
 
  محافظة 

 الوحدة المحلیة /  مدیریة اإلسكان والمرافق 
 

 طلب  شراء زوائد التنظیم ملك المحافظة
 /   السید 

 تحیة طیبة وبعد 

 .............................................................................................. /  مقدمة لسیادتكم
  /    /بتاریخ        ………………: الصادرة من  …………………: رقم القومىال  /عائلیة/ بطاقة شخصیة 

 …………………………………………………………………………………… : محل اإلقامة

 )  الخ  …………وكیال عن المالك او المالكین/  مالك ( بصفتى 

 ……………………………………………………………………………………:  للعقار الكائن 

    ...…………………………………  :  ئد التنظیم ملك المحافظة رقمأرجو التكرم بالموافقة على شراء قطعة ارض زا
     …………………………………… :  متر مربع   والكائنة بشارع.          ……………… : و مساحتھا

 : علما بان موقع هذه  األرض من العقار هو 
    )                             (  مالصقة للعقار و ال تصلح القامة مبنى معمارى مستقل علیھا  −

 أو 
 (     )  .          مالصقة للعقار وتحجبھ عن الشارع الذى یطل علیھ مباشرة مھما بلغ مسطحھا −

 . أمام الحالة التى تناسب موقع العقار من قطعة األرض )            (یؤشر بعالمة 

 .المعاینة الفعلیة  وذلك للمساحة التى تسفر عنھاومستعد لدفع السعر الذى تقدره لجان التقدیر المختصة بالمحافظة فى تاریخ البیع  ، 
 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،
 

   توقیع مقدم الطلب                           /    /                                                      تحریرا فى  
                                                                             )                  (          

 
 

 
 إیصـــــــــــــال

 ............................................. لطلب المقدم من السید ا ............................................. استلمت أنا
 ت المطلوبة  للحصول على الخدمة بشأن طلب شراء زوائد التنظیم ملك المحافظة  مستوفیا المستندا

          /    /بتاریخ  ................... وقید الطلب برقم 
    صالمختتوقیع الموظف                               /     /                   التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة

         (                                      ) 
 
 

           



 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
 ف ى ش أن تبس یط إج راءات حص ول الم واطنین عل ى        ١٩٩٨ لسنة  ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم       

اإلس  كان  / ماھیری  ة ومنھ  ا خدم  ة طل  ب ش  راء زوائ  د التنظ  یم مل  ك المحافظ  ة  بوح  دات اإلدارة المحلی  ة           الخ  دمات الج

 -١/١٢/٢٠٠٠بالمحافظات  ،  تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیم الخدم ة وفق ا لل وارد بھ ذا النم وذج الص ادر بت اریخ              

 م  ن تحدی  د  -ق والمجتمع  ات العمرانی  ة والمحافظ  ات  كثم  ره للتع  اون ب  ین وزارت  ى التنمی  ة اإلداری  ة واإلس  كان والمراف      

للمستندات واألوراق، والمبالغ  المطلوبة للحصول على الخدمة  والتوقیتات الزمنیة المحددة إلنجازھا ، أو اإلعالن عن       

 :رأیھا  فى الطلب المقدم للحصول علیھا ، وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة وذلك على النحو التالى 

 :لمستندات واألوراق المطلوبة ا: أوال 

 )الخ . …الرقم القومى  /العائلیة / البطاقة الشخصیة  (المستند الدال على شخصیة مقدم الطلب  -

/  توكی ل رس  مى ع ن المال ك  أو الم  الكین    (  م ن غیرالمال ك   ھت لص فة مق  دم الطل ب ف ى حال ة تقدیم      المس تند المثب    -

 ). الخ .. ……قرار وصایة 

عقد ملكیة مس جل ویش مل اى عق د ناق ل للملكی ة أو عق د ابت دائى مش موال  بص حة          ( لكیة العقار  المستند المثبت لم   -

توقیع  أو العقد  المشمول بصحة ونفاذ ویأخذ حكم ما تقدم قرارات وخطابات التخصیص الصادرة م ن الجھ ات         

وعق  د ) مالت كش  ف المش  ت(المختص  ة وك  ذا الش  ھادات الص  ادرة م  ن مص  لحة الض  رائب العقاری  ة باس  م المال  ك    

 ) .القسمة والتجنیب المشھر أو كشف المشتمالت المصحوب بإعالم وراثة لمن آلت إلیھم الملكیة بالمیراث

 . محدد علیھا الموقع معتمدة ومختومة بخاتم المساحة ١/٢٥٠٠ أو ١/٥٠٠خریطة مساحیة بمقیاس رسم  -

زم طال ب الش راء بتق دیم كش ف رس مى ع ن       فى حاالت طل ب ش راء زوائ د التنظ یم بع د التع دى والبن اء علیھ ا یلت               -

 .تاریخ ربط العوائد عن الدور األرضى 

 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانیا 

 تؤدى الخدمة مجانا 

 : التوقیتات المحددة  إلنجاز الخدمة : ثالثا 

 -:التالیة تعلن جھة اإلدارة قرارھا فى طلب شراء زوائد التنظیم ملك المحافظة وفقا للتوقیتات 

إذا تج اوزت  [ شھرین ونصف من تاریخ تقدیم الطلب للحاالت التى تقتضى العرض عل ى  الس ید  المح افظ      •

 جنی  ھ للوح  دات المحلی  ة للمراك  ز    ١٠٠٠٠ جنی  ھ للوح  دات المحلی  ة للق  رى ،  و   ٥٠٠٠قیم  ة   الزائ  د ع  ن   

 ].والمدن واألحیاء 

 .ى ال تقتضى العرض على السید  المحافظ شھر ونصف من تاریخ تقدیم الطلب للحاالت األخرى الت •

 
 
 

حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد ، أو طل ب مس تندات أو مب الغ اض افیھ تح ت اى مس مى یمكن ك        فى  
 : االتصال بإحدى الجھات التالیة 

 :المحافظة           ت 
      ٠٢ /٢٩٠٢٧٢٨: المركز الرئیسى بالقاھرة ت: ھیئة الرقابة اإلداریة 

 :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت 
 


