
 

 
 
 
 

 بیانات المكتب الھندسي
 .................. .................. .................. ..... ......................................../ االسم 

 ..................فئة اإلعمال  : .........البطاقة الضریبیة .................. ........ :  السجل التجاري

 العنوان

 .......... .......... .......... .......... ....../ .......... شارع  ............عقار رقم 
  ...........محافظھ  ..........مدینھ  / مركز / قسم ....... .......... ...شقھ ..........   دور 

 .......... ......... .................. : محمول  ......... .........: تلیفون 
 .......... .......... : برید الكتروني  .................. : فاكـس 

 

 بیانات المھندس المسئول بالمكتب الھندسي
 

  .................. ..................: رقم قومي  ........................................ ...../ االسم 
  .................. .......................... ................................ ... : .......... /  رقم القید

 المكتب الھندسي/ تعھد المھندس 
ى / ن المھندس نتعھد نح ا للمبن ذكور ( المكتب الھندسي بأن ھذا البیان لحساب التكلفة المقدم من طرفن الم

ك               ) بیاناتھ الحقا  ك للسید المال ا ( وھو مل ھ الحق ذكور بیانات اء ) الم انون البن ام ق ا إلحك مطابق
 ٠والئحتھ التنفیذیة ومطابقا لالشتراطات البنائیة الخاصة بالمنطقة 

 بیانات المبنى
  .................. ........ شارع: .................  رقم البلوك...  : .......... رقم القطعة

  .. .......... : ........... ..................حــــي ..................... .     : ..........مجاورة
  : ........... ..................محافظھ..................... .  : ..........   مدینھ/ منطقة 

 بیانات المالك 
  .................. ..................: رقم قومي  ........................................ ...../ االسم 

 

عنوان ال
 التالمراس

.......... .......... .......... .......... ....../ .......... شارع  ............عقار رقم 
....... .......... 

.......... حصة / عزبة / قریة فرعیھ / تجمع سكنى ....... .......... ...شقھ ..........   دور 
......... .......... .. 

یاخة  ة  /ش .......... قری
... 

م  ز  / قس .......... مرك
...... 

 .......... .......... ..........: محافظھ 

 المطلوب ترخیصھا اإلعمالبیان 
 : .....................عدد األدوار ............. :  تكلفھ السور .....................    : إجمالي طول السور

  :  .....................تكلفھ دور البدروم ....... ...........: ................مسطح دور البدروم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 )المبالغ بالجنیة المصري ( بیان األعمال المطلوب ترخیصھا وتكلفتھا 
 

 التكلفة البیان
ول  الي ط إجم

 :الســــور 
 

طح دور  مس
 :البــــدروم 

 

دور  طح ال مس
 :األرضــي 

 

طح األ دوار مس
 :المتكررة 

 

ـرف  طح غـــ مس
 :السطح 

 

 :مسطحات ملحقھ 
ل  اء ( مث ة الكھرب باحة  –غرف ات الس االت –حمام انی برج  ھخراس

 )الخ  ٠٠٠٠
 : التكلفة إجمالي

 ) ألغیرجنیھا مصریا فقط  ............................................................(
 

 ممثل المكتب الھندسي/ اد المھندس اعتم         
 

 ........................................: االسم         
 : ........................................التوقیــع          


