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 كلمة السيد اللواء / محمـــود شعــــــــــــراوي

 التنمية المحليةوزير 
 

" تبنت الحكومة المصرية خطة طموحة لإلصالح 2030مصر ندة التنمية المستدامة "انطالقا من أج
اإلداري تهدف إلى بناء جهاز إداري حكومي يتسم بالكفاءة والفعالية ويخضع للمساءلة والرقابة ويتميز بالمهنية 

المواطنين على نحو يضمن تقديم خدمات عامة ذات جودة والشفافية والعدالة والقدرة على االستجابة الحتياجات 
 المواطنين وتحسن من مستوى معيشتهم. عالية تساهم في رفع رضا

واستنادًا إلى هذه الرؤية، قامت وزارة التنمية المحلية متمثلة في المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية 
سوهاج وقنا، بإعداد دليل متكامل للخدمات المحلية المقدمة مصر، بالتعاون مع البنك الدولي ومحافظتي  بصعيد

الستخراج رخص البناء وُيمكن االسترشاد به من قبل مؤسسات الدولة وموظفي الجهات الحكومية  للمواطنين
 التفاصيل المتعلقة بتلك الخدمات. والمواطنين لمعرفة كافة

ن للحصول على الخدمة مثل اسم وطبيعة الجهة ويحتوي الدليل على كافة المعلومات التي يحتاجها المواط
للخدمة ومتطلبات الحصول عليها والمستندات الواجب تقديمها واإلجراءات المتبعة والرسوم والوقت المحدد  المقدمة

 إلنهاء الخدمة.

 الخدمات التي يحتوي عليها الدليل هي خدمات يتم تقديمها من خالل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين
تكون متاحة أيضا الكترونيا عن طريق البوابة الموحدة للحكومة المصرية. وبالفعل تم طباعة العدد األول من  وقد

المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، على  الدليل ويعمل
 أوسع نطاق ويسهل الوصول اليه.االلكترونية بحيث يتم نشره على  اتاحة الدليل في نسخته

نه لمن دواعي سرورنا أن نعرض على حضراتكم دليل الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين الستخراج  وا 
البناء في صورته النهائية لمحافظة سوهاج، وننتهز الفرصة لكي نشكر كل من ساهم وشارك في إعداد  رخص

أن ينفع به المواطن المصري ومقدم الخدمة على حد سواء، وأن المطبوعة، سائلين اهلل تعالى  الدليل في نسخته
مسيرة تطوير الخدمات الحكومية لكي تتماشى مع آمالنا وأحالمنا الطموحة لمستقبل  يكون دافعا قويا نستكمل به

 واعد بإذن اهلل.

 ةـــــــــــــة المحليـــــــــر التنميـــــــــوزي
راوي ـــــــــود شعــــمحم /لواء

 وزارة التنمية المحلية
Ministry of Local Development 
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 ةـدمـمق
ِحيِم ( ْحَمـِٰن الرَّ  ) ِبْسِم اللَّـِه الرَّ

َبُد َفَيْذَهُب ُجَفاء  "   " اْْلَْرضِ  ِفي َفَيْمُكثُ  النَّاَس  َيْنَفعُ  َما َوَأمَّا َفَأمَّا الزَّ
 71اآلية  سورة الرعد (العظيم صدق للاُ )        

 

تنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية بتطوير فاعلية العمل اإلداري وسرعة أداء الخدمات المقدمة للمواطنين 
للجهة ات إجراءوضع دليل ب ، قامت محافظة سوهاجوتحقيق الشفافية الكاملة في منظومة العمل بالجهات اإلدارية

اإلدارية المختصة بخدمات المباني بهدف توحيد نظام العمل وخفض عدد اإلجراءات وتفعيل األطر الزمنية الحاكمة 
 بجميع مراكز محافظة سوهاج.للمواطنين تقديم خدمات منظومة البناء عند 

عيد امج تنمية صومن خالل الدعم الفني المقدم من مجموعة البنك الدولي ودعم وزارة التنمية المحلية وبرن
فيذية لعدد نليل لإلجراءات التقامت محافظة سوهاج بإصدار القرارات الالزمة لتشكيل لجنة تختص بوضع دمصر 

ة العمل تحقيق فاعليبهدف  ،للمواطنين بمحافظة سوهاجوالمقدمة المختلفة المباني خدمات خدمة تشمل جميع  02
 ن كآلتي:في منظومة تراخيص البناء، وتم تقسيمه إلى جزئي

 دليل الجهة اإلدارية لخدمات المباني: -1
أداة فعالة في تبسيط إجراءات منظومة تراخيص البناء بداية من استخراج بيان صالحية  يعتبر هذا الدليل

أصدرت وقد  ،الموقع وما يتبعه من إجراءات وانتهاًء بتوصيل المرافق للمباني بجميع مراكز وقرى محافظة سوهاج
 .القرار الالزم لوضع دليل الجهة اإلدارية موضع التنفيذ محافظة سوهاج

 لخدمات المباني: المواطندليل  -2
يهدف هذا الجزء إلى تعريف المواطن بكيفية التقدم للحصول على إحدى خدمات منظومة المباني، حيث 
يضم هذا الجزء جميع الخطوات والمستندات والنماذج الالزمة لطلب الخدمة وكذلك الرسوم لجميع مراحل منظومة 

 ربطلب خدمات المباني وكذلك تحديد دو  للمواطن جميع االلتزامات والحقوق المرتبطة يحدد هذا الدليلالبناء، كما 
 واجبات المهندس / المكتب الهندسي.و 

المدد  وخفضُأعَد من أجله من توحيد نظام العمل وتبسيط اإلجراءات  الذيالدليل الغرض  يحققأن  رجووأ
 الزمنية لجميع خدمات منظومة المباني المقدمة لمواطنين محافظة سوهاج.

 .... الحبيبةنا وفقنا للا جميعا لخدمة مصر 

 محــــافظ سوهــــــاج 
د./ أحمد عبدللا اْلنصاري   
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 دادــفريق االع
 

يد نظام توحالدليل إلى هدف يو  ،محافظة قناعن ساااااابقًا  الكتيب الصاااااادرفي إعداده على الدليل أعتمد هذا 
خدمات منظومة البناء  لجميع الرساااااااااااااومتوحيد كذلك و  وخفض عدد اإلجراءات وتفعيل األطر الزمنية الحاكمةالعمل 

  .سوهاجمحافظة ومدن وأحياء بجميع مراكز 

كتور وشاركت اللجنة المشكلة بقرار السيد الدالسابقة ضوء القرارات  فيتجميع البيانات والمعلومات وقد تم 
في مراجعة الدليل وتعديله بما يتناسااااااااب مع القرارات السااااااااارية بمحافظة  0279لساااااااانة  701/ محافظ سااااااااوهاج رقم 

 -السادة: وتتشكل اللجنة من  سوهاج.

 رئيساً        المهندس / مدير إدارة التخطيط العمراني

 أعضاء  السادة / مديري اإلدارات الهندسية بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن واألحياء

 أعضاء  المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن واألحياء السادة / مديري

 أعضاء  السادة / مديري اإلدارات القانونية بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن واألحياء

 أعضاء  السادة / مديري مراكز خدمة المواطنين بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن واألحياء

 منسق عام اللجنة    نفيذ المحليةعضو وحدة الت–ح عبد الرحمن عمر ممدو الدكتور / 

 مديرية اإلسكان –مدير إدارة البلديات          المهندسة / هبه محمد عبد الحميد

 مديرية التنظيم واإلدارة –مدير إدارة التطوير     السيد / عبدالناصر السيد محمود 

 استشاري مجموعة البنك الدولي  –رفيق عباس مهندس  د. يتقدم فريق اإلعداد بجزيل الشكر إلى أ. >>

 ملا قدمه من دعم فني في إعداد الدالئل <<
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 بيان بصالحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية واالشتراطات البنائية إصدار -1

 جراءاتأ. اإل
 المدة القائم باإلجراء اإلجراء م
اسااااااااااااااتالم طلب الحصااااااااااااااول على بيان الصااااااااااااااالحية من الناحية   .1

رفق باااه مطبقاااًا للنموذج المرفق باااالالئحاااة التنفياااذياااة التخطيطياااة 
  .المستندات المطلوبة

 المركز التكنولوجي -موظف الشباك

 يوم 7
تااادوين بيااااناااات الطلاااب ورقماااه وتااادوين الرسااااااااااااااوم المطلوباااة على   .2

 الحاسب.
الاااااماااااركاااااز  -الاااااماااااوظاااااف الاااااماااااخاااااتاااااص

 التكنولوجي
 الخزينة تحصيل الرسوم وتسليم صورة االيصال لشباك االستالم.  .3
 المركز التكنولوجي -موظف الشباك استالم صورة ايصال السداد وارفاقها بالملف.  .4
 موظف الصادر والوارد تسليم الملف لإلدارة الهندسية.  .5
 اإلدارة الهندسية –الموظف المختص  استالم الملف والعرض على مدير اإلدارة الهندسية.  .6
 مدير اإلدارة الهندسية مهندس التنظيم. تحويل الملف إلى  .7

7 - 0 
 يوم

استالم الطلب والملف ومراجعة موقف قطعة األرض من سجالت   .8
بال  المواطن  الماااادينااااة/الحي وتحااااديااااد موعااااد إجراء المعاااااينااااة وا 

 بالموعد.

مساااااااااااااائول أمالك  –مهناااااادس التنظيم 
 الدولة

 اإلدارة الهندسية –الموظف المختص  إعالم المواطن بموعد المعاينة.  .9
 القيام بالمعاينة وكتابة البيانات بالبيان واالعتماد.  .11

من جهات خارجية: يتم  في حالة طلب الحصاااااااااااول على موافقات
وتااذكر كتحفظااات  -اعااداد واعتماااد خطااابااات للجهااات الخااارجيااة 

 في بيان الصالحية.

 مهندس التنظيم
7 - 0 

 يوم

مراجعة واعتماد بيان الصااااااااااااااالحية ومخاطبات الجهات الخارجية   .11
 المذكورة بالتحفظات )إن وجدت(.

 مدير التنظيم

0 - 3 
 يوم

والمخاطبات )إن وجدت( بخاتم اعتماد وختم بيان الصااااااااااااااالحية   .12
 الجهة اإلدارية.

 رئيس المدينة / الحي

تسااااااجيل البيان والمخاطبات )إن وجدت( على الحاسااااااب األلى أو   .13
 بالسجالت الكتابية

 اإلدارة الهندسية

 موظف الصادر والوارد تسليم البيان والمخاطبات )إن وجدت( للمركز التكنولوجي.  .14
 والمخاطبات )إن وجدت( على الحاسب األلى.تسجيل البيان   .15

 وتدوين الرسوم المطلوبة للمخاطبات )إن وجدت( على الحاسب
 المركز التكنولوجي -موظف الشباك 

 المركز التكنولوجي -موظف الشباك  تسليم البيان والمخاطبات )إن وجدت( للمواطن.  .16
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 بيان صالحية الموقع:  إلصدارالمستندات المطلوبة ب. 
  779/0228طبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه بالالئحة التنفيذية للقانون رقم  الحصول على الخدمةطلب. 
  لطالب البيانالرقم القومي بطاقة صورة. 
 ة إليه وموقع عليه من مقدم الطلبكروكي للموقع والطرق المؤدي. 
 اإليصال الدال على سداد الرسوم. 

 جـ. الرسوم:
التالية، وال يتم تحصيل أية رسوم إضافية لصالح المحافظة أو أية جهة أخرى دون قرار من  يتم االلتزام بالرسوم

 :السيد المحافظ
 :رسم إصدار البيان  

 متر مربع.012جنيه حتى مساحة  12المدينة: يحصل رسم إصدار  -
 متر مربع.012جنيه للمساحات األكبر من  722يحصل رسم إصدار     

 أي كانت المساحة. -جنيه  12ة: يحصل رسم إصدار ااالقري -
من القانون رقم  79جنيه طبقا للمادة رقم  022سنويا من تاريخه، وبما ال يجاوز  %3قيمة الرسوم بنسبة  وتزاد
  0228لسنة  779

 قروش  72جنيه عن كل مخاطبة + رسم تنمية موارد  0: رسم اصدار رسم إصدار المخاطبات للجهات الخارجية
جنيه وتحصل لمرة واحدة للموضوع  02قرش عن كل مخاطبة + رسم خدمة  92كل مخاطبة + ضريبة نوعية  عن

 الواحد.

 أيام. 7 د. المدة الزمنية:

 :اتمالحظهـ. 
  جود وحتى يتم ذلك، فإنه في حالة و  –نظرًا لعدم صدور مخططات تفصيلية واشتراطات تخطيطية كاملة للمحافظة

كك س - هيئة الطرق والكباري -اإلدارة العامة لتطوير وحماية النيل مثل: خارجية ) أي طلب موافقات من جهات
ية الجهة اإلدار  تلتزموغيرها من الجهات التي تحتاج مخاطبة مباشرة من الحي(، شركة الكهرباء  –حديد مصر 

تسليم أن يقوم المواطن ب، وعلى بإعداد خطابات لتلك الجهات واعتمادها وتسليمها للمواطن مع بيان صالحية الموقع
 موافقات هذه الجهات عند التقدم بملف الحصول على ترخيص البناء.

  مذيلة بتاريخ االعتماد. بيان الصالحيةعلى يجب أن تكون جميع االعتمادات 

  .0رقم النموذج و  - 7رقم  النموذج النماذج: و.



 

-11- 
 

 )إنشاء جديد( ترخيص بناءإصدار  -2

 جراءاتأ. اإل
 المدة القائم باإلجراء اإلجراء م
مام أمثله قانونًا يحضور من سيصدر باسمه الترخيص أو من   .1

وكيل تلتفويض المهندس/المكتب الهندسي أو تقديم الموظف 
 .خيصالتر  اجراءات استخراج فيللسير  بالشهر العقاري موثق

 المركز التكنولوجي -موظف الشباك

 يوم 7

حة للنموذج المرفق بالالئ طبقاً  الخدمةالحصول على  استالم طلب  .2
 .مرفق به المستندات المطلوبة التنفيذية

 المركز التكنولوجي -موظف الشباك

 تدوين الطلب على الحاسب اآللي واصدار ايصال باستالم الملف  .3
 .المكتب الهندسي/المهندسوتسليمه  ومحتوياته

 المركز التكنولوجي -موظف الشباك

 موظف الصادر والوارد .الهندسية إلى اإلدارةالملف  تسليم  .4
 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص .استالم الملف والعرض على مدير اإلدارة الهندسية  .5
 مدير االدارة الهندسية .مهندس التنظيم إلىتحويل الملف   .6
وسند  التأكد من استيفاء الملف لجميع المستندات المطلوبة  .7

 لالشتراطاتالهندسية الملكية، والتأكد من مطابقة الرسومات 
ند الملكية سو التخطيطية والبنائية الواردة ببيان صالحية الموقع 

ومراجعة موقف قطعة األرض من سجالت المدينة/الحي واعتماد 
 .وتحديد الرسومشهادة صالحية األعمال للترخيص 

 مهندس التنظيم

1 - 6 
 أيام

 ةتقديم سند ملكية مختلف عن السندات المحددة والواردفي حالة   .8
 الحقا يتم مراجعتها.

 قانوني

اء يتم إعداد طلب استيف حالة عدم استيفاء كافة المستندات في  .9
مع تحديد مدة زمنية الستيفاء المستندات المطلوبة  - المستندات

 .(التنفيذية للقانون من الالئحةح -771مادة طبقًا لل)

 التنظيممهندس 

 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص بخاتم الجهة اإلدارية.طلب استيفاء المستندات  ختم  .11
 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص .ارسال طلب استيفاء المستندات بخطاب مسجل بعلم الوصول  .11
صدار استالم   .12 بحد  التكنولوجي المركز - موظف الشباك ها.ايصال باستالماالستيفاءات، وا 

أقصى 
 يوم 07

 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص .وعرضها على المهندس المختصاالستيفاء  مستنداتاستالم   .14 يااوم 0 المركز التكنولوجي - موظف الشباك .وتسليمها لإلدارة الهندسيةاالستيفاء  مستنداتتسجيل   .13
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 المدة القائم باإلجراء اإلجراء م
هادة واعتماد ش والتأكد من استيفائها المستندات المقدمةمراجعة   .15

 صالحية األعمال للترخيص وتحديد الرسوم.
 اائهو استيفأكاملة في حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة 

ط  بنود 771) يتم االلتزام بتطبيق المادة –خالل المدة المحددة 
 .التنفيذية للقانون ي( من الالئحة -

 مهندس التنظيم

 يوم 0

شهادة صالحية األعمال  واعتمادالمستندات الملف و مراجعة   .16
 .للترخيص

 1 – 4 مدير االدارة الهندسية -مدير التنظيم 
 أيام

االحتفاظ و  للمركز التكنولوجيتدوين البيانات والرسوم وارسالها   .17
 .بالملف

 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص

4 - 1 
 أيام

 التكنولوجي موظف المركز للخزينة.تسليمه الرسوم و سداد  مطالبةاستالم   .18
 الخزينة .لموظف الشباكايصال السداد تحصيل الرسوم وارسال صوره   .19
 المركز التكنولوجي - موظف الشباك .استالم صورة ايصال السداد لتسليمه لإلدارة الهندسية  .21
 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص ترخيص.اليك أورنببيانات الاستالم صورة إيصال السداد وتدوين   .21
من كاملة نسخة  3عدد و  الترخيص يكأورنمراجعة واعتماد   .22

 .**الهندسيةالرسومات 
 مهندس التنظيم

من كاملة نسخة  3وعدد  الترخيصيك أورنمراجعة واعتماد   .23
 .**الهندسيةالرسومات 

 التنظيم مدير
نسخة كاملة من  3وعدد  الترخيصيك مراجعة واعتماد أورن  .24 يوم 0

 .وختمها بخاتم التنظيم**الرسومات الهندسية 
 مدير االدارة الهندسية

 أيام 3 الحي / المدينةرئيس  يك الترخيص ختم أورن  .25
 .لترخيصواصدار رقم ل الكتابيتسجيل بيانات الترخيص بالسجل   .26

نسخة كاملة من للترخيص و شهادة صالحية االعمال حفظ 
 ملفبالرسومات الهندسية األصلية المعتمدة من مدير التنظيم 

 .الترخيص
م االصل وتسليللحفظ بالملف الترخيص اورنيك نسخ صوره من 

 ونسخة من الرسومات المعتمدة. للمركز التكنولوجي

 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص

 يوم 0

 المركز التكنولوجي - موظف الشباك األلى.على الحاسب  الترخيصتسجيل   .27
تسليم أورنيك الترخيص ونسخة من الرسومات الهندسية المعتمدة   .28

 توقيع على اإلقرار.الو للمالك  بخاتم الجهة اإلدارية
   هذه اإلجراءات في حالة طلب استيفاء للمستندات. اتباعيتم   
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 : ترخيص البناء إلصدارالمستندات المطلوبة ب. 
  لمكتب اندس/لمهافويض لت المركز التكنولوجي أمام موظفحضور من سيصدر باسمه الترخيص أو من يمثله قانونًا

 .الترخيص اجاجراءات استخر  فيلمكتب الهندسي للسير المهندس/ل بالشهر العقاري توكيل موثقأو تقديم الهندسي 
  عنه. الترخيص أومن ينوب ن سيصدر باسمه الرقم القومي لمصورة بطاقة 
  779/0228طبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه بالالئحة التنفيذية للقانون رقم طلب ترخيص. 
 الهندسيالمكتب /موقعة من المهندس صالحية االعمال للترخيص شهادة. 
  (.ندسيالمكتب اله/المهندسة )موقعة من ة التخطيطية واالشتراطات البنائيبيان صالحية الموقع من الناحيصورة 
  تكاليف االعمالقيمة حساب. 
 3 هندسيالمكتب /الالمهندسمعتمدة من الرسومات الهندسية  نسخ من. 
  لمكتب الهندسيللمهندس/لصورة عضوية نقابة المهندسين. 
 (ت)إن وجد مستندات استيفاء التحفظات الواردة ببيان الصالحية. 
  ية من مكتب الجمعية المصرية لتأمين المسئولية المدنوثيقة تأمين مرفق بها نسخة من الرسومات اإلنشائية المعتمدة

ودراسة التربة والنوتة الحسابية لألعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى عن اخطار أعمال البناء 
 المكون من أربعة طوابق فأكثر.

 صحة كم حعقد بيع ابتدائي مشمول ب -عقد بيع ابتدائي مشمول بصحة ونفاذ  -: عقد الملكية المسجل سند الملكية
الشهادات  -قرارات وخطابات التخصيص الصادرة من الجهات اإلدارية المختصة  -( متى استوفت شرائطها)توقيع 

كشف المشتمالت المصحوب بإعالم  -( كشف المشتمالتالصادرة من مصلحة الضرائب العقارية باسم المالك )
اإلضافة للسابق بوبالنسبة للقرى  .عقد القسمة والتجنيب المشهر - كية بالميراثالمل إليهمالوراثة المشهر لمن آلت 

يمكن االعتداد بإقرار من المالك بالملكية يوقع من العمدة أو شيخ القرية واثنين من أعضاء المجلس الشعبي المحلي 
 ورئيس المجلس بالقرية ويعتمد من الوحدة المحلية بالقرية.

يمكن االعتداد بإقرار من المالك بالملكية يوقع من العمدة أو شيخ القرية ورئيس المجلس : ملحوظة بالنسبة للقرية
 " وذلك لحين انعقاد المجالس المحلية".بالقرية ويعتمد من الوحدة المحلية بالقرية.

 ص يتقديم المستندات المطلوبة لتركيب المصعد ضمن ملف الترخ ، يتمبالرسوماتفي حالة وجود مصعد : المصاعد
(. ويمكن أن يتم تركيب مصعد في مبنى جديدوالخاصة ب 71)المستندات المطلوبة واردة في الخدمة رقم  للمبنى

 .(71)تسليم المستندات الحقًا ويتبع بشأنها اإلجراءات الواردة في الخدمة رقم 
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 جـ. الرسوم:
المحافظة أو أية جهة أخرى دون قرار من يتم االلتزام بالرسوم التالية، وال يتم تحصيل أية رسوم إضافية لصالح 

 :السيد المحافظ
 رسم االصدار  زجنيه للدور الواحد بالقرية. وال يجاو  42 –جنيه للدور الواحد بالمدينة  722: رسم اصدار الترخيص

 .0228لسنة  779)ثالثة في المائة( منذ صدور القانون  %3جنيه، ويزاد هذا الحد االقصى سنويا بواقع  7222
 سنة(.  77*  %3جنيه * 7222+ ) 7222كالتالي:  0279يتم حساب الحد األقصى عن عام  وعلى سبيل المثال

 اثنان من عشرة بالمائة( من قيمة االعمال المطلوب الترخيص بها تخصص لمواجهة ما قد  %2.0: نسبة تأمين(
من القانون  41المتطلبات طبقًا للمادة رقم يلزم من نفقات االزالة وتصحيح االعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات و 

 .0228لسنة  779رقم 
 قروش. 72: رسم تنمية موارد 
 جنيه للقرية. 32جنيه للمدينة،  62: ضريبة نوعية 
 جنيه. 02: رسم صندوق خدمة 
 جنيه ألكثر من ذلك. 122 -أدوار  6جنيه حتي  722  -أدوار  3جنيه حتي  12: رسم تجميل المدينة 

 يوم. 31 زمنية:د. المدة ال

 :مالحظاتهـ. 
ملف اعتماد نسخة أصلية من الرسومات الهندسية المقدمة ببومدير اإلدارة الهندسية مهندس التنظيم ومدير التنظيم  يلتزم **

 اإلدارية. ةوختمها بخاتم إدارة التنظيم، وحفظها بملف الترخيص بالجه هندسيالمكتب /الالمهندسدة من موالمعتالترخيص 
  0228لسنة  779( من الالئحة التنفيذية للقانون 771بتطبيق المادة ) االلتزاميتم. 
  الرسوم، تلتزم الجهة اإلدارية سداد  يوم من تاريخ إصدار مطالبة 07إذا لم يتم سداد رسوم إصدار الترخيص خالل

بإخطار مقدم الترخيص بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بانقضاء المدة المحددة والحضور الستالم ملف الترخيص 
 .الطلب بإيقاف التكنولوجيواخطار المركز 

 779/0228ء رقم القانون البن وتعديالتهالالئحة التنفيذية  الثالثمتطلبات الفصل الثالث من الباب ب االلتزامجب ي 
بشأن فئات األعمال ومتطلبات المهندسين والمكاتب الهندسية ( 706 - 701 -مكرر  704 - 704)مواد أرقام 

 .أو تصميمها عماللألللتقدم باستخراج تراخيص 
  من الالئحة  771والفقرة )ز( من المادة  من القانون 47يجب اعتماد شهادة صالحية االعمال للترخيص طبقا للمادة

 التنفيذية.
 .يجب أن تكون جميع االعتمادات على أورنيك الترخيص مذيلة بتاريخ االعتماد 
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 خطاب ب يتعين على المرخص له قبل البدء في تنفيذ األعمال المرخص بها القيام بإخطار الجهة اإلدارية المختصة
ذ األعمال المرخص بها وفقًا للنموذج المرفق، وذلك قبل البدء في أعمال موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفي

  -اآلتي: البناء بأسبوعين على األقل مرفقا به 
جنيه يكون العقد مع أحد  312222صااااااااااااااورة من عقد مقاولة مع مقاول وفى حالة زيادة قيمة األعمال عن  -

 والبناء.المقاولين المسجلين باالتحاد المصري لمقاولي التشييد 

صاااورة من شاااهادة اإلشاااراف من المهندس المشااارف على التنفيذ، على أن تكون الشاااهادة معتمدة من قبل نقابة  -
من الباب  عالرابيجب االلتزام بمتطلبات الفصااااااال و لنموذج المعتمد من نقابة المهندساااااااين(، المهندساااااااين )طبقًا ل

اشااااااااااااااتراطااات ( بشاااااااااااااااأن 708مااادة رقم ) 779/0228لقااانون البناااء رقم  وتعااديالتهاااالثااالااث لالئحااة التنفيااذيااة 
 .المهندس/المكتب الهندسي المشرف على تنفيذ األعمال المرخص بها

 .من الجهة االدارية من اورنيك الترخيص والرسومات الهندسية المعتمدة ضوئيعليها مسح  مدمجة سطوانةا -

 :و. النماذج
  .78 رقم إلى 71من رقم لنماذج او  - 9رقم إلى  3 من رقمالنماذج 
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 ترخيص تعليةإصدار  -3

 جراءاتأ. اإل
 المدة القائم باإلجراء اإلجراء م
حضور من سيصدر باسمه الترخيص أو من يمثله قانونًا أمام   .1

 كيل موثقتو الموظف لتفويض المهندس/المكتب الهندسي أو تقديم 
 الترخيص. اجراءات استخراج فيللسير  بالشهر العقاري

 التكنولوجي المركز -موظف الشباك

 يوم 7

 طبقاً للنموذج المرفق بالالئحة الخدمةالحصول على  استالم طلب  .2
 .مرفق به المستندات المطلوبة التنفيذية

 المركز التكنولوجي -موظف الشباك

 تدوين الطلب على الحاسب اآللي واصدار ايصال باستالم الملف  .3
 المهندس/المكتب الهندسي.وتسليمه  ومحتوياته

 المركز التكنولوجي -الشباكموظف 

 موظف الصادر والوارد .الهندسية إلى اإلدارةالملف  تسليم  .4
 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص .استالم الملف والعرض على مدير اإلدارة الهندسية  .5
 مدير االدارة الهندسية .مهندس التنظيم إلىتحويل الملف   .6
وسند الملكية،  المستندات المطلوبةالتأكد من استيفاء الملف لجميع   .7

 لالشتراطات التخطيطيةالهندسية والتأكد من مطابقة الرسومات 
ة سند الملكية ومراجعو والبنائية الواردة ببيان صالحية الموقع 

موقف قطعة األرض من سجالت المدينة/الحي واعتماد شهادة 
 .وتحديد الرسومصالحية األعمال للترخيص 

 مهندس التنظيم

1 - 6 
 أيام

 ةفي حالة تقديم سند ملكية مختلف عن السندات المحددة والوارد  .8
 الحقا يتم مراجعتها.

 قانوني

ء يتم إعداد طلب استيفا حالة عدم استيفاء كافة المستندات في  .9
مع تحديد مدة زمنية الستيفاء المستندات المطلوبة  - المستندات

 .(التنفيذية للقانون من الالئحةح -771مادة طبقًا لل)

 مهندس التنظيم

 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص بخاتم الجهة اإلدارية.طلب استيفاء المستندات  ختم  .11
 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص .ارسال طلب استيفاء المستندات بخطاب مسجل بعلم الوصول  .11
صدار استالم   .12 بحد  المركز التكنولوجي - موظف الشباك ها.ايصال باستالماالستيفاءات، وا 

أقصى 
 يوم 07

 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص .وعرضها على المهندس المختصاالستيفاء  مستنداتاستالم   .14 يوم 0 المركز التكنولوجي - موظف الشباك .وتسليمها لإلدارة الهندسيةاالستيفاء  مستنداتتسجيل   .13
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 المدة القائم باإلجراء اإلجراء م
ادة واعتماد شه والتأكد من استيفائها المستندات المقدمةمراجعة   .15

 صالحية األعمال للترخيص وتحديد الرسوم.
 اائهو استيفأكاملة في حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة 

ط  بنود 771) يتم االلتزام بتطبيق المادة –خالل المدة المحددة 
 التنفيذية للقانون. ي( من الالئحة -

 مهندس التنظيم

 يوم 0

واعتماد شهادة صالحية األعمال المستندات الملف و مراجعة   .16
 للترخيص.

 1 – 4 مدير االدارة الهندسية -مدير التنظيم 
 أيام

االحتفاظ و  للمركز التكنولوجيتدوين البيانات والرسوم وارسالها   .17
 .بالملف

 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص

4 - 1 
 أيام

 موظف المركز التكنولوجي للخزينة.تسليمه الرسوم و سداد  مطالبةاستالم   .18
 الخزينة لموظف الشباك.تحصيل الرسوم وارسال صوره ايصال السداد   .19
 المركز التكنولوجي - موظف الشباك .استالم صورة ايصال السداد لتسليمه لإلدارة الهندسية  .21
 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص ترخيص.الأورنيك ببيانات الاستالم صورة إيصال السداد وتدوين   .21
نسخة كاملة من  3وعدد الترخيص  مراجعة واعتماد أورنيك  .22

 الرسومات الهندسية**.
 مهندس التنظيم

نسخة كاملة من  3وعدد مراجعة واعتماد أورنيك الترخيص   .23
 .**الرسومات الهندسية

 التنظيم مدير

نسخة كاملة من  3وعدد مراجعة واعتماد أورنيك الترخيص   .24 يوم 0
 الرسومات الهندسية وختمها بخاتم التنظيم**.

 مدير االدارة الهندسية

 أيام 3 المدينة / الحيرئيس  ختم أورنيك الترخيص   .25
 .ترخيصواصدار رقم لل الكتابيتسجيل بيانات الترخيص بالسجل   .26

نسخة كاملة من للترخيص و شهادة صالحية االعمال حفظ 
 ملفبالرسومات الهندسية األصلية المعتمدة من مدير التنظيم 

 .الترخيص
االصل  وتسليمللحفظ بالملف الترخيص اورنيك نسخ صوره من 

 ونسخة من الرسومات المعتمدة. للمركز التكنولوجي

 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص

 يوم 0

 المركز التكنولوجي - الشباكموظف  األلى.على الحاسب  الترخيصتسجيل   .27
تسليم أورنيك الترخيص ونسخة من الرسومات الهندسية المعتمدة   .28

 توقيع على اإلقرار.الو للمالك  بخاتم الجهة اإلدارية
   هذه اإلجراءات في حالة طلب استيفاء للمستندات. اتباعيتم  

 



 

-17- 
 

 : تعليةترخيص  إلصدارالمستندات المطلوبة ب. 
  لمكتب اندس/لمهافويض لت المركز التكنولوجي أمام موظفحضور من سيصدر باسمه الترخيص أو من يمثله قانونًا

 .الترخيص اجاجراءات استخر  فيلمكتب الهندسي للسير المهندس/ل بالشهر العقاري توكيل موثقأو تقديم الهندسي 
  عنه.الترخيص أومن ينوب  الرقم القومي لمن سيصدر باسمهصورة بطاقة 
  779/0228طبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه بالالئحة التنفيذية للقانون رقم طلب ترخيص. 
 المكتب الهندسي/موقعة من المهندس صالحية االعمال للترخيص شهادة. 
  صادر ألعمال التعلية )موقعة منال -ة ة التخطيطية واالشتراطات البنائيبيان صالحية الموقع من الناحيصورة 

