
         محافظة الجيزة

      مركز ومدينة كرداسة 
المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين  

 
 صالحية ب استخراج بيانطلب 

  البنائيةواالشتراطات الموقع من الناحية التخطيطية 
 
 

بيانات الطلب  
 

 (أل بمعرفة الموظف المسئول ٌم )       رقم الطلب                        :   /     /      تارٌخ الطلب 
بيانات مقدم الطلب  

 
: ........................................... رقم قومً : ...................................................  االسم 
: ................................................................ الصفة 

بيانات الموقع المراد استخراج بيان صالحية للبناء له 
 

.............. …………………: شارع : ..................  رقم البـلوك  : .....................  رقم القطعة 
:  ........................................... حـــــــً : .........................  مجـــــاورة 

 :  ......................................محافظــــــــة :  .................... مدٌنة  / منطقة 
بيانات الحدود 

 
.......................................... متر             ٌطل على ........................ الحد البحري بطول  

.......................................... متر             ٌطل على ......................... الحد الغربً بطول  

..........................................   متر             ٌطل على .........................  الحد الشرقً بطول

  ..........................................        ٌطل على  متر......................... الحد الجنوبً بطول
             

  توقيع مقدم الطلب                                                                                             
 )                            (                      

                                                                                                             
 

         محافظة الجيزة

      مركز ومدينة كرداسة 
المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين  

 يصـــــــــــــالإ
  الطلب المقدم من السيد  …...............................................استلمت أنا  

………..........………........................................ .
 مستوفيا كافة متطلبات الحصول على الخدمة واالشتراطات البنائيةصالحية الموقع من الناحية التخطيطية ب استخراج بيانبشأن طلب 

 (الرسوم - المستندات )
  /         /   : بتاريخ    …………………………………  :وقيد الطلب برقم

 
 توقيع الموظف المختص                                                                                                           

 )                                     (                                       /                           /      :التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة 

 
 



 
 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
 

 فى شأن تبسٌط إجراءات حصول المواطنٌن على 1998 لسنة 4248وفقا لقرار رئٌس مجلس الوزراء رقم 

صالحٌة الموقع من الناحٌة التخطٌطٌة ب استخراج بٌان علىالخدمات الجماهٌرٌة ومنها خدمة طلب الموافقة 

 . بالمحافظاتوالمرافق اإلسكان مدٌرٌة / وحدات المحلٌة ال بواالشتراطات البنائٌة

 2012  /2 / 20   تلتزم الجهات اإلدارٌة المعنٌة بتقدٌم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتارٌخ     

لتنظٌم واإلدارة ووزارة اإلسكان والمرافق والتنمٌة العمرانٌة لكثمره للتعاون بٌن الجهاز المركزي       

من تحدٌد للمستندات واألوراق، والمبالغ  المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقٌتات الزمنٌة - والمحافظات

المحددة إلنجازها ، أو اإلعالن عن رأٌها  فى الطلب المقدم للحصول علٌها ، وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولٌة 

: وذلك على النحو التالى 

 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

 االصل لالطالع "  من المستند الدال على ملكٌة االرض موضوع الترخٌص  وصورة "
  من قرار وزير االسكان 110       طبقا للمادة "واالصل لالطالع "   لطالب البٌان  الرقم القومى صورة من بطاقة 

 لسنة 144والمرافق والتنمية العمرانية رقم 
 . بالالئحة التنفيذيةلقانون البناء 2009

 على سداد الرسوم  المستحقة الدال االٌصال . 
                                                                                      

:  المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانيا 

 ٌصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة قراراً بتحدٌد الرسوم على  -

 :-الوجه التالى 

  رسم مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحٌة التخطٌطٌة وعلى اعطاء البٌانات واالشتراطات الالزمة

 .العداد مشروعات البناء او االنشاء او التقسٌم بما الٌجاوز مائتى جنٌه 

 .سنوٌاً  (ثالثة فى المائة )% 3    وٌتم زٌادة الرسم المشار الٌه بماالٌزٌد على 

".  باصدار قانون البناء 2008 لسنة 119من القانون رقم   (19)طبقاً للماده " 

:  التوقيتات المحددة  إلنجاز الخدمة : ثالثا  

من الالئحة  (د  / 110 )بإصدار البٌان خالل أسبوع من تارٌخ تقدٌم الطلب  طبقا للمادة لتزم الجهة اإلدارٌة       ت

 . ءالتنفٌذٌة لقانون البنا

 

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت اى مسمى 

:  يمكنك االتصال بإحدى الجهات التالية 

:    ت المحافظة

   02 /2902728: المركز الرئيسى بالقاهرة ت: هيئة الرقابة اإلدارية 

: مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت 

 

 


