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الرتخيص بانشاء حمال العاديات والسلع السياحية  

  وزارة السياحة– االنشطة السياحية والمكاتب الداخميةقطاع   :  جهة الترخيص

 اإلدارة العامة لمعاديات والسمع السياحية:                  االدارة المعنية 

 : اتجعريفال
 محال بيع العاديات والسمع السياحية : 

     ىي المحال التي يقتصر نشاطيا عمى التعامل في العاديات والسمع السياحية التي ال تعتبر أثرا  
     وفقا لمقانون ويقبل عمى شرائيا السياح عادة ، والتي يصدر بتحديدىا قرار من وزير 

 .    السياحة  

  العاديات و السمع السياحية :
:  تتمثل العاديات و السمع السياحية في األتي 

المنتجات النحاسية ، مثل الصوانى النحاسية المشغولة وغير المشغولة سواء المطعمة بمعدن  -1
آخر أو غير المطعمة ، واألوانى والفازات ، والشمعدانات النحاسية وغيرىا من المشغوالت 

 .النحاسية األخرى 
المصنوعات الجمدية مثل البوف ، واألحزمة والمحافظ والشنط الجمدية باختالف أنواعيا ،  -2

. واألحذية ذات الطابع الفرعونى أو الشرقى ، والمشغوالت الجمدية األخرى 
المصنوعات الخشبية مثل المشربيات ذات األحجام واألشكال المختمفة والكراسى ذات الطابع  -3

. الفرعونى ، واألطباق الخشبية ، والمصنوعات الخشبية المطعمة بالصدف أو غير المطعمة 
المشغوالت الذىبية والفضية مثل الخرطوش الذىب والفضة ذات الطابع الفرعونى ، والحمى  -4

الذىبية المطعمة باألحجار الكريمة أو غير المطعمة المقمدة لألشكال الفرعونية أو الحمى الفضة 
، واألساور والحمى ذات الطابع الفرعونى واإلسالمى والتركى وغيرىا من المشغوالت الذىبية 

 .والفضية 
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 مثل المشغوالت والحمى المصنوعة من المعادن واألحجار الكريمة أو والحميالمشغوالت  -5
. األحجار الطبيعية أو الصناعية وغيرىا 

المصنوعات القطنية مثل التى شيرت والجالليب ذات األشكال واأللوان الفرعونية أو الشرقية أو  -6
المصرية ، والمالبس المختمفة التى تحمل الطابع الفرعونى أو اإلسالمى أو التركى أو المصرى 

 .وغيرىا سواء كانت مطرزة أو غير مطرزة 
األشغال اليدوية مثل تمك المصنعة من الصوف أو الحرير ، والسجاد سواء المصنوع من  -7

الصوف أو الحرير الخالص أو المخموط ، واألكممة بمختمف أنواعيا ، والموحات المصنوعة من 
. األقمشة المختمفة كالجوبالن أو السيرما أو غيرىا ، وأشغال اإلبرة سواء البرودرية أو غيرىا 

المشغوالت الزجاجية المصنعة من الزجاج الممون أو المعشق ، وزجاجات العطور الممونة ،  -8
. واألشكال المصنوعة من الزجاج كالتماثيل والتحف والفازات وغيرىا 

الكتيبات السياحية والكارت بوستال ذات الداللة عن اآلثار المصرية والشواطىء والمعالم  -9
 .السياحية بصفة عامة 

عن المعالم السياحية واآلثار المصرية أو الحرف اليدوية " C.D" المصنفات السمعية والبصرية 
وغيرىا ، عمى أن تقدم لإلدارة موافقة الجية المختصة بالرقابة ...... أو الفمكولور الشعبى 
. عمى المصنفات الفنية 

المصنوعات التذكارية والتحف مثل التماثيل المصنوعة من الخشب والعاج واأللباستر وغيرىا ،   -10
 .بشرط أال يزيد عمرىا عمى مائة عام 

. أدوات الصيد والغطس مثل السنارات واألسيم والقوس وغيرىا دون أجيزة ومعدات الغوص   -11
العطور بأنواعيا المختمفة وخاصة ذات الطابع الشرقى األصيل المصنعة من المسك أو غيرىا   -12

. من الزىور المختمفة 
 .المصنوعات من البرديات بجميع أنواعيا وأشكاليا   -13
 السمع التى يقبل السياح عموما عمى شرائيا كيدايا أو مقتنيات وتكون من المنتجات المصرية  -14

. 
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ـ :البيانات واملسحندات املطلوبة: أوالً 

يقدم طمب الترخيص بمحال بيع العاديات والسمع السياحية من صاحب الشأن أو من ينوب عنو أو  -
 –قطاع الشركات والمحالت السياحية الممثل القانونى لو إلى اإلدارة العامة لمعاديات والسمع السياحية 

عمى النموذج الخاص بالترخيص والمعد بمعرفة اإلدارة المختصة ومكتمل البيانات وذلك  وزارة السياحة
: فيما يمي المثبتة بو ومرفقا بو المستندات المنوه عنيا 

 :البيانات  (1)

 :يتعين إثبات البيانات اآلتية فى طمب الترخيص 

اسم الطالب رباعيا وجنسيتو ومؤىمو وسنو ومحل إقامتو وعنوانو الذى توجو عميو المراسالت والبريد  -1
 .االليكترونى والفاكس والتميفون 

إن  )اسم المدير المسئول ومؤىمو ومحل إقامتو وعنوان مراسالتو وجنسيتو وسنو وخبراتو السابقة  -2
. ورقم ترخيصو إن كان  (وجدت 

عنوان المنشأة وبيان الموقع الكائنة بو ومساحتيا ومواصفاتيا اليندسية وما إذا كانت بعقار مؤجر أم  -3
 .ممموك والسند المثبت لذلك والقيمة االيجارية ليا ولو كانت ممموكة لطالب الترخيص 

. عدد العاممين المتوقع تشغيميم فى تمك المنشأة وبرامج تدريبيم  -4
" . شركة ونوعيا – فردى " الشكل القانونى لممنشأة  -5

 :المستندات المطموبة لمترخيص  (2)
 :يرفق بطمب الترخيص المستندات اآلتية 

 :إذا كان الطالب شركة  (أ)

 .صورة رسمية من عقد التأسيس وممخصو المشير بو  -1

 .صورة رسمية من صحيفة قيد الشركة بالسجل التجارى  -2
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 .صورة من صحيفة الشركات المنشور بيا ممخص عقد تأسيس الشركة  -3

 .بيان بأسماء الشركاء ومؤىالتيم وأعماليم وعناوينيم وجنسياتيم  -4

 .صحف الحالة الجنائية لمشركاء المتضامنين والمدير المسئول  -5

 .صورة من البطاقة الضريبية  -6

 .عقد إيجار أو استغالل سار ومثبت التاريخ أو سند الممكية أو الحيازة  -7

: إذا كان الطالب فرديا  (ب)

 .صورة رسمية من البطاقة الضريبة  -1
. عقد إيجار أو استغالل سار ومثبت التاريخ أو عقد وسند الممكية أو الحيازة  -2
. صورة القيد فى السجل التجارى ويستثنى من ذلك البازارات الموجودة فى فنادق عائمة  -3
لطالب الترخيص أو نائبو إذا كان عديم أو  (جواز سفر – بطاقة رقم قومى  )إثبات الشخصية  -4

. ناقص األىمية وكذا لممدير المسئول 
. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترخيص وكذا المدير المسئول  -5
. اسم النائب المسئول عن عديمى األىمية أو ناقصييا إذا كان الطمب يخص أحد ىؤالء  -6
. إقرار من المدير المسئول بالتفرغ إلدارة المحل  -7
. شيادة اجتياز الدورة التدريبية لممديرين من غرفة السمع والعاديات  -8
.  تمصق إحداىما عمى الطمب 6 ×4صورتان فوتوغرافيتان لمطالب مقاسيما  -9
ويجوز لوزارة السياحة استثناء المستند الموضح بالبند الثامن إذا قدم الطالب ما يفيد حضوره  -10

. دورتين تدريبيتين بغرفة السمع السياحية 

ـ :الرسوم : ثانيًا 

 :رسم المعاينة  (1)

يؤدى طالب الترخيص رسم المعاينة وقدره مائة جنيو خالل أسبوع من تاريخ إبالغو بالموافقة المبدئية  -
عمى الموقع والمقر وفى حالة عدم سداد رسم المعاينة فى الموعد المحدد يحفظ الطمب وال ينظر فيو 

 .إال بعد سداد الرسم المذكور ورسم إضافى قدره خمسون جنييا 
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 :رسم النظر  (2)

يمتزم طالب الترخيص بسداد رسم نظر يقدر بثالثة جنييات عن كل متر مربع وفقا لمرسم اليندسى  -
. المطابق وبحد أدنى ثالثون جنييا وحد أقصى مائة جنيو 

: رسم الترخيص  (3)

. يؤدى طالب الترخيص بمحال بيع العاديات والسمع السياحية الدائم رسما قدره مائتا جنيو  -
وبالنسبة لممحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات واألعياد والمعارض والموالد يؤدى رسم  -

. لمترخيص قدره مائة جنيو 
وفى جميع األحوال ال يجوز أن يزيد إجمالى رسوم الترخيص بكافة أنواعيا عن خمسمائة جنيو وفى  -

حالة الزيادة ينتقص من رسم الترخيص المحدد إلى ماال يزيد مجموع الرسم المؤدى عن خمسمائة 
. جنيو 

 :رسم التفتيش السنوى   (4)

من القيمة اإليجارية السنوية لممنشأة أو بواقع  (%5)عمى المرخص لو أداء رسم تفتيش سنوى قدره  -
جنيو عن كل متر من مساحة المنشأة بحسب األحوال وال يجوز أن يقل الرسم عن خمسين جنييا أو 

. أن يزيد عن مائة جنيو سنويا 
يحسب رسم التفتيش عمى أساس األجرة الفعمية لممنشأة  أو القيمة اإليجارية المقدرة ليا فى سجالت  -

ذا كانت المنشأة غير خاضعة لمضريبة عمى العقارات  الضريبة عمى العقارات المبنية أييما أعمى وا 
المبنية وكذلك فى الجيات غير المربوط عمييا تمك الضريبة يحتسب جنيو واحد عن كل متر مربع من 

من  (%5)مساحة المنشأة ويتم تحصيل القيمة األعمى فيما بين التقدير عمى حسب المساحة أو 
. القيمة اإليجارية الفعمية 

يستحق رسم التفتيش سنويا عمى المنشأة عن سنة كاممة ابتداء من أول يناير إذا تم الترخيص  -
بإقامتيا خالل الستة شيور األولى من السنة وعن نصف سنة فقط إذا تم الترخيص ليا خالل الستة 

 .شيور الثانية وذلك كمو أيا كانت المدة التى تبقى فييا المنشأة مفتوحة 
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محددا – من غير المناسبات كاألعياد والموالد والمعارض – عمى أنو إذا كان الترخيص بإقامة المنشأة  -
ذا كان  بمدة ال تزيد عن ستة شيور ولم يجدد فيؤدى عنو نصف قيمة رسم التفتيش عن سنة كاممة وا 

. الترخيص مؤقتا لمدة ال تجوز شيرا فال يحصل عنو رسم التفتيش اكتفاء برسم المعاينة 
ذا كانت المنشأة جديدة  - ويؤدى رسم التفتيش مقدما خالل شير يناير من السنة المستحق عنيا وا 

. فيؤدى الرسم قبل صرف الترخيص فى إقامتيا 

 :رسوم استخراج بدل فاقد أو تالف لمترخيص  (5)

يسدد رسما قدره خمسون جنييا فى حالة طمب الحصول عمى بدل فاقد أو تالف لمترخيص أو أية  -
 .شيادة بشأن الترخيص بالمنشأة أو بالمدير المسئول 

ـ :اإلجراءات : ثالثًا   
  يقدم طمب الترخيص بمحال بيع العاديات والسمع السياحية من صاحب الشأن أو من ينوب عنو

قطاع االنشطة السياحية  لو إلى اإلدارة العامة لمعاديات والسمع السياحية القانونيأو الممثل 
عمى النموذج الخاص بالترخيص والمعد بمعرفة وذلك   وزارة السياحة–والمكاتب الداخمية 

 . المطموبة اإلدارة المختصة ومكتمل البيانات المثبتة بو ومرفقا بو المستندات

  تتولى إدارة العاديات والسمع السياحية بوزارة السياحة باستالم الطمبات بالترخيص ومراجعتيا
ومطابقتيا عمي الواقع والمستندات األصمية وتحديد موعد لطالب الترخيص إلجراء المعاينة 

الالزمة ألعمال الفحص وسداد الرسوم وكذلك موعد لتمقي ما تبقي من بيانات ومستندات أخري 
 .وذلك في حالة موافقتيا المبدئية عمي الموقع والمقر 

  البت في طمب الترخيص ومدتو والتظمم منو: 

يتم البت في طمب الترخيص خالل ستين يوما من تاريخ تقديمو طالما كان مستوفيا لكافة  -
ويتم إخطار الطالب بما تم حيال طمب الترخيص المستندات والبيانات الالزمة لمترخيص ، 

وما يجب عميو استيفاؤه من اشتراطات تراىا إدارة التراخيص خالل تمك المدة بموجب كتاب 
مسجل موصى عميو بعمم الوصول أو بموجب فاكس عمى الياتف المقدم عقده ضمن 

  الخاص بالشركة أو اإللكترونيمستندات الترخيص أو عمى البريد 
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ويعتبر فوات ميعاد الستين يوما دون رد بمثابة موافقة عمى ، استالمو من اإلدارة المختصة 
 قد يتضمنيا رد التيوكذلك يتعين عمى الطالب تحقيق وتالفى المالحظات ، طمب الترخيص 

اإلدارة المختصة بالترخيص خالل مدة شير من إخطاره ويعتبر فوات ىذه المدة دون تالفى 
المالحظات بمثابة تنازل من الطالب عن طمب الترخيص ويسقط حقو فى استرداد الرسم وال 

 وفى حالة رفض الطمب يتعين أن ،ينظر ألى طمبات لم تستوف خالل تمك المدة المحددة 
 رد الجية اإلدارية ولم فيولمن رفض طمبو أو قام بتنفيذ االشتراطات المطموبة ، يكون مسببا 

تقبميا الجية اإلدارية ولم تمنحو الترخيص أن يتقدم بتظمم لوزير السياحة خالل ثالثين يوما 
.  التظمم خالل مدة أقصاىا شيران فيمن تاريخ إخطاره بالرفض أو عممو بو ويجب البت 

  الترخيص المؤقت: 

  يجوز لإلدارة العامة لمعاديات والسمع السياحية وبعد العرض عمى وزير السياحة أن تمنح
المنشأة طالبة الترخيص وتتوافر فييا بعض الشروط ولم تستوف بعضيا اآلخر ترخيصا مؤقتا 
لمدة ال تزيد عن ثالثة أشير ولحين استيفاء االشتراطات األخرى وتجدد تمك المدة لمرة واحدة 

 .فقط 

  منح الترخيص: 

متى أتم الطالب االشتراطات وقدم المستندات الالزمة لمترخيص مستوفية وسدد الرسم  -
المفروض لممعاينة تعين عمى اإلدارة المختصة إذا ما تحققت من توافر الشروط جميعيا 

وبما فييا اكتساب المنشأة العضوية بغرفة محال السمع السياحية أن تمنح الطالب 
الترخيص الدائم خالل مدة ستين يوما من تقديم الطمب مثبتا بيا االشتراطات الواجب 

 المنشأة عمى الدوام ورقم الترخيص مرفق بو شكل العالمة الواجب وضعيا فيتوافرىا 
عمى واجية المحل وتخطر غرفة محال بيع العاديات والسمع السياحية برقم الترخيص 

