
 

 محافظة شمال سيناء
 الوحدة المحلية / مديرية اإلسكان والمرافق 

 
 

 طلب الموافقة على صالحية الموقع من الناحية التخطيطية  
 

 /  السيد 
 تحية طيبة وبعد 

 ………………………………..……………………………………………….. :   مقدمة لسيادتكم

 /   /بتاريخ    .                 ………………:   الصادرة من..        …………:  عائلية رقم/ بطاقة شخصية   

 ………………………………………………………………………………… :    الرقم القومى

 ………………………………………………………………………………… :    محل اإلقامة
 )الخ ………………وآيال عن المالك او المالكين / مالك (   بصفتى 

 .…………………………………………………………………………:االسم الثالثى لمالك العقار  

 /   /بتاريخ                        ……………: الصادرة من  …………………:  عائلية رقم/ بطاقة شخصية   
 ……………………………………………………………………………………:   محل اإلقامة

                  :     أرجو التكرم بالموافقة على الصالحية من الناحية التخطيطية ، وآذا إتاحة البيانات واالشتراطات البنائية للموقع التالى

 ..…………………………… :   منطقة

 .….……………………………………:   حوض رقم       ..………………………… :   قطعة رقم
 ٠وفقا للتخطيط التفصيلى المعتمد) الخ ……صناعى / تجارى / سكنى (   وذلك بغرض إقامة مشروع 

   .             ومستعد لسداد الرسوم المقررة

               
 ،وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،                                          

  توقيع مقدم الطلب/    /                                                                                           تحريرا فى    
                                                                                                  ………………………………           .. 

 
تمدة           يم المع وط التنظ ألرض وخط رر ل تخدام المق املة االس ة ش يانات المطلوب ير الب ة بتوف ات المختص تزم الجه وال تل يع األح ى جم ف

دة ال تجاوز                         ك خالل م ة وذل رافق العام نطقة وموقف الم ررة للم ية المق م الطلب مستوفيا آافة       واالشتراطات البنائ اريخ تقدي شهر من ت
ة للحصول على الخدمة ، ويعتبر عدم إعطاء البيانات خالل المدة المذآورة بمثابة موافقة على صالحية الموقع للغرض            يانات المطلوب الب

 ٠ا لمطلوب 
 
 
 
 
 

 
 يصـــــــــــــالإ

 ...............................................………..........………  قدم من السيدالطلب الم                   ..……………………………………  استلمت أنا
  ) الرسوم-المستندات (مستوفيا آافة متطلبات الحصول على الخدمة بشأن طلب الموافقة على صالحية الموقع من الناحية التخطيطية 

                                       /    /بتاريخ.. ……………………………………وقيد الطلب برقم 
                                                                                         توقيع الموظف المختص

                       )                           /     /                                              (               التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة

 
 
 



 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة
م    وزراء رق س ال يس مجل رار رئ ا لق نة ٤٢٤٨وفق ات    ١٩٩٨ لس ى الخدم ن عل راءات حصول المواطني يط إج أن تبس ى ش  ف

يرية  ة      الجماه نها خدم ع من الناحية التخطيطية          طلب    وم ى صالحية الموق ة عل اإلسكان بالمحافظات،  / لمحلية بوحدات اإلدارة ا الموافق
تزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديم الخدمة          وزارتى التنمية  آثمره للتعاون بين -١/١٢/٢٠٠٠رد بهذا النموذج الصادر بتاريخ اولل وفقاتل

ية والمحافظات            رافق والمجتمعات العمران ة واإلسكان والم بالغ        -اإلداري تندات واألوراق، والم د للمس ة للحصول على  من تحدي المطلوب
ا ،              ية المحددة إلنجازه تات الزمن ة ، والتوقي يها ،                    أالخدم دم للحصول عل ا  فى الطلب المق ة لذلك ترتب     وأىو اإلعالن عن رأيه  مخالف

 :المسئولية وذلك على النحو التالى 
 

 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 
 )الخ . …الرقم القومى /العائلية / قة الشخصية البطا(ـ  المستند الدال على شخصية مقدم الطلب 

تند المثبت لصفة مقدم الطلب فى حالة تقديمة من غير المالك            .. ……قرار وصاية /  توآيل رسمى عن المالك  أو     المالكين  (   ـ المس

 ٠) الخ 

ع     ية الموق ت لملك تند المثب ية أو      ( ـ  المس اقل للملك د ن مل اى عق جل ويش ية مس د ملك موال  عق تدائى مش د اب           عق
بصحة توقيع  أو العقد  المشمول بصحة ونفاذ ويأخذ حكم ما تقدم قرارات وخطابات التخصيص الصادرة    من الجهات المختصة وآذا       

 المشهر أو آشف المشتمالت     وعقد القسمة والتجنيب  ) آشف المشتمالت   (الشهادات الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية باسم المالك         

 ٠) المصحوب بإعالم وراثة لمن آلت إليهم الملكية بالميراث

  ٠ـ  اإليصال الدال على سداد الرسم المقرر 

 يبين موقع التقسيم أو  البناء أو موقع   األعمال المطلوب ١/٢٥٠٠ نسخ من خريطة أو رسم هندسى بمقياس رسم ال يقل عن               ٣ـ  عدد     

 .تنفيذها 

  . رض من المشروعـ  الغ

 
 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانيا 

 قرش  جنيه            

 ٠ عشرون جنيها رسم نظر على طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية ٢٠   -   

 ) قروش رسم تنمية موارد ١٠+ قرش ضريبة نوعية ٣٠( ايصال سداد الرسوم على  اربعون قرشا -    ٤٠ 

 )فقط عشرون جنيها واربعون قرشا (     اإلجمالى ٢٠     ٤٠

 

 : التوقيتات المحددة  إلنجاز الخدمة : ثالثا 
ك خالل مدة ال تجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا ، وفى حالة              ع وذل ة عن الموق يانات المطلوب ير الب ة بتوف ة اإلداري تزم الجه تل

تم ال         ة في يانات المطلوب ر الب بر عدم إعطاء البيانات خالل المدد المذآورة بمثابة موافقة              تواف ابيع ويعت ع خالل ثالث أس ى الموق ة عل موافق

 على صالحية الموقع للغرض ا لمطلوب 

 
 
 
 
 
 

ة فى التوقيت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت اى مسمى يمكنك االتصال بإحدى             ى الخدم ة عدم الحصول عل فى حال

 : التالية الجهات 

 ٣٢٠٥٧١ :المحافظة                  ت

   ٠٢ /٢٩٠٢٧٢٨: المرآز الرئيسى بالقاهرة ت: هيئة الرقابة اإلدارية 

 :مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت 
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