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 القواعد الحاكمة الجراءات الحصول على الخدمة

 
 خ دماتالعل ى الم واطنین حص ول تیسیر  فى شأن ١٩٩٨ لسنھ )٤٢٤٨(وزراء رقم  رئیس مجلس الروفقا لقرا     

 خط  اب اعف  اء ض  ریبى م  ن وح  دة خ  دمات المتش  آت الص  غیرة والمتناھی  ة الص  غر ومنھ  ا خدم  ة طل  ب الجماھیری  ة

 .للتنمیة  االجتماعى الصندوقب

 ١/٣/٢٠١٠ ذج  الص   ادر بت   اریخ تلت   زم الجھ   ات اإلداری   ة المعنی   ة بتق   دیم الخدم   ة وفق   ا لل   وارد بھ   ذا النم   و    

  م ن تحدی د للمس تندات - )الص ندوق االجتم اعى للتنمی ة  و المرك زى للتنظ یم واالدارة الجھ ازكثمرة للتعاون ب ین ( 

 او االع الن ع ن رأیھ ا ف ى قیتات الزمنیة المح دده النجازھ ا والتوالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والمبواالوراق

 : علیھا ، واى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة وذلك على النحو التالى الطلب المقدم للحصول 
 

 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

  .صادر من فرع البنك القائم بالمنح) ٥(نموذج  -

 .صورة البطاقة الضریبیة واالصل لالطالع  -

 .واالصل لالطالع   السجل التجارىصورة   -

 .واالصل لالطالع رخصة التشغیل صورة  -

  .بطاقة الرقم القومى للمنشأة لالطالع -
 

 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  : نیا ثا

 .تقدم الخدمة مجانا  -
 

 : التوقیتات المحددة النجاز الخدمة  : ثالثا 

  .من االمانة العامة للصندوق االجتماعى  استخراج خطاب االعفاء الضریبى فور اعتمادهیتم   -
 
 
 

و مب الغ  اض افیھ تح ت اى مس مى ألتوقی ت المح دد ، او طل ب مس تندات ول على الخدم ھ ف ى افى حالھ عدم الحص

 -: یمكنك االتصال باحدى الجھات التالیة 

 ١٦٧٣٣ :  الخط الساخن  الصندوق االجتماعى للتنمیة 

 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: الرئیسى بالقاھره  ت  المركز   : ھیئھ الرقابة االداریة
 :لمحافظة  ت  الرقابة االداریة بامكتب


