
 محافظة 
  مركز / مدينة / حى

 اإلدارة الهندســـية 

 

 طلب
 استخراج بيان رخصة مباشرة إعالن لتقديمه للضرائب

 
 
 
 

 السيد / رئيس الوحدة المحلية 

 ) اإلدارة الهندسية (                                     

 تحية طيبة وبعــد ،،                  

 بصفتى )صاحب الترخيص باإلعالن المرفق / وكيل عنه (.                                      مقدمه لسيادتكم          

برجـــاء التكرم بالموافقــة على إعطائى بيان معتمد عن رخصة مباشرة اإلعالن المرفقة من واقع السجالت 

 لتقديمه للضرائب.

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،

 

 مقدم الطلب                                                     

  م:ــــاالس                                                                         

 التوقيع :                                                  تحريرا فى      /       / 

 

 
 
 
 

 إيصـــــال
 ...... ……………………….  الطلتتتتتتتتتب المقتتتتتتتتتدم متتتتتتتتتن الستتتتتتتتتيد / .…………………………………استتتتتتتتتتلمت  نتتتتتتتتتا 

بشـأن إستخراج بيان رخصتة مباشترة إعتالن لتقديمته للضترائب مستتوفياة لكافتة متطلبتات الحصتول علتى الخدمتة ) المستتندات / الرستوم (  
 بتاريخ   /    /          …………وقيد الطلب برقم

 التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة    /     /
 توقيع الموظف المختص                         

                                        )                           ( 



طبقا لالئحة المالية للموازنة 
 (  894مادة )  59العامة لسنة 

 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

اجتراءات حصتول المتواطنين علتى  تبستيط شتأن ىفت 8554 لستنة 8484رقتم  التوزراء مجلت  رئتي  لقترار وفقتاة 

اإلدارة  بوحتداتومنهتا خدمتة  طلتب استتخراج بيتان رخصتة مباشترة إعتالن لتقديمته للضترائب ) يةالجماهيرالخدمات 

 (، تلتتتتتزم الجهتتتتات اإلداريتتتتة المعنيتتتته بتقتتتتديم الخدمتتتتة وفقتتتتا للتتتتوارد بهتتتت ا النمتتتتو ج الصتتتتادربالمحافظتتتتاتالمحليتتتتة 

متن تحديتد للمستتندات  -، والمحافظتات الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة بين  كثمرة للتعاون -4002/ :/44بتاريخ  

واالوراق ، والمبالغ المطلوبه للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنيه المحدده النجازها او االعالن عن ر يها فتى 

 الطلب المقدم للحصول عليها . واى مخالفه ل لك ترتب المسئوليه و لك على النحو التالى: 

 
 طلوبة  :أوالً : المستندات واألوراق الم

 صورة البطاقة الشخصية  و العائلية .                             ) واألصل لإلطالع ( 

 صورة رخصة اإلعالن.                                           ) واألصل لإلطالع ( 

 
 ثانياً : المبالغ المقرره للحصول على الخدمة  :

 بيان
 المبلغ

 مليم جنيه

 خ  مقابل النس

 مقابـــل بحث عن كـــل ســنة

 

8 

 ــ

 

 ــ

900 

 

 

 ثالثاً : التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة : 

 تلتزم جهة اإلدارة باستخراج بيان رخصة مباشرة إعالن لتقديمه للضرائب فى موعد غايته اليوم التالى         

 لمقررة .لتقديم الطلب  مستوفياة المستندات المطلوبة وبعد سداد الرسوم ا

 

 

وفى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت اى مسمى 

  -يمكنك اإلتصال بإحدى الجهات التالية :

 980855: المـــحــــافــظــــــــــة                ت :

 4504244/04هيئه الرقابة االدارية المركز الرئيسى بالقاهرة  ت :

 3656566 مكتب الرقابة االدارية بالمحافظة   ت :


