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

 اإلدارة الهندسية
 

 طلب
 الحصول على صورة طبق األصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية

 
 

 / مدير اإلدارة الهندسية األستاذ السيد

  تحية طيبة وبعد

  ............ستند المطلوب وهواستخراج صورة طبق األصل من المبالموافقة على التفضل  يرجى

 .........................لتقديمه إلى ............................. ..الصادر برقم  .......... ...................

 .......... إلى .....................................................علما بان فترة البحث من ...................

 -ياناتى كالتالى :وب

 االسم ................................بطاقة ) شخصية / عائلية / رقم قومى ( رقم .............................

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

 بصفتى ) مالك / مستأجر / وكيل عن (

 سداد الرسوم المقررة .ومستعد ل                   

،،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام   

 تحريرا فى :     /   /
 مقدم الطلبتوقيع             

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

 

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

 اإلدارة الهندسية 

 يصالإ

 .......................................... الطلب المقدم من السيد / ...................استلمت أنا..............

 الحصأأول علأأى صأأورة طبأأق األصأأل مأأن ) المسأأتند المطلأأوب وهأأو ............................(بشأأأن 

وقيأأأأأأد الطلأأأأأأب الرسأأأأأأوم( /  مسأأأأأأتنداتال ) كافأأأأأأة متطلبأأأأأأات الحصأأأأأأول علأأأأأأى الخدمأأأأأأةمسأأأأأأتوفيا 

 /    /        ...............بتاريخبرقم.......

 التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة   /    /     

 توقيع الموظف المختص

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



 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة 

 
حصأول علأى الخأدمات ال تيسيرفى شأن  8994لسنة  2424وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم

طلأأب الحصأأول علأأى صأأورة طبأأق األصأأل مأأن المسأأتندات الموجأأودة بوحأأدات لجماهيريأأة ومن أأا خدمأأة ا
 اإلدارة المحلية بالمحافظات.

 تلتأأأأأزم الج أأأأأات اإلداريأأأأأة المعنيأأأأأة بتقديأأأأأام الخدمأأأأأة وفقأأأأأا للأأأأأوارد ب أأأأأ ا النمأأأأأو ج الصأأأأأادر      

  (والمحافظأأأأأات  إلدارةالج أأأأاز المركأأأأأز  للتنظأأأأأيم واكثمأأأأأرة للتعأأأأأاون بأأأأأين  )82/6/4002 بتاريأأأأاخ

المحأأددة الزمنيأأة والتوقيتأأات  ةواألوراق والمبأأالا المطلوبأأة للحصأأول علأأى الخدمأأمأأن تحديأأد المسأأتندات  
  - المسأأئولية تأبوأ  مخالفأة لأأ لك تر -إلنجازهأا  أو اإلعأ ن عأأن رأي أا فأى الطلأأب المقأدم للحصأأول علي أا 

 -و لك على النحو التالى:
 ق المطلوبة: أوال : المستندات واألورا

 . ل ط ع(واألصل ) صورة مستند إثبات الشخصية  -
 . ل ط ع(واألصل )صورة عقد اإليجار أو الملكية  -
 توكيل رسمى من الطالب فى حالة الوكالة . -
 خطاب الج ة الحكومية ا ا تطلب األمر  لك . -
 صورة من محضر الشرطة فى حالة فقد الرخصة . -
 تخراج صورة المستند .اإليصال الدال على سداد رسوم اس -

 ثانيا : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة:
            

 
 
 
 
 

عدة نسأخ أو صأور ممضأاة اسأتحقت علأى كأل نسأخة أو صأورة ضأريبة  نا ا كان المحرر مملحوظة : 
الدمغة التى تستحق على األصل فيمأا عأدا الضأريبة النسأبية فأ  تحصأل اال مأرة واحأدة علأى 

 . األصل
 : التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة: ثالثا

 المستندات المطلوبة . ءواستيفاتقديم الطلب يتم الحصول على الخدمة خ ل أسبوع من تاريخ 
 
 
 
 

 أخرى طلب مستندات أو مبالغ إضافية فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو
 : اآلتيةيمكنك االتصال بإحدى الجهات 

 ت ...................:  ةالمحافظ
 04/ 4904244ت المركز الرئيسى بالقاهرة الرقابة اإلدارية  : هيئة 

 :مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة 

 جنيه  قرش   
 ) جني ا واحدا ( مقابل النسخ عن كل ورقة من أوراق الصورة المطلوبة . 8

 ى الملفات  ) خمسون قرشا ( رسم بحث عن كل سنة ا ا تطلب األمر البحث ف 00


