محافظة
مدينة  /حى
أداره اإليرادات

طلب استخراج شهادة
بالمبالغ المودعة من المودع أو المودع إليه ( كشف رسمي )
خاص بمحافظتى القاهرة واإلسكندرية
السيد/
تحية طيبة وبعد:
بصفته ( مودع  /مودع إليه )

مقدمه لسيادتكم

أرجو التكرم بالموافقة على استخراج شهادة بالمبالغ المودعة عن العقار-:
شارع

رقم
عن المدة من:

/

/

شياخة
/

إلى

قسم

/

ومستعد لدفع الرسوم المقررة .

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،
مقدمه
االسم :
العنوان:
بطاقة ( شخصية  /عائلية )

ايصال
استلمت أنا  ...........................................الطلب المقدم من السيد ..............................................
بشأن  .........................................................................مستوفيا كافه متطلبات الحصول على الخدمه
( المستندات  /المبالغ ) وقيد الطلب برقم  ...................بتاريخ :
التاريخ المحدد النجاز الخدمه :

/

/

/

/
توقيع الموظف المختص
(

)

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئيس مجلس الووزرا رقوم  2424لسونه  8994فوى شوأن تبسويط اجورا ات حصوول الموواطنين علوى
خدمات وحدات االداره المحلية بمحافظتى القاهرة واإلسكندرية ومنهوا خدموة طلوب اسوتخراج شوهادة بالمبوالغ المودعوة
من المودع او المودع اليه  ،تلتزم الجهات االدارية المعنيوة بتقوديم الخدموة وفقوا للووارد بهولا النموولج الصوادر بتواريخ
 - 4008/6/8كثمرة للتعاون بين وزارة التنمية اإلدارية  ،والمحافظات  -من تحديد للمستندات واالوراق  ،والمبوالغ
المطلوبوة للحصووول علوى الخدمووة  ،والتوقيتووات الزمنيوة المحوودده النجازهووا  ،أو اإلعو ن عوون رأيهووا فوى الطلووب المقوودم
للحصول عليها  ،وأى مخالفة لللك ترتب المسئولية وللك على النحو التالى :
أوال  :المستندات واالوراق المطلوبه :
 صورة بطاقة إثبات الشخصية ( واألصل لإلط ع ) اإليصاالت الدالة على سداد الرسوم والضرائبثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
مليم
050
500

جنبه
 ( 8فقط جنيها واحدا و سبعمائة وخمسون مليم ) رسوم وضرائب للطلبات العادية
-

( فقط خمسمائه مليم ) إضافية للطلبات المستعجلة

ثالثا  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :
 ث ثة ايام للطلبات العادية-

يومان للطلبات المستعجلة
وذلك من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لكافة متطلبات الحصول على الخدمة

فى حاله عدم الحصول على الخدمه فى التوقيت المحدد  ،او طلب مستندات او مبالغ اضافيه تحت اى مسمى يمكنك
االتصال بإحدى الجهات التالية :
المحافظـــــــــــــــــــة

ت :

هيئه الرقابة االدارية المركز الرئيسى بالقاهرة ت 04/ 4904044 :
مكتب الرقابة االدارية بالمحافظة

ت :

