محافظة
الوحدة المحلية.....................

طلب شهادة بيانات عن منشأة ( سكنية – تجارية )
السيد /
تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم .................................................................................................................................. /
بطاقة ( شخصية  /عائليه ) رقم  ..................الصادرة من ................................بتاريخ

/

/
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...........................................................................................................................................................
.
بصفتى ( مالك  /مستأجر  /وكيل عن المالك ) للعقار الكائن ................................................................................
قطعة .......................بلوك..................................منطقة ...........................شياخة .....................................
ترخيص رقم  ..........................................بتاريخ

/

/

( ان وجد ).

برجاء التفضل بالموافقة على استخراج شهادة بيانات عن العقار الموضح بعالية تتضمن ما يلى
............................................................................................................................. .........................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
............................................................... .......................................................................................
......................................................................................................................................................
وذلك لتقديمها إلى.............................................................. .…………………....................................
ومستعد لسداد الرسوم المقررة .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،

تحريرا فى /

توقيع مقدم الطلب

/

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

إيصال
استلمت أنا …………………………الطلب المقدم مون السويد ..…………………… /بشوأن طلوب شوهادة بيانوات عون
منشوووأة ( سووووكنية – تجاريووووة )  ،مسووووتوفيا كافووووة متطلبووووات الحصلللللللوووولول علووووى الخدملللوووولة ( المسووووتندات -الرسوووووم)  ،وقيللللوووولد الطلووووب
/
/
برقم…………… ..بتاريخ
/
/
التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة
توقيع الموظف المختص

(

)

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقووا لقوورار رئوويل مجلوول الوووزراء رقووم  2424لسوونة  8994فووى شووأن تبسوويط إجووراءات حصووول المووواطنين علووى الخوودمات
الجماهيرية و منها خدمة طلب شهادة بيانات عن منشأة ( سكنية – تجارية ) ،بوحدات اإلدارة المحلية بالمحافظات ،تلتزم الجهات اإلداريوة
المعنية بتقديم الخدموة وفقوا للووارد بهوذا النمووذج الصوادر بتواريخ  -4002 /6/44كثمورة للتعواون بوين الجهواز المركوزل للتنظويم واإلدارة،
والمحافظات  -من تحديد للمستندات واألوراق  ،والمبالغ المطلوبة للحصول علوى الخدموة  ،والتوقيتوات الزمنيوة المحوددة إلنجازهوا  ،أو
اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها  .،وأل مخالفة لذلك ترتب المسئولية وذلك على النحو التالى :

أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة :




صورة المستند الدال على شخصية مقدم الطلب (بطاقة شخصية  /عائلية  /رقم قومى ( )......../األصل لإلطالع ).
المستند المؤيد لصفة مقدم الطلب لإلطالع.
( توكيل رسمى من المالك  /المالكين فى حالة الوكالة  ،عقد االيجار فى حالة تقديم الطلب مون مسوتأجر  ،كموا يقودم الخطواب
الموجه من احدل الجهات الرسمية ( محكمة  /بنك  ).........../فى حالة طلب الشهادة إلحدل هذه الجهات ).
اإليصال الدال على سداد الرسوم المستحقة .



ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :

مبلغ
قرش جنيه

بيان

-

8

جنيها واحدا رسم نسخ عن كل ورقة من أوراق الشهادة .

00

-

خمسون قرشا مقابل بحث فى المستندات أو السجالت عن كل سنة.

ثالثا  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :
يتم استخراج الشهادة خالل أسبوع من تاريخ تقديم الطلب .

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد  ،أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحتت ا مستمى يمكنتال االتصتال
بإحد الجهات التالية :
المحافظة ت :
هيئة الرقابة اإلدارية  :المركز الرئيسى بالقاهرة ت 04 / 4904244 :
مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت :

