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 ) مّوانى /فاخر%٧٢ندرات دقیق سل% / ٨٢تمویني دقیق ( طلب الموافقة على إنشاء مطحن 

 مضرب أرز/  مصنع مكرونة
 
 

 التضامن االجتماعى وزیر /  السید األستاذ الدكتور  
  قطاع التموین                                             

             تحیة طیبة وبعد
 -:رجاء التفضل بالموافقة على إنشاء  

 .........................................................مطحن 

  ...............................................مصنع مكرونة

 ................................................ز مضرب أر
 

 -:مقدمھ لسیادتكم 

 ........................................... ....................................................................:االســــــــم   

  ......................... تاریخ االصدار.................... جھھ صدورھا  ........................ع  /رقم البطاقة ش

 ........................... .....................................................................................عنوان السكن

 عنوان المطحن أو مصنع المكرونة أو مضرب األرز

...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام
 
 

التوقیع                                                                                                                                                    
                                   ......................                     

   
 
 

 إیصـــــــــــــــــــال
 ......................................الطلب المقدم من السید  .............................................  استلمت أن

 مستوفیا كافة شروط الحصول على الخدمة ................................................... بشأن 
   /:     /   بتاریخ ................... وقید الطلب برقم 

 /    /     التاریخ المحدد إلنجاز الخدمھ  
 

 توقیع الموظف المختص                                                                                   
         ( ......................................)    

 



 
 
 

   الحصول على الخدمةإلجراءاتالقواعد الحاكمة  
 
 إج راءات حص ول الم واطنین عل ى      تبس یط ف ى ش أن   ١٩٩٨ لس نھ  ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم               

% ٧٢ س لندرات دقی ق   -% ٨٢تم وینى دقی ق   (الموافقة عل ى إنش اء مطح ن      الخدمات  الجماھیریةَ ومنھا خدمھ طلب     

 . قطاع التموین –التضامن االجتماعى  مضرب أرز بوزارة/ مصنع مكرونة  )َموانى  /فاخر 

 ١/٩/٢٠٠٧تلت    زم الجھ    ات اإلداری    ة  المعنی    ة بتق    دیم الخدم    ھ وفق    ا لل    وارد بھ    ذا النم    وذج الص    ادر بت     اریخ            

 م ن تحدی د   . قط اع التم وین   –التض امن االجتم اعى    وزارةو واإلدارةالجھاز المركزى للتنظ یم  كثمره للتعاون بین       

 عل ى الخدم ھ ، والتوقیت ات الزمنی ة المح ددة إلنجازھ ا ، او اإلع الن        للمستندات واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول   

 :عن رأیھا فى الطلب المقدم للحصول علیھا وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة وذلك على النحو التالى 

 : المستندات واألوراق المطلوبة: أوال

 بدون مستندات 

 
 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :  ثانیا

        بدون رسوم     

 
 :التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمھ :    ثالثا

تعلن جھة اإلدارة رأیھا فى طلب الخدمات السابقة فى موعد غایتھ خمسة عشر یوما من إجراء المعاینة والتأكد                  

 .من استیفاء الشروط

 

 

 
 

 
 

مبالغ إضافیة یمكنك االتصال رسوم او طلب مستندات أو فى حالھ عدم الحصول على الخدمھ فى التوقیت المحدد أو     
 -:بإحدى الجھات  التالیة 

 
  ٠٢ /٢٧٩٤٢٦٤٧:  ت قطاع التموین –التضامن االجتماعى  وزارة

 :محافظة      ت  
 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢:ھیئة الرقابة اإلداریة المركز الرئیسى بالقاھرة ت 

 
 :  ت بالمحافظة اإلداریة مكتب الرقابھ 

 
 
 


