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 شتاءا ( –التصفية الموسمية ) صيفا  بإجراءتصريح  طلب
 

 /  مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية  األستاذالسيد 

 .…………بمحافظه                                                    

 
  شتاءا ( –الموافقة على منحى  تصريح بأجراء التصفية الموسمية ) صيفا أرجو التفضل ب  

 
 %   ............وبنسبه خصــــــــم ..............................إلى  ........................خالل الفترة من 

 -علما بأن بياناتي الشخصية كآالتي :

 االســـــــــم   :

 العنـــــــوان  :
 

 .................تاريخ اإلصدار  ......................... جهة اإلصدار……لبطاقة  شخصية / عائليه/ رقم ا

 -التصفية الموسمية للسلع الخاصة به كآالتي : إجراءبيانات المحل المطلوب 

 ................... رقم السجل التجاري......................................................االسم التجاري للمحل

 اسم المدير المسئول

 التوقيع................................................................                نوع النشاط

                                                                                                                (.....) ........... 
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 إيصــــــــــــــــــال

  
 …………………………………………….الطلب المقدم من السيد    ……………………………………………..… نااستلمت أ
  ………………وفيا كافه شروط الحصول على  الخدمة وقيد الطلب برقم مستشتاءا (  –طلب تصريح بإجراء التصفية الموسمية ) صيفا بشأن 

 بتاريخ     /         /     
  التاريخ المحدد إلنجاز الخدمه                  /          /     

 
 المختص توقيع الموظف

                                                                              (                        ) 



 القواعد الحاكمة إلجراءات  الحصول على الخدمة

ات ـــااـفااى شااأن تيسااير الحصااول علااى الخدم 1998لساانة  4248وفقااا لقاارار رئااي  مجلاا  الااوزراء رقاام          

  شااتاءا( -الموافقااة علااى طلااب تصااريح بااإجراء التصاافية الموساامية ) صاايفاالجماهيريااة ومنهااا خدمااة طلااب 

 . قطاع التجارة الداخلية ةوزارة التجارة والصناعب

 .1/9/2007  الصادر بتاريخــوارد بهـــــذا النموذج لل اتلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديــم الخدمة وفق       

 ارة الداخليةووزارة التجارة والصناعة قطاع التجكثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة  ،  )           

علاى الخدماة والتوقيتاات  من تحديد للمستندات واألوراق والمبالغ  المطلوبة للحصول الداخلية  والمحافظات (

وأى   -ا ، أو اإلعااالن عاان رأيهااا فااى الطلااب المقاادم للحصااول عليهااا ـــــــــااـددة إلنجازهــــــــااـالمح الزمنيااة

 حو التالى :وذلك على الن –ترتب المسئولية  مخالفة لذلك 

 : المستندات واألوراق المطلوبة : أوال

 بـدون مستندات          

 
 ثانيا:  المبالغ المقررة للحصول على الخدمه:

 
 عشرة قروشقرشا ضريبة دمغه نوعية للتصريح لكل تصريح ) تسعون  جنيه واحد فقط الغير*                

 .رسم تنمية موارد مالية (  

تعدد نسخ أو صور التصاريح التى تحتفظ بها مديرية التموين والتجارة الداخلية لدواعى  فى حالة ملحوظة :
العمل بها فال يتحمل المتعامل معها سوى الضريبة المستتحقة علتى نستخه أو صتورة واحتدة متن 

 تلك النسخ أو الصور .
 

 ثالثا:    التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :
 

 نف  اليوم .  يتم الحصول على الخدمه فى  -
 
 
 
 

 مستمى أىحاله عدم الحصول على الخدمه فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضتافية تحتت  فى
 -يمكنك االتصال بإحدى الجهات  التالية :

 محافظة        ت :
 2902728/02هيئة الرقابة اإلدارية المركز الرئيسى بالقاهرة ت : 
 ت :  بالمحافظة اإلدارية الرقابةمكتب       


