
 محافظة .............. 
 ................ / حى مركز/ مدينة 

 اإلدارة الهندسية
 

 

 / مدير اإلدارة الهندسية األستاذ السيد

  ،،،، تحية طيبة وبعد

 ...................... ستند املطلوب وهواستخراج صورة طبق األصل من املباملوافقة على التفضل  يرجى

   .........................لتقدميه إىل  ...............................: الصادر برقم 

 ............................................................: إىل  .................................: علما بان فرتة البحث من 

 -ياناتى كالتاىل :وب

 ..........................................رقم  ومي(ق/ عائلية / رقم  )شخصيةبطاقة  .............................. االسم:

 /      /  بتاريخ:   ..................................: الصادرة من 

 ) مالك / مستأجر / وكيل عن ( بصفيت

 سداد الرسوم املقررة .ومستعد ل                   

 ،،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام 
 /   /  في:  تحريرا 

 مقدم الطلبتوقيع                                                                                                    

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

 

 

 محافظة .................... 
 ................./ حى  مركز/ مدينة

 اإلدارة الهندسية 

بشأن  .................................الطلب املقدم من السيد /  ........................................../  استلمت أنا

كافة متطلبات مستوفيا  ( ............................احلصول على صورة طبق األصل من ) املستند املطلوب وهو 

 /    /        بتاريخ ......................وقيد الطلب برقمالرسوم( /  ستنداتامل ) احلصول على اخلدمة

 التاريخ احملدد إلجناز اخلدمة   /    /     

 توقيع الموظف المختص                                                                                                                 

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



 

 القواعد احلاكمة إلجراءات احلصول على اخلدمة 

 

لجماهيريىة حصىو  للىى الخىدما  اال تيسىيرفىى أى    8994لسنة  2424وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم
 طلب الحصو  للى صورة طبق األص  م  المستندا  الموجودة بوحدا  اإلدارة المحلية بالمحافظا .ومنها خدمة 

 تلتىىىىىىىىزم الجهىىىىىىىىا  اإلداريىىىىىىىىة الم نيىىىىىىىىة بتقديىىىىىىىىرم الخدمىىىىىىىىة وفقىىىىىىىىا للىىىىىىىىوارد بهىىىىىىىى ا النمىىىىىىىىو   الصىىىىىىىىادر      
  (والمحافظىىىىىىىىىا   إلدارةللتنظىىىىىىىىىيم وا المركىىىىىىىىىز الجهىىىىىىىىىاز للت ىىىىىىىىىاو  بىىىىىىىىىي   كثمىىىىىىىىىرة)82/6/4002 بتاريىىىىىىىىىر 

المحىىددة إلنجازهىىا   و الزمنيىىة والتوقيتىىا   ةواألوراق والمبىىالا المطلوبىىة للحصىىو  للىىى الخدمىىمىى  تحديىىد المسىىتندا   
 -:التاليو لك للى النحو  - المسئولية تبمخالفة ل لك تر و   -الطلب المقدم للحصو  لليها  فياإللال  ل  ر يها 

 ق المطلوبة:  وال : المستندا  واألورا
 . لالطالع(واألص  ) صورة مستند إثبا  الأخصية  -
 . لالطالع(واألص  )صورة لقد اإليجار  و الملكية  -
 توكي  رسمى م  الطالب فى حالة الوكالة . -
 خطاب الجهة الحكومية ا ا تطلب األمر  لك . -
 صورة م  محضر الأرطة فى حالة فقد الرخصة . -
 تخرا  صورة المستند .اإليصا  الدا  للى سداد رسوم اس -

 ثانيا : المبالا المقررة للحصو  للى الخدمة:
            
 
 
 
 
 

لىدة نسى   و صىور ممضىاة اسىتحق  للىى كى  نسىخة  و صىورة ضىريبة الدم ىة التىى   ا ا كا  المحرر مى ملحوظة :

 . تستحق للى األص  فيما لدا الضريبة النسبية فال تحص  اال مرة واحدة للى األص 

 : التوقيتا  المحددة إلنجاز الخدمة: ثالثا
 المستندا  المطلوبة . ءواستيفاتقديم الطلب يتم الحصو  للى الخدمة خال   سبوع م  تاري  

 
 
 
 

يمكنك االتصا  بإحدى   خرى طلب مستندا   و مبالا إضافية فى حالة لدم الحصو  للى الخدمة فى التوقي  المحدد  و
 :اآلتيةالجها  
   ................... :ةالمحافظ
 04/ 4904244  المركز الرئيسى بالقاهرة  اإلدارية:الرقابة هيئة 

 بالمحافظة:مكتب الرقابة اإلدارية 

 جنيه  قرش   
 ) جنيها واحدا ( مقاب  النس  ل  ك  ورقة م   وراق الصورة المطلوبة .    8

 ى الملفا   ) خمسو  قرأا ( رسم بحث ل  ك  سنة ا ا تطلب األمر البحث ف    00  


