محافظة

...................... :

االدارة العامة ........................... :

طلب
دفع قيمة التأمين المؤقت لدخول المزاد
السيد االستاذ  /مديرعام إدارة ....................................
تحية طيبة وبعد،،،
برجـــــاء التــــكرم من ســـــيادتكم بالموافقــــــة على ســـــــداد قيمة التـــأمين المؤقت لدخول المـــــــزاد
لعملية .......................................................................................................................
والمحدد لها جلسة يوم  ........................ :الموافق :

/

/

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،
مقدمه لسيادتكم
االســـــم .......................... :
التوقيــع .......................... :

محافظة ......................... :

االدارة العامة .................. :
إيصال

استلمت أنا ................................... /الطلب المقدم من السيد ................................................. /
بشأأأن طلأأب دفأأق قيمأأة التأأأمين المؤقأأت لأأدخول المأأزاد مسأأتوفيا ) مسأأتوفيا كافأأة متطلبأأات الجعأأول علأأى الحدمأأة
/
( المستندات  /الرسوم ) وقيد الطلب برقم …………… بتاريخ / :
/
/
التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة :
توقيع الموظف المختص
( ) ......................

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقأأا لقأأرار رئأأيم مجلأأم الأأوزراء رقأأم  2424لسأأنة  8994فأأى شأأأن تيسأأير حعأأول المأأواطنين علأأى
الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب دفق قيمة التأمين المؤقت لدخول المزاد بديوان عام المحافظة .
تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج العادر بتاريخ 4185 / 5 / 3
كثمأأرة للتعأأاون بأأين ( الجهأأاز المركأأزت للتنظأأيم واالدارة والمحافظأأات ) مأأن تحديأأد للمسأأتندات وا وراق والمبأأال
المطلوبة للحعول على الخدمة  ،والتوقيتات الزمنيأة المحأددة إلنجازهأا  ،أو اإلعأعن عأن رأيهأا فأى الطلأب المقأدم
للحعول عليها  -وأت مخالفة لذلك ترتب المسئولية  -وذلك على النحو التالى :
أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة :
 عورة بطاقة الرقم القومى واالعل لعطعع .
 ايعال إستعم كراسة الشروط .
ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
يدفق كل من يرغب فى دخول الميزايدة مبلغا ً معيناً تقدره السلطة المختعة .
" وفقا ً لنص المادتين  841 ، 884من قانون رقم  49لسنة  8994باعدار قانون تنظيم المناقعات والمزايدات "
ثالثا :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :
يتم دفق قيمة التأمين المؤقت فور تقديم الطلب .

ف ى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أى مسمى
يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية :
المحافظة  :ت
هيئة الرقابة اإلدارية ( المكتب الرئيسى بالقاهرة )  :ت 72/22272022
مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة  :ت

