
 محافظة الجيزة
 أطفيح ةالوحدة المحلية لمدين      

         المركز التكنولوجى

ص ــــرخيـــب تـــلــط

 الطلةات ـــــانــــتي

 (يمالء بمعرفه الموظف المسئول  ) .............................: رقم الطمب /      /          تاريخ الطمب     
َٕع انرشخيض 

 (هدم–تشطيبات خارجية - تدعيم– ترميم – استكمال – تعديل – اضافة – تعميه - بناء جديد)
تياوات المىقع 

 ......................................... :   شارع.......................................: رقم القطعة 
 ................................... :منطقة/  حى.............................................: مجاورة
. ...................................... : محافظة ..............................................: مدينة 

  (أو مه يمثله قاوىواً  ) تياوات المالك

 

 :  رقم قومى.......................................................................: االسـم
.................................................  

: منطقة / حى....................... :  شارع ..............................: عقار رقم
.................................... 
   ..............................: محافظة   ..............................:  مدينـــــة 

تياوات اثثات الملكية 

مساحة االرض /    /                  تاريخ      ................ ........ : رقم ................ ........:سند الممكية
تياوات المكتة الهىدسى 

 

 .............................................................................................: االسم
  : الصادر لها الترخيصفئة األعمال  ........................ :البطاقة الضريبية  ...............  :الهندسىالسجل 

................ 
 : (مهندس) الرقم القومى ...............: الرقم االستشارى  ...............: رقم القيد بالنقابة 

............................ 
: شارع   ..............................:           عقار رقم 

...................................................  ........................ 
: محمول   ...........................................:           تميفون 

...............................................................   
: بريد إلكترونى   ............................................:           فاكس 

......................................................   
 بيان إجمالى تكاليف األعمال المطموب الترخيص لها 

جنيها مصريا فقط ال غير   ..................................................................................................)المبمغ 
 ) 

 الغرض من استعمال المبنى المطموب الترخيص له
: استعماالت أخرى...............: ترفيهى ...............: تجارى ...............: إدارى ...............: سكنى 

............... 
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 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
 في شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية 1998 لسنة 4248وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 . بوحدات اإلدارة المحلية بالمحافظات   (إلخ ... إضافة / تعلية / بناء  )ومنها خدمة طلب ترخيص 
كثمرة للتعاون بين  - 201/     /      تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ      

الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة ووزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية والمحافظات من تحديد المستندات واألوراق 
والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة إلنجازها أو اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول 

 :  عليها وأى مخالفة لذلك تترتب المسئولية وذلك على النحو التالى 
من الالئحة التنفيذية  ( 112طبقاً ألحكام المادة  )المستندات واألوراق المطلوبة الستخراج ترخيص بناء : أوال

 : تعديل أو كليهما : أو ترخيص تعدلية  ( 2013 لسنة 109لقانون البناء المعدلة بالقرار الوزارى رقم 
 . المستندات الدالة على ملكية األرض موضوع الترخيص  -

 . صورة من بطاقة الرقم القومى لمن سيصدر الترخيص باسمه  -

حضور من سيصدر باسمه الترخيص أو من يمثله قانوناً لتفويض المهندس أو المكتب الهندسى للسير فى إجراءات استخراج  -
 . الترخيص

 . حساب قيمة األعمال طبقاً للنموذج المرفق والمنصوص عليه بالالئحة التنفيذية للقانون  -

 . شهادة صالحية األعمال للترخيص طبقاً للنموذج المرفق والمنصوص عليه بالالئحة التنفيذية بالقانون  -

صورة بيان صالحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية واالشتراطات البنائية الصادر عن الجهة اإلدارية المختصة موقعة من  -
 . المهندس أو المكتب الهندسى 

 . ثالثة نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسى  -

 من القانون يتعين تقديم وثيقة تأمين مرفق بها نسخة من الرسومات 46وفى حالة المبانى التى تخضع لوثيقة التأمين طبقاً للمادة  -
اإلنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء والصادر على أساسها الوثيقة 

 . ودراسة التربة والنوتة الحسابية طبقاً للنماذج المرفقة باالئحة التنفيذية للقانون 

 من الالئحة التنفيذية لقانون البناء 115تعديل أو كليهما طبقاً ألحكام المادة  ): مستندات إضافية تقدم فى حالة استخراج ترخيص تعلية ** 
  ( :  2013 لسنة 109المعدلة بالقرار الوزارى رقم 

تقرير من مهندس استشارى متخصص فى الهندسة اإلنشائية أو فى تصميم المنشآت الخرسانية أو فى تصميم المنشآت المعدنية  -
بحسب األحوال إلثبات أن الهيكل اإلنشائى للمبنى وأساساته يتحمل أعمال التعلية أو التعديل المطلوب الترخيص بها وذلك 

 .طبقاً للنموذج الصادر عن نقابة المهندسين ويحتوى على األخص معاينة وفحص ودراسة المبنى 
 من الالئحة التنفيذية لقانون 113طبقاً ألحكام المادة  ) (ترميم أو كليهما / تدعيم  )المستندات المطلوبة فى حالة استخراج ترخيص ** 

  ( : 2013 لسنة 109البناء المعدلة بالقرار الوزارى رقم 
 . القرار النهائى الصادر من الجهة اإلدارية بالترميم أو التدعيم أو كليهما  -
تقرير فنى مصحوب برسومات تفصيلية بالترميم والتدعيم المطلوب وفى حالة ترميم أو تدعيم العناصر اإلنشائية يكون التقرير  -

الفنى من مهندس استشارى متخصص فى الهندسة اإلنشائية وأن يشتمل التقرير على أسلوب التدعيم أو الترميم وتفاصيل التنفيذ 
 بما يحقق األمان الكافى بعد وأثناء التنفيذ مصحوباً بالرسومات اإلنشائية

========================================================================
============ 

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أى مسمى يمكنك االتصال بإحدى 
  022902728: المركز الرئيسى بالقاهرة : المحافظة ـ ت هيئة الرقابة اإلدارية : الجهات التالية 
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 : بيان األعمال المطلوب الترخيص لها 
 : ...........................االرتفاع المسموح : ...................... االرتفاع الكلى : .................... عدد األدوار 
 : ..............................................ارتفاع البدروم عن سطح األرض : ........................... ارتفاع السور 

 

 بيانات األدوار 
 االستخدام  االرتفاع  المساحة  نسبة البناء  البيان  م

      
      
      
      
      

 
 بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان االرتــــــــــــــــــــــــــــــــــدادات 

 وصف الجهة الجهـــــــــــة م
 مسافة االرتدادات

 شـــــــــــــــــــارع جـــــــــــــــار
    الشمالية  
    الجنوبية  
    الشرقية  
    الغربية  

  (هدم/تدعيم على المبانى القائمة / ترميم / تعلية / تعديل / يمأل فقط فى فى حالة طلب إضافة  )....... وصف المبنى 
: عدد الوحدات بالدور : ......................... ارتفاع المبنى الحالى :............... عدد األدوار القائمة 

........................ 
: ملحقات : ...................... عدد أماكن انتظار السيارات : ....................... عدد المحالت التجارية 

................... 
 : مالحظات 

............................................................................................................................
......... 

............................................................................................................................
 .........

............................................................................................................................
 .........

............................................................................................................................
......... 

 ممثل المكتب الهندسى / توقيع المهندس 
                                                                                             ختم المكاتب
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 يٍ 113طثماً ألدكاو انًادج  )األٔساق انًطهٕتح فٗ دانح اعرخشاج ذشخيض ألػًال انرشطيثاخ انخاسجيح 

  ( 2013 نغُح 109انالئذح انرُفيزيح نمإٌَ انثُاء انًؼذنح تانمشاس انٕصاسٖ سلى 

 . سعٕياخ انٕاجٓح  -

 144انًغرُذاخ انًطهٕتح فٗ دانح اعرخشاج ذشخيض ْذو كهٗ أٔ جضئٗ نهًثاَٗ غيش انخاضؼح نهمإٌَ : أوالً 

 109 يٍ انالئذح انرُفيزيح نمإٌَ انثُاء انًؼذنح تانمشاس انٕصاسٖ سلى 116طثماً ألدكاو انًادج  ) 2006نغُح 

  ( : 2013نغُح 

 . طٕسج تطالح انشلى انمٕيٗ نهًانك يمذو طهة انرشخيض  -

 .  يٍ انمإٌَ 92 ، 90لشاس َٓائٗ تانٓذو طادس يٍ انجٓح اإلداسيح طثماً نهًادذيٍ  -

ذمشيش يٍ يُٓذط إَشائٗ خثشذّ ال ذمم ػٍ عثؼح عُٕاخ يٕضذاً تّ انطشيمح انًغرخذيح نرُفيز  -

 . ػًهيح انٓذو ، ٔاالدرياطاخ انالصيح نرؤييٍ انشاغهيٍ ٔانًاسج ٔانًُشآخ انًجأسج 

 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانياً 
يظذس انًذافع انًخرض تؼذ يٕافمح انًجهظ انشؼثٗ انًذهٗ تانًذافظح لشاس يذذد فيّ انشعٕو  -

انًغرذمح ػٍ إطذاس انرشخيض ٔذجذيذِ تًا ال يرجأص أنف جُيّ نكم سعى إطذاس ٔيضاد ْزا انذذ 

