
 محافظة 
 ..…………مدينة / حي 

 إدارة اإليــــــــــرادات 
  

 طلب الحصول على شهادة عقاريه) كشف رسمي  ( 
 خاص بمحافظتى القاهرة واالسكندرية

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

 تحية طيبة يبعد .

 اليرثة ( بصفتى ) مالك للعقار / يكيل عن  …………………...……………………………مقدمه لسيادتكم 

  -أرجي التكرم بالميافقة على استخراج شىادة عقارية عن العقار :

 .. ……………………../ قسم …….…………../ شياخة ….……………../ شارع ………………رقم 

 عن المدة من       /       /          إلى       /       /     

 -ميضحا به كل من البيانات التالية :

ـــ اسم المالك  

…………………………………………………...………………………..………….......... 

ـــ أسماء السكان بالعقار  

………………………………...

…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….………… ................. 

 ..…………………………………………………………ـــ القيمة االيجارية ) للعقار بأكمله / لكل يحدة (  

 

 يمستعد لدفع الرسيم المقررة  .

 ، وتفضلوا بقبول فائق االحترام
                                               

 
 مقدم الطلب                                                                 

 ..…………………………………التيقيع 

  .…………………………………العنيان :

 ...………………بطاقة ) الشخصية / عائلية (                                              

 
  

 إيصال 
 .………………………الطلب المقدم من السيد  ………………………استلمت  انا 

 مستيفيا كافه متطلبات الحصيل على الخدمه …………………………………بشأن  

 /   بتاريخ    /    ………………) المستندات / الرسيم ( يقيد الطلب برقم 

 التاريخ المحدد النجاز الخدمه     /     /                                                               
 توقيع الموظف المختص                                                                                            

                                                                                            )                          ( 



 القواعد الحاكمة الجراءات الحصول على الخدمة

فنى شنأن تبسنيط اجنراءات حصنيل المنياطنين علنى خندمات يحندات  8994لسننه  2424يفقا لقرار رئيس مجلس اليزراء رقم          

يمنىننا خدمننة طلننب الحصننيل علننى  شننىادة عقاريننة ) كشننم رسننمى (    تلتننزم الجىننات  حننافىتى القنناورة ياالسننكندريةبماالداره المحليننة 

كثمننرة للتعنناين بننين يزارة التنميننة ا داريننة    - 8/6/4008الصننادر بتنناريخ االداريننة المعنيننة بتقننديم الخدمننة يفقننا للننيارد بىنن ا النمنني ج  

 اليراق   يالمبننالا المطليبننة للحصننيل علننى الخدمننة   يالتيقيتننات الزمنيننة المحنندده النجازوننا   مننن تحدينند للمسننتندات يا  -يالمحافىننات 

  أي ا عالن عن رأيىا فى الطلب المقدم للحصيل عليىا   يأى مخالفة ل لك ترتب المسئيلية ي لك على النحي التالى :

 

 أوال : المستندات واالوراق المطلوبة   : 

 ية ) ياألصل  لإلطالع (صيرة بطاقة إثبات الشخص -

 ا يصاالت الدالة على سداد الرسيم يالضرائب  -  

 

 

 ثانيا : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  : 

 مليم     جنبه    

 ) فقط جنيىا ياحدا ي سبعمائة يخمسين مليم ( رسيم يضرائب للطلبات العادية    8     050   

 ( إضافية للطلبات المستعجلة ) فقط خمسمائة مليم     -    500   

  

 

 ثالثا : التوقيتات المحددة النجاز الخدمة  :  

 ثالثة ايام للطلبات العادية  -

 ييمان للطلبات المستعجلة   -

       

 ي لك من تاريخ تقديم الطلب مستيفيا لكافة متطلبات الحصيل على الخدمة     

 
 
 
   
  

  
قيت المحدد   اي طلب مستندات اي مبنالا  اضنافيه تحنت اى مسنمى يمكننك االتصنال ب حندى فى حاله عدم الحصيل على الخدمه فى التي

 الجىات التالية : 
 

 المحافظة                            ت : 

 9279092/79هيئه الرقابة االدارية  المركز الرئيسى بالقاهره   ت: 

 مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة  ت :


