محافظة .............
الوحدة المحلية بمدينة ......
إدارة األســـــــــــواق.........

صورة
البائع
طـلب
استخراج رخصة بائع باالسواق
(( اول مرة  /تجديد ))

االســـــــــم ……….……………………..… :الموطن األصلي .........……...............…….....… :
محل اإلقامة ……....………….........….....................................................……………… :
رقم البطــاقة  ( :عائليـة  /خصصـية  /رقـم قـوم.............................. : :جهـة اصـرار ا ......................
نوع النخاط المطلوب الترصيص به ................………………….........................……………… :
الموقع الذي يمارس فيه النخاط …………………....................……….........................……… :
تاريخ الترصيص به  :من

/

 /ال/ :

/

(يمنح الترصيص لمرة سنة فقط .

ومستعر لسرار الرسوم المقررة قانونا ف :الموعر المحرر لها وسوف امارس نخاط :ف :ظل االحكام والقرارات
المنظمة لالسواق وف :حالة االصالل يعتبر الترصيص الغيا رون سابق انذارمع قيام :باصالء المكان فورا .
تحريرا فى :

/ /

توقيـع مقدم الطلب
( ) .........................

محافظة
الوحدة المحلية بمدينة
إدارة األســـــــــــواق
إيصال
استلمت أنا ………………………………………… ..الطلب المقرم من السير…………………….
بخأن صرمة طلب استصراج رصصة بائع باالسواق( اول مرة  /تجرير مستوفيا كافة متطلبات الحصول عل :الصرمـة
( المستنرات  /الرسوم وقير الطلب برقم ………… .بتاريخ / /
/
/
التاريخ المحرر إلنجاز الصرمة :
توقيع الموظف المختص
)
(

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقــا لقــرار رئــيس مجلــس الــوزراء رقــم  2424لســنه  8994فــ :خــأن تيســير الحصــول علــ :الصــرمات
الجما يريــة ومنهــا صرمــة طـــلب اســتصراج رصصــة بــائع باالســواق( اول مــرة  /تجريــر بوحــرات اإلرارة المحليــة
بالمحافظات  ،تلتزم الجهات االرارية المعنية بتقريم الصرمة وفقـا للـوارر بهـذا النمـوذج الصـارر بتـاريخ 4002/88/8
(كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظـيم واالرارة و المحافظـات  -مـن تحريـر للمسـتنرات واالوراق  ،والمبـال
ال مطلوبة للحصول عل :الصرمـة  ،والتوقيتـات الزمنيـة المحـررج النجاز ـا  ،أو اإلعـالن عـن رأيهـا فـ :الطلـب المقـرم
للحصول عليها  ،وأى مصالفة لذلك ترتب المسئولية وذلك عل :النحو التال: :
اوال  :المستندات واألوراق المطلوبة :
-

عرر  4صورة خصصية للبائع 0
صورة بطاقة إثبات الخصصية ( مع االطالع عل :األصل 0
صورة الخهارة الصحيـــــــة ( مع االطالع عل :األصل 0
صحيفة الحالة الجنائية 0
ما يفير االختراك ف :التأمينات االجتماعية ( صطاب – خهارة – ايصال  .......الخ
اإليصال الرال عل :سرار الرسوم 0
بحث إجتماع. :

ثانيا ً  :المبالغ المقرره للحصول على الخدمة :
قرش جنيه
 ( 3 01ثالثة جنيهات ضريبة نوعية  80 ،قروش رسم تنمية موارر
باإلضافة ال :قيمة اإليجار السنوى للمساحة المصصصة للبائع ف :السوق .
ملحوظة :
 ف :حالة تعرر نسخ او صور الترصيص الت :تحتفظ بها الوحرة المحليـة لـرواع :العمـل بهـا فـال يتحمـل المتعامـلمعها سوى الضريبة المستحقة عل :نسصة او صورة واحرة من تلك النسخ او الصور .

ثالثا ً  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :
 -صمسة عخر يوما من تاريخ تقريم الطلب مستوفيا المستنرات 0

فى حالة عدم الحصول على الخد مة فى التوقيت المحدد  ،أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت اى مسمى يمكنك االتصال بإحدى
الجهات التالية -:
المـــحــــافــظــــــــــة ت :
يئه الرقابه االرارية  :المركز الرئيس :بالقا رج ت 04/4904044 :
مكتب الرقابه االراريه بالمحافظه ت :

