
 1144/ 44/ 41    .ببإلنشبء و اإلستثوبر النرخيص الوستنذاث الوطلىبت لطلب –دائرة الترخيص  –هصلحت التراخيص الصنبعيّت 

 الوستنذاث التي يجب ارفبقهب

 الرابعت و الخبهست. هن الفئبث الثبلثت، صنبعتبطلب الترخيص بإنشبء و إستثوبر 
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 حمذيى انطهب(.يٍ ٍ كاحب عذل )في حال نى يخًك ٍ طاحب انعاللت علت عٍ انخىكيم يٍ طاحب انششكت طادسة طىسة يظذ   .1

 ءانًعًم/ انًؤسست.خشائظ بُا .5

 انخشحيباث انخي يشاد إجشاؤها في انًؤسست انظُاعي ت، خاطت في لسى اإلَخاس خشيطت حشكيض اآلالث و انًعذاث انظُاعيت و .6

 ى يهُذط و يذعًت بظىس فىحىغشافي ت نهًؤسست يٍ انذاخم و انخاسس.يًهىسة بخخ

 إفادة عماسي ت.  .7

 إفادة حخطيظ و إسحفاق ال يخعذي حاسيخها انزالرت اشهش، يع انششوط انخاطت نُظاو انًُطمت إرا كاَج يُظًت. .8

 سُذ إيجاس يظذ ق يٍ انبهذي ت او سُذ حًهيك او عمذ إسخزًاس او حسايح نذي كاحب انعذل. .9

 بشاءة ريت بهذي ت )و ياني ت إرا كاٌ انًسخذعي هى انًانك(. .41

 سخظت إشغال / سكٍ. .44

 طشيمت انخظُيع؛ -دساست كايهت عٍ : .41

)انًياِ انًبخزنت و انُفاياث انظهبت( عٍ طشيك إلايت يُشآث  كيفي ت حظشيف انفضالث انُاحجت عٍ انًظُع - 

 إضافي ت دوٌ إنحاق انضشس بانظحت انعايت و بانًحيظ و دوٌ حهىيذ انًياِ انسطحي ت و انجىفي ت.

 

س انًسخُذاث عهً :هالحظت  :اربع نسخ حظى 

ت لبم حمذيًه   صاسة انظُاعت نماء يسخُذ خاص )يعطً يٍ انً و احمذو َسخت عٍ انًسخُذاث انًطهىبت انً انبهذي ت انًخخظ 

ٍ سلى و حاسيخ انخسجيم؛ ايا انُسخ انانىصاسة(   ً و يع انُسخت االطهيت انً وصاسة انظُاعت.انبا زالديخض  ليت فخمذ 

 

 :الرسىم الوتىجبت

 للفئت الخبهست للفئت الرابعت للفئت الثبلثت (.يذفع عُذ انخسجيم في وصاسة انظُاعت) رسن تحقق

 ل ل 044444 ل ل 044444 ل ل 044444

 (سخزًاسباإل ذفع عُذ انحظىل عهً انخشخيضي) ل ل 004444 رسن طببع هبلي
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