
 
 

 
 
 
 
 
 
 

طـلب 
باالسواق استخراج رخصة بائع 

 ((تجدٌد / اول مرة  ))

 

  .........……...............…….....… :الموطن األصلً …………….………..… :االســـــــــم 

 ……....………….........….....................................................……………… :محل اإلقامة 

  ......................جهة اصدارها .............................. :(رقم قومى / شخصٌة / عائلٌة  ): رقم البطـاقة 

 ................………………….........................……………… :نوع النشاط المطلوب الترخٌص به 

 …………………....................……….........................……… :لموقع الذي ٌمارس فٌه النشاط ا

 . (ٌمنح الترخٌص لمدة سنة فقط )/             /  الى   /     /    من : تارٌخ الترخٌص به 

ومستعد لسداد الرسوم المقررة قانونا فى الموعد المحدد لها وسوف امارس نشاطى فى ظل االحكام والقرارات 

                                                                                                    . المنظمة لالسواق وفى حالة االخالل ٌعتبر الترخٌص الغٌا دون سابق انذارمع قٌامى باخالء المكان فورا

 

 :    /   / تحرٌرا فى  

                                                                                           

 مقدم الطلب  توقٌـع                                                                                                   

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

 
 
 
 
 
 

 
صورة 

البائع 



 
 

 
 
 

 لحصول على الخدمةا إلجراءاتالقواعد الحاكمة 

 
خدمات الحصول على ال تٌسٌر فى شأن 1998لسنه   4248 وفقا لقرار رئٌس مجلس الوزراء رقم       

وحدات اإلدارة المحلٌة  ب(تجدٌد / اول مرة  )باالسواقاستخراج رخصة بائع  طـلبالجماهٌرٌة ومنها خدمة 
 1/11/2005بالمحافظات ، تلتزم الجهات االدارٌة المعنٌة بتقدٌم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتارٌخ 

من تحدٌد للمستندات واالوراق ، والمبالغ -  ( و المحافظاتالجهاز المركزى للتنظٌم واالدارة كثمرة للتعاون بٌن )
المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقٌتات الزمنٌة المحدده النجازها ، أو اإلعالن عن رأٌها فى الطلب المقدم 

 :للحصول علٌها ، وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولٌة وذلك على النحو التالى 
      

:  المستندات واألوراق المطلوبة  : اوال 
 

 0 صورة شخصٌة للبائع 2عدد  -
 0 (مع االطالع على األصل  )صورة بطاقة إثبات الشخصٌة  -
  0 (مع االطالع على األصل  )صورة الشهادة الصحٌـــــــة  -
  0صحٌفة الحالة الجنائٌة  -
  (الخ .......  اٌصال – شهادة –خطاب  )ما ٌفٌد االشتراك فى التأمٌنات االجتماعٌة  -
 0اإلٌصال الدال على سداد الرسوم  -
. بحث إجتماعى  -

 

 :المبالغ المقرره للحصول على الخدمة  : ثانٌاً 

       
 جنٌه  قرش 

 (  قروش رسم تنمٌة موارد10 ،ثالثة جنٌهات ضرٌبة نوعٌة )    3  10

  .باإلضافة الى قٌمة اإلٌجار السنوى للمساحة المخصصة للبائع فى السوق                
: ملحوظة 

فى حالة تعدد نسخ او صور الترخٌص التى تحتفظ بها الوحدة المحلٌة لدواعى العمل بها فال ٌتحمل المتعامل  -
 .معها سوى الضرٌبة المستحقة على نسخة او صورة واحدة من تلك النسخ او الصور 

 
 

 :  المحددة إلنجاز الخدمة اتالتوقٌت: ثالثاً 

 0خمسة عشر ٌوما من تارٌخ تقدٌم الطلب مستوفٌا المستندات  -
 
 
 
 

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقٌت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ إضافٌة تحت اى مسمى ٌمكنك االتصال بإحدى 
:-  الجهات التالٌة 

: المـــحــــافــظــــــــــة  ت  
 2902728/02: المركز الرئٌسى بالقاهره ت : هٌئه الرقابه االدارٌة 

: مكتب الرقابه االدارٌه بالمحافظه  ت 

 
 


