
 :  محافظة 
 .…………: الوحدة المحلیة/  مدیریة اإلسكان والمرافق 

 
 طلب صرف  تعویض ضائع التنظیم 

 
 ………………………………..………………………………………………………/   السید 

 تحیة طیبة وبعد 

 .  …………..……………………………………………………………………/  مقدمة لسیادتكم  

 /   /  بتاريخ     ……………   الصادره من ......................……   : الرقم القومى / عائلیة/  بطاقة شخصیة   

 ...…………………………………………………………………………………:  محل اإلقامة   

 )      ارض / مبنى ( للعقار )  الخ  ……………………………………  وكیال عن المالك او المالكین / مالك (  بصفتى 

  متر مربع   ……………………………   البالغ مساحتھ..  …………………………………… الكائن  
  أرجو التكرم باتخاذ الالزم نحو  صرف مقابل تعویض ضائع تنظیم عن ھذا العقار و المقتطع تنفیذا لخطوط التنظیم المعتمدة للمنطقة   

 لسنة  (         )   والصادر بھا قرار السید المحافظ رقم 

  

  
                                                                       

 
                                                                وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،

                                                                                                                   /    /تحریرا فى   
                                                          توقیع مقدم الطلب            

                                                                                      ……………………………             .
 

م بتق دیرات اللجن ة المختص ة  ح ق االعت راض ،   ولھ م        لذوى الشأن من المالك و أصحاب الحقوق خالل ثالثین یوما من ت اریخ إعالنھ       

الحق فى الطعن على القرار الذى یصدر فى االعتراض أمام المحكم ة االبتدائی ة الك ائن ف ى دائرتھ ا العق ار خ الل س تین یوم ا م ن ت اریخ             

 .  إعالنھم بھ 

 
 

 
 
 

 إیصــــــــــال
 ................................................ ………  الطلب المقدم من السید ...............................................……………… استلمت أن 

 . مستوفیا المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة  بشأن طلب صرف  تعویض ضائع التنظیم
                               /    / وقید الطلب برقم                    بتاریخ      
 /     /  التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة                   

 
 توقیع الموظف المختص                                                                          

                   )                                                                                    (          



 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة 
 الجماھیری ة  فى شأن تبسیط إجراءات حصول المواطنین عل ى الخ دمات   ١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم    

لجھات اإلداریة المعنیة بتقدیم تلتزم ااإلسكان بالمحافظات  ، / بوحدات اإلدارة المحلیة صرف  تعویض ضائع التنظیم طلب ومنھا خدمة 
كثم  ره للتع  اون ب  ین وزارت  ى التنمی  ة اإلداری  ة واإلس  كان والمراف  ق     -١/١٢/٢٠٠٠رد بھ  ذا النم  وذج الص  ادر بت  اریخ   اولل   وفق  االخدم  ة 

 من تحدید للمستندات واألوراق ، والمب الغ  المطلوب ة للحص ول عل ى الخدم ة ، والتوقیت ات الزمنی ة        -والمجتمعات العمرانیة والمحافظات    
 : مخالفة لذلك ترتب المسئولیة وذلك على النحو التالى وأىو اإلعالن عن رأیھا  فى الطلب المقدم للحصول علیھا ، أالمحددة إلنجازھا ، 

 
 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

 ) .الخ . …الرقم القومى /العائلیة / البطاقة الشخصیة (المستند الدال على شخصیة مقدم الطلب  - 

.. ……قرار وصایة / ن المالك  أو المالكین  توكیل رسمى ع( المستند المثبت لصفة مقدم الطلب فى حالة تقدیمة من غیر المالك   -

 ) .الخ 

عقد ملكیة مسجل ویشمل اى عقد ناقل للملكیة أو عقد ابتدائى مشموال بصحة توقیع او العقد  المشمول ( المستند المثبت لملكیة العقار   -

لشھادات الصادرة من مصلحة بصحة ونفاذ ویأخذ حكم ما تقدم قرارات وخطابات التخصیص الصادرة من الجھات المختصة وكذا ا

المشھر أو كش ف المش تمالت المص حوب ب إعالم وراث ة       وعقد القسمة والتجنیب) كشف المشتمالت (الضرائب العقاریة باسم المالك   

 ) .لمن آلت إلیھم الملكیة بالمیراث

 .ساحة  محدد علیھا الموقع معتمدة ومختومة بخاتم الم١/٢٥٠٠ أو ١/٥٠٠ خریطة مساحیة بمقیاس رسم - 

 . كشف مساحة وتحدید موضح بھ حدود وأبعاد مسطح الجزء الضائع - 

 ) .ان وجد (  صورة من الترخیص الصادر بالبناء على باقى ارض العقار- 

یشترط فى جمیع األحوال لصرف التعویض أن تكون ضوائع التنظیم أرض فضاء وبمنسوب الشارع ، وتتم معاینتھا بمعرفة     : ملحوظة  
 ان المبانى المقامة على األرض المتبقی ة مطابق ة لخ ط التنظ یم المعتم د ف ى حال ة ض یاع          إلثباتحلیة وتحریر محضر    الوحدة الم 

  . جزء من األرض الكلیة بالطریق العام

 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانیا 
 تؤدى الخدمة مجانا  -

 : التوقیتات المحددة  إلنجاز الخدمة : ثالثا 
 اإلدارة بإعالن الطالب بقیمة التعویض المقدر بمعرفة لجان التثمین المشكلة لھذا الغرض بكل محافظة وفقا للتوقیت ات الزمنی ة      تلتزم جھة 

 : التالیة 

إذا تجاوزت  قیمة الزائد عن [ من تاریخ تقدیم الطلب للحاالت التى تقتضى العرض على السید  المحافظ   شھور ٣فى موعد غایتھ    ♦

 ].واألحیاء للوحدات المحلیة للمراكز والمدن  جنیھ ١٠٠٠٠وحدات المحلیة للقرى ،  و جنیھ لل٥٠٠٠

  .من تاریخ تقدیم الطلب للحاالت األخرى التى ال تقتضى العرض على السید  المحافظفى موعد غایتھ  شھرین  ♦

 

 

 فیھ تحت اى مسمى  یمكنك االتصال بإحدىفى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ اضا

 :  الجھات التالیة 

 : المحافظة             ت  
     ٠٢ /٢٩٠٢٧٢٨: المركز الرئیسى بالقاھرة ت: ھیئة الرقابة اإلداریة 

 :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت 

 


