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 الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمةالقواعد 
 

رار  ا لق م   وفق وزراء رق س ال يس مجل سنة ) ٤٢٤٨(   رئ أن  ١٩٩٨ ل ى ش سيرف ى  ال تي صـول عل ح
ه   ا خدم ة ومنه دمات الجماهيري تخراجالخ ة    /  اس ازر المحافظ ن مج ام م ود خ تالم جل صريح اس د ت  تجدي

ذا                         بوزارة   وارد به ا لل ة وفق ديم الخدم ة بتق ة المعني زم الجهات اإلداري  الزراعة واستصالح األراضى، تلت
اريخ  صادر بت وذج  ال رة  للت -١/٤/٢٠٠٥ النم ين آثم اون ب يم واإلدارةع از المرآزى للتنظ وزارة  والجه

ة للحصول   ل من تحديد – األراضى والمحافظاتالزراعة واستصالح    لمستندات واألوراق والمبالغ المطلوب
ا                  ةعلى الخدم  دم للحصول عليه   والتوقيتات الزمنية المحددة إلنجازها أو اإلعالن عن رأيها فى الطلب المق

 : المسئولية  وذلك على النحو التالىوأى مخالفة لذلك ترتب
 
 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 
 .لغرفه دباغة الجلود ب عضوية الطالما يفيد -
 ) . لالطالع األصل(  به أن من بين نشاطه تجارة الجلود الخام ابين مصورة  السجل التجارى -
 ) .  لالطالع األصل. ( صورة  البطاقة الضريبية -
رخيص ا - ا يفي صورة  ت ام أو م ود الخ ظ الجل ود  دلمخزن الخاص لحف ازن الجل د مخ ع أح ه م  تعامل

 .المعتمدة 
 )األصل لإلطالع ( صورة  بطاقة تحقيق الشخصية  -
  .٦ × ٤ صورة فوتوغرافية حديثة ٢عدد  -
 .  الدال على سداد المبالغ المطلوبة ألداء الخدمة مستوفيا الدمغة اإليصال -
 
 :لحصول على الخدمة المبالغ المقررة ل: ثانيا 

 قرش جنيه بيـــــــــــــــــــــــــــــان مبلغ

 - ٢٥ رسم استخراج التصريح  ) خمسة وعشرون جنيها ( 
- 
  - 

 ٢٥  موحدة على الدخل ضريبة) خمسة وعشرون جنيها ( 
  ١ ) قروش تنمية موارد ١٠ قرشا  دمغة على التصريح ، ٩٠( جنيها واحدا على التصريح  

ا فال يتحمل                  التصريح فى حالة تعدد نسخ أو صور       : حوظة  مل دواعى العمل به ة الطب البيطرى ل ا مديري ى تحتفظ به  الت
 .المتعامل معها سوى الضريبة المستحقة على نسخة أو صورة واحدة من تلك النسخ أو الصور 

 
 : التوقيتات المحددة  إلنجاز الخدمة : ثالثا 

 . ستوفيايومان من تاريخ تقديم الطلب م
 
 
 

في حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أي 
 :مسمى يمكنك االتصال بإحدى الجهات التالية

 :المحافظة ت   
   ٠٢  / ٢٩٠٢٧٢٨: المرآز الرئيسى بالقاهرة ت : هيئة الرقابة اإلدارية 

 : ت مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة
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