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موضحا بها بيان المخالفا

وما تم بشأنها ومستعد لسداد الرسوم المقررغ

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،
مقدم الطلب
تحريرا فى :

االسـم ........................:
التوقيع ............................:

/ /
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الوحدة المحلية  :مركز /مدينة  /حى
إيصال
استمل

أنا  ....................................... /الطلا

المقادم مان السايد.......................................................... /

بشأن طل استخراي شهادغ تفيد سداد نراما المبانى مستوفيا كافة متطلبا الحصول على الخدمة (المستندا
وقيد الطل برقم  ........بتاريخ
التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة

/
/

 /الرسوم) .

/
/
توقيع الموظف المختص

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

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراا رقم  2424لسنة  8994فى شأن تبسيط إجرااا حصول المواطنين
على الخدما الجماهيرية ومنها خدمة طل استخراي شهادغ تفيد سداد نراما المبانى بوحدا اإلدارغ
المحلية بالمحافظا .
اإلدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذي الصادر
تلتزم الجها
بتاريخ  -4002 /6/44كثمرغ للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم واالدارغ والمحافظا ) من تحديد
المستندا واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ،والتوقيتا المحددغ إلنجازها ،أو اإلعالن عن
رأيها فى الطل المقدم للحصول عليها  -وأى مخالفة لذلك ترت المسئولية  -وذلك على النحو التالى:
أوالً  :المستندات واألوراق المطلوبة:
 مستند إثبا شخصية مقدم الطل وصورغ التوكيل فى حالة الوكالة (لالطال ).
 صورغ من حكم محكمة (إن وجد).
 صورغ من إيصال سداد الغرامة (إن وجد).
 إيصال سداد المبالغ المستحقة على الشهادغ.
ثانيا ً  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة:
جنيه
قرش
(فقاااااط جنيهاااااا واحااااادا) مقابااااال النساااااخ عااااان كااااال ورقاااااة مااااان أوراق الشاااااهادغ
8
أو الصور المطلوبة.
(فقااط خمسااون قرشااا ) رساام بحا عاان كاال ساانة يااراد البح ا فيهااا وذلااك إذا كااان
00
المطلو يستدعى البح فى الملفا .
ثالثا ً  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة:
تلتزم جهة اإلدارغ باستخراي شهادغ تفيد سداد نراما
الطل مستوفيا المستندا والرسوم المطلوبة.

المبانى فى موعد أقصاه أسبو من تاريخ تقديم

فى حالة عدم الحصول على الخ دمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو رسوم أو مبالغ إضافية يمكنك
االتصال بإحدى الجهات التالية:
المحافظة :
هيئة الرقابة اإلدارية ( المكت الرئيسى بالقاهرغ ) :
مكت الرقابة اإلدارية بالمحافظة :

04/490244