يٍ ليًح األػًال  % 0.2عُٕياً ، كًا يؤدٖ طانة انرشخيض ذؤييُاً لذسِ % 3األلظٗ تًمذاس 

انًطهٕب انرشخيض تٓا يخظض نًٕاجٓح يا لذ يهضو يٍ َفماخ اإلصانح ٔذظذيخ األػًال انًخانفح 

  . ( يٍ لإٌَ انثُاء 45طثماً نهًادج  )ٔغيش رنك يٍ انُفماخ ٔانًرطهثاخ 

  جُيّ ضشيثح َٕػيح ػهٗ سخظح انثُاء 10

                      أٔ 

  جُيّ ضيثح َٕػيح فٗ دانح انثُاء تانًذٌ 60

  ( ٔذؼذيالذّ 84 نغُح 147طثماً نهمإٌَ  ) لشٔػ سعى ذًُيح يٕاسد 10

 10 جُيّ ضشيثح َٕػيح 3ٔأيا تانُغثح نثالٗ انرشاخيض انٕاسدج تٓزا انًُٕرج فيغرذك ػُٓا -  -

  . ( ٔذؼذيالذّ 1980 نغُح 111 يٍ لإٌَ انذيغح سلى 89/1طثماً نهًادج  )لشٔػ سعى ذًُيح يٕاسد 

فٗ دانح ذؼذد َغخ أٔ طٕس انرشخيض انرٗ ذذرفع تٓا انٕدذج انًذهيح نذٔاػٗ انؼًم تٓا فال يرذًم : يهذٕظح 

 . انًرؼايم يؼٓا عٕٖ انضشيثح انًغرذمح ػٍ َغخح أٔ طٕسج ٔادذج يٍ ذهك انُغخ أٔ انظٕس 

 : التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثاً 
طثماً نهًادج  ) يٕو يٍ ذاسيخ اعريفاء انًغرُذاخ انًطهٕتح 30يرى إطذاس انرشخيض فٗ يذج ال ذرجأص  -

  . (ص يٍ انالئذح انرُفيزيح /117

ففٗ دانح ػذو اعريفاء يغرُذاخ يهف انرشخيض أٔ ػذو يطاتمح انشعٕياخ نالشرشاطاخ انرخطيطيح  -

ٔانثُائيح انٕاسدج تثياٌ طالديح انًٕلغ نهثُاء يرؼيٍ ػهٗ انجٓح اإلداسيح خالل أعثٕع يٍ ذاسيخ 

اعرالو انًهف تطهة اعريفاء انًغرُذاخ أٔ ذؼذيم انشعٕياخ يٍ يمذو انرشخيض خالل يذج ال ذضيذ ػٍ 

 يٕو يٍ ذاسيخ ٔسٔد االعريفاءاخ أٔ ذؼذيم انشعٕياخ 21 يٕياً ٔيرى إطذاس انرشخيض خالل 21

ح  / 117 ٔانًؼذنح تانًادج 2013 نغُح 109طثماً نهًادج انثانثح يٍ انمشاس انٕصاسٖ سلى  )انًطهٕتح 

  (يٍ انالئذح انرُفيزيح نمإٌَ انثُاء 

يؼرثش اَمضاء انًذج انًذذدج الطذاس انرشخيض دٌٔ انثد فيّ تًثاتح انًٕافمح ػهيّ ٔػهٗ طانة  -

انرشخيض أٔ يٍ يًثهّ لإََاً إػالٌ انًذافع انًخرض ػهٗ يذ يذضش تؼضيّ ػهٗ انثذء فٗ انرُفيز 

لثم انثذء فيّ تًذج ال ذمم ػٍ أعثٕػيٍ يغ انرضاو انًانك تانششٔط ٔانضًاَاخ انًُظٕص ػهيٓا فٗ 

انمإٌَ ٔانالئذح انرُفيزيح ٔاػرًاد انًُٓذط أٔ انًكرة انُٓذعٗ نهشعٕياخ ٔيطاتمح انشعٕياخ 

 يٍ 118طثماً نهًادج  )نالشرشاطاخ انرخطيطيح ٔانثُائيح ٔانًغرُذاخ انًشفمح تطهة انرشخيض 

  . (انالئذح انرُفيزيح 
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 إيصال استالم هلف طلب ترخيص

 بيانات الطلب 

 

رقم الطلب /            /             تاريخ الطلب          
.............................................................. 

 الوكتب الهندسي / بيانات الوهندس 

 (مهندس)رقم قومي .......................................................... االسم 
..................................... 

 بيانات هستلن الولف 

الصفة .............................................................. االسم 
............................................... 

 الوستندات الوستلوة 

 بيــــــــــــــــــــــــــــــــان المستنـــــــــــــــــــــــــد م

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

تىقيع الوستلن وصفته        

  خاتن الجهة اإلدارية
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