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مقدم الطلب
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التوقيع ............................:

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
 4248لسنة  1998فى شأن تبسيط إجراءات حصول
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم
المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب استخراج شهادة تفيد سداد غرامات المبانى بوحدات
اإلدارة المحلية بالمحافظات.
الصادر
تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج
بتاريخ  -2007 /6/28كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة والمحافظات ) من تحديد
المستندات 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:
أوالً  :المستندات واألوراق المطلوبة:
 مستند إثبات شخصية مقدم الطلب وصورة التوكيل فى حالة الوكالة (لالطالع).
 صورة من حكم محكمة (إن وجد).
 صورة من إيصال سداد الغرامة (إن وجد).
 إيصال سداد المبالغ المستحقة على الشهادة.
ثانيا ً  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة:
جنيه
قرش
(فقط جنيها واحدا) مقابل النسخ عن كل ورقة من أوراق الشهادة
1
أو الصور المطلوبة.
(فقط خمسون قرشا ) رسم بحث عن كل سنة يراد البحث فيها وذلك إذا كان
50
المطلوب يستدعى البحث فى الملفات.
ثالثا ً  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة:
تلتزم جهة اإلدارة باستخراج شهادة تفيد سداد غرامات المبانى فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ
تقديم الطلب مستوفيا المستندات والرسوم المطلوبة.

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو رسوم أو مبالغ إضافية يمكنك
االتصال بإحدى الجهات التالية:
المحافظة  :ت
هيئة الرقابة اإلدارية ( المكتب الرئيسى بالقاهرة )  :ت 02/290728
مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة  :ت

