
 محافظة الجیزة
 مركز ومدینة اوسیم 

 المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین
 ــــــــــــــــــــــــــ                            

 

 ترخیص مبانى طلب 
 
 

 بیانات الطلب
 

 )المسئول یمأل بمعرفة الموظف (.................................لب رقم الط/    /             : تاریخ الطلب

 
 

 یصــــوع الترخـــــن
 )ھدم/تشطیبات خارجیة  /تدعیم  /رمیم ت/استكمال  /عدیل ت/ ةاضاف /تعلیة  /بناء جدید  (

 
 )عــــوقــــات المـــانـــبی(

 ..................................مجاورة ............... شارع ........... رقم البلوك ....................... رقم القطعة 
 .......................................محافظة/............................. مدینة / منطقة ............................ حي 

 
 )بیانات المالك( 

 .........................................................رقم قومى .................................................... االسم 
 ....................................دور ............................................ شارع ....................... عقار رقم 

 ........../ ............................حصة / عزبة /  ریةق/ جمع سكنى ....................... عنوان شقة 
 .............................محافظة .....................  مركز / قسم /................................... قریة / شیاخة 
 .....................................برید الكتروني .............................. محمول .......................... تلیفون 

 .....................................دور ................................ شارع ......................... وان  عقار رقم عن
 /................................حصة /عزبة / قریة فرعونیة /جمع سكنى ....................... المراسالت شقة رقم 

 ......................................محافظة ......... ................مركز / قسم ...... ..................قریة / شیاخة 
 
 )بیانات اثبات الملكیة  (
 

 ..................................مساحة األرض /   /      تاریخ    .......... رقم ..........................سند الملكیة 
 
 )مثل القانونى للمالك بیانات الم (
 

 .............................................الرقم القومى .................. ..../ .....................................االسم 
 ....................................دور ............................................ شارع ....................... عقار رقم 

 ................./ ......................حصة / عزبة / قریة فرعیة / تجمع سكنى ....................... العنوان شقة 
 .............................محافظة .....................  مركز / قسم /................................... قریة / شیاخة 

 .....................................برید الكتروني .............................. محمول .......................... لیفون ت
 .....................................دور ................................ شارع ......................... عنوان  عقار رقم 

 /................................حصة /عزبة / قریة فرعونیة /جمع سكنى ....................... ة رقم المراسالت شق
 ..............................................محافظة ................... مركز / قسم ...................... قریة / شیاخة 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 الھندسي المقدم لطلب الترخیصالمكب / بیانات المھندس

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

 ........................................................................................................................................................... /االسم 

 ..........................................................فئة األعمال.................... البطاقة الضریبیة........ ........./ .............. السجل التجاري

 ............ عقار رقم.............................. )مھندس ( رقم قومي ......................  رقم االستشاري/.....................  رقم القید بالنقابة

 ................... /مدینة / مركز / قسم :......................  العنوان شقة رقم...................... دور.......................................شارع 

 ........................فاكس .............................ول محم........................................ تلیفون.................................. محافظة

 ......................................برید الكتروني

 بیان إجمالي تكالیف األعمال المطلوب بالترخیص
 ) ھا مصریا فقط ال غیرجنی( ..............................................  جنیھا مصریا فقط ال غیر..................  المبلغ

 ) مرفق نموذج حساب التكالیف (        

 إنشاؤهالغرض من استعمال المبنى المطلوب 

 .................... استعماالت معددة ....................  ترفیھي....................  جارى....................  إداري................ سكنى      

 بیان األعمال المطلوب الترخیص لھا 
 .......................ارتفاع السور...................... االرتفاع المسموح................  االرتفاع الكلى.....................  األدوار    

 .......................................................................................................... ارتفاع البدروم عن سطح األرض    

 بیان األدوار

 االستخدام االرتفاع أ نسبة البناء البیان م

      

      

      

 
 شــــــــــــــــارع جــــــــــــار مسافة االرتدادت بیانات االرتددات  
    الشمالیة 
    الجنوبیة 
    الشرقیة 
    الغربیة 

 )ھدم / تدعیم على المباني القدیمة / ترمیم / تعدیل / یمأل فقط في حالة طلب إضافة ( ...............  وصف المبنى
 ..................................... عدد الوحدات بالدور....................  ارتفاع المبنى الحالي ................. عدد األدوار القائمة

 ............................ملحقات ..........................  عدد أماكن انظار السیارات.....................  عدد المحالت التجاریة
 ....................................................................................................................................... مالحظات

 
 ممثل المكتب الھندسي  / توقیع المھندس 

 
 ختم المكتب          

 
 

 
 
 
 
 



 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
مبـانى يص رختـفي شأن تيسير الحصـول علـى الخـدمات الجماهيريـة ومنهـا خدمـة طلـب  ١٩٩٨لسنة  ٤٢٤٨وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 . بوحدات اإلدارة المحلية بالمحافظات ٢٠٠٨لسنة ١١٩حسب القانون 
ــة بتقــديم الخدمــة   ــد للمســتندات واألوراق )  واإلدارة والمحافظــات كثمــرة للتعــاون بــين الجهــاز المركــزي للتنظــيم(تلتــزم الجهــات المعني مــن تحدي

وأي  -والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمـة والتوقيتـات الزمنيـة المحـددة إلنجازهـا، أو اإلعـالن عـن رأيهـا فـي الطلـب المقـدم للحصـول عليهـا 
 : وذلك على النحو التالي -مخالفة لذلك ترتب المسئولية 

من  ١١٢طبقا للمادة ( المستندات المطلوبة فى حالة استخراج تراخيص البناء:المطلوبة   المستندات واألوراق: أوال
لسنة  ٢٠٠من القرار الوزارى رقم  ١١٥طبقا للمادة ( تعلية او تعديل او كليهما " او ترخيص )الالئحةالنفيذية لقانون البناء

٢٠١٠ : 
  صل لالطالعواال"صورة المستند الدال على ملكية االرض موضوع الترخيص". 
 صورة من بطاقة الرقم القومى لمن سيصدر الترخيص بأسمة. 
  رسمى باسم المالك للمهندس او المكتب الهندسى للسير فى اجراءات الترخيص تفويض او توكيل. 
  حساب قيمة تكاليف االعمال. 
  شهادة صالحية االعمال للترخيص. 
  التخطيطية واالشتراطات البنائية الصادر عن الجهة االدارية موقعة من صورة بيان صالحية الموقع للبنناء من الناحية

 .المهندس او المكتب الهندسى 
  ثالث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس او المكتب الهندسى. 
  وثيقة تأمين مرفق بها نسخة من الرسومات االنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية 

وز اصدار ترخيص البناء او البدء فى التنفيذ لالعمال التى تبلغ قيمتها مليون جنية فأكثر اوالمبنى المكون من اليج: ملحوظة 
اربعة طوابق فأكثر او التعليات ايا كانت قيمتها اال بعد ان يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين ويستثنى من الحكم المتقدم 

لف جنية لمرة واحدة ولطابق واحد فى حدور االشتراطات التخطيطية والبنائية اعمال التعلية التى التجاوز قيمتها مائتى ا
 .المعتمدة 

  ٢٠٠/٢٠١٠من القرار الوزارى رقم  ١١٥طبقا للمادة (مستندات اضافية تقدم فى حالة ترخيص تعلية او تعديل  او كليهما 
انشائى تكون خبرة المسئول عنهه مصدر عاما او مكتب هندسى  ١٥تقرير من مهندس انشائى له خيرة التقل عن  -

 .عاما  ١٥التقرير التقل عن 
 )٢٠٠٨لسنة  ١١٩من الالئحة التنفيذية لقانون البناء  ١١٣طبقا للمادة ( المستندات المطلوبة فى حالة التدعيم والترميم 

 .القرار النهائى الصادر من الجهة االدارية بالترميم او التدعيم  -
 .ميم والتدعيم المطلوبرسومات تفصيلية بالتر  -
 .تقرير معتمد من المهندس او المكتب الهندسى يشمل اسلوب التدعيم او الترميم وتفاصيل التنفييذ -
 .مقايسة مقدمة من المهندس او المكتب الهندسال تشمل بنود االعمال وقيمتها  -

ضافية تحت اى مسمى يمكنك ، او طلب مستندات او مبالغ افى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد
 :االتصال باحدى الجهات التالية 

 :المحافظة 
 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢:هيئة الرقابة االدارية المركز الرئيسى بالقاهرة ت 

 :مكتب الرقابة االدارية بالمحافظة 


