
             محافظة

 حى/ مدينة / مركز: الوحدة المحلية 
 
 

  طلب

 معاينة عقار آيل للسقوط

 
 ........................................................................................مقدم الطلب  اسم 

  (وكيل / مستأجر / مالك .... ) ..........: .....................صفته 

    .......................................................................:........رقم بطاقة الرقم القومى 

 .............................................................................: ة مقدم الطلب  محل اقام

 ........................................................: ..............العقار المطلوب معاينته نوان ع

 :     /     / تحريرا فى 

    

   توقيع مقدم الطلب                                                                

                                               (……………………) 

 
 
 
 
 
 

  محافظة
 حى/ مدينة / مركز:  الوحدة المحلية

 إيصال

 ................../ الطلب المقدم من السيد ..………………………....…………/ استلمت أنا 
 وقيد الطلب  لحصول على الخدمةل المستندات المطلوبة معاينة عقار آيل للسقوط مستوفيا بشأن طلب

 /      /بتاريخ     ……….............……برقم 
 /         /                                لخدمة            التاريخ المحدد إلنجاز ا

     
 توقيع الموظف المختص                                           

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

 
 
 
 



 
 لقواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة ا

 
إجاارا ات حصااول  تيساايرفىشااأن  8994لساانة   2424 رقاام يس مجلااس الااوزرا وفقااا لقاارار ر اا          

 .بالمحافظات  معاينة عقار آيل للسقوط طلب خدمة المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها 
 الصاااااادر تلتااااازم الجهاااااات اإلدارياااااة المعنياااااة بتقديللااااالم الخدماااااة وفقلااااالا لللااااالوارد بهلااااال ا النماااااو  

 .  4282 /88/2بتاريخ
مااان تحدياااد للمساااتندات  (محافظاااات وال الجهااااز المركااازظ للتنظااايم وا دارل باااين  كثمااارل للتعااااون) 

والتوقيتات  المحددل إلنجازها ، أو اإلعالن عان رأيهاا ، المطلوبة للحصول على الخدمة  والمبالغ واألوراق
 :لنحو التالى و لك على ا  -وأظ مخالفة ل لك ترتب المس ولية  -فى الطلب المقدم للحصول عليها 

 :المستندات واألوراق المطلوبة: أوال 

 معاينتاه وا صال جار وحدل من وحدات العقاار المرادصورل مستند ملكية العقار او عقد اي

 .لالطالع 

  صورل بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب وا صل لالطالع. 

  صورل فوتوغرافية للعقار واماكن التصدعات به. 

 لمطلوب معاينته كشف مشتمالت للعقار ا. 

  توكيل رسمى من مقدم الطلب  فى حالة الوكالة. 

 :المقررة للحصول على الخدمة  مبالغال: ثانيا 

 مجانا 

- :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا

 .معاينة العقار آ يل للسقوط خالل اسبوع من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة يتم  -

 
 
 

 

تحت أى  إضافية أو مبالغ الة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستنداتى حف 

 :يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية  مسمى

 9940466/084 :المحافظة  ت

 22602028/02: المركز الرئيسى بالقاهرة ت: هيئة الرقابة اإلدارية  

 084/ 9959599 :مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت

 