 (.المكتب الهندسي/المهندس
  تكاليف االعمالقيمة حساب. 
 3 هندسيالمكتب /الالمهندسمعتمدة من الرسومات الهندسية  نسخ من. 
  لمكتب الهندسيللمهندس/لصورة عضوية نقابة المهندسين. 
 (ت)إن وجد مستندات استيفاء التحفظات الواردة ببيان الصالحية. 
  استشاري هندسي متخصص في الهندسة اإلنشائية أو في تصميم المنشآت تقرير من مهندس استشاري/مكتب

اته يتحمل ساسأالخرسانية أو في تصميم المنشآت المعدنية بحسب األحوال إلثبات أن الهيكل االنشائي للمبنى و 
ألخص اعمال التعلية المطلوب الترخيص بها، وذلك طبقًا للنموذج الصادر عن نقابة المهندسين ويحتوي على أ

 معاينة وفحص ودراسة المبنى.
  وثيقة تأمين مرفق بها نسخة من الرسومات اإلنشائية المعتمدة من مكتب الجمعية المصرية لتأمين المسئولية المدنية

حكم المتقدم ويستثنى من ال .أيًا كانت قيمتهاألعمال التعلية عن اخطار أعمال البناء ودراسة التربة والنوتة الحسابية 
يطية حدود االشتراطات التخط وفي جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد ألف مائتيال تجاوز قيمتها  التيالتعلية عمال أ

 .لمعتمدةوالبنائية ا
 صحة كم حعقد بيع ابتدائي مشمول ب -عقد بيع ابتدائي مشمول بصحة ونفاذ  -عقد الملكية المسجل : سند الملكية

الشهادات  -وخطابات التخصيص الصادرة من الجهات اإلدارية المختصة قرارات  -)متى استوفت شرائطها( توقيع 
كشف المشتمالت المصحوب بإعالم  -( كشف المشتمالتالصادرة من مصلحة الضرائب العقارية باسم المالك )

لسابق اإلضافة لبوبالنسبة للقرى . عقد القسمة والتجنيب المشهر -الوراثة المشهر لمن آلت إليهم الملكية بالميراث 
يمكن االعتداد بإقرار من المالك بالملكية يوقع من العمدة أو شيخ القرية واثنين من أعضاء المجلس الشعبي المحلي 

 ورئيس المجلس بالقرية ويعتمد من الوحدة المحلية بالقرية.
س المجلس ية ورئييمكن االعتداد بإقرار من المالك بالملكية يوقع من العمدة أو شيخ القر : ملحوظة بالنسبة للقرية

 " وذلك لحين انعقاد المجالس المحلية".بالقرية ويعتمد من الوحدة المحلية بالقرية.
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 جـ. الرسوم:
يتم االلتزام بالرسوم التالية، وال يتم تحصيل أية رسوم إضافية لصالح المحافظة أو أية جهة أخرى دون قرار من 

 :السيد المحافظ
 :رسم االصدار  زجنيه للدور الواحد بالقرية. وال يجاو  42 –جنيه للدور الواحد بالمدينة  722 رسم اصدار الترخيص

 .0228لسنة  779)ثالثة في المائة( منذ صدور القانون  %3جنيه، ويزاد هذا الحد االقصى سنويا بواقع  7222
 سنة(.  77*  %3نيه * ج7222+ ) 7222كالتالي:  0279يتم حساب الحد األقصى عن عام  وعلى سبيل المثال

 اثنان من عشرة بالمائة( من قيمة االعمال المطلوب الترخيص بها تخصص لمواجهة ما قد  %2.0: نسبة تأمين(
من القانون  41يلزم من نفقات االزالة وتصحيح االعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات طبقًا للمادة رقم 

 .0228لسنة  779رقم 
  قروش. 72: اردرسم تنمية مو 
 جنيه للقرية. 32جنيه للمدينة،  62: ضريبة نوعية 
 جنيه. 02: رسم صندوق خدمة 
 جنيه ألكثر من ذلك. 122 -أدوار  6جنيه حتي  722  -أدوار  3جنيه حتي  12: رسم تجميل المدينة 

 .يوم 31 د. المدة الزمنية:

 هـ. مالحظات
مة باعتماد نسخة أصلية من الرسومات الهندسية المقدومدير اإلدارة الهندسية  ** يلتزم مهندس التنظيم ومدير التنظيم

 ةوختمها بخاتم إدارة التنظيم، وحفظها بملف الترخيص بالجه هندسيالمكتب /الالمهندسبملف الترخيص والمعتمدة من 
 اإلدارية.

  0228لسنة  779( من الالئحة التنفيذية للقانون 771و 774بتطبيق المواد ) االلتزاميتم. 
  الرسوم، تلتزم الجهة اإلدارية سداد  يوم من تاريخ إصدار مطالبة 07إذا لم يتم سداد رسوم إصدار الترخيص خالل

بإخطار مقدم الترخيص بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بانقضاء المدة المحددة والحضور الستالم ملف الترخيص 
 المعاملة. بإيقاف التكنولوجيلمركز واخطار ا

 779/0228ء رقم لقانون البنا وتعديالتهالالئحة التنفيذية  الثالثمتطلبات الفصل الثالث من الباب ب االلتزامجب ي 
بشأن فئات األعمال ومتطلبات المهندسين والمكاتب الهندسية ( 706 - 701 -مكرر  704 - 704)مواد أرقام 

 .أو تصميمها عماللألللتقدم باستخراج تراخيص 
  من الالئحة  771والفقرة )ز( من المادة  من القانون 47شهادة صالحية االعمال للترخيص طبقا للمادة يجب اعتماد

 التنفيذية.
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  مذيلة بتاريخ االعتماد.على أورنيك الترخيص يجب أن تكون جميع االعتمادات 
 بخطاب  ةرية المختصيتعين على المرخص له قبل البدء في تنفيذ األعمال المرخص بها القيام بإخطار الجهة اإلدا

موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ األعمال المرخص بها وفقًا للنموذج المرفق، وذلك قبل البدء في أعمال 
  -اآلتي: البناء بأسبوعين على األقل مرفقا به 

جنيه يكون العقد مع أحد  312222صااااااااااااااورة من عقد مقاولة مع مقاول وفى حالة زيادة قيمة األعمال عن  -
 المقاولين المسجلين باالتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

صاااورة من شاااهادة اإلشاااراف من المهندس المشااارف على التنفيذ، على أن تكون الشاااهادة معتمدة من قبل نقابة  -
من الباب  عالرابيجب االلتزام بمتطلبات الفصااااااال و لنموذج المعتمد من نقابة المهندساااااااين(، المهندساااااااين )طبقًا ل

اشااااااااااااااتراطااات ( بشاااااااااااااااأن 708مااادة رقم ) 779/0228لقااانون البناااء رقم  وتعااديالتهااالااث لالئحااة التنفيااذيااة الثااا
 .المهندس/المكتب الهندسي المشرف على تنفيذ األعمال المرخص بها

 .من الجهة االدارية من اورنيك الترخيص والرسومات الهندسية المعتمدة ضوئيمدمجة عليها مسح  ةاسطوان -

 و. النماذج
 .78 رقم إلى 71 من رقملنماذج او  - 72 نموذج رقموال - 8رقم إلى  3 من رقمالنماذج 
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 ضافة / استكمالإتعديل / ترخيص صدار إ -4

 جراءاتأ. اإل
 المدة القائم باإلجراء اإلجراء م
حضور من سيصدر باسمه الترخيص أو من يمثله قانونًا أمام   .1

 يل موثقتوكالموظف لتفويض المهندس/المكتب الهندسي أو تقديم 
 الترخيص. اجراءات استخراج فيللسير  بالشهر العقاري

 المركز التكنولوجي -موظف الشباك

 يوم 7

 طبقًا للنموذج المرفق بالالئحة الخدمةالحصول على  استالم طلب  .2
 .مرفق به المستندات المطلوبة التنفيذية

 المركز التكنولوجي -موظف الشباك

 تدوين الطلب على الحاسب اآللي واصدار ايصال باستالم الملف  .3
 المهندس/المكتب الهندسي.وتسليمه  ومحتوياته

 المركز التكنولوجي -موظف الشباك

 والواردموظف الصادر  .الهندسية إلى اإلدارةالملف  تسليم  .4
 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص .استالم الملف والعرض على مدير اإلدارة الهندسية  .5
 مدير االدارة الهندسية .مهندس التنظيم إلىتحويل الملف   .6
وسند الملكية،  التأكد من استيفاء الملف لجميع المستندات المطلوبة  .7

لالشتراطات التخطيطية الهندسية والتأكد من مطابقة الرسومات 
موقف  سند الملكية ومراجعةو والبنائية الواردة ببيان صالحية الموقع 

قطعة األرض من سجالت المدينة/الحي واعتماد شهادة صالحية 
 .وتحديد الرسوماألعمال للترخيص 

 مهندس التنظيم

1 - 6 
 أيام

 ةفي حالة تقديم سند ملكية مختلف عن السندات المحددة والوارد  .8
  الحقا يتم مراجعتها.

