طلب
الحصول على صورة طبق األصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية

السيداألستاذ  /مدير اإلدارة الهندسية
تحية طيبة وبعد
يرجى التفضل بالموافقة على استخراج صورة طبق األصل من المستند المطلوب وهو...................
 ................ .............الصادر برقم ........................... ....لتقديمه إلى ........................
علما بان فترة البحث من  ................................إلى .................................................
وبياناتى كالتالى -:
االسم ................................بطاقة ( شخصية  /عائلية  /رقم قومى ) رقم .............................
الصادرة من  ..................................بتاريخ :

/

/

بصفتى ( مالك  /مستأجر  /وكيل عن )
ومستعد لسداد الرسوم المقررة .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،
تحريرا فى :

/

/
توقيع مقدم الطلب
( ) .......................

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  4248لسنة  1998فى شأن تيسير الحصول على
الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب الحصول على صورة طبق األصل من المستندات الموجودة
بوحدات اإلدارة المحلية بالمحافظات.
تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر
والمحافظات )
الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة
بتاريـخ  (2007/6/28كثمرة للتعاون بين
من تحديد المستندات واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدم ة والتوقيتات الزمنية المحددة
إلنجازها ،أو اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها  -وأى مخالفة لذلك تر تب المسئولية -
وذلك على النحو التالى-:
أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة:
 صورة مستند إثبات الشخصية (واألصل لالطالع) . صورة عقد اإليجار أو الملكية (واألصل لالطالع) . توكيل رسمى من الطالب فى حالة الوكالة . خطاب الجهة الحكومية اذا تطلب األمر ذلك . صورة من محضر الشرطة فى حالة فقد الرخصة . اإليصال الدال على سداد رسوم استخراج صورة المستند .ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة:
قرش جنيه
 ( 1جنيها واحدا ) مقابل النسخ عن كل ورقة من أوراق الصورة المطلوبة .
 ( 50خمسون قرشا ) رسم بحث عن كل سنة اذا تطلب األمر البحث فى الملفات

ملحوظة  :اذا كان المحرر م ن عدة نسخ أو صور ممضاة استحقت على كل نسخة أو صورة ضريبة
الدمغة التى تستحق على األصل فيما عدا الضريبة النسبية فال تحصل اال مرة واحدة على
األصل .
ثالثا  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة:
يتم الحصول على الخدمة خالل أسبوع من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات المطلوبة .

طلب مستندات أو مبالغ إضافية أخرى

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو
يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية :
المحافظة  :ت ...................
هيئة الرقابة اإلدارية  :المركز الرئيسى بالقاهرة ت 02/ 2902728
مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة :

