يعطى هذا النموذج محانا
وزارة القوى العاملة والهجرة
مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة ……..
منطقة ………………..
مكتب ………………..

رقم قيد الطلب

طلب استخراج بدل ( فاقد  /تالف )
من شهادة قياس مستوى المهارة
السيد االستاذ  /مدير مكتب ................................
تحية طيبة وبعد ،،،
ارجو التفضل بالموافقة على استخراج شهادة بدل ( فاقد /تالف ) لقياا

مساتوا المهاارة فاى مه اة

…………………… وم حى صورة طبق االصل م ها وبيا اتى كالتالى -:
االسم …………………………………… .محل االقامة ………………………………...
رقم البطاقة (الشخصية  /العائلية  /الرقم قومى)................تاريخ صدورها  / /جهة صدورها .........
المؤهل الدراسى ( ان وجد ) .............................التخصص .......................تاريخه
تاريخ صدور شهادة قيا

/

/

مستوا المهارة السابق .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،
توقيع مقدم الطلب

تحريرا فى

/

( ) ..........................

/

محافظة ......................
مديرية القوى العاملة والهجرة

إيصال
………………………………………….

استلمت أ ا  ……………………… /الطلب المقادم مان السايد /
بشأن طلب استخراج بدل ( فاقد /تالف ) من شهادة قيا مستوا المهاارة مساتوفيا كافاة متطلباات الحصاول
/
على الخدمة وقيد الطلب برقم …………… .بتاريخ /
/
/
التاريخ المحدد إل جاز الخدمة
توقيع الموظف المختص
( ………………………… )

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئي مجل الوزراء رقم  4248لس ة  1998فىشأن تيسير الحصول على الخدمات
الجماهيرية وم ها خدمة طلب استخراج بدل ( فاقد /تالف ) من شهادة قيا مستوا المهارة بوزارة القوا
العاملة والهجرة .
تلتزم الجهات اإلدارية المع ية بتقديـم الخدمة وفقا للوارد بهــذا ال موذج الصادر بتاريخ 2005/10/1
( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزا للت ظيم واالدارة ووزارة القوا العاملة والهجرة والمحافظات ) من
تحديد للمست دات واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزم ية المحددة إل جازها ،
أو اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها  -وأا مخالفة لذلك ترتب المسئولية  -وذلك على
ال حو التالى -:
أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة :
 اا مست د يثبت شخصية طالب الخدمة ( البطاقة الشخصية  /العائلية  /الرقم القومى  /او جوازالسفر ( االصل لالطالع ) .
 اا مست د يفيد االقامة بدائرة المكتب اذا كان الع وان الحالى مختلفا عن الع وان السابق تدوي هبال موذج السابق ( ايصال كهرباء – ايصال مياه – ايصال الغاز  ..الخ ) .
 ما يفيد تلف او فقد الشهادة . تقديم شهادة محو االمية او ما يفيد القراءة والكتابة .ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
تؤدا الخدمة مجا ا .
ثالثا :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :
فى اليوم التالى فى حالة استيفاء المست دات المطلوبة .

فى حالة عدم الحصول على هذه الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات إضافية أو مبالغ تحت أى
مسمى يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية :
المحافظة ت :
هيئة الرقابة اإلدارية  :المركز الرئيسى بالقاهرة ت 02 /2902728 :
مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت :

