
 

   وزارة الصناعة والتجارة الخارجية
     

  بـــلـــط 
  الھيئة العامة للتنمية الصناعية موافقةالحصول على 

 إلقامة مشروع صناعي          
 

  ........................................................................................................................................: السيد/  اسم الشركة

  ....................................محافظة          .......................................)وجدتإن (المنطقة الصناعية المقترح إقامة المشروع بھا

  .................................................................................................................................. -:)إن وجد(الكيان القانوني 

  ..........................................................................................................................- :النشاط المطلوب الموافقة عليه 

  

  يمكن استخدام ورقة إضافية كملحق للطلبأنشطة صناعية أكثر من المتاحة  في حالة االحتياج إلي: ملحوظة 

  ......................................................................... فقط وقدره  ............................ التكاليف االستثمارية المقدرة للمشروع

  ......................................................................................................................................  -: عدد العمالة المتوقعة
  

  لبـــــدم الطــــات مقـــــــــبيان
  ...............................................................................القوميرقم ال ............................................................-:االسم

  )                       مفوض –يل وك –صاحب الشأن (  ........................-:صفته

  ...............................................................................................................................................عنوان المراسلة

  

  طلب المقدم إقرار 
  

  ............................................................................بصفتي  ...................................................اقر أنا  

  .اطلعت علي كافة االشتراطات العامة المدونة بالخلف  بأنني

على مسئوليتي وإذا ثبت عدم صحتھا كلھا أو بعضھا يعتبر ھذا الطلب الغيا مع ما يترتب على أن البيانات المدونة بعالية صحيحة وو 

  .١٩٥٨لسنة  ٢١من قانون الصناعة رقم  ١٦طبقاً ألحكام المادة  ذلك من أثار

  
  .....................................................................: التوقيع
  ...............................................................: القوميالرقم 

  

  
  المختص بتلقي الطلبات الموظفبيانات تمأل بمعرفة 

  
   ......................................تم قيد الطلب برقم 

  .................................................: بتاريخ 
  

  
  

  )  أ( نموذج قائمة 
    رقم الطلب

    تاريخ الطلب
    يالرئيس النشاط

  الطاقة اإلنتاجية السنوية  الوحدة  الكــــــــــود  النشاط الصناعي المطلوب الموافقة عليه

        
        
        
        
        

 :البريد االلكتروني   :محمول   :فاكس   :تليفون العمل 

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

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

 .....................:تفويض رقم / توكيل
  .................: ............صادر من   

  مرفق صورة

التفويض / االطالع على أصل التوكيل تم 
 أماميالتوقيع و

  ..............................................-:االسم
  .........................................-:التوقيع 
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  وزارة الصناعة والتجارة الخارجية

  ........................................................................................................................................: السيد/ اسم الشركة 

  ....................................محافظة          ....................................... )إن وجدت(المنطقة الصناعية المقترح إقامة المشروع بھا

  .................................................................................................................................. -:)إن وجد(الكيان القانوني 

  ..........................................................................................................................-:المطلوب الموافقة عليه النشاط 
  

  ملحق لألنشطة الصناعية اإلضافية -١

  طلب المقدم إقرار 
  

  ......................................................................................بصفتي  ...................................................اقر أنا  

ى  ا يترتب عل ا مع م بأن البيانات المدونة بعالية صحيحة وعلى مسئوليتي وإذا ثبت عدم صحتھا كلھا أو بعضھا يعتبر ھذا الطلب الغي

  .١٩٥٨لسنة  ٢١من قانون الصناعة رقم  ١٦ذلك من أثار طبقاً ألحكام المادة 
  

  ..............................:.......................................التوقيع 
  .........................................:......................الرقم القومي 

  

  
  بيانات تمأل بمعرفة الموظف المختص بتلقي الطلبات

  
   ......................................تم قيد الطلب برقم 

  .................................................: بتاريخ 
  

  

  الطاقة اإلنتاجية السنوية  الوحدة  الكــــــود  النشاط الصناعي المطلوب الموافقة عليه

        
  
  
  

      

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 .....................:تفويض رقم/ توكيل 
  : .............................صادر من   

  مرفق صورة

التفويض / تم االطالع على أصل التوكيل 
 والتوقيع أمامي

  ..............................................-:االسم
  .........................................-:التوقيع 



