
  

  شمال سیناء :محافظة 
  الوحدة المحلیة / مدیریة اإلسكان والمرافق 

  
  صالحیة ب استخراج بیانطلب 

   البنائیةواالشتراطات الموقع من الناحیة التخطیطیة 
  

  بیانات الطلب 
  

  ) المسئولأل بمعرفة الموظف یم( رقم الطلب                           :   /     /      تاریخ الطلب 
  ات مقدم الطلب بیان

  
  ................................: ...............رقم قومى :...................................................  االسم 
  : ................................................................الصفة 

  لھبیانات الموقع المراد استخراج بیان صالحیة للبناء 
  

  ..............…………………:شارع : ..................   لوك ـرقم الب: .....................  رقم القطعة
  .......................................  :حــــــــــــــى   ..............: ...........مجاورة    

  ......................................  :ة ــــــــمحافظ ....................  :مدینة  / منطقة 
  الحدود بیانات

  
  ..........................................یطل على   متر          ........................ الحد البحرى بطول  

  ..........................................یطل على   متر           ........................ الحد الغربي بطول  

    ..........................................یطل على       متر       ........................  الحد الشرقى بطول

   ..........................................یطل على           متر........................ الحد الجنوبى بطول

               
   توقیع مقدم الطلب                                                                                            

                              (                            )  
                                                                                                              

  
  
  
  

  :محافظة 
  الوحدة المحلیة/ مدیریة اإلسكان والمرافق 

  یصـــــــــــــالإ
  .........................................………..........………  الطلب المقدم من السید …...............................................  استلمت أنا

مس توفیا كاف ة متطلب ات الحص ول عل ى  لموق ع م ن الناحی ة التخطیطی ة واالش تراطات البنائی ةطلب استخراج بیان بصالحیة ابشأن 
  ) الرسوم -المستندات (الخدمة 

                                    /      /        بتاریخ.. ……………………………………وقید الطلب برقم 
  توقیع الموظف المختص                                                                                               

  (                                     )     /                                                            /              التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة

  
  
  
  
  



  
  القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

فى شأن تبسیط إجراءات حصول المواطنین  ١٩٩٨لسنة  ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 

ص  الحیة الموق  ع م  ن الناحی  ة ب اس  تخراج بی  ان عل  ىعل  ى الخ  دمات الجماھیری  ة ومنھ  ا خدم  ة طل  ب الموافق  ة 

  . اتبالمحافظوالمرافق اإلسكان مدیریة / وحدات المحلیة الب واالشتراطات البنائیةالتخطیطیة 

  م ٣/١٢/٢٠١٥ : بتاریختلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیم الخدمة وفقا للوارد بھذا النموذج الصادر       

 لتنظ  یم واإلدارة ووزارة اإلس  كان والمراف  ق والتنمی  ة العمرانی  ةلالجھ  از المرك  زي كثم  ره للتع  اون ب  ین       

المطلوب ة للحص ول عل ى الخدم ة ، والتوقیت ات الزمنی ة   من تحدید للمستندات واألوراق، والمبالغ -والمحافظات

المحددة إلنجازھا ، أو اإلعالن عن رأیھا  فى الطلب المقدم للحصول علیھا ، وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة 

  :وذلك على النحو التالى 

  :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 
      یوقع علیھ مقدم الطلب       رسم كروكى یبین الموقع والطرق المؤدیة الیھ §

  

        "االصل لالطالع و"  لطالب البیان   الرقم القومى بطاقة  من صورة §
 . سوم  المستحقةالدال على سداد الر االیصال §

                                                                                  دون المطالبة بأیة مستندات اخرىوذلك :  ملحوظة

  : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانیا 
ً بتحیص  در المح  افظ المخ  تص بع  د موافق  ة المجل  س ا - دی  د الرس  وم عل  ى لش  عبى المحل  ى للمحافظ  ة ق  رارا

 -:الوجھ التالى 

سم مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحی ة التخطیطی ة وعل ى اعط اء البیان ات واالش تراطات ر §

 .مائتى جنیھ  بما الیجاوزة العداد مشروعات البناء او االنشاء او التقسیم الالزم

ً ) ثالثة فى المائة % (٣بماالیزید على  ویتم زیادة الرسم المشار الیھ      .سنویا

ً للماده "    ."باصدار قانون البناء  ٢٠٠٨لسنة  ١١٩من القانون رقم )  ١٩(طبقا

  : الخدمة  التوقیتات المحددة  إلنجاز: ثالثا  
م ن ) د /  ١١٠( لم ادة ل طبق ا  بإصدار البیان خ الل أس بوع م ن ت اریخ تق دیم الطل بلتزم الجھة اإلداریة ت      

  . ءالتنفیذیة لقانون البناالالئحة 
  

  
فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ إضافیة تح ت اى مس مى 

  : بإحدى الجھات التالیة یمكنك االتصال 
  :  ت  المحافظة

    ٠٢/ ٢٩٠٢٧٢٨: المركز الرئیسى بالقاھرة ت: ھیئة الرقابة اإلداریة 
  :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت 

 

من ) أ(بند  ١١٠طبقا للمادة 
قرار وزیر االسكان والمرافق 

 ١٠٩والتنمیة العمرانیة رقم 
المستبدلة من  ٢٠١٣لسنة 

نفیذیة لقانون الالئحة الت
 .البناء 

 


