
          سيناءشمالمحافظة 
 حى /  مدينة/  مرآز :الوحدة المحلية
 اإلدارة الهندسية

 
 لبط

  الحصول على صورة طبق األصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية 
 )  قرارات اإلزالة– الهندسية مات الرسو–التراخيص ( 

 
 

 مدير اإلدارة الهندسية / السيد األستاذ
 

 …تحية طيبة وبعد 
 ) . قرارات اإلزالة – الرسومات الهندسية –التراخيص ( يرجى التفضل بالموافقة على استخراج صورة طبق األصل من 

 ………………..………لتقديمه إلى . ………………… الصادر برقم …………………………:المستند المطلوب 

 - :وبياناتى آالتالى 

 ……………..……رقم  )رقم قومى / عائلية / شخصية (  بطاقة …………………………………..........…:االسم 

 /        /بتاريخ      .. ……………………………… من ةالصادر

 )وآيل عن / مستأجر / مالك ( بصفتى 

 .الرسوم المقررة                   ومستعد لسداد 

 ،،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام     

 

 /:     /        تحريرا فى 

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

 

 

 

 
 حى بمحافظة/ مدينة / مرآز : لوحدة المحلية ا

 …………………… االدارة الهندسية 
 إيصال

 
.. …………………….………………/ قدم من السيد    الطلب الم ..……………………………………/ استلمت أنا   

ى صورة طبق األصل من                آافة متطلبات مستوفيا  )  قرارات اإلزالة – الرسومات الهندسية –التراخيص ( بشأن طلب الحصول عل
 /      /بتاريخ    . ……………وقيد الطلب برقم  )الرسوم / المستندات  ( الحصول على الخدمة

        /         /التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة 
      

     توقيع الموظف المختص                                                         
                                                                                     ................ ).............(  

  سيناءشمال 



 

 ول على الخدمةالقواعد الحاآمة إلجراءات الحص
 

وزراء    س ال يس مجل رار رئ ا لق م وفق نة ٤٢٤٨رق ات   ١٩٩٨ لس ى الخدم ن عل راءات حصول المواطني يط إج أن تبس  فىش
ة ط نها خدم يرية وم ى صورة طــــالجماه تندات الموجودة مـــــلب الحصول عل  الرسومات –التراخيص ( ن ـبق األصل من المس

 . بالمحافظات دارة المحليةبوحدات اإل)  قرارات اإلزالة –الهندسية 
تاريــخ        ادر ب نموذج الص ـذا ال ـوارد بهـ ا للـ ة وفقــ تقديـــم الخدم ية ب ة المعن ات اإلداري تزم الجه  ١/٣/٢٠٠٣تل

ن وزار       ( تعاون بي ثمرة لل ة   ةآ ية اإلداري  المطلوبة للحصول على الخدمة  والمبالغمن تحديد للمستندات واألوراق )محافظات وال  التنم
ا فى الطلب المقدم للحصول عليها          والت ا ، أو اإلعالن عن رأيه تات  المحددة إلنجازه  وذلك  - وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية -وقي

 -:على النحو التالى 
 

 -:المستندات واألوراق المطلوبة: أوال 
  لالطالع واالصل) الخ …الرقم القومى/ العائلية / البطاقة الشخصية ( مستند إثبات الشخصية صورة  –
 .صورة عقد اإليجار أو الملكية  –
 . من الطالب فى حالة الوآالة رسمىتوآيل  –
 . إذا تطلب األمر ذلك خطاب الجهة الحكومية –
 .صورة من محضر الشرطة فى حالة فقد الرخصة  –
 . على سداد رسوم استخراج صورة المستند دالاإليصال ال –

 
        -: المقررة للحصول على الخدمة مبالغال: ثانيا 

 جنيه قرش 
 .مقابل النسخ عن آل ورقة من أوراق الصورة المطلوبة  )جنيها واحدا (    ١                   

 ) تنمية موارد  رسمثالثون قرش ضريبة نوعية ، عشرة قروش(دمغة إيصال ) اربعون قرشا (   ٤٠
 .ألمر البحث فى الملفات رسم بحث عن آل سنة إذا تطلب ا) خمسون قرشا (           ٥٠           

 
ى آل نسخة أو صورة                          :  ملحوظة  ان المحرر من عدة نسخ أو صور ممضاه استحقت عل ضريبة الدمغة  التى تستحق على        إذا آ

 .األصل فيما عدا الضريبة النسبية فال تحصل إال مرة واحدة على األصل
 

 -:التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا
  . من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات المطلوبةسبوعاخالل  ول على الخدمةيتم الحص           

 
 
 
 
 

 
 

 يمكنك االتصال بإحدى     أو مبالغ إضافية   فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات           
 - :الجهات اآلتية 

 ٣٢٠٥٧١ :المحافظة  ت 
 ٠٢/ ٢٩٠٢٧٢٨: ئيسى بالقاهرة ت المرآز الر: هيئة الرقابة اإلدارية 

  :مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت 


	ØáÈ
	ÇáÍÕæá Úáì ÕæÑÉ ØÈÞ ÇáÃÕá ãä ÇáãÓ
	ÇáÓíÏ ÇáÃÓÊÇÐ/ ãÏíÑ ÇáÅÏÇÑÉ Çáåä�
	
	
	
	ÊÍÑíÑÇ Ýì :     /        /
	
	ÅíÕÇá






	ÇáÞæÇÚÏ ÇáÍÇßãÉ áÅÌÑÇÁÇÊ ÇáÍÕæá �

