
 
صورة 
 البائع

  شمال سيناء محافظة
 الوحدة المحلية بمدينة 

 إدارة األســـــــــــواق
 طـلب

 استخراج رخصة بائع متجول
 ))تجديد / اول مرة (( 

 
  ………….........…………………....…….....…: الموطن األصلي …………………….………..…: االســـــــــم 

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

…              .……………………………………………: صدارها إ  جهة…………………………: شخصية : رقم البطـاقة 

 عائلية                  

 ……..……….…………….…………………………………………………: نوع النشاط المطلوب الترخيص به 

 …….…………………………………….……………………) بالنسبة لبائع السوق ( الموقع الذي يمارس فيه النشاط 

 )يمنح الترخيص لمدة سنة فقط /            ( /  الى   /     /    من : تاريخ الترخيص به 

 

           /          /  :   تحريرا فى 

 

 إقرار
بائع        ا ال ر أن ارس نشاطي فى ظل األحكام والقرارات المنظمة لألسواق             ... …………………………………: اق ي سوف أم بأنن

ن و     باعة الجائلي ا فى الموعد المحدد لها وفى حالة اإلخالل يعتبر الترخيص الغيا دون سابق إنذار                       وال ررة قانون زم بسداد الرسوم المق مل

 ٠مع قيامي بإخالء المكان فورا وملزم بتعليمات قسم الباعة الجائلين وال اقف فى مكان محدد وال أعوق حرآة المرور 

 وهذا إقرار منى بذلك ،

 
                                                                                                     

 /                                                                                                      المقر بمافية 

 /                                            التوقيــــــــع                                                            

 

 
 
 
 
 

 إيصال 
  ……………………...……الطلب المقدم من السيد.. …………………………………………استلمت أنا 

 ).المبالغ/ المستندات ( بشأن استخراج  رخصة بائع متجول مستوفيا آافة متطلبات الحصول على الخدمة
 /  /    بتاريخ  . ………… وقيد الطلب برقم 

            /      /   :   التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة 
                                                                                               توقيع الموظف المختص

                                                                   (                         )                           



 
 لحصول على الخدمةا إلجراءاتالقواعد الحاآمة 

م         وزراء رق يس مجلس ال رار رئ ا لق وحدات المواطنين على خدمات حصول تبسيط إجراءات   شأن  فى   ١٩٩٨ لسنة  ٤٢٤٨   وفق
ية  باعة البالمحافظات االدارة المحل ة الترخيص لل نها خدم ذا  وم وارد به ا لل ة وفق تقديم الخدم ية ب ة المعن ات اإلداري تزم الجه ن ، تل جائلي

نموذج     تاريخ   ال ة ، والمحافظات       - ١/٦/٢٠٠١الصادر ب ية اإلداري ن وزارة التنم تعاون بي ثمرة لل من تحديد للمستندات واألوراق ،   - آ
بالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحددة            . إلنجازها أو اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها والم

 : واى مخالفه لذلك ترتب المسئولية وذلك على النحو التالى
 

 : المستندات واألوراق المطلوبة  : اوال 
 
 ٠ صورة شخصية للبائع ٢/ عدد ـــ       

 ٠) مع االطالع على األصل (    ـــ     صورة بطاقة إثبات الشخصية 
  ٠) مع االطالع على األصل (    ـــ     صورة الشهادة الصحيـــــــة 

  ٠   ـــ      صحيفة الحالة الجنائية 
  ٠   ـــ      اصل خطاب التأ مينات االجتماعية بما يفيد االشتراك بها 

  ٠) البائع المتجول بالشارع   (    ـــ     إقرار بااللتزام بالتعليمات الخاصة بالباعة الجائلين بعدم إعاقة حرآة المرور
 ٠   ـــ     اإليصال الدال على سداد الرسوم 

  
 :المبالغ المقرره للحصول على الخدمة  : ثانيًا 

 
:بالنسبة للباعة الجائلين بالشارع   
……………………… 

 جنيه  مليـــ
 شاملة الضرائب والرسوم ) جنيهان فقط الغير   (٢         -  
 

 -: لجائلين باالسواق بالنسبة للباعة ا
…………………………  

 جنيه  مليـــ
 شاملة الضرائب والرسوم والدمغات ) جنيهان فقط الغير (  ٢ -

    باإلضافة الى قيمة اإليجار السنوى للمساحة المخصصة للبائع فى السوق 
 
 

 :  المحددة إلنجاز الخدمة اتالتوقيت: ثالثًا 

  
 ٠الطلب مستوفيا المستندات  ــ    خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة فى التوقيت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت اى مسمى يمكنك االتصال بإحدى                                 ى الخدم ة عدم الحصول عل فى حال
  -:الجهات التالية 

 
 ٣٢٠٥٧١ :المـــحــــافــظــــــــــة              ت  

 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: المرآز الرئيسى بالقاهره ت       : هيئه الرقابه االدارية             
 :مكتب الرقابه االداريه بالمحافظه  ت 
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