محافظة ..............
مركز /مدينة  /حى ................
اإلدارة الهندسية
طلب
الحصول على صورة طبق األصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية

السيداألستاذ  /مدير اإلدارة الهندسية
تحية طيبة وبعد
يرجى التفضل بالموافقة على استخراج صورة طبق األصل من المستند المطلوب وهو............
 ................ .............الصادر برقم ........................... ....لتقديمه إلى .........................
علما بان فترة البحث من  .................................إلى .................................................
وبياناتى كالتالى -:
االسم ................................بطاقة ( شخصية  /عائلية  /رقم قومى ) رقم .............................
الصادرة من  ..................................بتاريخ :

/

/

بصفتى ( مالك  /مستأجر  /وكيل عن )
ومستعد لسداد الرسوم المقررة .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،
تحريرا فى :

/ /
توقيع مقدم الطلب
( ) .......................

محافظة ....................
مركز /مدينة  /حى .................
اإلدارة الهندسية
إيصال
استلمت أنا ..........................................الطلبب المقبدم مبن السبيد ................................. /
بشبببأن الحصبببول علبببى صبببورة طببببق األصبببل مبببن ( المسبببتند المطلبببوب وهبببو )............................
مسبببببببتوفيا كافبببببببة متطلببببببببات الحصبببببببول علبببببببى الخدمبببببببة ( المسبببببببتندات  /الرسبببببببوم) وقيبببببببد الطلبببببببب
برقم......................بتاريخ
التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة /

/

/
/

توقيع الموظف المختص
()...........................

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2424لسنة  8994فبى شبأن تيسبير الحصبول علبى الخبدمات
الجماهيريببة ومن ببا خدمببة طلببب الحصببول علببى صببورة طبببق األصببل مببن المسببتندات الموجببودة بوحببدات
اإلدارة المحلية بالمحافظات.
تلتببببببزم الج ببببببات اإلداريببببببة المعنيببببببة بتقديببببببمم الخدمببببببة وفقببببببا للببببببوارد ب بببببب ا النمببببببو ج الصببببببادر
بتاريبببببمخ  (4002/6/82كثمبببببرة للتعببببباون ببببببين الج ببببباز المركبببببزو للتنظبببببيم واإلدارة والمحافظبببببات )
مببن تحديببد المسببتندات واألوراق والمبببالا المطلوبببة للحصببول علببى الخدم بة والتوقيتببات الزمنيببة المحببددة
إلنجازها ،أو اإلعالن عبن رأي با فبى الطلبب المقبدم للحصبول علي با  -وأو مخالفبة لب لك ترتبب المسبئولية -
و لك على النحو التالى-:
أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة:
 صورة مستند إثبات الشخصية (واألصل لالطالع) . صورة عقد اإليجار أو الملكية (واألصل لالطالع) . توكيل رسمى من الطالب فى حالة الوكالة . خطاب الج ة الحكومية ا ا تطلب األمر لك . صورة من محضر الشرطة فى حالة فقد الرخصة . اإليصال الدال على سداد رسوم استخراج صورة المستند .ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة:
قرش جنيه
 ( 8جني ا واحدا ) مقابل النسخ عن كل ورقة من أوراق الصورة المطلوبة .
( خمسون قرشا ) رسم بحث عن كل سنة ا ا تطلب األمر البحث فى الملفات
00

ملحوظة  :ا ا كبان المحبرر مبن عبدة نسبخ أو صبور ممضباة اسبتحقت علبى كبل نسبخة أو صبورة ضبريبة
الدمغة التى تسبتحق علبى األصبل فيمبا عبدا الضبريبة النسببية فبال تحصبل اال مبرة واحبدة علبى
األصل .
ثالثا  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة:
يتم الحصول على الخدمة خالل أسبوع من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات المطلوبة .

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية أخرى
يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية :
المحافظة  :ت ...................
هيئة الرقابة اإلدارية  :المركز الرئيسى بالقاهرة ت 04/ 4904244
مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة :

