
 
 محافظة شمال سيناء

 ..……………………: الوحدة المحلية/ مديرية اإلسكان والمرافق 
 

 طلب استخراج شهادة بموقف العقار من التحسين 
 الذى طرأ بسبب أعمال المنفعة العامة 

 ………………………………………………/السيد 
 تحية طيبة وبعد 

 ………….………………………………………………………………………: مقدمه لسيادتكم   

 /  /      بتاريخ     ……………:  الصادرة من ………………:  عائلية رقم / ة بطاقة شخصي

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

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

    الخ ……     ………وآيال عن المالك أو المالكين /   مالك :  بصفتى 

 :خراج شهادة بموقف العقار من التحسين بسبب أعمال المنفعة العامة و اآلتى بياناته أرجو التكرم بالموافقة على است

 ..      ………….…………………………………………:والكائن بشارع..………………………:رقم العقار

 .…………………………..…….…………………………………………) أرض / مبنى ( نوع العقار 

 : رأ عليها تحسين بيانات تستوفى فى حالة دخول العقار فى المناطق التى يط

ار         ى العق ينات عل دوث تحس يه ح ب عل ذى ترت ل ال يعها    ( العم ن أو توس رق والميادي اء الط  إنش

ا   فلية أو تعديلها             / مشروعات المجارى     / أو تعديله زلقانات والممرات الس بارى والم وغيرها من األعمال األخرى ذات المنفعة      / إنشاء الك

 ) .  زراء العامة التى يصدر بها قرار مجلس الو

 :    /     / تاريخ بدء االنتفاع به أو بجزء منه 
  .ومستعد لسداد الرسوم المقررة 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،
  توقيع مقدم الطلب     /                                                              /    تحريرا فى

                                   (                             )                                           
 

 
 
 

 
 
 

 إيصــال
 

 …………………………………………………………………………الطلب المقدم من السيد .  ………………………………………………ستلمت أنا 

ذى طرأ  بسبب أعمال المنفعة العامة                        بشأن    ار من التحسين ال  مستوفيا آافة متطلبات الحصول على  طلب استخراج شهادة بموقف العق
 ) الرسوم -المستندات (الخدمة 

                                   /    / بتاريخ      ٠٠٠٠٠٠٠٠٠وقيد الطلب برقم 
  توقيع الموظف المختص                                                                                          

                         )            (    /     /                                      اريخ المحدد إلنجاز الخدمة                   الت
 



 
 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة

م      وزراء رق س ال يس مجل رار رئ ا لق نة ٤٢٤٨وفق ول الموا   ١٩٩٨ لس راءات حص يط إج أن تبس ى ش ات    ف ى الخدم ن عل طني
يرية  ة الجماه نها خدم ة    طلب استخراج   وم نفعة العام ال الم ذى طرأ   بسبب أعم ار من التحسين ال  بوحدات اإلدارة شهادة بموقف العق

ية    تزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديم الخدمة         اإلسكان بالمحافظات ،      / المحل  - ٢٠٠٠/ ١/١٢رد بهذا النموذج الصادر بتاريخ      اولل وفقا تل
ة واإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات             ية اإلداري ى التنم ن وزارت تعاون بي ثمره لل واألوراق ،  من تحديد للمستندات -آ

ا و اإلعالن عن رأيها  فى الطلب المقدم للحصول عليهأوالمبالغ  المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحددة إلنجازها ،        
 : مخالفة لذلك ترتب المسئولية وذلك على النحو التالى وأى، 

 
 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

 )الخ . …الرقم القومى /العائلية / البطاقة الشخصية (المستند الدال على شخصية مقدم الطلب  -
الك          - ير الم ن غ ه م ة تقديم ى حال ب ف دم الطل فة مق ت لص تند المثب مى ( المس يل رس ن   توآ الك  أو المالكي ن الم   ع

 )الخ .. ……قرار وصاية / 
 عقد ملكية مسجل ويشمل أى عقد ناقل للملكية أو عقد ابتدائى مشموال    ( المستند المثبت لملكية العقار  -

      بصحة توقيع  أو العقد  المشمول بصحة ونفاذ ويأخذ حكم ما تقدم قرارات وخطابات التخصيص   
 هات المختصة وآذا الشهادات الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية باسم المالك        الصادرة من الج

 وعقد القسمة والتجنيب المشهر أو آشف المشتمالت المصحوب بإعالم وراثة لمن ) آشف المشتمالت     (
 )  آلت إليهم الملكية بالميراث   
م     - ياس رس احية بمق ريطة مس يها الموق  ١/٢٥٠٠ أو ١/٥٠٠خ دد عل تومة    مح حا ومخ دا واض  ع تحدي

 . بخاتم المساحة   
 اإليصال الدال على  سداد رسم استخراج الشهادة  -
 .للعقارات داخل حدود منطقة التحسين فقط ) نقدا أو عينا ( ما يفيد سداد مقابل التحسين  -

 
 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانيا 
  جنيه قرش

 .سخ الشهادة    جنيها واحدا مقابل ن١      - 
 )تسعون قرشا ضريبة نوعية ، عشرة قروش رسم تنمية موارد(   جنيها واحدا على الشهادة ١      - 

 )ثالثون قرشا ضريبة نوعية ، عشرة قروش رسم تنمية موارد(  إيصال سداد مقابل النسخ على أربعون قرشا   -    ٤٠
 ) فقط جنيهان و أربعون قرشا (   اإلجمالى ٢     ٤٠

 

 : التوقيتات المحددة  إلنجاز الخدمة : ثالثا 
 :تلتزم جهة اإلدارة باستخراج شهادة  بموقف العقار من التحسين وفقا للتوقيتات التالية 

 ٠خالل ثالثة أيام  من تاريخ تقديم الطلب إذا آان العقار خارج حدود منطقة التحسين  -
 ٠ار داخل حدود منطقة التحسين خالل عشرة أيام  من تاريخ تقديم الطلب إذا آان العق -
 
 
 
 
 
 

 

بالغ إضافية تحت اى مسمى  يمكنك االتصال بإحدى                         تندات أو م ة فى التوقيت المحدد ، أو طلب مس ى الخدم ة عدم الحصول عل فى حال

 : الجهات التالية 

 ٣٢٠٥٧١:  المحافظة               ت  

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

 :مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت 


	ãÍÇÝÙÉ ÔãÇá ÓíäÇÁ
	ÅíÕÜÜÇá
	ÇáÞæÇÚÏ ÇáÍÇßãÉ áÅÌÑÇÁÇÊ ÇáÍÕæá �

