
  : رقم قید الطلب           وقاف المصریةھیئة األ

  :    /     /  التاریخ           ..........................منطقة

    

  طلب استبدال أحد اعیان األوقاف

  

  .: ......................الجنسیة : ....................... النوع : ..................................................االسم 

  .....................................محافظة...................قسم / مركز: ..............................محل اإلقامة 

  /    /بتاریخ  .................الصادرة من ...........................رقم ) الرقم القومي / عائلیة / شخصیة (بطاقة  

  ...........................................   .............................................................. ....:المھنة / الوظیفة 

  ):اطیان / عقار (نوع العین المطلوب استبدالھا 

  :بیانات العقار

  .....................محافظة ...............قسم  / مركز..........................زمام/ منطقة .........................وقف 

  منر مربع................................................المساحة ..................................................عنوان العقار

  :بیانات األطیان 

  ...........محافظة.................. قسم / كز مر........................... زمام / منطقة ...............................وقف

  فدان  قیراط  سھم    

  ........  .........          ..........  المساحة

  :الحد البحري 

  :الحد القبلي 

  :الحد الشرقي 

  :الحد الغربي 

  .علمًا بأنني قمت بمعاینة العین المطلوب استبدالھا المعاینة التامة النافیة للجھالة 

  

  توقیع الطلب            /          /ي          تحریرا ف

  

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

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

  /  ..................................الطلب المقدم من السید ...................................... : .............اسستلمت أنـــا 

تیفاء    /    /          بتاریخ   ........... استبدال أحد اعیان األوقاف الوادرة  باإلعالن رقم  بشأن طلب    د اس ك بع وذل

  :    /     / بتاریخ ........... قید الطلب برقم المستندات واألوراق المطلوبة و

  /      /   التاریخ المحدد النجاز الخدمة     

  

     توقیع الموظف المختص                

                )      (  



  
  

  
  القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول علي الخدمة

  
م      وزراء رق سنة  ٤٢٤٨وفقًا لقرار رئیس مجلس ال سیط إجراءات  حصول    ١٩٩٨ ل ي الخدمات     بتب واطنین عل الم

  الجماھیریة ومنھا خدمة طلب استبدال احد اعیان االوقاف من ھیئة االوقاف المصریة

  

  ١/١٢/٢٠٠٠تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیم الخدمة وفقاً  للوارد بھذا النموذج الصادر بتاریخ 

ة األو - یم واإلدارة وھیئ زي للتنظ از المرك ین الجھ اون ب رة للتع صریة  كثم اف الم ستندات –ق د الم ن تحدی  م

ن     الن ع ا أو اإلع ددة إلنجازھ ة المح ات الزمنی ة  ، والتوقیت ي الخدم صول عل ة للح الغ المطلوب واألوراق ، والمب

  :وذلك علي النحو التالي. وأي مخالفة لذلك ترتب المسؤلیة . رأیھا في الطلب المقدم للحصول علیھا 

  

  -:طلوبة المستندات واالوراق الم: أوًال 

  

  ).واألصل لالطالع(صورة المستند الدال علي شخصیة مقدم الطلب  -

 )من مصلحة المساحة( خریطة مساحیة مبین علیھا الموقع المراد استبدالھ ٢عدد  -

 .كشف رسمي عوائد أصلي ومختوم من الضرائب العقاریة -

 .عقد اإلیجار وایصال السداد في حالة وجود عالقة إیجاریة -

ة استبدال الحصص      أرفاق ما یفید     - ي حال ة ف الملكیة علي الشیوع أو اثبات األشغال للملكیة للحصة االھلی

 .الخیریة الشائعة في العقارات

  

  -:المبالغ  المقررة للحصول علي الخدمة : ثانیًا 

  

  .تقدم الخدمة مجانًا -

  

  :التوقیت المحدد إلنجاز الخدمة : ثالثًا 

  

  األوقا خالل سھر من تقدیمةیتم  البدء في طلب استبدال أحد أعیان  -

  

  

  

  

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

 


