محافظة .......................
الوحدة المحلية  :مركز /مدينة  /حى ………………

السيد ......................................................... /
تحية طيبة وبعد ،،،،
مقدمه لسيادتكم .…………………………………………………………………….………… /
صاحب ( مالك ) املضبوطات التى مت التحفظ عليها مبخازن الوحدة احمللية عن طيقنش طنيطة املياعنش ع ند
/

القيام حبملتها قوم ………… املواعش

/

بشارع ………………………………….

وهى -:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

بيجاء التفضل باملواعقة على اسرتداد هذه املضبوطات  ،ومستعد لدعع اليسوم املقيرة  ،وااللتاام بعدم إطغال
الطيقش العام مية أخيى .

ولسيادتكم جزيل الشكر واالحترام ،،،
تحريرا فى

/

مقدم الطلب

/

االســـم .……………………… /
التوقيع /

………………………

محافظة .............
الوحدة المحلية  :مركز  /مدينة  /حى
استلمت أنا  ................................... /الطلب املقدم م السيد ........................................... /
بشأن طلب اسنننرتداد مضبوطات إطغاالت الطيقش العام مستوعيا كاعة متطلبات احلصنننول على اخلدمة منن
( املست دات  /اليسوم ) وقيد الطلب بيقم  ...............بتارقخ
التارقخ احملدد إلجناز اخلدمة

/

/

/

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

القواعد احلاكمة إلجراءات احلصول على اخلدمة
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  2424لسنة  8994فى شأن تبسيط إجراءات حصوو الموواطنين ىلوى
الخووودمات الجماييريوووة ومنةوووا خدموووة طلوووب اسوووترداد مطوووبوطات اشوووياالت الطريووو ال وووام بوحووودات اإلدارة المحليوووة
بالمحافظات.
تلتووزم الجةووات اإلداريووة الم نيووة بتقديووـم الخدمووة وفقووا للـووـوارد بةـووـبا النموووب الصووادر بتاريـووـ 4003/3/8
( كثموورة للت وواون بووين وزارة التنميووة اإلداريووة والمحافظووات ) موون تحديوود المسووتندات واطوراة والمبووال المطلوبووة
للحصو ىلى الخدمة  ،والتوقيتات المحددة إلنجازيا ،أو اإلىالن ىن رأيةا فى الطلب المقدم للحصوو ىليةوا  -وأى
مخالفة لبلك ترتب المسئولية  -وبلك ىلى النحو التالى:

أوال  :المستندات واطوراة المطلوبة - :
 صورة المحطر ببيان المطبوطات المتحفظ ىليةا . صورة إثبات الشخصية واطص لالطالع . مستند ما يفيد ملكية يبه المطبوطات ( إن وجد) . -اإليصا الدا ىلى سداد الرسوم المطلوبة .

ثانيا  :المبال المقررة للحصو ىلى الخدمة - :
يتم سوداد رسوم النظور وطو ف رسوم اإلشويا باإلطوافة للمصوروفات اإلداريوة طبقوا للم لون باللوحوة اإلرشوادية
بالوحدة المحلية ()

ثالثا  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة - :
ت لن جةة اإلدارة قراريا فى طلب االسترداد خال أرب ة أيام من تاري تقديم الطلب مستوفيا .

 ملحوظة -:
تلتزم ك وحدة محلية باإلىالن بلوحة اإلىالنات ىن الرسوم المطلوبة طداء يبه الخدموة وكوبا المصوروفات
اإلدارية وبلك لك نوع من أنواع المطبوطات وفقا لما ورد بنص المادة ( )83من القوانون رقوم  820لسونة
 8991والئحته التنفيبية الصادرة بالقرار  399لسنة  8991وما طرأ ىليةا من ت ديالت .
فى حالة ىدم الحصو ىلى الخدمة فوى التوقيوت المحودد أو طلوب مسوتندات أو مبوال إطوافية تحوت أى مسومى يمكنوك
االتصا بإحدى الجةات اآلتية :
المحافظة ت :
ييئة الرقابة اإلدارية :المركز الرئيسى بالقايرة ت 04 / 4904044 :
مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت :

