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 ) شتاءا –صیفا (  التصفیة الموسمیة بإجراءتصریح  طلب
 

 مدیر مدیریة التموین والتجارة الداخلیة  /  األستاذالسید 

 .………… بمحافظھ                                                   

 
  ) شتاءا –صیفا ( الموافقة على منحى  تصریح بأجراء التصفیة الموسمیة   أرجو التفضل ب
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 إیصــــــــــــــــــال

  
 .……………………………………………  الطلب المقدم من السید  ..…………………………………………… …نااستلمت أ

  ………………وفیا كافھ شروط الحصول على  الخدمة وقید الطلب برقم مست)  شتاءا –صیفا ( طلب تصریح بإجراء التصفیة الموسمیة بشأن 
 /         /     بتاریخ     

  /          /     التاریخ المحدد إلنجاز الخدمھ                  
 

 المختص توقیع الموظف
     )                                                                                 (                 



 القواعد الحاكمة إلجراءات  الحصول على الخدمة

ات ـــ  ـ ف  ى ش  أن تیس  یر الحص  ول عل  ى الخدم  ١٩٩٨ لس  نة ٤٢٤٨وفق  ا لق  رار رئ  یس مجل  س ال  وزراء رق  م             

  ) ش  تاءا-ص  یفا( الموافق  ة عل  ى طل  ب تص  ریح ب  إجراء التص  فیة الموس  میة     الجماھیری  ة ومنھ  ا خدم  ة طل  ب   

  . قطاع التجارة الداخلیةةوزارة التجارة والصناعب

 .١/٩/٢٠٠٧  الصادر بتاریخــوارد بھـــــذا النموذج  للاتلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیــم الخدمة وفق       

 ارة الداخلیةووزارة التجارة والصناعة قطاع التج كثمرة للتعاون بین الجھاز المركزى للتنظیم واإلدارة  ، (           
عل ى الخدم ة والتوقیت ات      من تحدید للمستندات واألوراق والمبالغ  المطلوبة للحص ول   )الداخلیة  والمحافظات    

وأى   -ا ، أو اإلع  الن ع  ن رأیھ  ا ف  ى الطل  ب المق  دم للحص  ول علیھ  ا      ـــــــــ  ـددة إلنجازھــــــــ  ـ المحالزمنی  ة

 :حو التالى  وذلك على الن– ترتب المسئولیة مخالفة لذلك 

 : المستندات واألوراق المطلوبة : أوال

  بـدون مستندات         

 
 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمھ:  ثانیا

 
 عشرة قروشقرشا ضریبة دمغھ نوعیة للتصریح تسعون ( لكل تصریح  جنیھ واحد فقط الغیر *               

 .)  رسم تنمیة موارد مالیة 

 تعدد نسخ أو صور التصاریح التى تحتفظ بھا مدیریة التموین والتجارة الداخلیة لدواعى فى حالة :ملحوظة 
العمل بھا فال یتحمل المتعامل معھا سوى الض ریبة المس تحقة عل ى نس خھ أو ص ورة واح دة م ن          

 .تلك النسخ أو الصور 
 

 :التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة :    ثالثا
 

 .  نفس الیوم یتم الحصول على الخدمھ فى  -
 
 
 
 

  مس مى أى حالھ عدم الحصول على الخدمھ فى التوقیت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إض افیة تح ت       فى
 -:یمكنك االتصال بإحدى الجھات  التالیة 

 :محافظة        ت 
 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: ھیئة الرقابة اإلداریة المركز الرئیسى بالقاھرة ت 

 :  ت بالمحافظة اإلداریة الرقابة      مكتب 


