محافظة
الوحدة المحلية.....................

السيد ......................................................... /
تحية طيبة وبعد ،،،،
مقدمه لسيادتكم .................................................................................................................... /
بطاقة ( شخصية  /عائليه ) رقم  ..................الصادرة من  ................................بتاريخ

/

/

العنوان .................................................................................................................................
بصفتى ( مالك  /مستأجر  /وكيل عن املالك ) للعقار الكائن ..................................................................
قطعة  .......................بلوك  ..................................منطقة  ...........................شياخة ......................
ترخيص رقم  ..........................................بتاريخ /

/

( ان وجد ).

برجاء التفضل باملوافقة على استخراج شهادة بيانات عن العقار املوضح بعالية تتضمن ما يلى
........................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ...
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
وذلك لتقدميها إىل ..............................................................………………….....................
ومستعد لسداد الرسوم املقررة .

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،
توقيع مقدم الطلب

تحريرا فى / /

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

استلمت أنا ………………………… الطلب املقدم منن السنيد  …………………… /بشنأن

طلننب شننهادة بيانننات عننن منشننأة ( سننكنية – جتاريننة )  ،مسننتوفيا كافننة متطلاننات احلصننننننننننوع علننى اـدمننننننة

(املستندات -الرسوم)  ،وقيننننند الطلب برقم…………… ..بتاريخ
التاريخ احملدد إلجناز اـدمة

/

/

/

/
توقيع الموظف المختص

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

القواعد احلاكمة إلجراءات احلصول على اخلدمة
وفقااا لقاارار رساايل م لاال الااوارا رقاام  2424لس ا ة  8994فااى ناابس ت ساايط إ اارا اح حلااو المااواط يس علااى الخاادماح
ال ماهيرية و م ها خدماة طلاب ناهادة يا ااح عاس م نابة ( سان ية – ت ارياة ) ،وحاداح اددارة المحلياة المحافظااح ،تلتاام ال هااح
اددارية المع ية تقديم الخدمة وفقا للوارد هذا ال موذج اللادر تاريخ  -4002 /6/44نثمرة للتعااوس ايس ال هااا المرناال للت ظايم
واددارة ،والمحافظاح  -مس تحديد للمست داح واألوراق  ،والم االغ المطلو اة للحلاو علاى الخدماة  ،والتوقيتااح الام ياة المحاددة
د ااها  ،أو ادعالس عس رأيها فى الطلب المقدم للحلو عليها  .،وأل مخالفة لذلك ترتب المسسولية وذلك على ال حو التالى :

أوال  :المست داح واألوراق المطلو ة :





لورة المست د الدا على نخلية مقدم الطلب ( طاقة نخلية  /عاسلية  /رقم قومى ( )......../األل لإلطالع ).
المست د المؤيد للفة مقدم الطلب لإلطالع.
( تونيا رساامى مااس المالااك  /المااالنيس فااى حالااة الونالااة  ،عقااد االي ااار فااى حالااة تقااديم الطلااب مااس مسااتب ر  ،نمااا يقاادم
الخطاب المو ه مس احدل ال هاح الرسمية ( محنمة  /ك  ).........../فى حالة طلب النهادة دحدل هذه ال هاح ).
اديلا الدا على سداد الرسوم المستحقة .

ثا يا  :الم الغ المقررة للحلو على الخدمة :

م لغ
قرش

يه

-

8

00

-

ياس
يها واحدا رسم سخ عس ن ورقة مس أوراق النهادة .
خمسوس قرنا مقا

حث فى المست داح أو الس الح عس ن س ة.

ثالثا  :التوقيتاح المحددة د اا الخدمة :
يتم استخراج النهادة خال أس وع مس تاريخ تقديم الطلب .

فى حالة عدم الحلو على الخدمة فى التوقيح المحدد  ،أو طلب مست داح أو م الغ إضافية تحاح ال مسامى يمن اك االتلاا
إحدل ال هاح التالية :
المحافظة ح :
هيسة الرقا ة اددارية  :المرنا الرسيسى القاهرة ح 04 / 4904244 :
منتب الرقا ة اددارية المحافظة ح :

