
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 مدیر اإلدارة الھندسیة / السید األستاذ 
 

 تحیة طیبة وبعد ،
 

ن  ل م ق األص ورة طب تخراج ص ى اس ة عل ل الموافق اء التفض برج
  -:المستندات المطلوب وھو 

 ---------------------------------------: لتقدیمة إلى  ------------------: الصادر برقم 
 ---------------------------:إلى    ---------------------------:ن علماً بأن فقرة البحث م

  -:وبیاناتي كالتالي 
 --------------:رقم ) رقم قومى  /عائلیة / شخصیة ( بطاقة   -----------------------------:م االس

 --------------------:بتاریخ    -------------------------------------------من الصادر 
 ) وكیل عن / مستأجر / مالك ( بصفتي 

 . ومستعد لسداد الرسوم المقررة 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 توقیع مقدم الطلب                                                                                   
                                                                                        (                              ) 

.................................................................. ....... .. 
  

 إيصـــــــــــال

 -----------------------: الطلب المقدم من السید  -------------------------------:  لمت أنااست
 )-------------------------------(ند المطلوب وھو بشأن الحصول على صورة طبق األصل من المست
ة  ى الخدم ول عل ات للحص ة المتطلب توفى كاف تندات ( مس وم / المس د ال) الرس رقم وقی ب ب                             -----------طل

 ٢٠٠/      /         بتاریخ      
 /           /  التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة            

 
 لمختص توقیع الموظف ا                                                                          

                                                                            (                                 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

                 
 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

 
م  وزراء رق س ال یس مجل رار رئ اً لق نة  ٤٢٤٨وفق دمات  ١٩٩٨لس ى الخ في شأن تیسر الحصول عل

دات  ةالجماھیری تندات الموجودة بوح ن المس ق األصل م ورة طب ى ص ب الحصول عل ة طل ا خدم ومنھ
ذا النموذج . اإلدارة المحلیة بالمحافظات  وارد بھ اً لل ة وفق دیم الخدم ة بتق ة المعنی تلتزم الجھات اإلداری

اریخ  ی(  ٢٨/٦/٢٠٠٧الصادر بت اون ب رة للتع ات كثم یم واإلدارة والمحافظ از المركزي للتنظ ) ن الجھ
ة المحددة  ات الزمنی من تحدید للمستندات واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقیت

وآي مخالفة لذلك ترتب المسئولیة  –إلنجازھا ، أو اإلعالن عن رأیھا في الطلب المقدم للحصول علیھا 
  -: وذلك على النحو التالي –

   -:المطلوبة واألوراقالمستندات : أوال 
 

  واألصل لالطالع ( صورة مستند إثبات الشخصیة( 
   واألصل لالطالع ( صوره عقد اإلیجار آو الملكیة( 
 توكیل رسمي من الطالب في حالھ الوكالة 
 خطاب الجھة الحكومیة إذا تطلب اآلمر ذلك 
 صوره من محضر الشرطة في حالة فقد الرخصة 
 صال الدال على سداد رسوم استخراج صوره المستنداإلی 

 

  المبالغ المقررة للحصول على الخدمھــ : ثانیا
 

 جنیھ ملیم نوع الرسم مبلغ
مقابل  النسخ عن كل ورقة من أوراق ) جنیھا واحدا (  ١ -

 الصورة المطلوبة
رسم بحث عن كل سنة إذا تطلب اآلمر ) خمسون قرشا (  - ٥٠

 فات البحث في المل
 

 ملحوظة
ى   ي تستحق عل ة الت إذا كان المحرر من عدة نسخ أو صور ممضاة استحقت على كل نسخة أو صورة ضریبة الدمغ

 ٠األصل فیما عدا الضریبة النسبیة فال تحصل أال مرة واحدة على األصل 
 

 -: تات المحددة النجاز الخدمةالتوقی -:ثالثا
 

 تاریخ تقدیم الطلب واستیفاء المستندات المطلوبة  یتم الحصول على الخدمھ  خالل أسبوع من
...................... ......................... ................ ....................... 

ت المح ي التوقی ى الخدمة ف ات في حالة عدم الحصول عل ك االتصال بإحدى الجھ الغ إضافیة تحت أي مسمى یمكن ب مستندات أو مب دد أو طل
 التالیة 

  ٧٧٩٤٨٧٦ت : المحافظة 
  ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: ت ) : المكتب الرئیسي بالقاھرة (  اإلداریة ھیئة الرقابة 

  ٢٩٠٢٧٢٨ت  : مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة 


