
 
 وزارة التضامن االجتماعى   

 قطاع التموين       
  مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة .......

 مكتب التموين ................
 

 
 / سياحى ( ىنج الترخيص بإقامة مخبز ) بلدى / أفرطلب الموافقة على 

 

  -: بيانات تمأل بمعرفة مقدم الطلب
  رقم البطاقة ) الشخصية / العائلية / القومى ( ..........................  ..................اسم مقدم الطلب ...........

 محل اإلقامة .............................. .................................................................................
 ...............قسم / حى / مدينة / مركز / قرية..............................إنشاؤه ............ دعنوان المخبز المرا

 نوع المخبز .................) بلدى / أفرنجى / سياحى ( ............... تاريخ تقديم الطلب         /     /
 توقيع مقدم الطلب                                                    

                                                            ) ................... ( 
  -: بيانات تمأل بمعرفة مديرية التموين

 عنوان المخبز المراد إنشاؤه .......................................... نوعه ............................................
 قة المراد إنشاء مخبز بها ............. المسافة .......... حصة الدقيق المقررة له .........أقرب مخبز بلدى بالمنط

 عدد المخابز بالمنطقة ......................................................   نوعها .....................................
 لمنطقة ........ متوسط نصيب الفرد من الخبز المدعم ............عدد سكان المنطقة ......... عدد المستودعات با

 -: رأى المديرية فى إنشاء المخبز
..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 
 اعتماد مدير مديرية التموين                   
                  ) ........................... (
  

 ة إلنشاء المخبز ( : ) لبيان مدى مطابقة االشتراطات الفنية المقرر رأى لجنة معاينة المخبز

 ............................................................................... مديرية التموين  والتجارة الداخلية 

 ........................................................................................... اإلدارة الهندسية بالحى 
 اعتماد المحافظ                                             -:نة العليا  للمخابز فى منح الترخيص رأى اللج

             ) ...................... ( 
 موافقة ......................................................  مقدار الحصة ) مدعم / حر (..............................

 دم موافقة .................................................................................................................ع
: تعلن كافة االشتراطات الفنيةة بننشةاء المخبةز مةن قبةل الحةى واإلدارات التموينيةة التةابد لهةا مقةدم  ملحوظة هامة

 الطلب فى مكان واضح بالحى .
 
 

 وزارة التضامن االجتماعى   
 قطاع التموين       

  مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة .......
 مكتب التموين ................

 يصالإ
 ................................................. الطلب المقدم من السيد / ................................../ استلمت أنا 
/ سياحى ( مستوفيا كافة متطلبات الحصول على الخدمة وقيد  ىافر نج الترخيص بنقامة مخبز ) بلدى /الموافقة على بشأن طلب 

 الطلب برقم ..................... بتاريخ       /      /    
 التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة :      /     /

 توقيع الموظف المختص
 

   .......... (.........…......) 

 يعطى هذا النموذج مجانا



 
 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

تبسيط إجراءات حصول المواطنين على فى شأن  1998سنة ل4248رقم  وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء       

طلةةب الموافقةةة علةةى التةةرخيص بنقامةةة مخبةةز ) بلةةدى / إفرنجةةى / سةةياحى ( الجماهيريةةة ومنهةةا خدمةةة  الخةةدمات

 لتموين والتجارة الداخلية بالمحافظات .بمديريات ا

 تلتةةةةةةزم الجهةةةةةةات اإلداريةةةةةةة المعنيةةةةةةة بتقديااةةةةةةام الخدمةةةةةةة وفقاةةةةةةاا للاةةةةةةاوارد بهاةةةةةةا ا النمةةةةةةو   الصةةةةةةادر      

 –التضةامن االجتمةاعى ووزارة  الجهةاز المركةزى للتنظةيم واإلدارة) كثمرة للتعاون بةين  1/9/2007  ااخ بتاري 

 والتوقيتةات المطلوبة للحصةول علةى الخدمةة والمبالغ لمستندات واألوراقان تحديد ( م والمحافظات قطاع التموين

وأى مخالفة ترتب المسئولية   -عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها  نأو اإلعالالمحددة إلنجازها ،  الزمنية

 - و لك على النحو التالى :  -

 أوال : المستندات واألوراق المطلوبة :

 .                         ق الشخصية ) بعد االطالع على األصل ( صورة تحقي -
 صحيفة الحالة الجنائية . -

 ملكية األرض المقام عليها المخبز أو عقد إيجار موثق . دما يفي -

 خطاب يفيد موافقة إدارة شئون البيئة . -

          الصحية للعاملين المزمد عملهم بالمخبز .                        الشهادات -

 صورة البطاقة الضريبية ) بعد االطالع على االصل ( . -

 صورة السجل التجارى ) بعد االطالع على االصل ( . -

 خطاب التأمينات االجتماعية للتامين على االفراد المزمد عملهم بالمخبز . -

 . خطاب تشغيل عمال المخابز ) من مديرية القوى العاملة والهجرة التابد لها ( -

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

 ثالثا : التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :

 يةةتم إجةةةراء المعاينةةةة المطلوبةةةة مةةةن قبةةةل مديريةةة التمةةةوين واإلدارة المحليةةةة / الحةةةى خةةةالل شةةةهر مةةةن  .1

 تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المجموعة األولى من المستندات .

عد إجراء المعاينة وثبوت مطابقة المخبةز لالشةتراطات المعلنةة مسةبقا يةتم عةرض الطلةب علةى اللجنةة ب .2

 العليا خالل أربد شهور على األكثر للبت فى السير فى إجراءات الترخيص .

فى حالة موافقة اللجنة العليةا يةتم إصةدار الرخصةة مةن الحةى أو الوحةدة المحليةة الرخصةة بعةد اسةتيفاء  .3

 الثانية من المستندات و لك خالل شهرين على األكثر .المجموعة 

 

تحوت أى  إضوافية أو مبوالغفى حالة عدم الحصوول علوى الخدموة فوى التوقيوت المحودد أو طلوب مسوتندات         

 -مسمى يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية : 

 المحافظة ت:

 02/ 2902728هيئة الرقابة اإلدارية المركز الرئيسى بالقاهرة   ت   

 مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة  ت :

 
          

 المجموعة الثانية  

 
 

 المجموعة األولى 