 قانوني

 يتم إعداد طلب استيفاء حالة عدم استيفاء كافة المستندات في  .9
مع تحديد مدة زمنية الستيفاء المستندات المطلوبة  - المستندات

 .(التنفيذية للقانون من الالئحةح -771مادة طبقًا لل)

 مهندس التنظيم

 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص طلب استيفاء المستندات بخاتم الجهة اإلدارية. ختم  .11
 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص .ارسال طلب استيفاء المستندات بخطاب مسجل بعلم الوصول  .11
صدار استالم   .12 بحد  المركز التكنولوجي - موظف الشباك ها.ايصال باستالماالستيفاءات، وا 

أقصى 
 يوم 07

 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص .وعرضها على المهندس المختصاالستيفاء  مستنداتاستالم   .14 يوم 0 المركز التكنولوجي - موظف الشباك .وتسليمها لإلدارة الهندسيةاالستيفاء  مستنداتتسجيل   .13
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 المدة القائم باإلجراء اإلجراء م
ة واعتماد شهاد والتأكد من استيفائها المستندات المقدمةمراجعة   .15

 صالحية األعمال للترخيص وتحديد الرسوم.
خالل  اكاملة او استيفائهفي حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة 

ي(  -ط  بنود 771) يتم االلتزام بتطبيق المادة –المدة المحددة 
 التنفيذية للقانون. من الالئحة

 مهندس التنظيم

 يوم 0

واعتماد شهادة صالحية األعمال المستندات الملف و مراجعة   .16
 للترخيص.

مدير االدارة  -مدير التنظيم 
 الهندسية

4 – 1 
 أيام

حتفاظ واال للمركز التكنولوجيتدوين البيانات والرسوم وارسالها   .17
 .بالملف

 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص

4 - 1 
 أيام

 التكنولوجي موظف المركز للخزينة.تسليمه الرسوم و سداد  مطالبةاستالم   .18
 الخزينة لموظف الشباك.تحصيل الرسوم وارسال صوره ايصال السداد   .19
 المركز التكنولوجي - موظف الشباك .استالم صورة ايصال السداد لتسليمه لإلدارة الهندسية  .21
 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص رخيص.التأورنيك ببيانات الاستالم صورة إيصال السداد وتدوين   .21
نسخة كاملة من  3وعدد الترخيص  مراجعة واعتماد أورنيك  .22

 الرسومات الهندسية**.
 مهندس التنظيم

نسخة كاملة من  3وعدد مراجعة واعتماد أورنيك الترخيص   .23
 .**الرسومات الهندسية

 التنظيم مدير

نسخة كاملة من  3وعدد مراجعة واعتماد أورنيك الترخيص   .24 يوم 0
 وختمها بخاتم التنظيم**.الرسومات الهندسية 

 مدير االدارة الهندسية

 أيام 3 المدينة / الحيرئيس  ختم أورنيك الترخيص   .25
 .رخيصواصدار رقم للت الكتابيتسجيل بيانات الترخيص بالسجل   .26

نسخة كاملة من للترخيص و شهادة صالحية االعمال حفظ 
 لفمبالرسومات الهندسية األصلية المعتمدة من مدير التنظيم 

 .الترخيص
الصل وتسليم اللحفظ بالملف الترخيص اورنيك نسخ صوره من 
 ونسخة من الرسومات المعتمدة. للمركز التكنولوجي

 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص

 يوم 0

 المركز التكنولوجي - موظف الشباك األلى.على الحاسب  الترخيصتسجيل   .27
تسليم أورنيك الترخيص ونسخة من الرسومات الهندسية المعتمدة   .28

 توقيع على اإلقرار.الو للمالك  بخاتم الجهة اإلدارية
   هذه اإلجراءات في حالة طلب استيفاء للمستندات. اتباعيتم  
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 : استكمال / ضافةإتعديل / ترخيص  إلصدارالمستندات المطلوبة ب. 
  لمكتب اندس/لمهافويض لت المركز التكنولوجي أمام موظفحضور من سيصدر باسمه الترخيص أو من يمثله قانونًا

 .الترخيص اجاجراءات استخر  فيلمكتب الهندسي للسير المهندس/ل بالشهر العقاري توكيل موثقأو تقديم الهندسي 
  عنه.الترخيص أومن ينوب  الرقم القومي لمن سيصدر باسمهصورة بطاقة 
  779/0228طبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه بالالئحة التنفيذية للقانون رقم طلب ترخيص. 
 المكتب الهندسي/موقعة من المهندس صالحية االعمال للترخيص شهادة. 
  افة / تعديل / اإلضال الصادر ألعمال –ة ة التخطيطية واالشتراطات البنائيبيان صالحية الموقع من الناحيصورة

 (.المكتب الهندسي/المهندس)موقعة من  االستكمال
  تكاليف االعمالقيمة حساب. 
 3 هندسيالمكتب /الالمهندسمعتمدة من الرسومات الهندسية  نسخ من. 
  لمكتب الهندسيللمهندس/لصورة عضوية نقابة المهندسين. 
 (ت)إن وجد مستندات استيفاء التحفظات الواردة ببيان الصالحية. 
  تقرير من مهندس استشاري/مكتب استشاري هندسي متخصص في الهندسة اإلنشائية أو في تصميم المنشآت

الخرسانية أو في تصميم المنشآت المعدنية بحسب األحوال إلثبات أن الهيكل االنشائي للمبنى واساساته يتحمل 
ن للنموذج الصادر عن نقابة المهندسي المطلوب الترخيص بها، وذلك طبقاً  تعديل / اإلضافة / االستكمالالاعمال 

 ويحتوي على األخص معاينة وفحص ودراسة المبنى.
  ية من مكتب الجمعية المصرية لتأمين المسئولية المدنوثيقة تأمين مرفق بها نسخة من الرسومات اإلنشائية المعتمدة

بنى قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المودراسة التربة والنوتة الحسابية لألعمال التي تبلغ عن اخطار أعمال البناء 
ال  التيعلية عمال التأويستثنى من الحكم المتقدم أيًا كانت قيمتها. أعمال التعلية  أو المكون من أربعة طوابق فأكثر

 .معتمدةلحدود االشتراطات التخطيطية والبنائية ا وفي جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد ألف مائتيتجاوز قيمتها 
 صحة كم حعقد بيع ابتدائي مشمول ب -عقد بيع ابتدائي مشمول بصحة ونفاذ  -عقد الملكية المسجل : سند الملكية

الشهادات  -قرارات وخطابات التخصيص الصادرة من الجهات اإلدارية المختصة  -)متى استوفت شرائطها( توقيع 
لمشتمالت المصحوب بإعالم كشف ا -( كشف المشتمالتالصادرة من مصلحة الضرائب العقارية باسم المالك )

اإلضافة للسابق بوبالنسبة للقرى . عقد القسمة والتجنيب المشهر -الوراثة المشهر لمن آلت إليهم الملكية بالميراث 
يمكن االعتداد بإقرار من المالك بالملكية يوقع من العمدة أو شيخ القرية واثنين من أعضاء المجلس الشعبي المحلي 

 ة ويعتمد من الوحدة المحلية بالقرية.ورئيس المجلس بالقري
يمكن االعتداد بإقرار من المالك بالملكية يوقع من العمدة أو شيخ القرية ورئيس المجلس : ملحوظة بالنسبة للقرية

 " وذلك لحين انعقاد المجالس المحلية".بالقرية ويعتمد من الوحدة المحلية بالقرية.
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 تقديم المستندات المطلوبة لتركيب المصعد ضمن ملف الترخيص  يتم بالرسومات،في حالة وجود مصعد : المصاعد
(. ويمكن أن يتم تركيب مصعد في مبنى جديدوالخاصة ب 71)المستندات المطلوبة واردة في الخدمة رقم  للمبنى

 (.71تسليم المستندات الحقًا ويتبع بشأنها اإلجراءات الواردة في الخدمة رقم )

