محافظة
مدينة  /حي …………..
إدارة اإليــــــــــرادات

طلب الحصول على شهادة عقاريه( كشف رسمي )
خاص بمحافظتى القاهرة واالسكندرية
السيد.……………………………………………………………………………………… /
تحية طيبة وبعد .
مقدمه لسيادتكم …………………………… ………………… ...بصفتى ( مالك للعقار  /وكيل عن الورثة )
أرجو التكرم بالموافقة على استخراج شهادة عقارية عن العقار -:
رقم ……………… /..شارع …………… /..….شياخة ………… /..…….قسم ……………………..
عن المدة من

/

إلى

/

/

/

موضحا به كل من البيانات التالية -:
ـــ اسم المالك
…………………………………………………..........…………..……………………… ...
ـــ أسماء السكان بالعقار
………………………………...
…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………................. ………….
ـــ القيمة االيجارية ( للعقار بأكمله  /لكل وحدة ) …………………………………………………………..

ومستعد لدفع الرسوم المقررة .

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،
مقدم الطلب
التوقيع …………………………………..
العنوان .…………………………………:
بطاقة ( الشخصية  /عائلية ) ………………...

إيصال
استلمت انا ……………………… الطلب المقدم من السيد ……………………….
بشأن ………………………………… مستوفيا كافه متطلبات الحصول على الخدمه
( المستندات  /الرسوم ) وقيد الطلب برقم ……………… بتاريخ / /
التاريخ المحدد النجاز الخدمه

/

/

توقيع الموظف المختص
)
(

القواعد الحاكمة الجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئيي

مجلي

اليوزراء رقيم  2424لسينه  8994فيى شيأن تبسييط اجيراءات حصيول الميواطنين عليى خيدمات وحيدات

االداره المحلييية بمحييافىتى القيياورة واالسييكندرية ومنهييا خدميية طلييب الحصييول علييى شييهادة عقارييية ( كشيير رسييمى )  ،تلتييزم الجهييات
االدارييية المعنييية بتقييديم الخدميية وفقييا للييوارد به ي ا النمييو ج الصييادر بتيياريخ  - 4008/6/8كثمييرة للتعيياون بييين وزارة التنمييية ا دارييية ،
والمحافىييات  -ميين تحديييد للمسييتندات واالوراق  ،والمبييالا المطلوبيية للحصييول علييى الخدميية  ،والتوقيتييات الزمنييية المحييدده النجازوييا ،
أو ا عالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها  ،وأى مخالفة ل لك ترتب المسئولية و لك على النحو التالى :

أوال  :المستندات واالوراق المطلوبة :
-

صورة بطاقة إثبات الشخصية ( واألصل لإلطالع )

 -ا يصاالت الدالة على سداد الرسوم والضرائب

ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
مليم

جنبه

050

 ( 8فقط جنيها واحدا و سبعمائة وخمسون مليم ) رسوم وضرائب للطلبات العادية

500

-

( فقط خمسمائة مليم ) إضافية للطلبات المستعجلة

ثالثا  :التوقيتات المحددة النجاز الخدمة :
-

ثالثة ايام للطلبات العادية

-

يومان للطلبات المستعجلة

و لك من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لكافة متطلبات الحصول على الخدمة

فى حاله عدم الحصول على الخدمه فى التوقيت المحيدد  ،او طليب مسيتندات او مبيالا اضيافيه تحيت اى مسيمى يمكنيك االتصيال ب حيدى
الجهات التالية :
المحافظة

ت:

هيئه الرقابة االدارية المركز الرئيسى بالقاهره ت79/9279092 :
مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت :

