محافظة
مدينة  /حي

……………………

إدارة اإليــــــــــرادات

طلب سحب أجرة
خاص بمحافظتى القاهرة واالسكندرية
السيد ……………………………………… /
تحية طيبة وبعد :
مليم

جنيه

أرجو التكرم بالموافقة على سحب مبلغ ……………… … .

…( فقط ………… …… .…………..الغير)

المودع طرفكم لحسابي من المستأجر …………………………………………………………………..
مستأجر ( الوحدة  /العقار ) رقم ……..شارع……………………

شياخة …………… .قسم ……………......

وموضح بعد بيان المبالغ المودعة لحسابي

رقم قسيمة السداد

المبلغ المودع

تاريخها

اسم المودع

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،

مقدم الطلب
إال سم ........…………………………… :
تحريرا فى

/

/

بطاقة ( شخصيه  /عائليه )…………………:
التوقيع ..…………………….…………… :

..……...

إيصال
أنا …………………… الطلب المقدم من السيد ………………………..

استلمت
بشأن طلب سحب أجرة مستوفيا المستندات المطلوبة للحصول على الخدمه .
وقيد الطلب برقم ……………… بتاريخ / /
التاريخ المحدد النجاز الخدمه / /

توقيع الموظف المختص
)
(

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقاا لقارار رسايج مجلاج الاوزرا رقام  2424لسانه  8994فاى شاأن تبسايط اجارا ات حصاول الماواطنين علاى خادمات وحادات
االداره المحلية بمحافظتى القاهرة واالسكندرية ومنها خدمة طلب سحب اجرة  ،تلتزم الجهات االدارياة المعنياة بتقاديم الخدماة وفقاا للاوارد
بهذا النموذج الصادر بتاريخ  - 4008/6/8كثمرة للتعاون بين وزارة التنمياة اددارياة  ،والمحافظاات  -مان تحدياد للمساتندات واالورا
 ،والمبالغ المطلوباة للحصاول علاى الخدماة  ،والتوقيتاا ت الزمنياة المحادده النجازهاا  ،أو ادعانن عان رأيهاا فاى الطلاب المقادم للحصاول
عليها  ،وأى مخالفة لذلك ترتب المسسولية وذلك على النحو التالى :

أوال  :المستندات واالوراق المطلوبة :
ــ صورة بطاقة إثبات الشخصية( واألصل لنطنع ) .
ــ الخطاب المرسل للمالك بعلم الوصول ( إما من المستأجر أو الوحدات اددارية المختصة )
ــ فى حالة كون العقار مملوك لمجموعة ورثة تقدم المستندات اإلضافية التالية -:
ــ أصل إعنم الوراثة ( لنطنع فقط ) وتقديم صورة منه .
ــ توكيل رسمى من الورثة موث من الشهر العقارى ( لنطنع فقط ) وتقديم صورة منه

ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
 -تقدم الخدمه ( مجانا )

ثالثا  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :
 -خنل عشرة ايام على األكثر من تاريخ التقدم بالطلب مستوفى متطلبات الحصول على الخدمة

فى حاله عدم الحصول عل ى الخدمه فى التوقيت المحدد  ،او طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت اى مسمى يمكنك االتصال بإحدى الجهات التالية :

المحافظـــــــــــــــــــة

ت :

هيئه الرقابة االدارية المركز الرئيسى بالقاهرة ت 79/9279092:
مكتب الرقابة االدارية بالمحافظة ت :

