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القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقأأا لقأأرار رمأأي مجلأأ الأأوزراء رقأأم  4248لسأأنة 1998فأأى شأأأن تيسأأير الحصأأول علأأى الخأأدمات
الجماهيرية ومنها خدمة طلب اعتماد تاجر تموينى بوزارة التضامن االجتماعى قطاع التموين .
تلتأأأأأأزم الجهأأأأأأات اإلداريأأأأأأة الم نيأأأأأأة بتقدي أأأأأأ م الخدمأأأأأأة وفق أأأأأأ ا لل أأأأأأ وارد به أأأأأأ ا النمأأأأأأو الصأأأأأأادر
بتاري خ  ( 2007 / 9/1كثمرة للت اون بين الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة ووزارة التضامن االجتمأاعى-
قطأأأاع التمأأأوين والمحافظأأأات ) مأأأن تحديأأأد للمسأأأتندات وا ورا والمبأأأال المطلوبأأأة للحصأأأول علأأأى الخدمأأأة
والتوقيتات الزمنية المحددة إلنجازها  ،أو اإلعالن عن رأيها فى الطلأب المقأدم للحصأول عليهأا  -وأى مخالفأة
ل لك ترتب المسمولية  -و لك على النحو التالى -:
أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة :
 صورة رخصة من الحى لنشاط البقالة . صورة القيد فى السجل التجارى مضى عليها عام او موافقة المحافظ على االستثناء من مضى عام علىالقيد فى السجل .
 صورة بطاقة ضريبية . صحيفة الحالة الجنامية. صورة شهادة صحية . كشف ب أدد أصأحاب البطاقأات التموينيأة الأ ين يرفبأون فأى الصأرف مأن عنأدا ب أد اعتمأادا ب أدد 50بطاقة بالمدن أو  30بطاقة بالقرى .
 المستند المثبت لشخصية م قدم الطلب ( لالطالع ) وترف صورة على ان يتم ت ديل المهنة إلأى تأاجرتموينى ( بقال ) .
ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
تقدم الخدمة مجانا.
ثالثا  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :
ت لن جهة اإلدارة رأيها فى الطلب فى موعد فايته شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفى المستندات .

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحددد أو طلدب مسدتندات أو مبدالغ إضدافية تحدت أ مسدمى
يمكنك االتصال بإحد الجهات اآلتية - :
محافظة ت:
هيمة الرقابة اإلدارية  :المركز الرميسى بالقاهرة  :ت 02 / 2902728 :
مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت :

