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 للمنتجات بيانات  شهادات 

الدالة للنشاط مدون به اصناف و كميات المنتجات لكل قيد مستندات طبقا ل للمنتجاتبيانات يتم اصدار  -

 ية .....الخ(او مزرعة انتاج حيوانى بطاقة انتاج الخ (000وتنتج  ) المصانع  نوع النشاط مثلحسب كل 

 تغليف 5خدمة  +  500جنيه رسم   +   5هى  المقررة للحصول علي الخدمة ف تكالييكون  -

-   

  د( استخراج بدل فاقد للبطاقة 

 مع دفع رسوم النسختقديم محضر شرطة من القسم يفيد فقد البطاقة من الوكيل او المفوض . -

 

 بدل فاقد (  –ديل بيانات تع –تجديد  –هـ ( استخراج نسخة من البطاقة ) اصدار 

 

  ثانيا : المبالغ المقررة للحصول علي الخدمة 

 محددغير 

 

 ثالثا : التوقيتات المحددة النجاز الخدمة 

 محددغير 

 ملحوظة : 

 لتحديث البيانات وثيقة بيانات الممول  احضار رقم التسجيل الضريبى

 موقع الهيئة : -

                    www.goeic.gov.eg 

http://www.goeic.gov.eg/