 .الصادر لممنشأة وتاريخو 

  التعديل في المنشأة: 

،  المنشأة المرخص بيا إال بعد موافقة اإلدارة المختصة في تعديل أيال يجوز إجراء  -
 إقامتيم أو من ينوب في إجراء تعديل المنشأة من المرخص لو فيويقدم طمب الترخيص 

البيانات عنو إلى إدارة التراخيص بالوزارة عمى النموذج المعدل لذلك ويشتمل الطمب عمى 
 وكذلك عمى 2011 لسنة 525المشار الييا فى المادة السادسة من القرار الوزارى رقم 

 :البيانات اآلتية 
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. رقم الترخيص فى إقامة المنشأة وتاريخ صدوره والجيات الصادر فييا  (أ)
. التعديالت المطموب الترخيص فى إجرائيا  (ب)
. أثر ىذه التعديالت عمى القيمة اإليجارية لممنشأة  (ج)

ويرفق بالطمب أربع نسخ من الرسومات التفصيمية لمتعديالت وكذلك اإليصال الدال عمى 
أداء مبمغ رسم المعاينة وكذلك رسم النظر عن التعديل المطموب بحسب القيمة المنصوص 

. عمييا بالمادة الثامنة من ىذا القرار 
  األشخاص المحظور الترخيص ليم: 

 .األجانب الذين ال يحممون الجنسية المصرية  -1
لم يكن قد رد إلييم  المحكوم عمييم بعقوبة جنائية أو جريمة مخمة باألمانة والشرف ما -2

 .اعتبارىم 

 .األشخاص غير المحمودى السيرة وأصحاب السمعة السيئة  -3

 أيوال يثبت ذلك إال من خالل مستندات أو وثائق من جيات األمن أو الغرفة المختصة أو 
 . الدولة في اإلداريمن وحدات الجياز 

 بالدولة اإلداري من وحدات الجياز أيوتعتبر الشيادة بحسن السير والسموك الصادرة من 
 .أو الغرفة نافية ليذا الحظر 

 يكون الذيلم يشتمل الطمب بالترخيص عمى اسم النائب   األىمية أو ناقصييا ماعديمي -4
 . مخالفة ألحكام ىذا القرار أيمسئوال عن 

 التنازل عن الترخيص ونقل المقر:  

  :يأتييشترط لمتنازل عن الترخيص ما  -

أن يقم المتنازل إليو خالل أسبوعين من تاريخ التنازل طمبا لوزارة السياحة لنقل الترخيص  -1
 .لو 

 1 المادة الثانية من القانون رقم في المتنازل إليو الشروط المنصوص عمييا فيأن تتوافر  -2
 المادة السادسة في ، وأن يستوفى البيانات والمستندات المنصوص عمييا 1992لسنة 

. من ىذا القرار 
. أن يرفق بطمب نقل الترخيص عقد التنازل عن المحل مصدقا عمى توقيعات طرفية  -3
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 طمب التنازل خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديمو ، ويستمر المرخص لو فيويجب البت  -
 حددىا القانون ، إلى أن تتم الموافقة عمى التيمسئوال عن تنفيذ جميع التزاماتو 

. التنازل 
 طمب التنازل يضحى ذلك بمثابة فيوفى حالة مضى أكثر من ثالثين يوما دون البت  -

. موافقة ضمنية من جية اإلدارة يمتزم بتقنينيا 
يجوز لممرخص إليو أن يتقدم بطمب لنقل المقر المعتمد بالترخيص بعد استيفاء كافة  -

المستندات الالزمة لممقر الجديد ويجب عمى اإلدارة المختصة قبل الموافقة عمى نقل المقر 
 .فى المقر بحسب ما ورد بنصوص ىذا القرار أن تتحقق من توافر الشروط المطموبة 

  وفاة المرخص لو: 

