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  خدمة تقديم بالغ طلب الحصول على  الحاكمة إلجراءاتالقواعد 

حصول على الخدمات الجماهيرية ال تيسيرفي شأن  1998لسنة  4248وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
 مجلس الوزراء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية التابع لرئاسةلغ طلب تقديم بالومنها خدمة 

               4/4/2018 بتاريخاللوحة االرشادية الصادرة دارية المعنية بتقديم الخدمة وفقاً للوارد بهذه الجهات اإل تلتزم
من تحديد نافسة ومنع الممارسات االحتكارية الموجهاز حماية الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة تعاون بين للكثمرة 

أو اإلعالن عن والتوقيتات الزمنية المحددة إلنجازها ، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة للمستندات واألوراق
   وذلك على النحو التالي:  وأي مخالفة لذلك ترتب المسئوليةرأيها في الطلب المقدم للحصول عليها، 

  
   تندات واألوراق المطلوبة:المس: أوالً 
 ـ صورة الرقم القومي      
 ـ صورة من التوكيل/ التفويض      
  ـ صورة من السجل التجاري )أن وجد(      
 )إن وجد(  ـ صورة من النظام األساسي للشركة      

 
 التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثانياً 

 فحص البالغ المقدم للجهاز  ال توجد توقيتات محددة لالنتهاء من       

 
 المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثالثاً 

 يقدم البالغ بدون رسوم        

 
 ملحوظة: 

 
 وعدم اإلفصاح عنه  المبلغ اسمسرية بالحفاظ على يلتزم الجهاز ـ       
 الذكية القريةباالحتكارية  الممارسات ومنع المنافسة حماية جهاز بمقر البالغ تسليم يتمـ       

  األول  ـ الدور B 19 بنىم الصحراوي اإلسكندرية القاهرة/ طريق 28 الكيلو   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 
 
 
 
 

 : الحصول على الخدمة برجاء االتصال بإحدى الجهات التالية في حالة عدم
  35351900: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكاريةـ     
   0222902728بالقاهرة:  هيئة الرقابة اإلدارية: المركز الرئيسي ـ     


