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

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

االســـــــــم ……….……………………..… :الموطن األصلي .........……...............…….....… :
محل اإلقامة ……....………….........….....................................................……………… :
رقممم الـطممـاقة  ( :عائليممة  /شخصممية  /رقممم قمموم ) .............................. :جهممة اصمماار ا ......................
نوع النشاط المطلوب الترخيص ـه ................………………….........................……………… :
الموقع الذي يمارس فيه النشاط …………………....................……….........................……… :
تاريخ الترخيص ـه  :من

/

 /ال

ومستعا لسااا الرسوم المقررة قانونا ف

/

/

(يمنح الترخيص لماة سنة فقط ) .

الموعا المحاا لها وسوف امارس نشاط

ف

ظل االحكام والقرارات

المنظمة لالسواق وف حالة االخالل يعتـر الترخيص الغيا اون ساـق انذارمع قيام ـاخالء المكان فورا .
تحريرا فى :

/ /

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

محافظة
الوحدة المحلية بمدينة
إدارة األســـــــــــواق
إيصال
استلمت أنا ………………………………………… ..الطلب المقام من السيا…………………….
ـشأن خامة طلب استخراج رخصة ـائع ـاالسواق( اول مرة  /تجايا ) مستوفيا كافمة متطلـمات الحصمول علم الخاممة
( المستناات  /الرسوم ) وقيا الطلب ـرقم ………… .ـتاريخ / /
/
/
التاريخ المحاا إلنجاز الخامة :
توقيع الموظف المختص
)
(

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقممما لقمممرار رئممميس مجلمممس الممموزراء رقمممم  2424لسمممنه  8994فممم شمممأن تيسمممير الحصمممول علممم الخمممامات
الجما يريمممة ومنهممما خاممممة طمممـلب اسمممتخراج رخصمممة ـمممائع ـاالسمممواق( اول ممممرة  /تجايممما ) ـوحممماات اإلاارة المحليمممة
ـالمحافظات  ،تلتزم الجهات االاارية المعنيمة ـتقمايم الخاممة وفقما للموارا ـهمذا النمموذج الصماار ـتماريخ 4002/88/8
(كثمرة للتعماون ـمين الجهماز المركمزل للتنظميم واالاارة و المحافظمات )  -ممن تحايما للمسمتناات واالوراق  ،والمـمال
ال مطلوـمة للحصممول علم الخامممة  ،والتوقيتمات الزمنيممة المحماا ،النجاز مما  ،أو اإلعمالن عممن رأيهما فم الطلمب المقممام
للحصول عليها  ،وأل مخالفة لذلك ترتب المسئولية وذلك عل النحو التال :
اوال  :المستندات واألوراق المطلوبة :
-

عاا  4صورة شخصية للـائع 0
صورة ـطاقة إثـات الشخصية ( مع االطالع عل األصل ) 0
صورة الشهااة الصحيـــــــة ( مع االطالع عل األصل ) 0
صحيفة الحالة الجنائية 0
ما يفيا االشتراك ف التأمينات االجتماعية ( خطاب – شهااة – ايصال  .......الخ )
اإليصال الاال عل سااا الرسوم 0
ـحث إجتماع .

ثانيا ً  :المبالغ المقرره للحصول على الخدمة :
قرش جنيه
 ( 3 01ثالثة جنيهات ضريـة نوعية  80 ،قروش رسم تنمية موارا)
ـاإلضافة ال قيمة اإليجار السنول للمساحة المخصصة للـائع ف السوق .
ملحوظة :
 ف حالة تعاا نسخ او صور الترخيص الت تحمتفظ ـهما الوحماة المحليمة لماواع العممل ـهما فمال يتحممل المتعامملمعها سول الضريـة المستحقة عل نسخة او صورة واحاة من تلك النسخ او الصور .

ثالثا ً  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :
 -خمسة عشر يوما من تاريخ تقايم الطلب مستوفيا المستناات 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 الرقاـه االاارية  :المركز الرئيس ـالقا ر ،ت 04/4904044 :
مكتب الرقاـه االااريه ـالمحافظه ت :

