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إيصال
دمتلجتتأن.ت/ت………………………تدكطلبتدكجيرهاتجرىتدكمرذهت/ت………………………………………….ت
قشأىتطلبتقذهتجلخصتدكنظ.اتدالم.م تكجج ذ تدللذ تجمتوفذ.ت..ف تجتطلق.تتدكحصــــولتؤل تدكخهجـــــــــــ ت ت
ت(تدكجمتنهدت/تدكجق.كغت)ت .ت
توقذهتدكطلبتق قات…………….تقت .ذختتتت/تتتتتت /ت
دكت .ذختدكجحههتإلنج.زتدكخهج تتتتتتتتتتتت/تتتتتتتتت/تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ت
تتتتوقيع الموظف المختص
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
( ………………………… )

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
تتتوفي .تكي د ت ئذس تججلس تدكوز دء ت قا ت 4248تكمن ت 1998تفىشأى تتذمذ تدكحصول تؤل تدكخهج.تت
دكجج.لذ ذ توجنه.تخهج تطلبتقذهتجلخصتدكنظ.اتدالم.م تكجج ذ تدللذ ت .ت
تت تلتزاتدكجه.تتدإلهد ذ تدكج نذ تقتيهذـــاتدكخهج توفيــ.تكلــود هتقهــادتدكنجواجتدكص.ه تقت .ذــخ ت2006/9/1تتت ت
( ت.ةج ةتكلت .وىتقذىتدكجه.زتدكج .زىتكلتنظذاتودالهد ةتوجهذ ذ.تتدكتض.جىتدالجتج.ؤ ق.كجح.فظ.ت ت) تجىت
تحهذهتكلجمتنهدتتودألو دق تودكجق.كغ تدكجطلوق تكلحصولتؤل تدكخهج تودكتوقذت.ت تدكزجنذ تدكجحههةتإلنج.زل.ت،ت
أوتدإلؤ ىتؤىت أذه.تف تدكطلبتدكجيهاتكلحصولتؤلذه.ت -توأىتجخ.كف تكاككتت تبتدكجمئوكذ ت -ت تواككتؤل ت
دكنحوتدكت.ك ت -:ت
ت
أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة :
 ؤهه7تنمختجىتدكنظ.اتدالم.م تكلجج ذ تجوق .تؤلذهج.تجىتججذعتدكج ممذىت. نمخت.ىتجىت.شوبتدمج.ءتدكج ممذىتجوضح.تقهج.تدالماتدك ق.ؤ تك.لتجنهاتوكيقهتومنهتوجنمذتهتوجهنتهتوجحلتدق.جتهت .ت
 دق د تجىت.لتؤضوتج مستق.نهتكاتذصه تضههتح.اتنه.ئ تق يوق تجن.ذ تدوتق يوق تجيذهةتكلح ذ تف تجنح تجخل تق.كش بتدوتدالج.ن ت .ت
 منهتشغلتجي تدكجج ذ ت(تتجلذكت/تدذج .ت/تدنتف.عت)تؤل تدىتذ.وىتدكمنهتجةقتتدكت .ذخت .ت منهتتحهذهتججةلتجج.ؤ تدكج ممذىتف تدتخ.اتدج دءدتتدكت.مذست .ت دذص.لتذفذهتمهدهتدكجق.كغتدكجي ةتكلحصولتؤل تدكخهج ت(ت100تجنذهت)ت .تثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
ت
تت100تجنذهتتتت ماتقذهتنظ.اتدكجج ذ تف تدكمجلتدكخ.صتقه.ت.تتتتتتتتتتتتتتت ت
تتتتتتتتتتتتتتتت( تطقي .تكلج.هة ت" "5تجى تدكي.نوى ت قا ت 84تكمن ت 2002تدكخ.ص تق.كجج ذ.ت تودكج مم.تت
دالللذ ت) .ت
ثالثا :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :
تتتتتتتتتلتزاتدكجه تدالهد ذ تقيذهتجلخصتدكنظ.اتدالم.م تكلجج ذ تف تدكمجلتدكخ.صتدكج هتكاككتخ لتمتذىتتت
ذوج.تجىتت .ذختتيهذاتدكيذهت .ت
"تج.هةت قات6تجىتدكي.نوىت قات84تكمن ت2002تدكخ.صتق.كجج ذ.تتودكج مم.تتدالللذ ت .ت
ت

فى حالة عدم الحصول على هذه الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أى
مسمى يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية :
دكجح.فظ تتتت :ت
لذئ تدك ق.ق تدإلهد ذ ت:تدكج .زتدك ئذم تق.كي.ل ةتتت:ت/2902728ت 02ت
ج.تبتدك ق.ق تدإلهد ذ تق.كجح.فظ تتت :ت

