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 محافظة الجیزة  
  لجیزهحى جنوب ا

   المركز التكنولوجى لخدمة المواطنین
  القیاسیة إجراءات التشغیل

  صــــــــــــیـلب ترخـــــــــــط) ١(تابع نموذج 
  ١/١/٢٠١٠ :تاریخ اإلصدار  ١: رقم اإلصدار  ٢٠٠٨لسنھ  ١١٩قانون رقم : المرجع

 

  بیانات الممثل القانونى للمالك

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: رقم  قومى٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: االسم

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: نوانــــــالع

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ر دو ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: ارعــــــش ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:عقار رقم

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:حصة/عزبة/فرعیة/قریة/تجمع سكنى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: شقة

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: محافظة ٠٠٠٠٠٠٠٠: مركز/ قسم ٠٠٠٠٠٠٠: قریة/شیاخة

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: برید الكترونى٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:محمول ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: تلیفون

  -:العنوان المراسالت 
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دور  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: شارع٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: عقار رقم

  المكتب الھندسى مقم الترخیص /  بیانات المھندس

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠): مھندس(رقم قومى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: االسم

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: فئة االعمال٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: البطاقة الضریبیة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: السجل التجارى

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: رقم االستشارى٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: لقید بالنقابةرقم ا

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: العنوان 

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دور ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: شارع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠: عقار رقم

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: حصة/عزبة/فرعیة/قریة/تجمع سكنى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:شقة

  .٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.:محافظة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:مركز/قسم٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ :قریة /شیاخة

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠برید الكترونى  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: محمول ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:لیفونت

  بیان اجمالى تكالبف االعمال المطلوب الترخیص لھا
  )مصریاً الغیرجنیھاً ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠( المبلغ 

  ) جنیھا مصریاً فقط الغیر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠(

 ) التكالیفمرفق نموذج حساب قیمة( 

  الغرض من استعمال المبنى المطلوب إنشاءه
  

  استعماالت متعددة٠٠٠٠٠٠٠ ترفیھى  ٠٠٠٠٠٠٠تجارى ٠٠٠٠٠٠٠إدارى   ٠٠٠٠٠٠٠٠سكنى
  

  بیان االعمال المطلوب الترخیص لھا
  

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ :االرتفاع المسموح. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: االرتفاع الكلى٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: د االدوارعد

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: ارتفاع البدروم عن سطح االرض٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: ارتفاع السور
 



  محافظة الجیزة 
   حى جنوب الجیزه

   المركز التكنولوجى لخدمة المواطنین
  القیاسیة إجراءات التشغیل

   صــــــــلب ترخیــــط ) ١(تابع نموذج رقم 
  ١/١/٢٠١٠ :خ اإلصدارتاری  ١: رقم اإلصدار  ٢٠٠٨لسنھ  ١١٩قانون رقم : المرجع

  بیان االعمال المطلوبة الترخیص لھا
   ٠٠٠٠٠٠االرتفاع المسموح  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠االرتفاع الكلى  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠عدد االدوار 

   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ارتفاع البدروم عن سطح االرض  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ارتفاع السور 
  بیـانات االدوار

  

 االستخدام االرتفاع المساحة نسبة المیاه البیان م
      
      
      
      
      
      
      
  

  داداتــــــــــان االرتــــــبی
 مسافة االرتدادات وصف الجھة الجھة  م

 شارع جار
    الشمالیة 
    الجنوبیة 
    الشرقیة 
    الغربیة 

  
  )ھدم/تدعیم المبانى القائمة/ترمیم/تعلیة/تعدیل/ى حالة طلب إضافةیمال فقط ف(وصف المبنى

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ :االرتفاع المبنى الكلى  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ :عدد االدوار القائمة

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: عدد المحالت التجاریة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: عدد الوحدات بالدور

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: اتــــــــالملحق    ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:عدد اماكن السیارات

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مالحظات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

  
المھندس او ممثل المكتب الھندسى                                                                                  

  المسئول
  :االسم

  :التوقیع
  خاتم المكتب                                                        

 
 


