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مــحـــــــــافـــظــــــــــة :

4011146142111

قــســـــــم  /مـــركـــــــز:

استـــمارة حصـــــــر المبــــاني و مكوناتـــها

(*) مسلسل السجل بالشياخة  /المدينة  /القرية :

اسم ورقم الشياخة /المدينة /القريـة :
مسلسل السجل بمنطقة المعاون :

اســـــم ورقــــم التابــــع:
رقم منطقة المراقب العام:

رقم منطقة المفتش :

رقم منطقة المراقب :
الحــــالــــــي
للـمـبـنـــــــى

الــمـبـنـــــــى

رقم تعداد المبنى

رقـــم التنظيــم

رقـــــــــــم
و

و
البـلــــــوك

الـمـبـنـــى

 -4مــــنـــــــــــــــــــــزل

اسم مالك المبنى

()6

()0

الحــالـــي
للمـبـنـــى جـزء بالمبنـى

 -4مكتمل مشغول
 -0بـــرج
 -6عــمارة
كـــلـــــــــــــي
 -1فيـال بهـا وحــــدة واحــدة

 -4حكــومــــي  -4للســـكن

 -1فيـال بهـا أكـثــر من وحـدة  -6مكتمل مشغول
 -2بيت ريفى به وحدة واحدة
جــــزئـــــــــي

 -6عــــــــــــام  -6للعــمـــل

 -9بيت ريفى به اكثر من وحــدة
 -9شــــــالــيـــــــــــــــــه
 -4مبنى عمل به وحدة واحدة  -1تحت التشييـد
 -41مبنى عمل به اكثر من وحدة  -1تحـت الهـدم
 -44مول  -46دكان أو أكثر
وخـــالـــــــي
 -40كـشـك  -41عشه/خيمة
( انـتـهـــي )
 -41نـصـبــة  /فرشـة ثــابـتـــة
 -42أخـــــرى (حــوش مـدفـــن -2 /أخــــــــــرى
أرض مــســـــورة )....

 -0مكتمل خالي

اسـم الطـريـق

رقم منطقة المعاون بالوحدة اإلدارية :
يستوفى لـنـوع المـبني (مـن4إلى )44فقــط

الـــوضـــــع مـلـكـيــــة االستخدام سنة بناء أقدم طــــريـقــــة

نــــــــــــوع

() 4

استمارة رقـم :

()1

 -0أعمال عام

 -0ســـــكن
وعمـــــل

)(9

 -1خــــــــاص  -1خالـــــي
 -1أخـــــــــرى -1أخـــــرى

)(2

)(1

الـبـنـــــــــاء
عـــــــــــــدد

حاجة المبني
للتــرمـيـــــم

اتـصـــــــال المـبـنـــــــى
بشبكـات المـرافـق العـامـة

 -4ال يـحـتـــــــاج
لـلـتـــرمـيـــــم

 -4مــتـــصـــــل

 ) 4قبل 4411
--4411 ) 6
--4421 ) 0
--4491 ) 1
--4491 ) 1
--4441 ) 2
--6111 ) 9
6141 ) 9
6144 ) 4
6146 )41
6140 )44
6141 )46
6141 )40
6142 )41

 -4مسلـح أسقف
وأعــمــــــــدة
 -6سابقة التجهـيز
 -0طـوب أحمـــر
أو بــدائـلــــه
وأســقـــــــف
خــرسـانيـــة
 -1طــوب أحمــر
أو بــدائـــــلــه

 -1ترميم كبيـــر

 -1طــوب نيـيء
أو طــيــــــــن
 -2أخـــــــــــــرى

 -1غيــر قـابــل
للتــرمــيـــــم
ومطلوب الهـدم

)(9

)(4

األدوار بمــا
فــيــهـــــــــا
البـــــــدروم

وأسـقـف أخــرى

)(41

 -6غيــر متصل

 -6تــــرمـيــــــم
بـســيـــــــط
 -0تــرمــيـــــــم
مـتــوســــــط

كهرباء

)(44

مـياه صرف غــــاز

الشرب صحي

)(46

)(40

)(41

البـيــــــــانـــــــــات الـتــلــخـيـصـيـــــــــــــة :

اتـصــــــال المبنــــى بالمــرافـــــق وفـقـــــا لـنـــــوع المبنـــــى (مــن  4إلــى  )44فـقـــــط
جملة المباني
مــن كـــــود
( 4إلـى )42

جملــة المبــانـي
مـــن كــــــــود
( 4إلــى )44

(*) يستوفى بمعرفة تكنولوجيا المعلومات

خـــانــــة رقــــــــم ()46

خـــانــــة رقــــــــم ()40

خـــانــــة رقــــــــم ()41

خـــانــــة رقــــــــم ()41

كـــهـــــــربــــــــــــــــــــاء

مـــيـــــــــاه الــشـــــــــرب

صــــــــرف صــحــــــــــي

غــــــــــــاز طـبــيــعــــــــي

مـتـصــــــــل

غـيـر متصــل

مـتـصــــــــل

غـيـر متصــل

مـتـصــــــــل

غـيـر متصــل

مـتـصــــــــل

غـيـر متصــل

()4

()6

()4

()6

()4

()6

()4

()6

طبـيـعي

)(41

