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  قطاع التموین         
 .......مدیریة التموین والتجارة الداخلیة بمحافظة  

 
 
 

 تاجر تموینى جدید ماد ــــاعتطلب 
 
 

 مدیر مدیریة التموین والتجارة الداخلیة/ السید األستاذ 

 ــــة                                                     بمحافظــ
              

 ..بعد و    تحیھ طیبة            

  -:رجاء التفضل بالموافقة على اعتمادى تاجر تموینى وبیاناتى الشخصیة وبیانات المحل ھى     

 ......../  ..........................................................................................................االسم

 ...................المھنة الحالیة..................جھة صدورھا ............ الرقم القومى ) ع / ش ( رقم البطاقة 

 / ..........................................................................................................عنوان السكن 

 )......................................ان وجد(عنوان المخزن ....................................../ .عنوان المحل 

 / ...............................................................................................مكتب التموین التابع لھ 

 .زاماتى المالیةعلما بأننى قادرا على الوفاء بكافة الت

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،

 

  التوقیع                                                                

                                                                                (...................... ) 
 

  وزارة التضامن االجتماعى
  قطاع التموین      
 .......مدیریة التموین والتجارة الداخلیة بمحافظة  

 إیصال
 / ........................................الطلب المقدم من السید ........................................ / استلمت أنا 

 الخدم    ة وقی    د الطل    ب  بش    أن طل    ب اعتم    اد ت    اجر تم    وینى جدی    د مس    توفیا كاف    ة ش    روط الحص    ول عل    ى     
       /      /بتاریخ.............. برقم 

 
 

 :      /     /التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة 
 توقیع الموظف المختص                                                                                   

.......... ).........…......( 

 یستوفى
الطلب 

بمعرفة طالب 
 الخدمة



 
 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

حص  ول عل  ى الخ  دمات    ال تیس  یر  ش  أن  ف  ى ١٩٩٨ لس  نة  ٤٢٤٨ رق  م وفق  ا لق  رار رئ  یس مجل  س ال  وزراء          
 .  بوزارة التضامن االجتماعى  قطاع التموین طلب اعتماد تاجر تموینى الجماھیریة ومنھا خدمة 

  الخدم       ة وفقـ      ـا للـ      ـوارد بھـ      ـذا النم      وذج الص       ادر    تلت      زم الجھ      ات اإلداری      ة المعنی      ة بتقدیــ      ـم        
 -وزارة التض امن االجتم اعى  والجھاز المركزى للتنظیم واإلدارة كثمرة للتعاون بین    (  ٢٠٠٧/  ١/٩ــخ    بتاری 

  المطلوب   ة للحص   ول عل   ى الخدم   ة   والمب   الغم   ن تحدی   د للمس   تندات واألوراق ) والمحافظ   ات  قط   اع التم   وین
وأى مخالف ة    - عن رأیھا ف ى الطل ب المق دم للحص ول علیھ ا      نأو اإلعاللمحددة إلنجازھا ،  ا  الزمنیة والتوقیتات

  - : وذلك على النحو التالى -ترتب المسئولیة لذلك 
 

 :المستندات واألوراق المطلوبة :  أوال 
 . صورة رخصة من الحى لنشاط البقالة  -
المحافظ على االستثناء من مضى عام على صورة القید فى السجل التجارى مضى علیھا عام او موافقة  -

 .القید فى السجل 
 .صورة بطاقة ضریبیة  -
 .صحیفة الحالة الجنائیة -
 .صورة شھادة صحیة  -
 ٥٠كش ف بع  دد أص حاب البطاق  ات التموینی ة ال  ذین یرغب ون ف  ى الص رف م  ن عن ده بع  د اعتم اده بع  دد          -

 . بطاقة بالقرى ٣٠بطاقة بالمدن أو 
وترفق صورة  على ان یتم تع دیل المھن ة إل ى ت اجر     )  لالطالع ( قدم الطلب المستند المثبت لشخصیة م    -

 ) . بقال ( تموینى 
  

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  : ثانیا 
 .تقدم الخدمة مجانا

 
 :التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا 

   .تقدیم الطلب مستوفى المستندات تعلن جھة اإلدارة رأیھا فى الطلب  فى موعد غایتھ شھر من تاریخ 
 
 

 
 
 

تح ت أى مس مى    إض افیة  أو مب الغ فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المح دد أو طل ب مس تندات         
 -: یمكنك االتصال بإحدى الجھات اآلتیة 

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

 :قابة اإلداریة بالمحافظة ت مكتب الر


