
  محافظة

 .....................الوحدة المحلية

 
 ( تجارية –سكنية  ) شهادة بيانات عن منشأةطلب 

 

 / السيد 

 ،،، تحية طيبة وبعد          

 ..................................................................................................................................مقدمه لسيادتكم / 

 /     /     بتاريخ ................................الصادرة من .................. بطاقة ) شخصية / عائليه ( رقم 

 ............................................................................................................................................................العنوان 

 للعقار الكائن ................................................................................ ) مالك / مستأجر / وكيل عن المالك  ( ى بصفت

 .....................................اخة شي ...........................منطقة..................................بلوك....................... قطعة

 ) ان وجد (. / / بتاريخ   ..........................................  مترخيص رق

 يلى ام تتضمن برجاء التفضل بالموافقة على استخراج شهادة بيانات عن العقار الموضح  بعالية
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

.............................................................. .…………………....................................ىإل وذلك لتقديمها

 ومستعد لسداد الرسوم المقررة .

 ،، وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 توقيع  مقدم الطلب                 / / تحريرا فى 

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

 

 
 إيصال

شأهادة بيانأات عأن بشأأن طلأب ..……………………لطلب المقدم من السيد / ا…………………………استلمت أنا 

لأأألد الطلأأأب الرسأأأوم( ، وقيللل-، مسأأأتوفيا كافأأأة متطلبأأأات الحصلللللللأأألول علأأأى الخدملللأأألة ) المسأأأتندات  ( تجاريأأأة –سأأأكنية  ) منشأأأأة

 / /  بتاريخ    ..……………برقم

 / / التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة 
 توقيع  الموظف المختص                                                                                                                

                                                                                               )                       ( 



 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

 الخأأدمات علأأى المأأواطنينإجأأراءات حصأأول فأأى شأأأن تبسأأيط  8994لسأأنة  2424رقأأم  الأأوزراءلقأأرار رئأأيل مجلأأل  وفقأأا

بالمحافظات، تلتزم الجهات اإلدارية  المحليةوحدات اإلدارة ب (، تجارية –سكنية  ) ةشهادة بيانات عن منشأطلب منها خدمة  والجماهيرية 

، واإلدارةالجهأاز المركأزل للتنظأيم  بأين  كثمأرة للتعأاون -4002/ 44/6بتأاريخ الصأادر المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهأذا النمأوذج 

لغ  المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتأات الزمنيأة المحأددة إلنجازهأا ، أو من تحديد للمستندات واألوراق ، والمبا   -والمحافظات  

 اإلعالن عن رأيها  فى الطلب المقدم للحصول عليها ،. وأل مخالفة لذلك ترتب المسئولية وذلك على النحو التالى :

 
 أوال : المستندات واألوراق المطلوبة : 

 األصل لإلطالع (. ب )بطاقة شخصية / عائلية / رقم قومى /........(صورة المستند الدال على شخصية مقدم الطل( 

 المستند المؤيد لصفة مقدم الطلب لإلطالع. 

  توكيل رسمى من المالك / المالكين فى حالة الوكالة ، عقد االيجار فى حالة تقديم الطلب من مستأجر ، كمأا يقأدم الخطأاب (
 بنك /...........( فى حالة طلب الشهادة إلحدل هذه الجهات (.الموجه من احدل الجهات الرسمية ) محكمة / 

 . اإليصال الدال على سداد الرسوم  المستحقة 

 ثانيا : المبالغ المقررة  للحصول على الخدمة : 

 

 بيان
 مبلغ

 قرش جنيه

 
 جنيها واحدا رسم نسخ عن كل ورقة من أوراق الشهادة .

 السجالت عن كل سنة. خمسون قرشا مقابل بحث فى المستندات أو

 

 
8 

- 

 

 
- 

00 

 
 توقيتات المحددة إلنجاز الخدمة : الثالثا : 

 
 يتم استخراج الشهادة خالل أسبوع  من تاريخ تقديم الطلب .          

 
 
 
 
 
 

ال فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحتت ا  مستمى يمكنتال االتصت
 بإحد  الجهات التالية : 

 

   :   المحافظة ت

  04/   4904244هيئة الرقابة اإلدارية : المركز الرئيسى بالقاهرة ت : 

   :   مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت


