محافظة شمال سيناء
الوحدة المحلية  :مركز /مدينة  /حى
طلب
معاينة عقار آيل للسقوط
( خاص بمحافظة شمال سيناء )
اسم مقدم الطلب ..............................................................................................................
صفته  ( ......................... :مالك  /مستأجر  /وكيل ) .............................................................:
رقم بطاقة الرقم القومى ................................................................................................. :
محل اقامة مقدم الطلب :

………………………………………………………………....................................

عنوان العقار المطلوب معاينته ...........................................................................................
تحريرا فى :

/

/
توقيع مقدم الطلب
( ……………………)

محافظة شمال سيناء
الوحدة المحلية  :مركز /مدينة  /حى
إيصال

استلمت أنا ..………………………....………… /الطلب المقدم من السيد ................................................. /
بشأن طلب معاينة عقار آيل للسقوط بمحافظة شمال سيناء مستوفيا المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة وقيد
/
الطلب برقم …………… بتاريخ /
التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة

/

/
توقيع الموظف المختص
( ………………………… )

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  2424لسنة  8994فىشأن تيسير إجراءات حصول المواطنين على
الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب معاينة عقار آيل للسقوط بوحدات االدارة المحلية بمحافظة شمال سيناء .
تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريخ 4282/2/88
( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة والمحافظات ) من تحديد للمستندات واألوراق والمبالغ
المطلوبة للحصول على الخدمة  ،والتوقيتات المحددة إلنجازها  ،أو اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول
عليها  -وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية  -وذلك على النحو التالى :
أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة:
 صورة مستند ملكية العقار او عقد ايجار وحدة من وحدات العقار المراد معاينته واالصل لالطالع .
 صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب واالصل لالطالع .
 صورة فوتوغرافية للعقار واماكن التصدعات به .
 كشف مشتمالت للعقار المطلوب معاينته .
 توكيل رسمى من مقدم الطلب فى حالة الوكالة .
ملحوظةةة  :و فقةةا لمةةا ورد مةةد السةةيد المحةةافظ يعتةةد بالحجةةة العرفيةةة المعتمةةدة مةةد ( عةةدد  2مشةةاي) ) والمجلة
الشعبى حيث اليوجد سند ملكية او تسجيل الربط مد الضرائب العقارية وذلك بالنسبة للمدد اما بالنسبة
للقرى فيعتد بالشهادة االدارية مد الوحدة المحلية والمجل

الشعبى المحلةى للقريةة حيةث اليوجةد ربةط

للضرائب العقارية بالقرى .
ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
مجانا
ثالثا :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة -:
 -يتم معاينة العقار آاليل للسقوط خالل اسبوع من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة .

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أى مسمى يمكنك
االتصال بإحدى الجهات اآلتية :
المحافظة  :ت 060/7720233
هيئة الرقابة اإلدارية ( المكتب الرئيسى بالقاهرة )  :ت 02/22202320
مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة  :ت 060 /7722277