 حالة وفاة المرخص لو ، يتعين عمى ورثتو أو من آلت إلييم ممكية المحل إخطار في -
وزارة السياحة خالل ثالثين يوما من تاريخ الوفاة بأسمائيم وباسم من ينوب عنيم ويكون 
ىذا النائب مسئوال عن تنفيذ أحكام القانون والقرارات المنفذة لو وعمى الورثة أو من آلت 
إلييم الممكية أن يتخذوا إجراءات نقل الترخيص إلييم خالل أربعة أشير من تاريخ الوفاة 

 1المنصوص عمييا فى ىذه الالئحة وفى القرار رقم إذا توافرت شروط منح الترخيص 
 . المشار اليو 1992لسنة 

وفى حالة عدم توافر الشروط فيمن يرغب نقل الترخيص إليو يمكن لمورثة أو من آلت  -
. إلييم الممكية التنازل عن ىذا الحق لغيرىم من خارج الورثة أو المستحقين 

  الجزاءات والتدابير : 

 : األحوال اآلتية في تمغى رخصة محال بيع العاديات والسمع السياحية :أوال 

نياء الترخيص  -1 . إذا أبمغ المرخص لو وزارة السياحة بوقف العمل بالمحل وا 
. إذا غير المرخص لو نشاطو أو الغرض المخصص لممحل  -2
 القانون والئحتو في شرط من شروط الترخيص المنصوص عمييا أيإذا فقد  -3

. التنفيذية الصادرة بيذا القرار 
. إذا أسقطت عن المرخص لو جنسيتو المصرية  -4
 جناية أو جنحة فيإذا صدر ضد المرخص لو حكما نيائيا وباتا بعقوبة جنائية  -5

  .اعتبارهمخمة بالشرف أو األمانة ولم يكن قد رد إليو 

لم يكن تقدم نائبا عنو مقرا بتحممو مسئولية أية  إذا فقد أىميتو أو انتقصت ما -6
.  وتعديالتو والئحتو التنفيذية 1992 لسنة 1مخالفة ألحكام القانون رقم 
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 يغمق المحل إداريا بقرار مسبب من وزير السياحة أو من يفوضو وبعد سماع أقوال :ثانيا 
:  األحوال اآلتية فيالمرخص لو أو من يمثمو محل العاديات والسمع السياحية 

. ثبوت بيع سمع مغشوشة أو مخالفتو األسعار المعمنة بالمحل  -1
 المواعيد المتفق عمييا سواء كان التوريد لمداخل في باعيا التيعدم توريد السمع  -2

. أو لمخارج بدون سبب مقبول وخارج عن إرادتو 
إذا وضع العالمة المرفقة بيذا القرار دون الحصول عمى ترخيص من وزارة  -3

 .السياحة 
إذا مارس نشاط بيع العاديات والسمع السياحية المنوه عنيا بالمادة الثانية من ىذا  -4

. القرار دون الحصول عمى ترخيص بذلك من وزارة السياحة 
والفقرة  (8)والبند الرابع من المادة  (7)مخالفة أحكام الفقرة األخيرة من المادة  -5

من  ( 24 و 22 و 19 و 18 و 17 و 4) والمواد أرقام  (15)األولى من المادة 
 بشأن الالئحة التنفيذية لقانون محال 2011 لسنة 525قرار وزير السياحة رقم 

 .بيع العاديات و السمع السياحية 
يتعين عمى مدير عام إدارة العاديات والسمع السياحية أو من يكمفو إجراء التحقيق فيما 

 الوزارة عن تمك المخالفات وسماع أقوال مفتشييبمغ بو سواء شفاىة أو كتابة من 
 إلى وزير بالرأيالمرخص لو أو من يمثمو و من ينوب عنو ورفع مذكرة مشفوعة 

السياحة أو المفوض منو متضمنة الجزاء أو التدبير المقترح سواء باإللغاء أو الغمق 
 . اإلداري

ـ :الضوابط واالشرتاطات : رابعًا 

 :يشترط لمترخيص بمحال بيع العاديات والسمع السياحية عمى الدوام اآلتى 

 : الموقع والمقر (1)

 :يتعين أن يتوافر فى المقر الشروط اآلتية 
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. أن يكون الموقع والمقر مناسبا لممارسة نشاط بيع العاديات والسمع السياحية  -1
أال تقل مساحة المحل عن عشرة أمتار مربعة ويستثنى من ذلك المحال التى تقام داخل أحد المنشآت  -2

الفندقية والسياحية والموانى والمطارات والمراسى النيمية والبحرية والمنافذ البرية والمسارح ودور السينما 
والمالىى أو األماكن األثرية وذات الطبيعة الخاصة التى يوفد إلييا السياح والمحال المرخص بيا بالفعل 

. قبل صدور ىذا القرار 
أال يكون العقار الواقع بو المحل آيال لمسقوط أو  بو ما ييدد األرواح ويعتمد فى ذلك عمى شيادة ورسم  -3

. ىندسى من ميندس نقابى معتمد 
فى غير المحالت الكائنة بأحد المنشآت الفندقية والسياحية المرخص بيا والمبانى األثرية بشرط أال  -4

يكون العقار الواقع بو المحل مقررا إزالتو بقرار نيائى محصن من الطعن أو بمقتضى حكم نيائى وذلك 
 من خالل شيادة سمبية وذلك من الجية اإلدارية المختصة أو شيادة من المحكمة المختصة 

 .أن يكون فى منطقة تتناسب ووجود السياح وبحسب ما يقدم ليم من خدمات  -5

 :المدير المسئول  (2)

: يشترط فى المدير المسئول بمحال بيع العاديات والسمع السياحية اآلتى 

. أن يكون مصرى الجنسية  -1
 .أن يكون محمود السيرة حسن السمعة  -2

أال يكون قد سبق الحكم عميو بعقوبة جناية أو جنحة مخمة بالشرف أو األمانة مالم يكن قد رد إليو  -3
 .اعتباره 

قرار األخير بمسئوليتو  -4 أال يكون عديم األىمية أو ناقصيا إال إذا اشتمل الطمب عمى اسم النائب وا 
.  وتعديالتو 1992 لسنة 1الكاممة عن أى مخالفة ألحكام القانون رقم 

إذا كان من غير صاحب المحل طالب الترخيص يتعين أن يكون حاصال عمى مؤىل متوسط عمى  -5
. األقل 

. أن تكون خبرتو فى المجال نفسو ال تقل عن ثالث سنوات  -6
أن يكون متفرغا إلدارة المحل ويجوز لممدير أن يكون مديرا لفروع أخرى بذات المدينة بحد أقصى عدد  -7

 .خمسة بازارات 
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أن يكون اجتاز الدورة التدريبية الخاصة بالمديرين والتى تنظميا غرفة محال السمع والعاديات السياحية  -8
 .

 ستون جنييا فإذا تضمن الطمب أكثر من عمل ةيؤدى عند تقديم طمب الترخيص لممدير المسئول رسما قدر
. يؤدى رسم قدره مائة جنيو وال يرد ىذا الرسم بأية حال 

ويصرف الترخيص بعد التحقيق من استيفاء الطالب لمشروط ويقيد برقم مسمسل بسجالت الوزارة ويسرى لمدة 
. عام ميالدى من تاريخ صدوره 

ال  ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثمة عمى أن يقدم طمب التجديد قبل انتياء مدة الترخيص بشير عمى األقل وا 
. اعتبر الغيا 

 تجديد لمترخيص قدره ستون جنييا ويرتفع إلى رسميتعين تجديد الموافقة عمى المدير المسئول سنويا نظير 
. مائة جنيو فى حالة كونو مديرا مسئوال ألكثر من بازار مرخص بو 

ويتبع فى التجديد لممدير المسئول اإلجراءات المنصوص عمييا فى استصدار الترخيص ويتم التجديد بذات 
. الرقم السابق المسجل لدى الوزارة 

: جوقيث أداء اخلدمة  
   تعمن إدارة العاديات و السمع السياحية قرارىا في طمب الخدمة خالل ستون يوما في حالة تقديم  

  .      الطمب مستوفيا 
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