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الترخيص بإقامة معمل أو مصنع اسنان  

 وزارة الصحة والسكاف –ادارة التراخيص باإلدارة المركزية لممؤسسات العالجية الغير حكومية:جهة الترخيص
 

: التعريف / 1

 
يعتبر المحؿ الخاص بصناعة االسناف ىو كؿ معمؿ يقـو بتشغيمو صاحب المحؿ بنفسو بشرط اف يكوف مرخصا لو فى 

. ويعتبر مصنعا كؿ معمؿ يشتغؿ فيو اكثر مف صانع اسناف مرخص لو فى مزاولة المينة .مزاولة ىذه المينة 
 
:- المستندات المطلوبة / 2
  

 (1)مرفؽ رقـ .                                                             طمب ترخيص معمؿ اسناف / 1
.  ممكية لممكاف / صورة مف عقد ايجار /2
.  صورة ترخيص مزاولة المينة /3
.  رسـ ىندسى لممعمؿ معتمد مف ميندس نقابي مستوفيا الدمغة اليندسية 3 عدد /4
.  جنييا لممعاينة 40 جنييا و اخري 20حوالة بريدية برسـ المعاينة بقيمة /  5
.   شيادة التأمينات االجتماعية عمي العامميف بالمعمؿ او المصنع /6

. اذا كاف صاحب المعمؿ طبيب حر عميو احضار ما يفيد بانو مؤمف عميو  -
 .بالنسبة لفني االسناف اف ال يكوف يعمؿ بالحكومة او القطاع العاـ و يكوف مؤمف عميو -

 .اف يكوف المدير الفني المسؤؿ عف النعنؿ طبيب اسناف  -

.  صورة فوتوغرافية لصاحب المعمؿ /7
.  إيصاؿ سداد رسـو تسجيؿ المعمؿ بالنقابة العامة لألطباء /8
.  صورة مف العقد المبـر بيف طالب الترخيص ومدير المنشاة الطبية /9

.  صورة مف كارنيو النقابة الصادر لمطبيب مف النقابة العامة ألطباء األسناف /10
 

: الرسوم المطلوبه  /  3

 

.    جنييا رسـ معاينة  40 "  /1
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 ."  جنية رسـ تفتيش سنويا  20/  2
 . (عشرة قروش رسـ تنمية موارد + ثالثة جنييات ضريبة نوعية )  جنية دمغات عمي الترخيص 3.10  /3
 .  جنية دمغة عمي اقرار المدير الفني بصدر النموذج  1   /4
.  دمغة واحد جنية عمي جميع االوراؽ /  5
.   دمغة ىندسية بقيمة جنييا واحدا عمي كؿ رسـ ىندسى مقدـ /6
 
:اإلجراءات / 4

 
 

  تقديـ طمب الى المنطقة الطبية المختصة مرفقا بو المستندات المطموبة وموضحا بو االسـ التجارى لممكاف /1
. الذى سيطمؽ عميو اف وجد 

فى حالة استيفاء طالب الترخيص جميع االشتراطات المحددة ، يجب عمى المرخص لو اف يخطر بذلؾ / 2
المنطقة الطبية المختصة بخطاب موصى عميو مصحوب بعمـ الوصوؿ وعمى ىذه المنطقة اف تتاكد مف 

اتماـ ىذه االشتراطات فاذا تحققت مف ذلؾ ارسمت جميع االوراؽ والمستندات الى مراقبة شئوف العالج الحر 
 اما اذا ثبت ليا عدـ توافر االشتراطات الصحية والفنية الواجب توافرىا –لمنح الترخيص لصاحب الشاف 

. وجب اعطاء طالب الترخيص ميمة كافية التماميا ثـ تعاد المعاينة فى نيايتيا 
    ويجوز منحو ميمة ثانية التجاوز نصؼ الميمة االولى فاذا ثبت بعد ذلؾ اف االشتراطات لـ تتـ رفض الطمب 

. نيائيا واليجوز تجديده اال اذا غير طالب الترخيص المكاف المراد استعمالو محال او مصنعا 
. حيث يتـ الترخيص بعد ذلؾ مف وزارة الصحة و السكاف / 3

                                                                                                           
: الضوابظ و االشتراطات  / 5

 

اليجوز انشاء او ادارة محؿ او مصنع االسناف اال بعد الحصوؿ عمى ترخيص بذلؾ مف وزارة الصحة وال / 1
يعطى ىذا الترخيص اال لطبيب اسناف مرخص لو فى مزاولة المينة او لصانع اسناف مقيد اسمو بسجؿ 

. صانعى االسناف 
وفى الحاالت التى يرخص فييا لصانعى االسناف بانشاء محؿ او مصنع لصناعة االسناف يمتـز المرخص لو 

. بتعييف طبيب اسناف مديرا فنيا ليذا المحؿ او المصنع 
. وعمى طالب الترخيص اف يؤدى رسـ معاينة عند تقديـ طمبو ، كما يؤدى رسـ تفتيش سنويا 

. اليسرى حكـ الفقرة الثانية مف ىذا البند عمى التراخيص الصادرة قبؿ العمؿ بيذا القانوف  : ممحوظة

                                                 
 . بتنظيى يساونة يهنة صانعً االسناٌ ويحال صنعها 1957 نسنة 165 بتعديم بعض احكاو انقانىٌ رقى 1995 نسنة 3قانىٌ رقى -  

  1998 نسنة 4248قرار يجهس انىزراء رقى -  

. فً شاٌ انشروط انىاجب تىافرها فً يحال صناعة االسناٌ 1962 نسنة 223قرار وزير انصحة رقى -  

.  بتنظيى يساونة يهنة صانعً االسناٌ ويحال صنعها 1957 نسنة 165بتعديم بعض احكاو انقانىٌ رقى 1995 نسنة 3قانىٌ رقى -  
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يقتصر طمب الترخيص فى انشاء او ادارة محؿ او مصنع لصناعة االسناف المرخص ليـ فى مزاولة  مينة / "2
.  طب االسناف او صانعي االسناف المقيدة اسمائيـ فى سجؿ صانعي االسناف بوزارة الصحة و  السكاف 

 ال يجوز لمطبيب المرخص لة فى مزاولة المينة اف يفتح اكثر مف عيادتيف و عمية اف يخطر وزارة/ "3
 الصحة و السكاف بكتاب موصى عمية بعنواف عيادتو و بكؿ تغيير دائـ فية او محؿ اقامتو خالؿ 

.  شيريف مف تاريخ فتح العيادة او حصوؿ التغيير 
  ال يجوز الحد الكشؼ عمي فـ مريض او مباشرة اى عالج بة او وصؼ ادويو او االستعاضو الصناعية /4

   الخاصة باالسناف و بوجو عاـ مزاولة مينة طب و جراحة االسناف باية صفة كانت اال اذا كاف مصريا  او 
كاف مف بمد تجيز قوانينة لممصرييف مزاولة مينة طب وجراحة االسناف بيا و كاف اسمو مقيدا بسجؿ    اطباء 

االسناف او االطباء البشرييف بوزارة الصحو و السكاف و بجدوؿ احدي نقابي اطباء االسناف  االطباء 
.  البشرييف عمي انو اليجوز لالطباء البشرييف اف يقوموا بالتركيبات الصناعية لالسناف بانواعيا 

   ويستثنى مف شرط الجنسية االجانب الذيف التحقوا باحدى الجامعات المصرية قبؿ العمؿ باحكاـ القانوف رقـ 
 ."1954 لسنة 537

  يقيد بسجؿ اطباء االسناف وزارة الصحو مف كؿ حاصال عمي درجو بكالوريوس فى طب و جراحو االسناف   4/5
 ويتـ التدريب االجباري باف يقضى ، مف احدي الجامعات المصرية و ادي التدريب االجباري المقرر 

        الخريجوف سنو فى مزاولة مينة طب و جراحة االسناف بصفة مؤقتو فى المستشفيات الجامعية و 
و ذلؾ تحت اشراؼ ىيئة التدريس بكمية طب     ،        المستشفيات و الوحدات التدريبسة التي تقرىا الجامعات 

       االسناف او مف تندبيـ مجالس الكميات ليذا الغرض مف اطباء المستشفيات و الوحدات و ذلؾ وفقا لمنظـ 
التي يصدر بيا قرار مف الوزير المختص بالتعميـ العالي باالتفاؽ مع وزير الصحو كما يقيد بالسجؿ المشار إليو 

مف كاف حاصال عمي درجة أو دبمـو اجنبي معادؿ لدرجو البكالوريوس فى طب و جراحو االسناف التي تمنحيا 
الجامعات المصريو و امضي بعد حصولو عمي ىذا المؤىؿ تدريبا لمده سنة معادال لمتدريب     

 لسنة 537مف القانوف رقـ  (3) االجباري و بشرط اف يجتاز بنجاح االمتحاف المنصوص عميو فى المادة 
1954 .