 

  وزارة الصناعة والتجارة الخارجية

 العامة الشتراطات األساسيةا :-    
  

طبقاً إقامة المشروع داخل مناطق صناعية معتمدة بشرط توافر األرض وسداد المالءة المالية لضمان جدية تنفيذ المشروع  -١

 .لصالح صاحب الوالية على األرض للقواعد المعمول بھا 

يل وشھادة مطابقة للمواصفات القياسية للمنتجات والقيد عدم طرح المنتجات باألسواق إال بعد الحصول على رخصة التشغ -٢

 .مع مراعاة شروط ونسب التصنيع المحلى بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليھا بالسجل الصناعي

 .عند التقدم للحصول على الموافقة النھائيةتحصل قيمة التكاليف المعيارية طبقاً لمساحة المشروع  -٣

مع مراعاة إضافة  مار الداخلي وال يتم التغيير للعمل بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصةأن تعمل المنشأة بنظام االستث -٤

 .النشاط الصناعي الموافق عليه بالسجل التجاري والبطاقة الضريبية

التكلفة االستثمارية والعمالة وتقوم الجھة صاحبة الوالية على األرض بإخطار ھيئة التنمية الصناعية بمساحة األرض  -٥

 .وكذلك موافقتھا على احتياجات الطاقة من كھرباء وغاز وكذلك المياه

ً للمساحة المخصصة للمشروع من الجھة ) مياه  –غاز طبيعي  –كھرباء ( يلتزم المستثمر بالمقننات المتاحة من  -٦ طبقا

في حالة موافقة الجھة  صاحبة الوالية علي األرض وفي حالة طلب أي إضافة يلتزم المستثمر بتوفيرھا علي نفقته الخاصة،

 .صاحبة الوالية علي ذلك

ال تمثل ھذه الموافقة أي التزام على الھيئة أو الجھات األخرى صاحبة الوالية على األرض، بتوفير أرض إلقامة المشروع  -٧

 .حيث يتم اإلتاحة لألراضي طبقاً للقواعد المعمول بھا بجھات الوالية على األرض

 .يئة للحصول على الموافقة النھائية فور استالم األرض يلتزم المستثمر بالتقدم للھ -٨

مائتان جنيه مصريا ال غير من إجمالي التكاليف المعيارية المحصلة من المستثمر نظير أداء ) ٢٠٠(يقتص مبلغ قدره  -٩

سمي معتمد في حال قيام اإلدارة الفنية برفضه و يكون ذلك بخطاب ر) ب(خدمة إصدار الموافقة المبدئية المشروطة قائمة 

نائب رئيس الھيئة و /من رئيس اإلدارة المركزية للشئون الفنية موضحا به أسباب الرفض بعد العرض على السيد المھندس

 ).مرفق نموذج الخطاب(موجه للمستثمر

 خمسمائة جنيه مصريا ال غير من إجمالي التكاليف المعيارية المحصلة من المستثمر نظير أداء) ٥٠٠(يقتص مبلغ قدره  -١٠

في حالة إلغاء المستثمر أو من ينوب عنه طلبه وذلك قبل تسليم ) ب ( خدمة إصدار الموافقة المبدئية المشروطة قائمة 

 ). مرفق نموذج الطلب (الخدمة مع كتابة طلب االسترداد 

ير أداء مائة جنيه مصريا ال غير من إجمالي التكاليف المعيارية المحصلة من المستثمر نظ) ١٠٠(يقتص مبلغ قدره  -١١

في حالة إلغاء المستثمر أو من ينوب عنه طلبه وذلك قبل تسليم الخدمة مع كتابة ) أ ( خدمة إصدار الموافقة الفورية قائمة 

 ). مرفق نموذج الطلب (طلب االسترداد 

افقات تقوم وحدة الموافقات الفورية بناء على ما سبق بإعداد خطاب معتمد من رئيس اإلدارة المركزية للسجل والمو -١٢

الصناعية موجه إلى اإلدارة المركزية للشئون المالية واإلدارية لرد المبالغ المستحقة مرفقا به صورة من نموذج طلب 

 .أو نموذج خطاب اإلدارة الفنية للرفض) من ينوب عنه  -المستثمر ( االسترداد المقدم من 

 
  


