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القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئ و مجىو الوزراء ر م  4248لا 1998 .فت شيا ت ا ر الحخول لىت الاةماا
الجماه ر وم.ىا اةم ااتاراد شىاةن او ماتوا المىارن بوزارن القوا الاامى والىجرن .
تىتزم الجىاا اإلةار الما .بتقة ـــم الاةم وفقــا لىــوارة بىــذا ال.موذد الخاةربتار خ 2007/11/8
(كثمرن لىتااوا ب ا الجىاز المركزا لىت.ظ م واالةارن  ،ووزارن القوا الاامى والىجرن والمحافظاا ) ما تحة ة
لىمات.ةاا واألوراق والمبالغ المطىوب لىحخول لىت الاةم والتو تاا الزم .المحةةن إل.جازها  ،نو اإللالا
لا رن ىا فت الطىب المقةم لىحخول لى ىا  -ونا ماالف لذلك ترتب المائول  -وذلك لىت ال.حو التالت -:
أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة:
– خورن بطا الر م القومت ( واالخل لالطالع ) .
– نا مات.ة ف ة اإل ام بةائرن المكتب إذا كاا الا.واا الحالت لطالب الاةم ماتىفا لا الا.واا المةوا
بالبطا المة ( .إ خال كىرباء  ،نو إ خال م اه .......الخ ) ( االخل لالطالع )
– حوال بر ة بق م الراوم الماتحق :
فت الحاالا التت ال توافر ف ىا او ماتوا المىارن لباض المىا بالمحافظ مكا إجراء الق او
بمة ر القوا الاامى بمحافظ نارا بموجب اطاب ما مكتب القوا الاامى التابع له .
ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
 40ج .ىا ( نرباوا ج .ىا ) رام او ماتوا المىارن بحوال بر ة بيام مة ر مة ر القوا الاامى
بالمحافظ ( الماةن  139ما القا.وا ر م  12لا 2003 .و رار وز ر القوا الاامى
والىجرن ر م  196لا. ) 2003 .
افت اب.اء الشىةاء وذوا االحت اجاا ما الراوم المقررن طبقا ل.ص الماةن  6ما القرار الوزارا
ر م  196لا. 2003 .
ثالثا :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة -:
تىتزم جى اإلةارن بإاتاراد الشىاةن وفقا لىتو تاا الموضح ف ما باة والتت تتو ف لىت لةة مراا ا.اقاة
لجاا ااتباراا او ماتوا المىارن لىمىا الماتىف االل األابوع وذلك لىت ال.حو التالت :
– االل  3ن ام ما تار خ تقة م الطىب فت حال ا.اقاة لج .او ماتوا المىارن ونجراء االاتباراا
 3مراا نابول ا .
– االل  4ن ام ما تار خ تقة م الطىب فت حال ا.اقاة لج .او ماتوا المىارن ونجراء االاتباراا
مرت ا نابول ا .
– االل  7ن ام ما تار خ تقة م الطىب فت حال ا.اقاة لج .او ماتوا المىارن ونجراء االاتباراا
مرن نابول ا .

فى حالة عدم الحصول على هذه الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أى مسمى
يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية :
المحافظ ا :
ه ئ الر اب اإلةار  :المركز الرئ ات بالقاهرن ا 02 /2902728 :
مكتب الر اب اإلةار بالمحافظ ا :

