وزارة الطيران المدني
مركز خدمة العمالء

نموذج رقم  ١خ ع

تاريخ التسجيل٢٠٠٤/٩/١٥ :

بطـاقـة خـدمـة
كود الخدمة

:

إسم الخدمة

:

المكتب المختص

:

مطالب أداء الخدمة

:

 ١ق١/
إﺻﺪار ﺗﺮﺧﻴﺺ إرﺗﻔﺎع /ﺗﻌﻠﻴﺔ ﰱ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻻرﺗﻔﺎق اﳉﻮى
اﻻرﺗﻔﺎق اﳉﻮى /اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸرﺗﻔﺎق اﳉﻮى

ﻃﻠﺐ اﻟﱰﺧﻴﺺ ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع )ﳕﻮذج رﻗﻢ  ٥خ ع( ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺑﻪ اﻵﺗﻰ:
 اﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻷرض وﻋﻨﻮان اﻟﻘﻄﻌﺔ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺔ.
 اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷرض
 اﻻرﺗﻔﺎع اﳌﻄﻠﻮب ﻓﻮق ﺳﻄﺢ اﻷرض .
 ﻧﻮع اﻻﺳﺘﻐﻼل )ﺳﻜﲎ /ﺻﻨﺎﻋﻰ /ﻋﻼﺟﻰ /أﺑﺮاج  ...اﱁ(
 ﳐﺘﻮم ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺐ اﻹﺳﺘﺸﺎرى وﻣﻮﺿﺢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻨﻘﺎﰉ ) اﻟﻘﻴﺪ اﻟﻨﻘﺎﰉ ( ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻜﺘﺐ اﳍﻨﺪﺳﻰ .
ﺷﻬﺎدة ﻣﻨﺴﻮب ﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷرض اﳌﻄﻠﻮب اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﳍﺎ ﻣﻦ اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ او ﻣﻦ وزراة اﻟﻄﲑان اﳌﺪﱏ ﳏﺪد ﺎ اﳌﻨﺴﻮب
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ وﻣﻌﺘﻤﺪة ﲞﺘﻢ ﺷﻌﺎر اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ.
ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻣﺴﺎﺣﻴﺔ أﺻﻠﻴﺔ ﲟﻘﻴﺎس رﺳﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ )ﻛﺎﳌﻮﺿﺢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺮﺳﻢ ﻟﻠﺨﺮاﺋﻂ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﳌﺮﻓﻖ ( ﻣﻦ اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ ﳏﺪد ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻮﻗﻊ اﳌﻄﻠﻮب ﻟﻪ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻹﺣﺪاﺛﻴﺎت وﻋﺒﺎرة "اﳌﻮﻗﻊ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ" واﻟﻌﻨﻮان )ﻗﻄﻌﺔ /ﺑﻠﻮك "ﻣﺮﺑﻊ"/
اﳌﻨﻄﻘﺔ /اﳊﻰ( ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳉﻬﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﳍﺎ اﳌﻮﻗﻊ ) اﳊﻰ ( أو اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ وﻣﻌﺘﻤﺪة ﲞﺘﻢ ﺷﻌﺎر اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ و
ﳐﺘﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺐ اﻷﺳﺘﺸﺎرى اﳋﺎص ﺑﻪ وﻳﻈﻬﺮ ﺎ أﻗﺮب ﻣﻄﺎر.

أو

ﺷﻬﺎدة اﻹﺣﺪاﺛﻴﺎت ﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷرض اﳌﻄﻠﻮب اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﳍﺎ ﻣﻦ اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ او ﻣﻦ وزراة اﻟﻄﲑان اﳌﺪﱏ وﻣﻌﺘﻤﺪة ﲞﺘﻢ
ﺷﻌﺎر اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ .
ﺻﻮرة اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﻄﻌﺔ اﻷرض.
ﺻﻮرة ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ إﱃ اﳌﻜﺘﺐ اﻹﺳﺘﺸﺎرى +ﺻﻮرة اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻮﻣﻰ و اﻟﻜﺎرﻧﻴﻪ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪس  +ﺻﻮرة اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻀﺮﺑﻴﺔ او اﻟﺴﺠﻞ اﳍﻨﺪﺳﻰ

ﺻﻮرة ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺐ اﻹﺳﺘﺸﺎرى أو اﳉﻬﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ  +ﺻﻮرة اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻮﻣﻰ .
ﺻﻮرة ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ إذا ﻛﺎن ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻏﲑ ﻣﺎﻟﻚ اﻷرض  +ﺻﻮرة اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ ﻟﻪ .
ﺻﻮرة ﺷﻬﺎدة ﺻﻼﺣﻴﺔ اﳌﻮﻗﻊ ﳐﺘﻮﻣﺔ و ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﳊﻰ .
ﺻﻮرة ﻋﻘﺪ اﳌﻠﻜﻴﺔ ) ﻣﺴﺠﻞ أو ﺑﺼﺤﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ (  /ﻗﺮار ﲣﺼﻴﺺ .
ﺻﻮرة اﻟﱰﺧﻴﺺ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﰱ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﺔ .
 :ﺗﺴﻌﻮن ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﳌﺴﺘﻨﺪات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ.
زمن أداء الخدمة
رسوم ثابتة تدفع عند طلب الخدمة ٣ :ﺟﻨﻴﻪ دﻣﻐﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ  ١٠+ﻗﺮوش رﺳﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ

رسوم الخدمة ١٠٠٠ :ﺟﻨﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﻗﻊ ) إﺻﺪار ﺗﺮﺧﻴﺺ  /ﺗﻌﻠﻴﺔ  /ﻣﻨﺸﺄت ﻗﺮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ( –  ٢٠٠٠ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﻗﻊ ) ﺑﺮج اﺗﺼﺎﻻت  /ﻟﻮﺣﺔ أﻋﻼﻧﻴﺔ(
توقيت دفع الرسوم  :ﻗﺒﻞ أداء اﳋﺪﻣﺔ
مواعيد العمل اليومية من الساعة  ٩صباحاً إلى  ٢مسا ًء عدا أيام الجمعة والسبت
فاكس٢٢٦٨٨٣٤١:
لالستفسار يرجى االتصال بأرقام٢٢٦٨٨٣٤٢ - ٤٣ – ٤٥ :
إصدار رقم ١ :

بتاريخ ٢٠٠٤ /٠٦ / ٢٠ :

تعديل رقم ٣ :
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بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٤ :

