرىا أضرار محققة فممجية اإلدارية المختصة بإجراء تمؾ 
األعماؿ اتخاذ كافة اإلجراءات واألعماؿ الضرورية لدرء الخطورة الناجمة مع مراعاة سالمة 

. المرافؽ األخرى وفقا لمتخطيط والتنظيـ الذى يتـ وضعو بمعرفة أجيزة اإلدارة المحمية المختصة 
ػ يصدر المحافظ بناء عمى ترشيح وزير الكيرباء والطاقة قرارا بتحديد المختصيف فى قطاع 9

الكيرباء الذيف ليـ الحؽ فى دخوؿ العقارات التى تقاـ عمييا أو فوقيا أو تحتيا إحدى المنشآت 
: اآلتية 

 ػ محطات توليد القوى الكيربائية وتشمؿ المحطات المائية والبخارية والغازية وغيرىا مف 
. المحطات التى تدار بمصادر الطاقة المختمفة األخرى 
.   ػ محطات المحوالت الرئيسية ذات الجيود الجيد الفائؽ والعالى 

. ؼ.  ؾ 132 ، 220 ، 500 ػ الخطوط اليوائية ذات الجيود الفائقة 
. ؼ .  ؾ 33 ، 66 ػ الخطوط اليوائية والكابالت األرضية والبحرية ذات الجيود العاليو 



 

 

 ، 6ر6 ، 11 ، 22 ػ الخطوط اليوائية والكابالت األرضية والبحرية ذات الجيود المتوسطة 
. ؼ .  ؾ 3ر3

. ؼ .  ؾ 3ر3 ، 6ر6 ، 11 ، 22 ػ مراكز توزيع شبكات الجيود المتوسطة 
 ػ أكشاؾ وحجرات التوزيع لشبكات الجيود المتوسطة ومحوالت التوزيع لمجيود سواء كانت 

. داخؿ حجرات أو أكشاؾ أـ خارجيا 
 110 ، 220 ، 3ر9 ػ الخطوط اليوائية والكابالت األرضية لشبكات توزيع الجيد المنخفض 

. فولت بالمدف والقرى 
 إلعداد الدراسات الخاصة بيا ، وذلؾ بعد إخطار المالؾ أو واضع اليد بكتاب موصى عميو بعمـ 

 .الوصوؿ قبؿ الموعد المحدد لبدء الدراسات بشير عمى األقؿ 
ػ لمجية المختصة أف تطمب مف األجيزة المعنية إصدار قرار بإغالؽ الطرؽ العامة المدة الالزمة 10

إلنشاء أى مف المنشآت السابقة أو التعديؿ فييا أو إصالحيا وعمى تمؾ األجيزة إصدار القرار 
. المشار اليو والترخيص بتنفيذ األعماؿ دوف أداء أية رسـو 

ػ يمتـز أصحاب المبانى أو المصانع أو االراضى المقسمة والمعدة لمبناء بإنشاء حجرات 11
لتخصيصيا لمحوالت التوزيع لشبكات الجيود المتوسطة وذلؾ طبقا لمقواعد والقرارات التى تصدر 

. مف شركة توزيع الكيرباء المختصة متضمنة األحواؿ والمواصفات والشروط المنظمة لذلؾ 

 وعمى األجيزة المختصة بإصدار تراخيص البناء عدـ إصدار ىذه التراخيص ما لـ يقدـ ذوو 
الشأف ما يفيد مراعاة االلتزاـ بما ورد بالفقرة السابقة وذلؾ بموجب خطاب صادر مف شركة 

توزيع الكيرباء المختصة بموقفيـ بالنسبة لتخصيص حجرات التوزيع لمعقار المطموب إنشاءه 
طبقا لمشروط والمواصفات التى تضعيا فى ىذا الشأف ، وعمى شركة توزيع الكيرباء المختصة 
إصدار ىذا الخطاب متى طمب منيا ذلؾ ، وفى جميع األحواؿ يستحؽ أصحاب العقارات المشار 

( . 14)الييا تعويضا عمى النحو الذى تحدده المجنة المنصوص عمييا فى البند 

ػ لمجية المختصة أف تحدد مواصفات الميمات والدوائر الكيربائية التى تركب داخؿ المبانى 12
والمنشآت بقرار يصدر منيا متضمنا المواصفات الفنية التى تكفؿ حماية شبكات التوزيع نتيجة 

. لتغذية ىذه الدوائر بالطاقة الكيربائية 

 وفى حالة عدـ تنفيذ المواصفات المشار الييا بالفقرة السابقة يكوف لشركة توزيع الكيرباء 
المختصة الحؽ فى االمتناع عف تغذية المكاف بالطاقة الكيربائية كما يكوف ليا الحؽ فى قطع 

. التيار فى حالة المخالفة 



 

 

ػ لشركة توزيع الكيرباء المختصة الحؽ فى تركيب أجيزة آلية لدى المشتركيف لمتحكـ فى األحماؿ 13
الكيربائية لشبكات التوزيع فى حاالت الطوارئ بما يكفؿ حمايتيا سواء بقطع التيار أو الحد مف 

 .استيالكو دوف االلتزاـ بأداء أية تعويضات 

: ػ تشكؿ بقرار مف المحافظة لجنة بدائرة المحافظة عمى االتى 14

 سكرتير عاـ المحافظة                    رئيسا 

 رئيس الوحدة المحمية لممركز أو المدينة أو الحى المختص  

 رئيس الشئوف القانونية المختص 

 ممثؿ منطقة الكيرباء المختصة 

 ممثؿ شركة توزيع الكيرباء المختصة                   أعضاء 

 ممثؿ لمديرية األمف المختصة 

 ممثؿ لوزارة الزراعة 

 ممثؿ لوزارة اإلسكاف 

( 2) وتختص المجنة بفحص جميع المخالفات الناتجة عف الحظر المنصوص عميو فى البند 
والتى يخطرىا بيا قطاع الكيرباء ، وفى حالة ثبوت خطر داىـ نتيجة لمخالفة الحظر المنصوص 

عميو فى المادة المذكورة والمتعمؽ بمنشآت قطاع الكيرباء ذات الجيود الفائقة والعالية 
والمتوسطة ، تقـو المجنة بإعداد تقرير بيذه المخالفة ، ويعرض عمى المحافظ ليصدر قرارا 

مسببا إلزالة المخالفة بالطريؽ اإلدارى عمى نفقة المخالؼ ، مع أصحاب صاحب الشأف بيذا 
. القرار بكتاب موصى عميو بعمـ الوصوؿ 

 ويكوف لصاحب الشأف الحؽ فى االعتراض عمى قرار اإلزالة خالؿ ثالثيف يوما مف تاريخ تسممو 
لإلخطار ، ويعرض ىذا االعتراض عمى المجنة لمفصؿ فيو خالؿ ثالثيف يوما مف تاريخ تقديمو 

. ويكوف قرارىا فى ىذا الشأف نيائيا 

ػ تختص المجنة المشار الييا فى المادة السابقة بمتابعة حـر خطوط الكيرباء واتخاذ اإلجراءات 15
الفورية لمنع أى محاولة لمبناء أو االعتداء عمى حـر ىذه الخطوط ، وعمى المجنة فى حالة وقوع 

. ىذا االعتداء ابالغ النيابة العامة التخاذ ما تراه مف إجراءات 

 
 

  بشأف منشآت 1974 لسنة 63 بإصدار الالئحة التنفيذية لمقانوف رقـ 1996 لسنة 783قرار وزير الكيرباء والطاقة رقـ  (7)
 .قطاع الكيرباء 



 

 

ى
(ى:ى8)بذأنىالطرقىى(الكوئظىالطامظىللطرقىوالكبارى)االذتراطاتىالخاصظىبوزارةىالنقلى

:  ػ تعتبر ممكية األراضى الواقعة عمى جانبى الطرؽ العامة لمسافة 1 
 متر بالنسبة لمطرؽ السريعة  50  
 متر بالنسبة لمطرؽ الرئيسية 25  
 أمتار بالنسبة لمطرؽ االقميمية 10  

 وذلؾ خارج األورنيؾ النيائى المحدد بحدائد المساحة طبقا لخرائط نزع الممكية المعتمدة لكؿ 
: طريؽ محممة بالقيود اآلتية 

.   ػ ال يجوز استغالؿ ىذه األراضى فى أى غرض غير الزراعة 
.   ػ ال يجوز اقامة أية منشآت عمييا 

.  وال يسرى ىذا الحكـ داخؿ حدود مجالس المدف إال فى األجزاء المسارة باراضى زراعية 
:  ػ إذا كانت مبانى المشروع تقع فى نطاؽ المسافات التالية 2 
  متر   بالنسبة لمطرؽ السريعة 100 متر  ػ  50  
    متر   بالنسبة لمطرؽ الرئيسية 50 متر  ػ  25  
   متر   بالنسبة لمطرؽ اإلقميمية 20 متر  ػ   10  

: االتى   يتبع بشأنيا 
  ػ يقدـ صاحب الشأف الى الجية المشرفة عمى الطريؽ طمبا مبينا بو اسمو وعنوانو 

. واألعماؿ المراد تنفيذىا 
:   ػ يرفؽ بالطمب اآلتى 

ثالثة رسـو ىندسية معتمدة عف ميندس نقابى لممنشآت المراد اقامتيا مع بياف    * 
المسافة بينيا وبيف حد نزع الممكية مع مراعاة خط التنظيـ المعتمد مف الجية 

. المشرفة عمى الطريؽ داخؿ كردونات مجالس المدف 
 معتمدة مف ميندس نقابى يحدد عمييا موقع 2500 : 1خريطة مساحية مقياس    * 

المنشأة مف الطريؽ وتخطر الجية المشرفة عمى الطريؽ صاحب الشأف بموافقتيا 
. عمى اقامة المنشأة إذا تبيف ليا مالئمتيا لمشكؿ المعمارى 

 
 



 

 

  ػ يحظر مد كابالت أو مواسير أو أنابيب أو خطوط ديكو فيؾ بجميع أنواعيا بالطرؽ العامة 
داخؿ االورنيؾ النيائى المحدد بحدائد المساحة طبقا لخرائط نزع الممكية المعتمدة إال 

لعبور الطريؽ عمى أف يتحمؿ صاحب الشأف دائما مصاريؼ رد الشئ الى أصمو سواء 
.  عند مد أو رفع ىذه الكابالت أو المواسير أو األنابيب أو الخطوط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . بالالئحة التنفيذية لقانوف الطرؽ العامة 1970لسنة  152قرار وزير النقؿ رقـ  (8)



 

 

 :توقوتاتىأداءىالخدمظى:ىىخامداىى
:  أربعة اشير لمنح الرخصة ، ويمكف تفصيميا عمى النحو التالى 

 (   شير  1  ) ػ قبؿ الطمب ومرفقاتو 
  .(ستيف يوما مف تاريخ دفع رسـو المعاينة  ) ػ الموافقة عمى موقع المحؿ أو رفضو 

- فى حالة الموافقة عمى الموقع ، يعمف الطالب باالشتراطات الواجب توافرىا فى المحؿ ومدة      ػ 
 .فى حالة استيفاء االشتراطات وذلؾ خالؿ ثالثيف يوما ، منحت رخصة التشغيؿ لمطالب  )اتماميا       

 (  أشير  4المجموع    )



 

 

: يالحظت هايت جذا 

: السخخراج رخصت حشغيم يؤلخت 

:ىالمدتنداتىالمطلوبظى:ىىأوالىى
.  ػ نموذج طمب ترخيص 1 
.  ػ صورة محضر استالـ األرض مع تقديـ الرسومات اليندسية بمقياس رسـ مناسب ورسـ الموقع 2 
.  ػ إخطار مف صاحب الشأف بأف المشروع أصبح جاىز لبدء التشغيؿ 3
 ساعة حالة خضوع المنشأة لقانوف ضمانات وحوافز  48 ػ تصدر رخصة التشغيؿ المؤقتة خالؿ 4

 ( . 1997 لسنة 8 )      االستثمار 
 ػ صورة مف اخطار صاحب الشأف لكؿ مف ممثمي الدفاع والحريؽ وشئوف البيئة والصناعة والجية الفنية 5

إليفاد مندوبيـ لمتحقؽ مف  (...  الزراعة ػ – التمويف –الصحة  )المختصة حسب طبيعة كؿ نشاط 
. استيفاء الضوابط المحددة لكؿ جية منيـ 

 ػ قياـ الييئة العامة لالستثمار والمناطؽ الحرة بناء عمى مف تفوضو استيفاء موافقات الجيات المعنية 6
الالزمة وتحويؿ التراخيص المؤقتة الى تراخيص نيائية ودائمة بعد استيفاء المستندات والرسـو 

، والموضحة بالتفصيؿ فى  (رخصة التشغيؿ النيائية  )الخاصة بالترخيص المستديـ ... واإلجراءات  
 .رخصة التشغيؿ 



 

 

 (ى:1)االذتراطاتىالتىىتحددهاىمصلحظىالدفاعىالمدنىىواإلطفاءىالتابعىلوزارةىالداخلوظى

: انخذابري انىاجب اختارها فً احلال انخجاريت وانصُاعيت 

ػ فى تطبيؽ أحكاـ ىذا الممحؽ تعتبر مف المحاؿ التجارية عالوة عمى المحاؿ المعدة لمتجارة ومحاؿ 
. الصناعة ومكاتب الشركات التجارية والبنوؾ 

شخصا وال يزيد عمى  (15)ال تقؿ عف  (ليال أو نيارا  )ػ إذا كاف عدد العماؿ الذيف يعمموف فى المحاؿ 
ذا كاف  ثالثيف يمـز صاحب المحؿ بإعداد مخبأ لعمالو إذا لـ يكف لمعقار الذى بو المحؿ مخبأ خاص ، وا 
بو مخبأ خاص جاز لصاحب المحؿ أف يشترؾ مع صاحب العقار فى القياـ بإعداد ىذا المخبأ أو فى 

. توسيعو بحيث يتسع لسكاف العقار ولعماؿ المحؿ حسب عددىـ الحقيقى وذلؾ بنسبة عدد ىؤالء العماؿ 
سواء أكاف المحؿ جزءا مف عقار أـ مستقال وجب عمى  (ليال ونيارا  )ػ إذا كاف عدد العماؿ ثالثيف فأكثر 

. صاحب المحؿ أف يعد مخبأ خاصا مستقال يتسع لعماؿ المحؿ حسب عددىـ الحقيقى 
وكاف المحؿ مف المحاؿ التى يؤميا الجميور  (نيارا  )ػ إذا كاف عدد العماؿ يزيد عمى خمسيف شخصا 

وجب عمى صاحبو أف يعد مخبأ يتسع لعماؿ المحؿ حسب عددىـ الحقيقى وبعدد مماثؿ لو مف رواد 
. المحؿ بحسب ما تقرره جية اإلدارة المختصة 

طفاء  ػ يجب عمى صاحب المحؿ أف يكوف مف عمالو أو غيرىـ فرقة وقائية لمراقبة فريؽ وأعماؿ اإلنقاذ وا 
الحريؽ وفرقة مثميا عمى سبيؿ االحتياط وىاتاف الفرقتاف تؤدياف عمميا بالتناوؿ حسبما يتراءى لصاحب 

: المحؿ وعمى الوجو االتى 
 أ  ػ إذا تخمفت فرقة أو تخمؼ أحد أفرادىا عف القياـ بواجبو وجب عمى صاحب المحؿ أف يسد العجز 

. مف الفرقة االحتياطية المعدة لذلؾ بحيث يكوف ىناؾ فرقة وقائية فى أى وقت 
 ب ػ يختار صاحب المحؿ أفراد ىذه الفرقة مف الرجاؿ األشداء الذيف يتراوح سنيـ بيف العشريف 

والخامس واألربعيف وفى حالة استخداـ أفراد مف جنود المطافئ الحالييف أو السابقيف فيكوف الحد 
.  سنو 55األعمى لمسف ىو 

 ج ػ يجب عمى صاحب المحؿ تجييز ىاتيف الفرقتيف بما يمزميا مف أدوات الوقاية وأدوات إطفاء الحريؽ 
. حسب تعميمات فرقة مطافى المدينة 

. الواردة فى ىذا البند جميع مستخدمى المحؿ وعمالو وخدمو  (عماؿ  ) د  ػ تشمؿ كممة 
 

ػ تسرى األحكاـ المتقدمة عمى المحاؿ التى يكوف عدد عماليا وقت صدور ىذا الممحؽ مماثال لما جاء بو 
وكذلؾ عمى المحاؿ التى يزيد عدد عماليا فيما بعد بحيث يصؿ الى العدد الوارد بيذا الممحؽ ويستمر 

. تطبيؽ تمؾ األحكاـ عمى المحاؿ المذكورة حتى لو نقص عدد عماليا بعد ذلؾ 



 

 

. ػ ال يجوز بأية حاؿ إعداد مخبأ تجارى أو صناعى يحوى مواد مفرقعة أو خطره 

: االشرتاطاث انىاجب حىافرها فً خمابئ انعماراث املعذة نهسكٍ ويا فً حكًها 

ػ إذا كاف المخبأ منشأ فى بدرـو المنزؿ أوفى إحدى غرؼ الطابؽ األوؿ أو فى جية منعزلة داخؿ حدود 
: المبنى فيجب أف تتوافر فيو الشروط اآلتية 

 مترا مف الطوب 0.38 مترا مف الدبش أو 0.45 ػ اال يقؿ سمؾ حوائط المخبأ المحيطة بو عف 1 
األحمر أو بما يعادؿ ىذه األسماؾ فى المتانة مف أنواع المبانى أو الخرسانة ويجوز تقوية المبانى 

. الحالية إذا كانت أقؿ قوة مما ذكر لتعادؿ مقاومتيا السمؾ المقرر 
ر مترا مربعا عمى أال يقؿ حجـ 60 ػ أف تكوف مساحتو بالقدر الذى يسمح بأف يخصص لكؿ فرد 2 

. ر مترا مكعبا وأال يقؿ األرتفاع مف الداخؿ عف متريف 50الفراغ عف 
 ر 90 ػ أف يعمؿ بو مدخؿ مف الداخؿ أو الخارج ومخرج لمطوارئ عمى أال يقؿ عرض الفتحة عف 3 

مترا عمى أال يقؿ مجموع الفتحات فى المخابئ الصغيرة عف سدس مساحة األرضية وتقؿ ىذه 
. النسبة فى المخابئ الكبيرة بتصريح مف الجية اإلدارية المختصة 

:  ػ تقسيـ المبانى التى تعد فييا المخابئ الى 4 
.   أ ػ مباف مف ىيكؿ خرسانة مسمحة أو حديد 

.   ب ػ مباف جيدة البناء بأسقؼ عادية مف خرسانة مسمحة أو حديد 
.   ج ػ مباف جيدة البناء بأسقؼ عادية مف الخشب 

.   د ػ مباف رديئة البناء بأسقؼ خشبية 
.   ىػ ػ مباف بالسويسى 

.   ففى النوع األوؿ ال يحتاج االمر الى عمؿ عمميات 
وفى النوع الثانى يراعى أنو إذا زاد المبنى عمى ثالثة أدوار تعيف بقاء أعمدة مف المبانى أو خالفيا 

. تعموىا كمرات مف الخشب أو الحديد أو ما يناسبيا 
.   وفى النوع الثالث تبنى األعمدة حسب المبيف سابقا إذا زاد المبنى عمى دوريف 

وفى النوع الرابع يتفؽ المالؾ عمى أف يكوف مخبأه مع مخبأ المبنى المجاور الذى يتوافر فيو 
. الشروط فإذا تعذر ذلؾ فتبحث كؿ حالة عمى حدتيا 

.   أما النوع الخامس فال يجوز أف يقاـ فيو مخابئ لعدـ صالحية البناء 
 75 ػ تحصيف الفتحات الخارجية فى المخبأ بإقامة حاجز مف شكائر الرمؿ أماميا بسمؾ ال يقؿ عف 5 

 سنتيمتر عف المبانى وبارتفاع ال يقؿ عف متريف مف أرضية 60سنتيمتر واال يبعد بأكثر مف 
. المخبأ 



 

 

 ػ يجب أف يكوف فى المخبأ مرحاض مف النوع الجاؼ عمى األقؿ لكؿ خمسيف شخصا ويزود المخبأ 6 
بصفيحة مياه صالحة لمشرب أو زيراف لـ يمكف إيصاؿ المياه اليو ويجب عمؿ االحتياطات الالزمة 

لمنع تناثر قطع الزجاج بأف ترفع الضمؼ الزجاجية أو يستعاض عف الزجاج بورؽ الكرتوف أو 
. الخشب األبالكاش أو بمصؽ قماش عمى كامؿ مسطح الزجاج وعضـ الشباؾ 

 ػ يراعى أف يوضع فى المخبأ مف األدوات ما يساعد عمى إطفاء النايؿ المحرقة بأف يوضع مقطؼ 7 
. رمؿ وجاروؼ 

: ػ إذا كاف المخبأ منشأ فى حديثة أو فى أرض فضاء متصمة بالمنزؿ يجب أف تتوافر فيو الشروط اآلتية :ثانيا 
 ػ يعمؿ المخبأ بالطريقة التى تبنى بيا المخابئ العامة بشرط أال تقؿ المسافة بينو وبيف أعمى المبانى 1 

. القريبة منو عف نصؼ ارتفاع ىذه المبانى 
 ػ يراعى فى المخبأ فضال عما تقدـ كافة االشتراطات األخرى الخاصة بالمخابئ التى تنشأ داخؿ 2 

 . (العقارات  )المبانى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .في شأف تدابير الدفاع المدني الواجب اتخاذىا في العقارات  ، 1967 لسنة 168قرار وزير الداخمية رقـ  (1)
 

  :(2):  حذابري املُع  *    

 تتمثؿ خطة الدفاع المدنى فى الصناعة لمنع الخسائر فى المنشآت والمرافؽ والمصانع فى مراعاة  التعميمات 
: اآلتية 



 

 

.  ػ وضع دليؿ لمصناعة مف حيث طرؽ العمؿ وتنظيمو يتناسب مع مستوى الموقع اإلنتاجى والعمالة بو 1
.  ػ تنفيذ كافة االشتراطات والتوصيات الوقائية التى تقررىا لجنة الدفاع المدنى 2
.  ػ توفير اإلنذار الكافى والتحكـ اآللى بالنسبة لإلضاءة 3
نشاء مخابئ وفنادؽ ومالجئ لألفراد 4 .  ػ وضع خطة إخالء لألفراد والمعدات وا 
:  ػ مراعاة االشتراطات األساسية لمتخزيف 5

: وملا كاَج ألعًال انخخسيـٍ بعض املبادئ اهلايت انىت جيب أٌ حىضع فً االعخبـار وفما ملا يهً 

: اشرتاطاث عايت نهخخسيٍ باملخازٌ 

 أ ػ مراعاة التجانس فى التشويف والتصنيؼ كما ونوعا عمى أف يكوف التشويف عمى شكؿ رصات 
.  سـ يقمؿ مف حجميا بقدر اإلمكاف 10وترتفع عف األرض بمقدار 

.  ب ػ توفير مسافات األمف بيف الرصات ألغراض المكافحة 
.  الكيربائية وتوفير التيوية الطبيعية أو الصناعية الالزمة ت ج ػ التأكد مف سالمة التوصيال

.   د ػ عدـ التشويف فى الممرات أو أماـ األبواب والنوافذ 
.  ىػ ػ تعالج حوائط المخازف بمواد مؤخرة لمشتعاؿ 

 .و ػ وضع الفتات عف نوع الخطورة الناتجة عف استخداـ الميب بالمخازف  
 ز ػ اإلعالف عف محتويات المخزف بمكاف ظاىر ألغراض المكافحة  

: اشرتاطاث عايت نهخخسيٍ فً انعراء 

.  ػ إقامة حوائط أو أسوار حوؿ منطقة التخزيف 1

.  ػ التخمص مف مخمفات التخزيف والمواد العضوية 2

.  ػ تغطية المخزوف بأغطية غير قابمة لالشتعاؿ 3

.  ػ توزيع أجيزة اإلطفاء كما ونوعا بما يتالئـ مع المخزوف 4

.  ػ إيجاد فواصؿ مناسبة بيف الرصات ألغراض المكافحة والتيوية 5

 

: اشرتاطاث عايت جيب يراعاحها 

.  ػ الفواصؿ والتيوية لممخازف والرصات 1



 

 

.  ػ انتشار المخازف والمواد شديدة الخطورة 2

.  ػ مداخؿ ومخازف لمطوارئ 3

.  ػ طرؽ مؤدية لممواقع 4

.  ػ وسائؿ ايقاؼ الحرائؽ الذاتية 5

.  ػ وضع حساب دقيؽ لضغط المياه 6

.  ػ التوزيع التكتيكى لنقط اإلطفاء 7

.  ػ إعداد الميمات واألدوات ووسائؿ نقميا 8

.  ػ التدريب لألفراد وتوفير ميماتيـ 9

: إجراءاث انسيطرة 

 أف تحقيؽ فاعمية السيطرة عمى الحوادث خالؿ الطوارئ بالمنشأة أو المصنع أو المرفؽ لممحافظة عمى 
األفراد والممتمكات يحتاج الى أف تكوف المصانع والمؤسسات قد أعدت مسبقا خطة ألعماؿ السيطرة عمى 

. الموقؼ 

: االشرتاطاث انىاجب يراعاحها 

.  ػ تحديد القيادة التى ستتولى السيطرة ومساعدييا 1

.  ػ وضع التعميمات الدائمة والثابتة المنفذة لخطة الدفاع المدنى لوقاية المصنع 2

.   ػ تحديد لجنة الطوارئ 3

.  ػ غرفة عمميات وبديؿ ليا 4 

.   ػ وسائؿ اتصاؿ وانتقاؿ مناسبة 5

.   ػ حماية المستندات والوثائؽ 6

.   ػ الربط بيف وسائؿ اإلنذار والمنشأة والسمطات المحمية 7

.  مع توفير وسائؿ إنذار مرئية ومسموعة واقسامو  ػ تنظيـ اإلنذار داخميا بالنسبة لممصنع 8

.   ػ تحديد الرؤساء التنفيذييف لمخطة ومف يتولى اإلشراؼ عمى عمميات السيطرة 9

. ػ إعداد مركز لتجميع المعمومات والبيانات 10

.  ػ انتشار تخزيف قطع الغيار وخاصة الياـ منيا الستمرار العمؿ 11



 

 

عداد مخازف بديمو 12 .  ػ تخزيف منتشر لمسمع االستراتيجية وا 

: اإلعاشت 

.  أف تنظيـ احتياجات اإلعاشة بالمصنع يعتبر أمرا حيويا مف أجؿ االحتفاظ بالروح المعنوية العاليو لألفراد 

: االشرتاطاث انىاجب يراعاحها 

.  ػ تخزيف األغذية وحفظيا 1

.  ػ إعداد االحتياجات ضد خطر التموث 2

.   ػ مصادر الوقاية الالزمة 3

.  ػ مصادر المياه الالزمة 4 

.   ػ مصادر الطاقة الحرارية واإلضاءة 5

.   ػ تييئة مواقع النـو 6

.   ػ تنظيـ اإلشراؼ االجتماعى والوسائؿ الترفييية 7

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ، بشأف تنفيذ خطة الدفاع المدنى بالنسبة لممصانع والمرافؽ العامة والمنشآت 1983 لسنة 19قرار وزير الداخمية رقـ  (1)
 .العامة 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 (انــًــصـــادر    )



 

 

 
.  الخاص بإصدار قانوف العمؿ 2003 لسنة 12مف القانوف رقـ  (  207  ،  206) المادة  ( 1
 
 . 1991 لسنة 85قرار وزير التربية والتعميـ رقـ  ( 2
 
 . 1989 لسنة 312قرار وزير التعميـ رقـ  ( 3
 
 ، بشأف األوعية وفئات الرسـو التى تحصؿ لصالح تجميؿ 2001 لسنة 938قرار محافظ سوىاج رقـ  ( 4

. مدف وقرى محافظة سوىاج 
 
 . 2001 لسنة 1063قرار محافظ أسيوط رقـ  ( 5
 
 ، بفرض رسـ عمى المستخرجات الرسمية التى تصدر عف مصمحة الضرائب 1992 لسنة 36قانوف رقـ  ( 6

. العقارية وغرؼ الحفظ باألقاليـ 
 
 ، 1974 لسنة 63 بإصدار الالئحة التنفيذية لمقانوف رقـ 1996 لسنة 783قرار وزير الكيرباء رقـ  ( 7

. بشأف منشآت قطاع الكيرباء 
 
 . ، بالالئحة التنفيذية لقانوف الطرؽ العامة 1970 لسنة 152قرار وزير النقؿ رقـ  ( 8



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (انــًــرفــمــــاث    )



 

 

( 1)يرفك رلى  ( 1
 لسنة 453 بتعديؿ الجدوؿ الممحؽ بالقانوف رقـ 1976 لسنة 140 ػ قرار وزير اإلسكاف والتعمير رقـ 

 فى شأف المحاؿ الصناعية والتجارية وغيرىا مف المحاؿ المقمقة لمراحة والمضرة بالصحة 1954
. والخطره 

.  مف محاؿ القسـ الثانى 53 باستبداؿ البند 1992 لسنة 130 ػ قرار وزير اإلسكاف رقـ 
.  ، بإضافة بعض المحاؿ الى محاؿ القسـ الثانى 1996 لسنة 96 ػ قرار وزير اإلسكاف رقـ 
.  لمحاؿ القسـ الثانى 80 بإضافة بند رقـ 1998 لسنة 273 ػ قرار وزير اإلسكاف رقـ 

( 2)يرفك رلى  (2
.  ػ نموذج طمب الحصوؿ عمى رخصة محؿ صناعى أو تجارى 

( 3)يرفك رلى  (3
.  ػ نموذج رخصة التشغيؿ لمحؿ تجارى أو مقمؽ لمراحة أو مضر بالحصة أو خطر 

( 4)يرفك رلى  (4
 فى شأف االشتراطات العامة الواجب توافرىا فى 1975 لسنة 380 ػ قرار وزير اإلسكاف والتعمير رقـ 

. المحاؿ الصناعية والتجارية وغيرىا مف المحاؿ المقمقة لمراحة والمضرة بالصحة والخطرة 

( 5)يرفك رلى  (5
.  االشتراطات التى تحددىا مصمحة الدفاع المدنى واإلطفاء التابع لوزارة الداخمية 

 فى شأف تدابير الدفاع المدنى الواجب اتخاذىا فى 1967 لسنة 168 ػ قرار وزير الداخمية رقـ 
. العقارات 

 بشأف تنفيذ خطة الدفاع المدنى بالنسبة لممصانع والمرافؽ 1983 لسنة 19 ػ قرار وزير الداخمية رقـ 
. العامة والمنشآت العامة 

( 6)يرفك رلى  (6
.  أىـ االشتراطات الخاصة بوزارة القوى العاممة واليجرة الخاصة بالسالمة والصحة المينية 

 (7)يرفك رلى       (7

.  أىـ االشتراطات الخاصة بجياز شئوف البيئة 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

إجراءاث احلصىل عهً رخصت حشغيم يف اجملخًعاث 
 (املُاطك انصُاعيت  )انعًراَيت اجلذيذة 

 
 املسخُذاث 

  انرسىو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

هيئة المجتمعبت العمرانية الجديدة 

  

تجبرى / إجراءات الحصول علي رخصة تشغيل نشبط صنبعي 
 

 :وتقدمىالطالبىإلىىاإلدارةىالمختصظىبالجكازىبالمدتنداتىوالبواناتىالتالوظى 

 

 (8يشفق سقى  )  .ًَٕرج طهت انتشخٍص  .1

. صٕسح يٍ تصشٌح انًجبًَ انًشاد انتشخٍص نٓب  .2

. صٕسح يٍ يٕافقخ انٍٓئخ انعبيخ نهتصٍُع أٔ االستثًبس  .3

. صٕسح يٍ يحضش االستالو  .4

سسى عبو نهًٕقع يٕضحب عهٍّ انًجُى انًطهٕة انتشخٍص نّ ٔعالقتّ ثبنًٕقع  .5

. ٔانشٕاسع انتً ٌطم عهٍٓب 

ثالث َسخ يٍ انشسٕيبد انُٓذسٍخ كم يُٓب داخم يهف يستٕفبح انذيغخ انُٓذسٍخ  .6

ٔيٕقعب عهٍٓب يٍ يُٓذس َقبثى يٕضحب ثّ سقى انقٍذ ٔانسجم عهى أٌ تشتًم ْزِ 

انشسٕيبد عهى انًسبقظ األفقٍخ ٔانٕاجٓبد ٔانقطبعبد ٔخطٕط اإلَتبج ٔانكٓشثبء 

. ٔانصشف انصحً ٔيٕاقع إطفبء انحشٌق انالصيخ نأليٍ انصُبعً 

 1954 نسُخ 453ٌتى يشاجعخ انشسٕيبد انُٓذسٍخ انًقذيخ طجقب نهقبٌَٕ سقى  .7

ٔاالشتشاطبد ٔانقشاساد انًكًهخ نّ ٔإخطبس انذفبع انًذًَ ٔاأليٍ انصُبعً ٔانصحخ 

. ل انًعبٌُبد انالصيخ كم فًٍب ٌخصّ ؤانًشافق نع

انًختص ثًشاجعخ انتقبسٌش انٕاسدح يٍ انجٓبد انًعٍُخ ثبنذفبع / ٌقٕو انًُٓذس  .8

انًذًَ ٔاأليٍ انصُبعً ٔانصحخ ٔانًشافق ٔرنك ثعذ عًم انًعبٌُخ انالصيخ نهتأكذ يٍ 

يطبثقخ انهٕحبد انًقذيخ يع انطجٍعخ ٔيع انتشاخٍص انسبثق إصذاسْب نهجُبء ٔتحشٌش 

انتقشٌش انُٓبئً  

فً حبنخ استٍفبء انتقبسٌش انخبصخ ثبنجٓبد انًعٍُخ ٔعذو ٔجٕد يخبنفبد ٌتى إصذاس  .9

 .انتشخٍص انالصو ٔرنك ثعذ سذاد انشسٕو انًقشسح 



 

 

 
 

:ىالردومىالمطلوبظى:-ىثانواى

 

 

يسًى انشسى قًٍخ انشسى 

سسٕو يعبٌُخ  خًسخ ٔعششٌٔ جٍُٓب 25.00

 ُْذسٍخ يٍ تكهفخ خطٕط اإلَتبج ديعبدجٍُّ % 0.45

أٔسٍَك انتشخٍص   جٍُّ 36.80

 إداسيسسى  جٍُّ 50.00

سسى تفتٍش  جٍُّ 50.00

 

 
 
 



 

 

(  1)يرفك رلى 



 

 

(  2)يرفك رلى 
 
 
 
 
 


