
البيانات الرئيسية
م المنشــــــأة : ............................................................................................................................................................................................... اســـــ 
اسم صاحب المنشأة: ................................................................................................................................................................................................
اسم المدير المسئول:.....................................................................................................................................................................................................
عنوان اإلدارة :  ........................................................................................................................................................................................................
رقم التليفون : ............................................... رقم الفاكس:................................................ البريد اإللكترونى:.......................................................
عنوان صفحة اإلنترنت : ............................................................................................................................................................................................
السمة التجارية إن وجدت : ........................................................................................................................................................................................

الكيان القانونى : ضع عالمة )√( فى المكان المناسب

الموقع :  مدينة.......................................
محافظة ....................................... مدينة ....................................... حى ....................................... شارع .........................................           

موافقة اإلقامة / الجهة الصادرة منها الموافقة : .......................................................................................................
رقم الموافقة : ............................................................................................. تاريخها : ......./................./..................
رخصة التشغيل : الجهة الصادر منها الرخصة : ..............................................................................................
رقم الرخصة : ............................................................................................. تاريخها : ......./................./.................
رقم السجل التجاري : .................................المحافظة : ................................. المكتب : ........................................
الرقم التأميني : .................................... المكتب: .......................................................................................................
رقم العضوية بغرفة اتحاد الصناعات : ....................................................................................................................

عنوان المنشأة : مدن قائمة - محافظة : ............................ مدينة ............................ حى ............................ قسم/مركز ........................................
             شارع  ............................

             مدن جديدة - اسم المدينة  ............................

نوعية النشاط الصناعي : ...................................... المنتجات الرئيسية: .................................................................................................................
ملكية رأس المال : ضع عالمة )√( فى المكان المناسب

أجنبيخاص+عاممشترك أجنبيخاصتعاونىقطاع أعمالحكومى
إجمالى مساحة البناء: ......................................... م2 إجمالي المساحة الكلية لألرض : ......................................م2 

العمالة : .......................................................................................عامل
األجور السنوية )باأللف جنيه( : ..........................................................................)فقط           ألف جنيه(
التكاليف االستثمارية للمشروع )باأللف جنيه( : ...............................................)فقط           ألف جنيه(
قيمة اإلنتاج سنوياً )باأللف جنيه( : ....................................................................)فقط           ألف جنيه(

مصادر تمويل التكاليف االستثمارية : ...............................................%ذاتى ...............................................%قروض
)توقيع مقدم الطلب(: ...............................................تاريخ تقديم الطلب: .........../............../......................

بيانات تمأل بمعرفة اإلدارة المختصة بتلقي الطلبات
توكيل / تفويض رقم : ............................
صادر من .............................................

مرفق صورة 

تاريخ الطلب

رقم القيد     

نوع النشاط الصناعى

وزارة التجارة والصناعة
الهيئة العامة للتنمية الصناعية

نموذج )1 س ص(
طلب القيد فى السجل الصناعى

فردية
مسئولية محدودة

تضامن
مساهمة

تم التوقيع أمامي
اإلسم : ..............................
التوقيع: .............................

توصية بسيطة
واقع

توصية باألسهم
مؤسسة خاصة
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سادساً: مخازن الكيماويات

1- قيد أول مـــــرة الستخـراج ترخــيص مخــزن كيماويات للمنشآت الصناعية.إســـــــم الخـــــدمة

مـــــــدة إنهــائهــــا

المستندات المطلوبة

48 ساعة في حالة استيفاء جميع المستندات وبعد موافقة اإلدارة الفنية بعد إجراء المعاينة الميدانية.

1- استيفاء نموذج طلب الخدمة.
2- سجل صناعي ساري / رخصة تشغيل سارية.

3- صورة بطاقة الرقم القومي لكل من أمين المخزن والمدير وتقديم إقرار أو شهادة من الشركة 
    تفيد باستمرار تعيين كل من أمين المخزن والمدير المسئول عنه موضحاً به )تاريخ التعيين - 

    المؤهل الدراسي - الرقم التأمينى(.
4- صحيفة الحالة الجنائية لكل من مدير المخزن وأمين المخزن موجهة لهيئة التنمية الصناعية.
5- مستند الملكــية أو عقد اإليجـار ورخصـة التشغيل الخاصة بالمخزن في حالة تواجـده خارج 

   المصنع.
مهندس  من  ومعتمد  المصنع  داخل  المخزن  مكان  يوضح  للمخزن  كروكي  هندسي  رسم   -6

    استشارى.
7- صحيفة األمان الخاصة بكل مادة مطلوب تخزينها.

8- إيصال سداد التكاليف المعيارية.

إســـــــم الخـــــدمة

مـــــــدة إنهــائهــــا

ملــحوظــــة

المستندات المطلوبة

48 ساعة في حالة استيفاء جميع المستندات وبعد موافقة اإلدارة الفنية بعد إجراء المعاينة الفنية للمخزن.

والمخصبات  )األسمدة  بأنشطة  عالقة  له  التجارية  بالمنشآت  الخاص  الكيماويات  نشاط  كان  إذا 
الزراعية / المبيدات الزراعية / المبيدات الحشرية ]صحة عامة[( يجب أن يكون المدير المسئول 

عن المخزن مهندساً زراعياً مقيداً بالنقابة.

1- استيفاء نموذج طلب الترخيص.
2- رخصة التشغيل الخاصة بنشاط تخزين المواد الكيماوية وموافقة الحماية المدنية.

3- البطاقة االستيرادية للمواد الكيماوية فى حالة استيراد المواد الكيماوية.
4- آخر إيصال فاتورة كهرباء للمخزن.

5- أصل الرسم الهندسي )كروكي للمخزن( معتمداً من مهندس نقابي بمكتب استشاري موضحاً 
    به اسم وعنوان الشركة / عنوان المخزن / نوع النشاط )تخزين كيماويات(.

6- صورة بطاقة الرقم القومى لكل من أمين المخزن والمدير المسئول وتقديم إقرار أو شهادة 
    معتمدة بختم الشركة تفيد باستمرار تعيين كل من أمين المخزن والمدير المسئول عنه موضحاً 

    به )تاريخ التعيين - المؤهل الدراسي - الرقم التأمينى(.
التنمية  لهيئة  موجهاً  المخزن  وأمين  المخزن  مدير  من  لكل  الجنائية  الحالة  صحيفة  أصل   -7

    الصناعية. 
8- صورة من أصل ترخيص المخزن )فى حالة حصوله على ترخيص سابق من مصلحة الرقابة 

    الصناعية(.
9- صحيفة األمان الخاصة بالمواد الكيماوية.

10- مستند الملكية أو عقد إيجار موثق )ساري(.
11- صورة من عقد الشركة المسجل )عقد تأسيس الشركة(.

12- دفتر قيد الكيماويات طبقاً للقرار رقم 138 لسنة 1958 )يتم توفيره بمعرفة الهيئة(.
13- صورة من السجل التجاري.

14- صورة البطاقة الضريبية موضحاً بها نشاط الكيماويات )وإضافة عنوان المخزن على البطاقة 
      الضريبية(.

15- نموذج 2 تأمينات لكل من أمين المخزن والمدير المسئول.
16- إيصال سداد التكاليف المعيارية.

2- قيد أول مرة الستخراج ترخيص مخزن كيماويات للمنشآت التجارية.


