
   شمال سيناءمحافظة
 حى/ مدينة / مرآز 

 اإلدارة الهنـــــدسية
 

 طــــلب
 ترخيص أعمال البناء

  إضافة – تعديل – تعلية – إنشاء 
 ))خاص بمحافظة شمال سيناء(( 

 

 
 :بيانات يحررها الطالب 

 …………….……عائلية / رقم البطاقة الشخصية  ………………صفته ……..……………………………………: اسم الطالب 

 .………………………………………………………………………………………………… …:نوان المختار للمراسالت الع

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

 …………………………………………………………………………………………...………………………:عنوان المالك 

 ..…………………:…………………………………………………….…………..……………الموقع المطلوب الترخيص فيه 

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

 ………………………..……………رقم السجل ..……...……………رقم القيد .……………….…………:اسم مهندس المشروع 

 ………………………………………………………………………….……………………………:  عنوان مهندس المشروع 

 ……..……………….……………… رقم السجل ……...……………يد رقم الق……………………: المهندس المصمم المعمارى 

 …….……………….……………… رقم السجل ... …….…..………رقم القيد …………..………    :المهندس المصمم اإلنشائي 
 

                                                     
 توقيع الطالب                                                                              

 
                                                                               ------------------- 

 :      /       /           تحريرا فى 
 
 

 :بيانات تحرر بمعرفة الجهة اإلدارية 
……………………………………….…………………………..………………………………..………. 

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

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

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

 
 
 إيصال

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

 /       /          بتاريخ    . …………………وقيد الطلب برقم ) الرسوم / المستندات ( 
 توقيع الموظف المختص                                                :     /       /التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة 

                                                       (                          )                                    



 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة
اً  رار رئيس مجلس الوزراء رقم   وفق  تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية شأن فى ١٩٩٨   لسنة٤٢٤٨لق

ة      نها خدم ناء       وم ال الب ل ـ إضافة         إنشاء ـ    ( ترخيص أعم يه ـ تعدي ية      ب) تعل تلتزم الجهات  ،  بمحافظة شمال سيناء    وحدات اإلدارة المحل
ا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ                 ة وفق تقديم الخدم يه ب ة المعن  آـثمـرة للتعـاون بين وزارة التنمية اإلداريـة  -   ١٩٩٩ /١/٨اإلداري

د للمستندات واالورا     -، و المحافظات      ق ، والمبالغ المطلوبه للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنيه المحدده النجازها أو    من تحدي
 : وأى مخالفه لذلك ترتب المسئوليه وذلك على النحو التالى. اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها 

 :المستندات واألوراق المطلوبة  : أوال 
أو عقد ابتدائى مشموال بصحة توقيع ونفاذ ويقصد به العقد المشمول بصحة النفاذ أو          ) قل للملكية   أي عقد نا  (  عقد ملكية مسجل ويشمل      -

هادات    ذا الش ات المختصة وآ ن الجه ات التخصيص الصادرة م رارات وخطاب دم ق ا تق م م أخذ حك يع وي د المشمول بصحة التوق العق
الك   م الم ة بأس ن مصلحة الضرائب العقاري تم( الصادرة م تمالت  ) الت آشف المش هر أو آشف المش ب المش مة والتجني د القس وعق
 . *المصحوب بإعالم وراثة لمن آلت إليهم الملكية بالميراث 

 .   ويكون طالب الترخيص مسئوًال عما يقدمه من بيانات دون مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بملكية  األرض 
 .ات  اإليصال الدال على سداد رسم فحص الرسومات والبيان-
ام للموقع بمقياس رسم إليقل عن           -  موضحًا عليه حدود وأبعاد ارض الموقع المطلوب الترخيص به ومسطح آال من        ١٠٠٠ : ١ رسم ع

 .األرض الكلية والجزء المراد البناء عليه بالتحديد والطرق التى يطل عليها وعروضها 
  -: ملفات يحتوى آل منها على مايلى ٣/  عدد -
 .معمارية للمساقط األفقية لألدوار والواجهات وقطاع رأسي مبينًا علية ارتفاعات المبنى مقارنا بمنسوب  صفر الطريق  الرسومات ال–١
ك          -٢ ون تل ى أن تك ائية عل ابية اإلنش نوتة الحس ن ال ورة م ا ص رفقًا به قف م ليح األس دة وتس ات واألعم ائية لألساس ومات اإلنش   الرس

 .تخصص الرسومات موقعة من مهندس نقابى م
وب الترخيص بها                                 -٣ ال المطل ال  األعم اته تسمح بأحم نى وأساس يكل  اإلنشائي للمب يد أن  اله ندس استشاري إنشائي يف ر من مه  تقري

 .شامال تحقيق معامل األمان ومبينًا فيه بيانات التربة بالموقع 
ل عن         –٤ ندس استشاري إنشائي له خبرة التق ر مه نة وفح    ٢٥ تقري ًا يتضمن معاي ص ودراسة المباني القائمة واثبات قدرتها على   عام

 ) فى حالة التعلية والتعديل ( تحمل األعمال موضوع الترخيص 
يمة        - ن بق يقة تأمي ال المطلوب تنفيذها إذا زادت عن             % ٠٫٥ وث يمة األعم  ألف فى   حالة ٧٥ ألف جنيه فى حالة اإلنشــاء ،      ١٥٠من ق

  .١٩٩٦ لسنه ١٠١من القانون  ) ٨( التعلية وبمراعاة ما تضمنته المادة 
 .  صورة بطاقة  إثبات الشخصية -

ا ورد من السيد المحافظ  يعتد بالحجة العرفية المعتمدة من المشايخ والمعتمدة توقيعاتهم من جهة اإلدارة                    *  ا لم مراآز الشرطة ( وفق
تزام بالتخطيط العمر             ) واألقسام    ناء مع االل ية الستخراج رخصة الب انى للمنطقة وعلى أال يصدر الترخيص على المناطق آمستند ملك

 .المخصصة للمشروعات العامة للدولة
 :المبالغ المقرره للحصول على الخدمة  : ثانيًا 

 مليم جنيه بيـــــــــــــــــان المبلغ
   ٥٠٠ ٥ )فقط خمسه جنيهات وخمسمائة مليم  ال غير ( رسوم فحص الطلب 

ط خمسون جنيه الغير      ( دار الترخيص  رسوم إص    فقط أربعمائة جنيه   (  جنيه   ٤٠٠عن آل دور بما ال يجاوز       ) فق
 ) الغير 

ريق    % ١  غال الط يات و إ ش ات و إصالح التلف ة المخالف ابل إزال ا مق وب الترخيص له ال المطل يمة األعم ن ق م
 .والدمغات الهندسية

ــ      ٥٠

 .٨٠ لسنة ١١١ من قانون ضريبة الدمغة رقم ٨٩لبناء  طبقا للمادة دمغة نوعية على رخصة ا
 أو

 .دمغة نوعية فى حالة البناء بالمدن

٣٠ 
 
٦٠ 

 ــ
 
 ــ

 .٨٤ لسنة ١٤٧تنمية موارد طبقا للقانون  رقم 
 ). مليم تنمية موارد ١٠٠ مليم دمغة إيصال ، ٣٠٠(دمغة إيصال وتنمية موارد

 ــ
 ــ

١٠٠ 
٤٠٠ 

 
  : المحددة إلنجاز الخدمة اتيتالتوق: ثالثًا 
     ثالثون يوما من تاريخ تقديم الطلب •

 

 
 

ة فى التوقيت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت اى مسمى  يمكنك اإلتصال بإحدى                             ى الخدم ة عدم الحصول عل فى حال
  -:الجهات التالية 

 ٣٢٠٥٧١ :ت  المـــحــــافــظــــــــــة
 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: المرآز الرئيسى بالقاهره ت : االداريه هيئه الرقابه 
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