
 االجتماعى  التضامن  زارةو
 التموين قطاع

 بمحافظة الداخلية  التجارة و  التموين  مديرية
 
 

%    72  دقيق  سلندرات%  / 82   دقيق تموينى)   مطحن  إنشاء  على الموافقة طلب
 ( موانى/   فاخر

 أرز  مضرب/     مكرونة  مصنع
 

 االجتماعى  التضامن وزير/   الدكتور األستاذ السيد
 التوين قطاع
 وبعد  طيبة  تحية
 -: إنشاء على بالموافقة  التفضل رجاء

 
 : مطحن
 : مكرونة مصنع

 : أرز مضرب
 : لسادتكم مقدمة

 
 :  االسم
 :  ع/  ش البطاقة رقم
 : صدورها جهة

 : االصدار تاريخ
 :  السكن  عنوان

 
 : األرز مضرب أو  المكرونة مصنع  المطحن عنوان

 
 االحترام  فائق  بقبول  وتفضلوا

 
 التوقيع

 
 إيصال

 
 :  أن  استلمت
 : السيد من  المقدم  الطلب
  على  الحصول  شروط  كافة  مستوفيا                                                     بشأن

 الخدمة
 :          /          /  بتاريخ                                  :                 برقم  الطلب  وقيد

 :         /         /  الخدمه  إلنجاز  المحدد  التاريخ
 

 المختص  الموظف  توقيع
 

 (                       ) 
 
 



 الخدمة  على  الحصول  إلجراءات  الحاكمة  عدالقوا

 
 المواطنين حصول  إحراءات  تبسيط شأن فى  1998  لسنة  4248  رقم  الوزراء  مجلس  رئيس لقرار  وفقا
 على

  -%    82  دقيق  تموينى)   مطحن  إنشاء  على  الموافقة طلب  خدمة  ومنها  الجماهيرية  الخدمات
 ( موانى/    فاخر%    72  دقيق  سلندرات

 0 التموين  قطاع  -  االجتماعى  التضامن  بوزارة أرز مضرب/   مكرونة  مصنع
 2007/  9/ 1  بتاريخ  الصادر  النموذج  بهذا للوارد  وفقا  الخدمة  بتقديم  المعنية  اإلدارية  الجهات  تلتزم
  التموين  قطاع  - االجتماعى  التضامن  ووزارة  اإلدارة و  للتنظيم  المركزى  الجهاز  بين  للتعاون  كثمرة

 تحديد  من 0
  إلنجازها  المحددة  الزمنية  التوقيتات و ،  الخدمة على للحصول  المطلوبة  المبالغ و  األوراق و  للمستندات

 اإلعالن  او  ،
 : التالى  النحو على  وذلك  المسئولية  ترتب لذلك  مخالفة  وأى  عليها  للحصول المقدم  الطلب  فى رأيها  عن

 
 : المطلوبة  األوراق و  المستندات:   أوال

 
 مستندات   بدون

 
 : الخدمة  على  للحصول  المقررة  المبالغ:   ثانيا

 
 رسوم  بدون

 
 :  الخدمة  إلنجاز  المحددة  التوقيتات:    ثالثا

 
 يوما عشر  خمسة  غايتة  موعد  فى  السابقة  الخدمات  طلب  فى  رأيها  اإلدارة  جهة  تعلن
 التأكد و  المعاينة  إجراء  من
 0 الشروط  استيفاء   من
 
 

  رسوم  أو  مستندات  طلب  أو  المحدد  التوقيت  فى  الخدمة  على  الحصول عدم  حالة فى
 االتصال  يمكنك  اضافية  مبالغ  او

 -: التالية  الجهات بإحدى
 

 02/  27942647:      ت  التموين  قطاع  - االجتماعى  التضامن وزارة
 : ت  محافظة

 02/   2902728:   ت بالقاهرة  الرئيسى  المركز اإلدارية  الرقابة هيئة


