محافظة ........................................ :
االدارة العامة .................................. :

لوحة ارشادية
القواعد الحاكمة الجراءات الحصول على خدمة استرداد قيمة التأمين
المؤقت فى حالة عدم رسو المزاد على المتزايد
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (  ) 4248لسنة (  ) 1998فى شأن تيسير اجراءات
حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب استرداد قيمة التأمين المؤقت
فى حالة عدم رسو المزاد على المتزايد .
تلتزم الجهات االدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذه اللوحة االرشادية الصادرة
بتاريخ . 2015/5/3
كثمرة للتعاون بين ( الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة والمحافظات ) من تحديد للمستندات
واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة إلنجازها او
االعالن عن رأي ها فى الطلب المقدم للحصول عليها  .واى مخالفة لذلك ترتب المسئولية وذلك
على النحو التالى :
اوال  -:المستندات واألوراق المطلوبة :
 صورة بطاقة الرقم القومى " واألصل لإلطالع " . ايصال سداد قيمة التأمين المؤقت توكيل رسمى فى حالة الوكالة .ثانيا  -:التوقيتات المقررة للحصول على الخدمة :
تؤدى الخدمة مجانا
ثالثا  -:التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :
ترد الى المتزايدين الذين لم يرس عليهم المزاد التأمينات المؤقتة المسددة منهم بعد سحب
االيصاالت الخاصة بها موقعة منهم بإستالم القيمة .
" وفقا لنص المادة رقم (  ) 128من القانون رقم (  ) 89لسنة (  ) 1998بإصدار قانون
تنظيم المناقصات والمزايدات "
..........................................................................................................
.............................
فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات او مبالغ اضافية
تحت اى مسمى يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية :
المحافظة  :ت 065 /3546337
هيئة الرقابة االدارية ( المكتب الرئيسى بالقاهرة ) 02 /22902728 :
مكتب الرقابة االدارية بالمحافظة  :ت 065 /3547731

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (  ) 4248لسنة (  ) 1998فى شأن تيسير حصول
المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب دفع قيمة التامين المؤقت لدخول المزاد
بديوان عام المحافظة .
تلتزم الجهـات االدارية المعنية بتقـديم الخدمة وفقا للوارد بهـذا النموذج الصادر بتاريـخ (
 ) 2015/5/3كثمرة للتعاون بين ( الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة والمحافظات ) من
تحديد للمستندات واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية
المحددة إلنجازها او االعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها وأى مخالفة لذلك
ترتب المسئولية وذلك على النحو التالى :
اوال  -:المستندات واألوراق المطلوبة :
 صورة بطاقة الرقم القومى واألصل لإلطالع . ايصال استالم كراسة الشروط .ثانيا  -:المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
يدفع كل من يرغب فى دخول المزايدة مبلغا تقدره السلطة المختصة .
" وفقا لنص المادتين (  ) 120 ، 118من قانون رقم (  ) 89لسنة (  ) 1998بإصدار
قانون تنظيم المناقصات والمزايدات "
ثالثا  -:التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :
يتم دفع قيمة التأمين المؤقت فور تقديم الطلب
..........................................................................................................
.............................
فى حالة عدم الحصول ع لى الخدمة فى التوقيت المحدد او طلب مستندات او مبالغ اضافية
تحت اى مسمى يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية :
المحافظة  :ت 065 /3546337
هيئة الرقابة االدارية ( المكتب الرئيسى بالقاهرة ) 02 /22902728 :
مكتب الرقابة االدارية بالمحافظة  :ت 065 /3547731

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (  ) 4248لسنة (  ) 1998فى شأن تيسير حصول
المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب الحصول على كراسة دخول المزاد (
بوفيه  /محالت  /اراضى ) بديوان عام المحافظة .
تلتزم الجهات االدارية المعنية بتقديــم الخدمة وفقا للوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريخ (
 ) 2015/5/3كثمرة للتعاون بين ( الجهاز المــركزى للتنظيم واإلدارة والمحافــظات ) مــن
تحديد للمستندات واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الـزمنية
المحددة إلنجازها او االعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها واى مخالفة لــذلك
ترتب المسئولية وذلك على النحو التالى :
اوال  -:المستندات واألوراق المطلوبة :
 صورة بطاقة الرقم القومى " واألصل لإلطالع " صورة البطاقة الضريبية " واألصل لإلطالع " . صورة السجــل التجـارى " واألصــل لإلطالع "ثانيا  -:المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
تحدد قيمة كراسة دخول المزاد بمعرفة الجهة االدارية وفقا للتكلفة الفعلية لجميع المستندات
يضاف اليها نسبة مئوية ال تــزيد على  % 10كمصروفات اداريــة علــى ان يكون بيع
الكراسة لمن يطلبها من اصحاب المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر بالتكلفة الفعلية فقط "
وفقا لنــص المادة (  ) 7من قرار وزير المالية رقــم (  ) 1367لسنــة (  ) 1998بإصدار
الالئحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (  ) 89لسنة ( ) 1998
ثالثا  -:التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :
يتم تسليم كراسة الشروط لمن يطلبها فور تقديم الطلب بمجرد سداد قيمتها .
..........................................................................................................
.............................
فى حال ة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد او طلب مستندات او مبالغ اضافية
تحت اى مسمى يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية :
المحافظة  :ت 065 /3546337
هيئة الرقابة االدارية ( المكتب الرئيسى بالقاهرة )  :ت 02 /22902728
مكتب الرقابة االدارية بالمحافظة  :ت065 / 3547731

