
 محافظھ الجیزة         
 حي بوالق الدكرور        

 المركز التكنولوجي لخدمھ المواطنین
www.giza.gov/areas/bolak/dafaulf.aspx 

 القیاسیة إجراءات التشغیل
 طلــــــب ترخیـــــص   

  :تاریخ اإلصدار :رقم اإلصدار ٢٠٠٨لسـ ١١٩: مقانون رق: المرجع
 

 ایصـــــــــــال

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/ د الطلب المقدم من السی ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: استلمت انا 

ة من  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بشأن طلب ترخیص  ) الرسوم / المستندات ( مستوفیاً كافة متطلبات الحصول على الخدم

 /    /       بتاریخ  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الطلب برقم وقید 

توقیع الموظف المختص                                                              

www.giza.gov/areas/bolak/dafaulf.aspx 
 

 طلب ترخیص
 بیانات الطلب

 )ظف المسئول و یمأل بمعرفة الم......................... ( رقم الطلب    ٢٠/     /     بتاریخ الطل
 نوع الترخیص

  هدم..... خارجیة  طیباتتش. ....تدعیم ..... ترمیم ..... استكمال .... تعدیل .... ضافة ا... تعلیة ... بناء جدید 
 بیانات الموقع

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

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

 .....................................................شارع ............................................  عقار رقم
 حصة / عزبة / قریة فرعیة / تجمع سكني .... ........................شقة ................................ دور 

 ...............محافظة ............................. مركز / قسم ................................. یة قر / شیاخة 
 .....................برید الكتروني ...................... محمول ....................................... تلیفون 

 ....................................................شارع ............ ...................................عقار رقم
 .............حصة  / عزبة / قریة فرعیة / تجمع سكني ............ شقة .................. دور 

 ..........ظة محاف.................................. مركز / قسم ....................... قریة / شیاخة 
 بیانات اثبات الملكیة 
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 ــب ترخیـــــص طلــــ -تابع 
  :تاریخ اإلصدار :رقم اإلصدار ٢٠٠٨لسـ١١٩: مقانون رق: المرجع

 

 

 بیانات الممثل القانوني للمالك
 

 .....................................رقم قومي .......... ............................./ ..........................االسم 
 ......................................................................شارع ......  ............................ عقار رقم

 حصة / عزبة / قریة فرعیة / تجمع سكني ...... ............................شقة ....... ...........................دو 
 ....................محافظة ............................. مركز / قسم .................... ................قریة / شیاخة 
 ............................برید الكتروني ............................... محمول ............................... تلیفون 

 ....................................................................... شارع.............. ...................عقار رقم
 ...........................حصة  / عزبة / قریة فرعیة / تجمع سكني ............ شقة ............................. دور 

 ...........................محافظة ..... ..............................مركز / قسم ........................ قریة / شیاخة 
 المكتب الھندسي المتقدم لطلب الترخیص / بیانات المھندس 

 .................................................................................................................../ .االسم 
 ....................فئة االعمال .. .........................البطاقة الضریبیة .................. ..........السجل التجاري 

 ) مهندس( رقم قومي .......................... رقم االستشاري ....................... رقم القید بالنقابة 
 .................................................................شارع ............. ..........................عقار رقم 

 ..................محافظة ........................ مدینة / مركز / قسم ..................... شقة .................... دو 
 .................................................................محمول .......................................... تلیفون 
 .........................................................برید الكتروني ............................................ فاكس 

 بیان اجمالي تكالیف االعمال المطلوب الترخیص لھا 
 جنیها مصریا فقط ال غیر ...... ...............................................المبلغ 

 ) جنیها مصریا فقط ال غیر ............ ..............................................( ..............................
  مرفق نموذج حساب قیمة التكالیف( 

 الغرض من استكمال المبني المطلوب انشاؤه 
 ..............استعماالت متعدده ... ...........ترفیهي ..................تجاري  ...............اداري . ...........سكني 
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 بیان األعمال المطلوب الترخیص لھا
  :تاریخ اإلصدار :رقم اإلصدار ٢٠٠٨لسـ١١٩: مقانون رق: مرجعال

 

 

 .....................: .....تفاع المسموح ر اإل : ................ تفاع الكلى اإلر : ............... عدد األدوار 
 .................................: ........ض ر ارتفاع البدروم عن سطح األ :................... ارتفاع الدور 

 بیانات األدوار
ساحةالم نسبة البناء البیان م  االستخدام االرتفاع 
      
      
      
      
      

 
 بیانات االرتداد

 
 م

 
 الجھة

  وصف الجھة
 شارع جار مسافة االرتدادات

    الشمالیة 
    الجنوبیة 
    الشرقیة 
    الغربیة 

تدعیم على المبانى / ترمیم / تعلیة / تعدیل / اضافة  یمأل فقط فى حالة طلب...................................... ( وصف المبنى 
 )هدم / القائمة 

 .................... ..عدد الوحدات بالدور ...................... ارتفاع المبنى الحالى ..................... عدد األدوار القائمة 
 ......................... .ملحقات ........................ ار السیارات عدد أماكن انتظ........................ عدد المحالت التجاریة 

مالحظـــــات 
......................................................................................................................................

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

............... 
ممثل المكتب الهندسي                                                       / قیع المهندس تو       

 
 

        ختم 
 المكتب
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 المرفق بتقریر التربة النموذج

  :تاریخ اإلصدار :رقم اإلصدار ٢٠٠٨لسـ١١٩: مقانون رق: المرجع
 

 

 بیانات تقریر التربة
 /      / تاریخ القیام بالدراسة      /                                   /     تاریخ التكلیف    

 ..............تدعیم            تعلیة انشاء          ...........             .....................................الغرض  
 بیانات الموقع

 .....................شارع .... ............................رقم البلوك ............ ...........................رقم القطعة 
 .............................................حي ...... ...........................................................مجاروة 
 ................................محافظة .......................... ..........................................نة مدی/ منطقة 

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

 ...................................................................شارع ..... .................................عقار رقم 
 ......................حصة /  عزبة/ قریة فرعیة / تجمع سكني ................ شقة . .............................دور 

 ...................محافظة ............. ...................مركز / قسم  ..........................قریة / شیاخة 
 المستندات الخاصة بالمشروع -١

  صف الموقع وما یجاوره من منشآت ومرافق علي و  یشتمل( محضر استالم الموقع ( 
  كروكي للموقع موضحا علیه اماكن المنشآت وما یجاورها من منشآت ومرافق. 

  مساحة المنشآت وعدد االدوار والبدرومات 

 خریطه رفع جوي+  الخریطة المساحیة الطبوغرافیة موضحا علیها مكان المشروع . 

 قابي نموذج تكالیف معتمد من مهندس ن. 

 هبیانات المنشأ -٢
 ..................عدد االدوار ................... ...مساحة البناء .... .........................مساحة االرض الكلیة 

 ................................عمق البدرومات  ..................  هارتفاع المنشأ
 اخري...... وحدات سابقة التخهیز...... هیكل معدني ...... هیكل خرساني ....... .حوائط حاملة.... النظام االنشائي 

 ساتاعمال الج -٣
 والمواصفات المطلوبة للمشروع  لألساساتطبقا للكود المصري  عدد الجسات

 حفر مكشوف           نوع الجسات          میكانیكي          یدوي..... ............. العمق الذي تم اخذ الجسات علیه
 سات موضحة علي كروكي الموقع جاماكن ال

 مع تجدید مناسیب سطح ومناسیب صفر الجسات 
 بالنسبة لروبیر ثابت او نقطة ثابتة بالموقع 

 ........../ ....../ .تاریخ انتهاء .... / ..... / ............ تاریخ بدء .. .................تنفیذ الجسات المقاول المكلف ب
 الجهة المشرفة علي تنفیذ الجسات 
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 النموذج المرفق بتقریر التربة -تابع  

  :تاریخ اإلصدار :رقم اإلصدار ٢٠٠٨لسـ١١٩: مقانون رق: المرجع
 

 

 
 المیاه االرضیة ) ٤

 ..................................................منسوب المیاه الجوفیة 
 التأسیس والتوصیات ) ٥(         

 منسوب التأسیس من سطح االرض الطبیعیة 
 

 لبشة مسلح  قواعد منفصلة           قواعد شریطیة            اساسات ضحلة         :   نوع االساس المقترح  
 

 خوازیق اساسات عمیقة                                        
 االجھاد المسموح بھ عند منسوب التأسیس

 في حالة االساسات الضحلة
 بیانات مھندس میكانیكا التربة واالساسات

 ...........................................االسم 
 .........................................التوقیع 

 ..........................رقم االستشاري ......................................... رقم القید بالنقابة 
 ) یرفق كروكي للموقع وموضح بھ العقارات المحیطة واتجاه الشمال وامكن اخذ الجسات ( 
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 النموذج المرفق بالنوتة الحسابیة
  :تاریخ اإلصدار :رقم اإلصدار ٢٠٠٨لسـ١١٩: مقانون رق: المرجع

 

 

 بیانات تقریر النوتة الحسابیة
 /        /              : تاریخ القیام بالدراسة/                                         /         :تاریخ التكلیف 

 تدعیم          تعلیة             انشاء                 ...........................................الغرض من النوتة الحسابیة 
 بیانات الموقع

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

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

 ...................................................شارع ....... ................................................عقار رقم 
/ عزبة / قریة فرعیة / تجمع سكني ......... ..........................شقة ........ ................................دور 

 حصة 
 ......................محافظة ............. ......................مركز / قسم  .............................قریة / شیاخة 

 هبیانات المنشأ
 ...................دوار عدد اال........................ مساحة البناء ....................... مساحة االرض الكلیة 

 ..................................................عمق البدرومات ..................................  هارتفاع المنشأ
 أخري       وحدات سابقة التجهیز ي       هیكل معدني        هیكل خرسان         حوائط حاملةالنظام االنشائي        

 م من احمال االفتراضات الخاصة بالتصمی
 ...................................ت بكل دور یالحمل الم..................... ............االحمال الحیة لكل دور 

 ............................................................................تم التصیم علیه  جهد التربة الذي 
 .................................منسوب المیاه الجوفیة ............................... نوع االساسات المستخدمة 

 ...........................................................................االحتیاطات الواجب اتباعها ااثناء التنفیذ 
 بیانات المھندس المصمم 

 .............................................رقم قومي ............... ................/ ....................االسم 
 .............................................رقم االستشاري ................... ..........................رقم القید 
 .......................................التوقیع 

 



 محافظھ الجیزة             
 حي بوالق الدكرور             

 المركز التكنولوجي لخدمھ المواطنین
 القیاسیة إجراءات التشغیل

تامین سالمة المنشأت المجاورةنموذج النشاء مبني یحتاج الي   

  :تاریخ اإلصدار :رقم اإلصدار ٢٠٠٨لسـ١١٩: مقانون رق: المرجع
 

 

 :التصمیم االنشائي للمبني  -
  متكرر / ارضي ........ ....................البدرومات : عدد االدوار............................ 

 النوتة الحسابیة شاملة جدول االبعاد واالحمال الفعلیة لالعمدة 

 الرسومات االنشائیة التفصیلیة 

  یاح والزالزل طبقا للكود المصري لالحمال والقوي لتقریر صالحیة المبني لتحمل احمال الر ) د(نموذج 

 ........................رقم القید ..... ......: ......................المهندس المسئول عن التصمیم 

 .التقریر الخاص بتأمین سالمة المنشآت المجاورة  -
 یشمل ھذا التقریر  -

علیه باالبعاد حدود المبني المراد انشاؤه وحدود موقع المبني المزمع انشاؤه علي مسقط  افقي مبینا  -١
 .المبني والمنشآت المجاورة 

نوع المبني والمنشأت المجاورة وحالتها من واقع المعاینة قبل االنشاء مدعمة بصورة فوتوغرافیة  -٢
 .مؤرخة 

 دراسة مدي تاثیر المباني المجاورة بأحمال وهبوط المبني الجدید  -٣

 –اساسات لبشة  –خوازیق ( االساسات  أعماللمجاورة بأسلوب تنفیذ دراسة مدي تاثیر المباني ا -٤
 ) .صلة تقواعد م –اساسات شریطیة 

 تخفیض المیاه االرضیة  دي تاثیر المباني المجاورة باسلوبدراسة م -٥

ورة بواحد او اكثر من الحلول المقترحة لتامین سالمة المنشأت المجاورة في حالة تاثر المباني المجا -٦
  ٥،٤،٣الحاالت المذكورة في 

تقدیم دراسة تفصیلیة تشمل الحسابات االنشائیة والرسومات التفصیلیة وخطوات التنفیذ في حالة  -٧
 الحاجة الي سند جوانب الحفر او تخفیض منسوب المیاه االرضیة او صلب المباني المجاورة 

لندس او ممثل المكتب الھندسي المسئوالمھ  
:  االسم

...................................... 
 التوقیع

.....................................:  
 

 
 

        ختم 
 المكتب
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حساب قیمھ تكالیف األعمال  نموذج  
  :تاریخ اإلصدار :رقم اإلصدار ٢٠٠٨لسـ١١٩: مقانون رق: المرجع

 

 

 بیانات المكتب الھندسي
 ...........................................................: .................االسم 

 : ..........فئة االعمال:......................... البطاقة الضریبیة................:...............السجل التجاري 
 .....................................: ......................شارع.. .........: ..........................عقار رقم

 : ..........محافظة.......... :.............مدینة / مركز/ قسم ............... ..: ......شقة........ :.......دور 
 ...........................................: .........محمول.................... .........:............تلیفون 
 .........................: .............برید الكتروني..................... ...........: ................فاكس

 بیانات المھندس المسئول بالمكتب الھندسي
 ...: ..................رقم القید............................:...رقم قومي........ : ........................االسم 

 المكتب الھندسي/ تعھد المھندس 
المذكور بیانته ( المكتب الهندسي بأن هذا البیان لحساب التكلفة المقدم من طرفنا للمبني / نتعهد نحن المهندس 

ون البناء والئحته التنفیذیة ومطابقا مطابقا الحكام قان) المذكور بیاناته الحقا  ( وهو ملك للسید المالك ) الحقا
 .لالشتراطات البنائیة الخاصة بالمنطقة 

 بیانات المبني
 .................. :شارع: ............................. رقم البلوك................ ....: ..........رقم القطعة

 ...: ........محافظة:....................... مدینة / منطقة .............:.........حي:....................مجاورة
 الكبیانات الم

 ..................................رقم قومي ...... .../ ...................................االسم 
 .......................................................شارع ................... .......................عقار رقم 

 ..............حصة / بة عز / قریة فرعیة / تجمع سكني ................. شقة ........... ...............دور  
 ..................افظة مح...................... مركز / قسم .............. .....................ة قری/ شیاخة 

 عمال المطلوب ترخیصھابیان اال
 .....................الدوار عدد ا........... ........تكلفة السور .... ..........................اجمال طول السور 
 ..........................تكلفة دور البدروم ................................ ..................مسطح دور البدورم 
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 ذج حساب قیمة تكالیف االعمالنمو -تابع    
  :تاریخ اإلصدار :رقم اإلصدار ٢٠٠٨لسـ١١٩: مقانون رق: المرجع

 

 

 )المبالغ بالجنیة المصري ( بیان االعمال المطلوب ترخیصھا وتكلفتھا 
 

 التكلفة البیان
 السور طول جمالي ا

 البدروم دور مسطح
 االرضي الدور مسطح
 تكررةالم االدوار مسطح

 السطح غرف مسطح

 

 ملحقة مسطحات
 السیاحة حمامات – الكھرباء غرفة(  مثل

 ) الخ.......  خرسانیة لرجوالت –

 

  التكلفة الجمالي
 

 
 

 ممثل المكتب الھندسي/ اعتماد المھندس 
 ......................................االسم 

 .....................................التوقیع 
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صالحیة األعمال للترخیص شھادة  
  :تاریخ اإلصدار :رقم اإلصدار ٢٠٠٨لسـ١١٩: مقانون رق: المرجع

 

 

  او المكتب الھندسي بیانات المكتب الھندسي
 : ...................................................................................اإلسم 

 : .......................فئة االعمال : ..................... الطاقة الضریبیة: ................ السجل التجاري 
 ...........................شارع ...... :  .......عقار رقم ............................ ..........: ... العنوان

 :.............محافظة : .....................مدینة / مركز/ قسم :..................شقة.... : .........دور 
 ..................................: ......... يالبرید اإللكترون.. ...........................:  فاكس

 بیانات المھندس المسئول بالمكتب الھندسي
 : .....................................مي الرقم القو .....................: ...............................اإلسم 

 : ................................... رقم اإلستشاري.... : ............................................رقم القید 
 بیانات الموقع

 :...............................شارع....................... : ..... رقم البلوك......: ............ رقم القطعه
 .... .........................: .................حي ... ..: ...................................... مجاورة
 ........................................محافظة : ........................................... مدینة / منطقه 

 ممثل المكتب الھندسي/ إقرار المھندس 
 

ما عدا ما یخص سند فی( المكتب الهندسي بأن جمیع الرسومات والمستندات المقدمة لنا / نتعهد نحن المهندس 
متوافقة مع احكام قانون البناء والئحته التنفیذیة واالشتراطات التخطیطیة ) الملكیة والذي یعتبر مسئولیة المالك 

 .والبنائیة وان هذه االعمال صالحة للترخیص 
 

 ممثل المكتب الھندسي/ إعتماد المھندس 
 .....................................:اإلسم

 ..................................: التوقیع
 
 
 



         خدمةالالحصول على  إلجراءاتاعد الحاكمة القو
 

 
 

 
 

 الرسوم المقررة 

 یتم سداد   ٢٠٠٩لسنة  ٣٨٥٠طبقا للقرار المحافظ  

 سنویا% ٣جنیھ بزیادة  ١٠٠

 تلتزم الجھة االداریة باصدار ترخیص البناء خالل شھر واحد من تقدیم الطلب

 المستندات المطلوبة 

 صورة شھادة الصالحیة الصادرة -

 شھادة اشراف معتمدة من نقابة المھندسین  -

 نوتة حسابیة -

 شھادة استشاري معتمدة+ تقریر جسة  -

 )الرسومات المقدمة للمجمعة العشریة ( نسخة معماري وانشائي  ٢رسومات ھندسیة عدد  -

 وثیقة تأمین  -

 )مختوم بختم المھندس النقابي ( نموذج تكالیف  -

ام  ع الع ي الموق ابي ( كروك دس النق ن المھن وم م رو) مخت اد وع ھ االبع دد علی  ضمح
 .الشوارع 

 
 
 

 
ك االتصال  في الغ اضافیة یمكن حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد أوطلب مستندات أومب

 :باحدى الجھات التالیة 

 ٣٧٧٩٤٨٧٦/ ت -:المحافظة

 ٠٢/٢٢٩٠٢٧٢٨:المركز الرئیسى بالقاھرة :ھیئة الرقابة االداریة 

 ٢٢٩٠٢٧٢/ ت: مكتب الرقابة االداریة بالمحافظة 


