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

طلب
الحصول على كراسة دخول المزاد
( بوفيه  /محالت  /اراضى )
السيد االستاذ  /مديرعام إدارة ....................................
تحية طيبة وبعد،،،
برجـــــاء التــــكرم من ســـــيادتكم بالموافقــــــة على شراء كراســـــة الشــــــروط والمواصفات الخاصة
بعملية .......................................................................................................................
والمحدد لها جلسة يوم  ........................ :الموافق :

/

/

ومستعد لسداد قيمة كراسة الشروط .
مقدمه لسيادتكم
االســـــم .......................... :
التوقيــع .......................... :

محافظة

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

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

استلمت أنا ................................... /الطلب المقدم من السيد ................................................. /
بشأأ ن طلأأب طلأأب الحصأأوع علأأى كراسأأة دخأأوع المأأداد ( بوفيأأ  /محأأ ت  /اراضأأى ) مسأأتوفيا كافأأة متطلبأأات
/
الجصوع على الحدمة( المستندات  /الرسوم) وقيد الطلب برقم …………… بتاريخ / :
/
/
التاريخ المحدد إلنجاد الخدمة :
توقيع الموظف المختص
( ) ......................

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقأأا لقأأرار رئأأيم مجلأأم الأأودراء رقأأم  2424لسأأنة  8994فأأى ش أ ن تيسأأير حصأأوع المأأواطنين علأأى
الخأأدمات الجماريريأأة ومنهأأا خدمأأة طلأأب الحصأأوع علأأى كراسأأة دخأأوع المأأداد ( بوفيأأ  /محأأ ت  /اراضأأى )
بديوان عام المحافظة .
تلتدم الجهات اإلدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريخ 4185 / 5 / 3
كثمأأرة للتعأأاون بأأين ( الجهأأاد المركأأدت للتنظأأيم واالدارة والمحافظأأات ) مأأن تحديأأد للمسأأتندات وا وراق والمبأأال
المطلوبة للحصوع على الخدمة  ،والتوقيتات الدمنيأة المحأددة إلنجادرأا  ،أو اإلعأ ن عأن رأيهأا فأى الطلأب المقأدم
للحصوع عليها  -وأت مخالفة لذلك ترتب المسئولية  -وذلك على النحو التالى :
أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة :
 صورة بطاقة الرقم القومى " واالصع ل ط ع " .
 صورة البطاقة الضربية " واالصع ل ط ع " .
 صورة السجع التجارت " واالصع ل ط ع " .
ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
تحدد قيمة كراسة دخوع المداد بمعرفة الجهة االدارية وفقا ً للتكلفة الفعلية لجميع المستندات يضاف اليها
نسبة مئوية ال تديد على  %81كمصروفات ادارية على ان يكون بيع الكراسة لمن يطلبها من
اصحاب المنشآت الصغيرة والمتنارية الصغر بالتكلفة الفعلية فقط  " .وفقا ً لنص المادة ( )7من قرار
ودير المالية رقم  8337لسنة  8994باصدار ال ئحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمدايدات
الصادر بالقانون رقم  49لسنة . 8994
ثالثا :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :
يتم تسليم كراسة الشروط لمن يطلبها فور تقديم الطلب بمجرد سداد قيمتها .

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

