
  شمال سيناء محافظة
 ............حى / مدينة / مرآز : الوحدة المحلية 

 
 طلب استخراج شهادة تفيد سداد غرامات المبانى

 ...........................................................................................………………… /السيد 

 ..تحية طيبة وبعد 
 ......................................................................…………………………/ مقدمه لسيادتكم

 /     /              التاريخ    ...... ................ جهة اإلصدار ............ ....... ............. قومى رقم / عائلية / بطاقة شخصية 

 ..................محافظة .............................. حى / مدينة / مرآز ........  ................................ فىوالمقيم

 ……………...........فاآس رقم ... ....... ................. تليفون رقم ............ ........................... وبصفتى 

داد غرامات يد س هادة تف تخراج ش ى اس ة عل تكرم بالموافق رجاء ال م ب ار رق بانى عن العق ...... .... ....... ......... الم

ارع  ياخة ..  ....... ....... ....... ....... ..........................ش نة...............  ش ز/ مدي ى / مرآ ..... .............ح

 ... ....................................................... ....... ....... ....... ....لـوالمملوك ........................ محافظة 

  موضحا بها بيان المخالفات وما تم بشأنها ومستعد لسداد الرسوم المقررة

 

 ،،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام
 مقدم الطلب

 ....:....................االسـم :    /   /                                            تحريرا فى 
 :............................  التوقيع

 

 

 

 محافظة شمال سيناء 
 حى/ مدينة / مرآز: الوحدة المحلية 

 إيصال
ا    دم من السيد     ............................... ......../  استملت أن ........................ .........................../ .......الطلب المق

 .) الرسوم/ المستندات (اج شهادة تفيد سداد غرامات المبانى مستوفيا آافة متطلبات الحصول على الخدمة بشأن طلب استخر

 /    /         بتاريخ    ........ وقيد الطلب برقم 

 /    /التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة    

 توقيع الموظف المختص

........).............(............ 



 مة إلجراءات الحصول على الخدمةالقواعد الحاآ
ا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم          فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين       ١٩٩٨ لسنة   ٤٢٤٨وفق

دات اإلدارة    بانى بوح رامات الم داد غ يد س هادة تف تخراج ش ب اس ة طل نها خدم يرية وم ات الجماه ى الخدم عل
 .المحلية بالمحافظات

 ١/٣/٢٠٠٣بتقديـم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريــخ         تلتزم الجهات اإلدارية المعنية     
ثمرة للتعاون بين وزارة التنمية اإلدارية والمحافظات          (  من تحديد المستندات واألوراق والمبالغ المطلوبة )  آ

ى الخدمة، والتوقيتات  المحددة إلنجازها، أو اإلعالن عن رأيها فى الطلب الم                قدم للحصول عليها   للحصول عل
 :  وذلك على النحو التالى- وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية -

 
 :المستندات واألوراق المطلوبة: أوًال 

 ).لالطالع ( وصورة التوآيل فى حالة الوآالةمستند إثبات شخصية مقدم الطلب  •
 ).إن وجد( صورة من حكم محكمة  •
 ).إن وجد( صورة من إيصال سداد الغرامة  •
 .ال سداد المبالغ المستحقة على الشهادة إيص •
 

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة: ثانيًا 
 قرش جنيه 
دا ( يها واح ط جن هادة  ) فق ن أوراق الش ة م ل ورق ن آ خ ع ابل النس مق

 .أو الصور المطلوبة
١ - 

ا( ط خمسون قرش ان  )  فق ك إذا آ يها وذل راد البحث ف نة ي ل س م بحث عن آ رس
 .البحث فى الملفاتالمطلوب يستدعى 

- ٥٠ 

يه واحد      عن آل )  قروش رسم تنمية موارد ١٠+  قرش ضريبة نوعية ٩٠( جن
  ورقة من أوراق الشهادة

١ - 

 قروش رسم   ١٠+ قرش ضريبة  نوعية      ٣٠( على إيصال السداد     )أربعون قرش  (
 على اإليصال) تنمية موارد 

- ٤٠ 

 ٩٠ ٢ اإلجمالى جنيهان وتسعون قرشا فقط ال غير
 :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة: ثالثًا 

بانى فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ تقديم                            يد سداد غرامات الم ة اإلدارة باستخراج شهادة تف تزم جه تل
 .الطلب مستوفيا المستندات والرسوم المطلوبة

 

ة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو رسوم أو                    مبالغ إضافية يمكنك   فى حال
 :االتصال بإحدى الجهات التالية

 ٣٢٠٥٧١ ت :  المحافظة  
 ت )  : المكتب الرئيسى بالقاهرة ( هيئة الرقابة اإلدارية  

  ت :مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة 
 

    ٠٢ / ٢٩٠٢٧٢٨ 
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