عمي اف      ، و يصدر بيذه المعادالت قرار مف لجنو مشكمو مف اربعة مف اطباء االسناف يعينيـ وزير الصحو 
       يكوف اثناف منيـ عمي االقؿ مف عمداء كميات طب االسناف بالجامعات المصريو 

عمي صاحب المصنع اخطار المنطقة الطبية التابع ليا فى بحر ثالثيف يوما باسماء الصناع الذيف يمتحقوف / 5
او يتركوف العمؿ و رقـ و تاريخ قيد كؿ منيـ بسجؿ صانعي االسناف و عمي المناطؽ الطبيو ابالغ مراقبو  

.                                                                                                                                         شئوف العالج الحر بذلؾ اوال باوؿ 

                                                 
. فً شاٌ يساونة يهنة طب وجراحة االسناٌ 1954 نسنة 537قانىٌ رقى -  

.  فً شاٌ يساونة يهنة طب وجراحة األسناٌ 1954 نسنة537انقانىٌ رقى -  
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الترخيص شخصي لصاحب المحؿ فال يجوز التنازؿ عنة فاذا انتقمت ممكية المحؿ الي شخص اخر وجب / 6
عمي المالؾ الجديد اف يطمب ترخيصا جديدا وفقا لمشروط المبينة فى ىذا القرار و ذلؾ خالؿ ثالثيف يوما 

مف تاريخ تغيير صاحب الترخيص مع ادعفائو مف تقديـ الرسـ اليندسي اذا لـ يطرأ اي تعديؿ عمي المحؿ 
. او المصنع 

يجب عمي صاحب الترخيص الحصوؿ مقدما عمي موافقة وزارة الصحة عف كؿ تعديؿ يراد احداثو بالمحؿ / 7
 وعميو اف يتقدـ بطمب بذلؾ مصحوبا بوصؼ دقيؽ بوصؼ دقيؽ لمتعديالت المطموب اجراءاؤىا ورسـ 

ىندسي مف ثالث صور معتمدة مف ميندس نقابي و مستوؼ لطوابع الدمغو اليندسية وعميو اف ينفذ كافة 
. االشتراطات الصحبو التي تقرىا وزارة الصحة 

  فى حالة وفاة صاحب المحؿ ال يحؽ لمورثة تشغيمة لحسابيـ الخاص اال اذا كاف احد ورثتو طبيبا لالسناف /8
اوصانعا لالسناف مقيدا اسمو فى سجؿ صانعي االسناف بوزارة الصحو و مف ذوي االىميو فيتقدـ بطمب 

ترخيص جديد فى غضوف ثالثة شيور مف تاريخ الوفاة و يقدـ المستندات المطموبة مع اعفائو مف تقديـ 
. الرسـ الينسي اذا لـ يطرا اي تعديؿ عمي المحؿ او المصنع 

اليجوز لصانع االسناف المقيد اسمو بالسجؿ اخذ مقاس اسناف او تعديؿ مقاس ورد لو مف طبيب اسناف / "9
. كما اليجوز لو حيازة الكرسى الذى يستعمؿ لمرضى االسناف .مرخص لو 

اليجوز لصاحب مصنع االسناف اف يقبؿ طقـ اسناف او اجزاء منو لصنعو اال اذا كاف مصحوبا بتذكرة مف / 10
طبيب اسناف مرخص لو فى مزاولة المينة موضحا فييا جميع البيانات الالزمة لقيدىا بسجؿ المصنع 

. وتحفظ ىذه التذكرة فى المصنع لتقديميا عند الطمب 
يجب اف يحفظ فى كؿ مصنع لالسناف سجؿ لالطقـ او اجزائيا التى تجيز بالمصنع وتكوف صفحاتو / 11

: مرقومة برقـ مسمسؿ وتقيد فيو 
  تاريخ ورود الطقـ. 

  اسـ الطبيب الذى اخذ المقاس. 

  نوع الطقـ ونوع المادة المطموب صنعو منيا. 

  عيار الذىب او البالتيف المستعمؿ فى الطقـ. 

  تاريخ تسميـ الطقـ. 

  توقيع صاحب المصنع" . 
 :- االشتراطات الواجب توافرىا فى المحاؿ أو المصانع *** 

                                                 
 . فً شاٌ انشروط انىاجب تىافرها فً يحال صناعة االسناٌ 1962 نسنة 223قرار وزير انصحة رقى -  

 . بتنظيى يساونة يهنة صانعً االسناٌ ويحال صنعها 1957 نسنة 165قرار رئيس انجًهىرية بانقانىٌ رقى -  

.  فً شاٌ انشروط انىاجب تىافرها فً يحال صناعة االسناٌ 1962 نسنة 223قرار وزير انصحة رقى -  
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و يجب اف يكوف السقؼ مف  (و ليس مف الخشب أو مف الصاج )يجب اف تكوف مادة البناء مف الطوب /  1
 سـ غمي االقؿ و اف تكوف المباني و االرضيات بحالو جيدة و اف 270الخرسانة المسمحة و عمي ارتفاع 
النوافذ و االبواب عف سدس مساحة االرضية لتوفير الضوء و التيويو واف ،ال تقؿ مساحة الفتحات الجانبيو 

يكوف مرور المياه مف المورد العمومي و اذا تعذر فيكوف مف مورد صالح لالستيالؾ االدمي كما يجب اف 
تكوف طريقو الصرؼ صحية و اف يكوف بالمحؿ جياز الطفاء الحريؽ صالح لالستعماؿ بصفة مستديمة و 

. بوحدة تكييؼ و اضافة صناعية  (النوفذ و االبواب )يمكف االستعاضو عف الفتحات الجانبية 
 امتار و اف ال يكوف مدخؿ التشغيؿ عمي الطريؽ   3*3يجب اف التقؿ مساحة ارضية مكاف التشغيؿ عف /  2

 .مف طوؿ احد الضمعيف % 10العاـ و يمكف التجاوز فى حدود 
يجب اف يبطف سفؿ الحوائط باالسمنت االممس بارتفاع متر و نصؼ عمي االقؿ مف االرضيو و يدىف ببويو / 3

الزيت أو يغطي بالبالط السيراميؾ أو رشو بالغراء و اف تكوف الحوائط عمي االسفاؿ و االسقؼ ممساء ثـ 
. ترش بالجير أو الغراء و يعاد رشيا كمما دعا الحاؿ الي ذلؾ 

يجب اف تكوف ارضية مكاف التشغيؿ مف البالط االسمنت الممحـو فواصمو جيدا أو الخشب المغطى  / 4
. بالمشمع 

. ال يجوز استعماؿ المكاف اال لغرض المرخص لو و ىو صناعة االسناف / 5
. يجب العناية بنظافة المحؿ أو المصنع عمي الدواـ /  6
يجب اف يكوف المحؿ او المصنع مستوفيا لالشتراطات لممكاف واالدوات واالجيزة عمى الدواـ ولجيات الصحة / 7

الحؽ فى تكميؼ صاحب المحؿ او المصنع بما تراه ضروريا مف اشتراطات صحية اخرى غير واردة فى القرار رقـ 
.  فى خالؿ شير مف تكمفة بيا 1962 لسنة 223

 
 :- األدوات واألجيزة الواجب توافرىا فى المحاؿ و المصانع ***

: يجب اف تتوافر بالمعمؿ أو المصنع بصفة مستديمو االدوات و االجيزة االتي بيانيا * 
فى المصنع الذي يكوف مف اختصاصو عمؿ التركيبات الكاوتشوؾ أو االكريؿ أو الصبات الصغيرة و  - أ

 :التيجاف بانواعيا 

  .articulatorانواع مختمفو االكربؿ –ميزاف  .1

  pench  .          ترابيزة المعمؿ .2

 .صنوؽ لمجبس  .3

 .أو ما يقـو مقاميا Bunsenمصباح كحولي اوتينسف  .4

                                                 
. 1982 نسنة 157 وبقرار وزير انصحة رقى 1968 نسنة 68تعديم بقرار وزير انصحة رقى -  

 فً شاٌ انشروط انىاجب تىافرها 1962 نسنة 223بتعديم بعض احكاو انقرار انىزاري رقى 1982 نسنة 157تعديم بقرار وزير انصحة رقى -  

 .فً يحال صناعة االسناٌ 
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 .جياز ليب بوري و ممحقاتو  .5

 . سابرج أو غيره –جياز صب  .6

 .جياز جمخ و جياز تمميع سواء بالكيرباء أو عادي و مشتمالتو مف مانع رزاز و خالفو  .7

  . wax knifeسكينو شمع  .8

  .WAX CARIER ناحت شمع  .9

 .سكينة و مازج لمجبس  .10

 .سمطانيو كاوتش لخمط الجبس  .11

 .قطعة بممور لمزج االسمنت عمييا  .12

 . انواع مختمفة chiselازميؿ  .13

 .مازج معدني او عظـ االسمنت  .14

  .FLASKSاوعية لطبخ الكاونشوؾ او االكريؿ  .15

  .RINGSحمقات لصب المعادف  .16

  .PRESSمكبس  .17

  .FLIESمبارد انواع مختمفة .18

 .قصافات معدنية أنواع مختمفة  .19

 .منشار لمجبس   .20

  . STOOLكرسي لممعمؿ بدوف ظير .21

  .TWEEZERSممقط لحاـ انواع مختمفة  .22

 .منجمة  .23

 .ماكينو رجؿ بماسكاتيا او ما يقـو مقاميا و معيا مثاقيبيا  .24

 .فرشو لمتنظيؼ  .25

 .حامض كمورودريؾ و كبريتيؾ –احماض  .26

 .لوحة طرؽ جياز كبس لمتيجاف  .27

 .شاكوش قرف و حديد لالستعماالت المختمفو  .28

 .جردؿ لمقاذورات بغطاء  .29

 .لواـز النسخ مثؿ قطع الخذ المقاس و خالفو  .30

  .VULCANISERجياز لطبخ الكاوتشوؾ  .31

فى المعمؿ المختص يعمؿ التركيبات المعدنيو يجب اف تتوافر االدوات االتيو زياده عف االدوات و  - ب
 :-االجيزه المنصوص عمييا بالفقره السابقو 
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 .جياز فرف تسخيف لمحمقات التكبيرة  .1

 .جياز لمطرد الالمركزي لممصب أو ما يقـو مقامو  .2

  .                    SAND BLASTجياز تنظيؼ المعدف أو ما يقـو مقامو  .3

 .احماض لتنقيو المعادف  .4

 .جياز جمخ سريع الدوراف و ممحقاتو و معو ساتر لوقايو العامؿ  .5

 .                              جياز لوقايو العامؿ وىج الحرارة .6

 (أ)وفى حالو الجمع بيف المعمميف فى معمؿ واحد يشترط اف تتوافر االدوات و االجيزة الواردة بالفقرتيف  - ج
  .(ب)و 
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المصػػػادر 
 بتنظيـ مزاولة مينة صانعى 1957 لسنة 165 بتعديؿ بعض احكاـ القانوف رقـ 1995 لسنة 3قانوف رقـ  .1

 .االسناف ومحاؿ صنعيا 

  بشاف تنظيـ االجراءات الحكومية 1998 لسنة 4248قرار رئيس مجمس الوزراء رقـ  .2

. 1982 لسنة 157 وبقرار وزير الصحة رقـ 1968 لسنة 68تعديؿ بقرار وزير الصحة رقـ  .3
 1962 لسنة 223بتعديؿ بعض احكاـ القرار الوزارى رقـ 1982 لسنة 157تعديؿ بقرار وزير الصحة رقـ  .4

 .فى شاف الشروط الواجب توافرىا فى محاؿ صناعة االسناف 

 فى شاف الشروط الواجب توافرىا فى محاؿ صناعة 1962 لسنة 223قرار وزير الصحة رقـ  .5
. االسناف  

ومحاؿ   بتنظيـ مزاولة مينة صانعى االسناف 1957 لسنة 165قرار رئيس الجميورية بالقانوف رقـ  .6
. صنعيا 

 .فى شاف مزاولة مينة طب وجراحة االسناف 1954 لسنة 537قانوف رقـ  .7
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