
 محافظة شمال سيناء
 حى/ مدينة / مرآز 

 اإلدارة الهندسية  
 

 طلب 
 ترخيص أعمال البناء 

 ))التدعيم و الترميم (( 
 بيانات يحررها مقدم الطلب 

 
 شخصية                                                                                                                    

 …………..….………….……                رقم البطاقة ………………… : صفته ………………… : سم الطالب ولقبها
                                                                                                  عائلية

  ………………………………………………………………………….….………………… :اسم المالك ولقبه

 .. ………………………….…..………………………….…… ): المالك/ بالنسبة للطالب ( لمختار للمراسالت العنوان ا

  …..….…..….……….……محافظة …………   قسم…………… شارع  ……… رقم : موقع المبنى موضوع الترخيص

  …………………………………………….……………….………………: بيان األعمال المطلوب الترخيص بها 

         مليم        جنيه                                           

 )  ال غير ………………فقط :                           ( تكاليف األعمال المطلوب الترخيص بها 

  ………….……………..………………………..…:   عنوانه……………………………: اسم مهندس المشروع 

   ………….…………….………………...…:  رقم القيد بالسجل…………………………………: رقم القيد بالنقابة

  :………………………………….………………….… عنوانه…………………: اسم المهندس المصمم المعماري 

 .…………………………………………رقم القيد بالسجل . ……………………………………:رقم القيد بالنقابة 

 .. ……………………………..……………….………: عنوانه. …………………:اسم المهندس المصمم اإلنشائي 

  …………………...………………………:   رقم القيد بالسجل…………………………………:رقم القيد بالنقابة 
 

                                              

  توقيع مقدم  الطلب  
                                    ………………………         

 :     /     / تحريرا في 
 
 
 
 
 
 

 
 
 إيصال

 ..…………… الطلب المقدم من السيد ……………………………………استلمت أنا 
    مستوفيا آافة متطلبات الحصول على الخدمة ………………………………………بشأن 

 /     / بتاريخ    …………………وقيد الطلب برقم )  الرسوم  -المستندات ( 
 :    /    /    التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة  

                                                                                           
   توقيع الموظف المختص                                                                                         

(                         )                                                                                           



 حاآمة الجراءات الحصول على الخدمةالقواعد ال
رار رئيس مجلس الوزراء رقم          ا لق  فى شأن تبسيط اجراءات حصول المواطنين على خدمات    ١٩٩٨ لسنه   ٤٢٤٨        وفق

ة طلب ترخيص اعمال البناء                  نها خدم ية بالمحافظات وم ، تلتزم الجهات االدارية    ) التدعيم والترميم   ( وحدات االداره المحل
 آثمرة للتعاون بين وزارة التنمية اإلدارية ، و - ١٦/١/١٩٩٩الصادر بتاريخ تقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج    المعنية ب 

ات  دده      -المحافظ ية المح تات الزمن ة ، والتوقي ى الخدم ة للحصول عل بالغ المطلوب تندات واالوراق ، والم د للمس ن تحدي  م
ا فى الطل            ا ، او االعالن عن رأيه ك ترتب المسئولية وذلك على النحو       النجازه ة لذل يها ، وأى مخالف دم للحصول عل ب المق

 : التالى 
 

 :المستندات واألوراق المطلوبة  :  أوال
ية مسجل و يشمل                د ملك ـ      عق أو عقد ابتدائى مشموال بصحة توقيع ونفاذ ويقصد به العقد المشمول بصحة     ) أى عقد ناقل للملكية     (   ـ

نفاذ ، أ    و العقد المشمول بصحة التوقيع ويأخذ حكم ما تقدم قرارات وخطابات التخصيص الصادرة من الجهات المختصة ،وآذا    ال
، و عقد القسمة و التجنيب المشهر أو آشف ) آشف المشتمالت (الشهادات الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية باسم المالك        

 .م الملكية بالميراث المشتمالت المصحوب بإعالم وراثة لمن آلت اليه
          ويكون طالب الترخيص مسئوال عما يقدمه من بيانات دون مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بملكية العقار 

ـ     رسم عام للموقع بمقياس رسم اليقل عن       موضحا عليه حدود وابعاد ارض الموقع المطلوب الترخيص به ومسطح آل  ١٠٠٠ :١  ـ
 .والجزء المراد تدعيمه وترميمه من األرض الكلية 

 ) .مستوفيا الدمغة (   ــ      اإليصال الدال على سداد رسم فحص الرسومات والبيانات 
 :باإلضافة إلى تقديم المستندات التالية 

 :ــ     فى حالة أعمال التدعيم والترميم التى تمس الناحية اإلنشائية     
 استشاري متخصص في الهندسة اإلنشائية أو تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية على أن يكون     ــ  تقرير فني من مهندس      ١          

ه  خبرة التقل عن          عامًا يبين أسلوب التدعيم أو الترميم وتفاصيل التنفيذ بما يحقق األمان الكافي أثناء وبعد التنفيذ مصحوبا                 ٢٥ل
 .بالرسومات اإلنشائية الالزمة 

ـ عدد   ٢           ا تفاصيل األجزاء المطلوب تعديلها معماريًا وإنشائيًا بمقياس رسم ال                      ٣  ـ   صور من الرسومات الهندسية موضحًا به
 .  معتمدة  من المهندس المعماري أواإلنشائي ٥٠ : ١يقل عن  

 : ــ      فى حالة اعمال التدعيم والترميم التى ال تمس العناصر اإلنشائية   
 .لية تشمل بنود األعمال المطلوب الترخيص بها موقعًا عليها من مهندس نقابى متخصص مدني أو عمارة          مقايسة تفصي

 
 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانيا 

 
 مليم جـنيه بيـــان المبلغ 

 - ٢٠ )فقط عشرون جنيها ال غير ( رسم فحص 
 ) فقط عشرون جنيها ال غير ( رسم إصدار الترخيص 

 من قيمة األعمال المطلوب الترخيص بها وفقا للوارد بالمقايسة المعتمدة % ١
٢٠  

- 

 
 

 :التوقيتات المحدده النجاز الخدمة  : ثالثا 
           ثالثون يوما من تاريخ تقديم الطلب 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ة فى التوقيت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ  إضا                         ى الخدم ه عدم الحصول عل فية تحت اى مسمى يمكنك االتصال بإحدى   فى حال
 : الجهات التالية 

 
 ٣٢٠٥٧١ :ة               ت  المحافظـــــــــــــــــــ

 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: المرآز الرئيسى بالقاهره  ت : هيئه الرقابة االدارية                   
 :مكتب الرقابة االدارية بالمحافظة  ت 
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