 جـ. الرسوم:
بالرسوم التالية، وال يتم تحصيل أية رسوم إضافية لصالح المحافظة أو أية جهة أخرى دون قرار من  يتم االلتزام

 :السيد المحافظ
 رسم االصدار زال يجاو . و بالقرية جنيه للدور الواحد 42 –بالمدينة  للدور الواحدجنيه  722: رسم اصدار الترخيص 

 .0228لسنة  779)ثالثة في المائة( منذ صدور القانون  %3ويزاد هذا الحد االقصى سنويا بواقع  جنيه، 7222
  .(سنة 77*  %3جنيه *  7222) + 7222كالتالي:  0279يتم حساب الحد األقصى عن عام  وعلى سبيل المثال

 اثنان من عشرة بالمائة( من قيمة االعمال المطلوب الترخيص بها تخصص لمواجهة ما قد  %2.0 : نسبةتأمين(
من القانون  41يلزم من نفقات االزالة وتصحيح االعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات طبقًا للمادة رقم 

 .0228لسنة  779رقم 
 قروش 72 :رسم تنمية موارد. 
 جنيه للقرية 32، جنيه للمدينة 62 :ضريبة نوعية. 
 جنيه. 02: رسم صندوق خدمة 
 كثر من ذلكألجنيه  122 -وار أد 6حتي جنيه  722  -دوار أ 3حتي  جنيه 12: رسم تجميل المدينة. 

 .يوم 31 د. المدة الزمنية:

 هـ. مالحظات
لف باعتماد نسخة أصلية من الرسومات الهندسية المقدمة بم مدير االدارة الهندسيةو ** يلتزم مهندس التنظيم ومدير التنظيم 

 اإلدارية. ةوختمها بخاتم إدارة التنظيم، وحفظها بملف الترخيص بالجه هندسيالمكتب /الالمهندسالترخيص والمعتمدة من 
 ( من الالئحة التنفيذية للقانون 771و 774يتم االلتزام بتطبيق المواد )0228لسنة  779. 
  الرسوم، تلتزم الجهة اإلدارية سداد  يوم من تاريخ إصدار مطالبة 07سداد رسوم إصدار الترخيص خالل إذا لم يتم

بإخطار مقدم الترخيص بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بانقضاء المدة المحددة والحضور الستالم ملف الترخيص 
 .ةالمعامل بإيقاف التكنولوجيواخطار المركز 

 779/0228ء رقم لقانون البنا وتعديالتهالالئحة التنفيذية  الثالثمتطلبات الفصل الثالث من الباب ب االلتزامجب ي 
بشأن فئات األعمال ومتطلبات المهندسين والمكاتب الهندسية ( 706 - 701 -مكرر  704 - 704)مواد أرقام 

 .أو تصميمها عماللألللتقدم باستخراج تراخيص 
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 من الالئحة  771والفقرة )ز( من المادة  من القانون 47عمال للترخيص طبقا للمادة يجب اعتماد شهادة صالحية اال
 التنفيذية.

  مذيلة بتاريخ االعتماد.على أورنيك الترخيص يجب أن تكون جميع االعتمادات 
 اب خطب يتعين على المرخص له قبل البدء في تنفيذ األعمال المرخص بها القيام بإخطار الجهة اإلدارية المختصة

موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ األعمال المرخص بها وفقًا للنموذج المرفق، وذلك قبل البدء في أعمال 
  -اآلتي: البناء بأسبوعين على األقل مرفقا به 

جنيه يكون العقد مع أحد  312222صااااااااااااااورة من عقد مقاولة مع مقاول وفى حالة زيادة قيمة األعمال عن  -
 المسجلين باالتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.المقاولين 

صاااورة من شاااهادة اإلشاااراف من المهندس المشااارف على التنفيذ، على أن تكون الشاااهادة معتمدة من قبل نقابة  -
من الباب  عالرابيجب االلتزام بمتطلبات الفصااااااال و لنموذج المعتمد من نقابة المهندساااااااين(، المهندساااااااين )طبقًا ل

اشااااااااااااااتراطااات ( بشاااااااااااااااأن 708مااادة رقم ) 779/0228لقااانون البناااء رقم  وتعااديالتهاااالتنفيااذيااة الثااالااث لالئحااة 
 .المهندس/المكتب الهندسي المشرف على تنفيذ األعمال المرخص بها

 المعتمدة من الجهة االدارية.من اورنيك الترخيص والرسومات الهندسية  ضوئيمدمجة عليها مسح  اسطوانة -

 و. النماذج
  .78إلى رقم  71النماذج من رقم و  - 77نموذج رقم وال - 8إلى رقم  3النماذج من رقم 
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 للمباني القائمة ترخيص ْلعمال التشطيبات الخارجيةصدار إ -5

 جراءاتأ. اإل
 المدة القائم باإلجراء اإلجراء م
حضور من سيصدر باسمه الترخيص أو من يمثله قانونًا أمام   .1

وكيل تالموظف لتفويض المهندس/المكتب الهندسي أو تقديم 
 خيص.التر  اجراءات استخراج فيللسير  بالشهر العقاري موثق

 المركز التكنولوجي -موظف الشباك

 يوم 7

 ةطبقاً للنموذج المرفق بالالئح الخدمةالحصول على  استالم طلب  .2
 .مرفق به المستندات المطلوبة التنفيذية

 المركز التكنولوجي -موظف الشباك

 تدوين الطلب على الحاسب اآللي واصدار ايصال باستالم الملف  .3
 .المكتب الهندسي/المهندسوتسليمه  ومحتوياته

 المركز التكنولوجي -موظف الشباك

 والواردموظف الصادر  .الهندسية إلى اإلدارةالملف  تسليم  .4
 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص .استالم الملف والعرض على مدير اإلدارة الهندسية  .5
 مدير االدارة الهندسية .مهندس التنظيم إلىتحويل الملف   .6
ومراجعة  التأكد من استيفاء الملف لجميع المستندات المطلوبة  .7

من سجالت المدينة/الحي  العقارموقف الرسومات المقدمة و 
 .وتحديد الرسومواعتماد شهادة صالحية األعمال للترخيص 

 مهندس التنظيم

1 - 6 
 أيام

اء يتم إعداد طلب استيف حالة عدم استيفاء كافة المستندات في  .8
مع تحديد مدة زمنية الستيفاء المستندات المطلوبة  - المستندات

 .(التنفيذية للقانون من الالئحةح -771مادة طبقًا لل)

 مهندس التنظيم

 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص استيفاء المستندات بخاتم الجهة طلب اإلدارية. ختم  .9
 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص .ارسال طلب استيفاء المستندات بخطاب مسجل بعلم الوصول  .11
صدار استالم   .11 بحد  المركز التكنولوجي - موظف الشباك ها.ايصال باستالماالستيفاءات، وا 

أقصى 
 يوم 07

 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص .وعرضها على المهندس المختصاالستيفاء  مستنداتاستالم   .13 يوم 0 المركز التكنولوجي - موظف الشباك .وتسليمها لإلدارة الهندسيةاالستيفاء  مستنداتتسجيل   .12
 رسوم.وتحديد ال والتأكد من استيفائها المستندات المقدمةمراجعة   .14

 اهكاملة او استيفائفي حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة 
ط  بنود 771) يتم االلتزام بتطبيق المادة –خالل المدة المحددة 

 .التنفيذية للقانون ي( من الالئحة -

 مهندس التنظيم

 يوم 0

واعتماد شهادة صالحية األعمال  المستنداتالملف و مراجعة   .15
 .للترخيص

 1 – 4 مدير االدارة الهندسية -مدير التنظيم 
 أيام
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 المدة القائم باإلجراء اإلجراء م
االحتفاظ و  للمركز التكنولوجيتدوين البيانات والرسوم وارسالها   .16

 .بالملف
 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص

4 - 1 
 أيام

 المركز التكنولوجيموظف  للخزينة.تسليمه الرسوم و سداد  مطالبةاستالم   .17
 الخزينة .لموظف الشباكتحصيل الرسوم وارسال صوره ايصال السداد   .18
 المركز التكنولوجي - موظف الشباك .استالم صورة ايصال السداد لتسليمه لإلدارة الهندسية  .19
 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص ترخيص.اليك أورنببيانات الاستالم صورة إيصال السداد وتدوين   .21
نسخة كاملة من  3وعدد  الترخيص يكمراجعة واعتماد أورن  .21

 الرسومات الهندسية**.
 مهندس التنظيم

نسخة كاملة من  3وعدد  الترخيصيك مراجعة واعتماد أورن  .22
 الرسومات الهندسية**.

 التنظيم مدير

نسخة كاملة من  3وعدد  الترخيصيك مراجعة واعتماد أورن  .23 يوم 0
 .الرسومات الهندسية وختمها بخاتم التنظيم**

 مدير االدارة الهندسية

 أيام 3 الحي / المدينةرئيس  يك الترخيص ختم أورن  .24
 .لترخيصواصدار رقم ل الكتابيتسجيل بيانات الترخيص بالسجل   .25

نسخة كاملة من للترخيص و شهادة صالحية االعمال حفظ 
 ملفبالرسومات الهندسية األصلية المعتمدة من مدير التنظيم 

 .الترخيص
م االصل وتسليللحفظ بالملف الترخيص اورنيك نسخ صوره من 

 ونسخة من الرسومات المعتمدة. للمركز التكنولوجي

 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص

 يوم 0

 المركز التكنولوجي - الشباكموظف  األلى.على الحاسب  الترخيصتسجيل   .26
تسليم أورنيك الترخيص ونسخة من الرسومات الهندسية المعتمدة   .27

 توقيع على اإلقرار.الو للمالك  بخاتم الجهة اإلدارية
   هذه اإلجراءات في حالة طلب استيفاء للمستندات. اتباعيتم  

 للمباني القائمة الخارجيةترخيص ْلعمال التشطيبات  إلصدارالمستندات المطلوبة ب. 
  لمكتب اندس/لمهافويض لت المركز التكنولوجي أمام موظفحضور من سيصدر باسمه الترخيص أو من يمثله قانونًا

 .الترخيص اجاجراءات استخر  فيلمكتب الهندسي للسير المهندس/ل بالشهر العقاري توكيل موثقأو تقديم الهندسي 
  الترخيص أومن ينوب عنه. باسمه الرقم القومي لمن سيصدرصورة بطاقة 
  779/0228طبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه بالالئحة التنفيذية للقانون رقم طلب ترخيص. 
 .شهادة صالحية االعمال للترخيص موقعة من المهندس/المكتب الهندسي 
 3 هندسيالمكتب /الالمهندسمعتمدة من  الواجهاترسومات  نسخ من  
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  االعمالتكاليف قيمة حساب. 
  لمكتب الهندسيللمهندس/لصورة عضوية نقابة المهندسين. 

 جـ. الرسوم
يتم االلتزام بالرسوم التالية، وال يتم تحصيل أية رسوم إضافية لصالح المحافظة أو أية جهة أخرى دون قرار من 

 :السيد المحافظ
 رسم االصدار زال يجاو . و بالقرية جنيه للدور الواحد 42 –بالمدينة  للدور الواحدجنيه  722: رسم اصدار الترخيص 

 .0228لسنة  779)ثالثة في المائة( منذ صدور القانون  %3ويزاد هذا الحد االقصى سنويا بواقع  جنيه، 7222
  .(سنة 77*  %3جنيه *  7222)+ 7222كالتالي:  0279يتم حساب الحد األقصى عن عام  وعلى سبيل المثال

 اثنان من عشرة بالمائة( من قيمة االعمال المطلوب الترخيص بها تخصص لمواجهة ما قد  %2.0 : نسبةتأمين(
من القانون  41يلزم من نفقات االزالة وتصحيح االعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات طبقًا للمادة رقم 

 .0228لسنة  779رقم 
 قروش 72 :رسم تنمية موارد. 
 جنيه للقرية 32، يه للمدينةجن 62 :ضريبة نوعية. 
 جنيه. 02: رسم صندوق خدمة 
 كثر من ذلكألجنيه  122 -وار أد 6حتي جنيه  722  -دوار أ 3حتي  جنيه 12: رسم تجميل المدينة. 

 .يوم 31 د. المدة الزمنية:

 هـ. مالحظات
لف باعتماد نسخة أصلية من الرسومات الهندسية المقدمة بمومدير اإلدارة الهندسية ** يلتزم مهندس التنظيم ومدير التنظيم 

 اإلدارية. ةوختمها بخاتم إدارة التنظيم، وحفظها بملف الترخيص بالجه هندسيالمكتب /الالمهندسالترخيص والمعتمدة من 
  0228لسنة  779( من الالئحة التنفيذية للقانون 771بتطبيق المادة ) االلتزاميتم 
  الرسوم، تلتزم الجهة اإلدارية سداد  يوم من تاريخ إصدار مطالبة 07رسوم إصدار الترخيص خالل إذا لم يتم سداد

بإخطار مقدم الترخيص بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بانقضاء المدة المحددة والحضور الستالم ملف الترخيص 
 .ةيقاف المعاملإب التكنولوجيواخطار المركز 

 779/0228ء رقم لقانون البنا وتعديالتهالالئحة التنفيذية  الثالثمتطلبات الفصل الثالث من الباب ب االلتزامجب ي 
بشأن فئات األعمال ومتطلبات المهندسين والمكاتب الهندسية ( 706 - 701 -مكرر  704 - 704)مواد أرقام 

 .أو تصميمها عماللألللتقدم باستخراج تراخيص 
 مذيلة بتاريخ االعتماد.على أورنيك الترخيص ت يجب أن تكون جميع االعتمادا 
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 خطاب ب يتعين على المرخص له قبل البدء في تنفيذ األعمال المرخص بها القيام بإخطار الجهة اإلدارية المختصة
موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ األعمال المرخص بها وفقًا للنموذج المرفق، وذلك قبل البدء في أعمال 

  -اآلتي: أسبوعين على األقل مرفقا به البناء ب
جنيه يكون العقد مع أحد  312222صااااااااااااااورة من عقد مقاولة مع مقاول وفى حالة زيادة قيمة األعمال عن  -

 المقاولين المسجلين باالتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

الشاااهادة معتمدة من قبل نقابة صاااورة من شاااهادة اإلشاااراف من المهندس المشااارف على التنفيذ، على أن تكون  -
 .لنموذج المعتمد من نقابة المهندسين(المهندسين )طبقًا ل

 من اورنيك الترخيص والرسومات الهندسية المعتمدة ضوئيمدمجة عليها مسح  ةاسطوان -

 و. النماذج
 .78إلى رقم  71النماذج من رقم و  - 70نموذج رقم وال - 1إلى رقم  3النماذج من رقم 
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 ترخيص ترميم / تدعيم أو كالهماصدار إ -6

 جراءاتأ. اإل
 المدة القائم باإلجراء اإلجراء م
حضور من سيصدر باسمه الترخيص أو من يمثله قانونًا أمام   .1

وكيل تالموظف لتفويض المهندس/المكتب الهندسي أو تقديم 
 خيص.التر  اجراءات استخراج فيللسير  بالشهر العقاري موثق

 المركز التكنولوجي -موظف الشباك

 يوم 7

ة طبقاً للنموذج المرفق بالالئح الخدمةالحصول على  استالم طلب  .2
 .مرفق به المستندات المطلوبة التنفيذية

 المركز التكنولوجي -موظف الشباك

 تدوين الطلب على الحاسب اآللي واصدار ايصال باستالم الملف  .3
 .المكتب الهندسي/المهندسوتسليمه  ومحتوياته

 المركز التكنولوجي -موظف الشباك

 موظف الصادر والوارد .الهندسية إلى اإلدارةالملف  تسليم  .4
 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص .استالم الملف والعرض على مدير اإلدارة الهندسية  .5
 مدير االدارة الهندسية .مهندس التنظيم إلىتحويل الملف   .6
ومراجعة الرسومات المقدمة وموقف قطعة األرض  مراجعة الملف  .7

من سجالت المدينة/الحي واعتماد شهادة صالحية األعمال 
 .وتحديد الرسومللترخيص 

 مهندس التنظيم

1 - 6 
 أيام

 قانوني مهندس تنظيم /  من القانون( 93)طبقًا للمادة رقم  وسنده مراجعة صفة مقدم الطلب  .8
حالة عدم استيفاء كافة المستندات يتم إعداد طلب استيفاء  في  .9

مع تحديد مدة زمنية الستيفاء المستندات المطلوبة  - المستندات
 .(التنفيذية للقانون من الالئحةح -771مادة طبقًا لل)

 مهندس التنظيم

 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص استيفاء المستندات بخاتم الجهة طلب اإلدارية. ختم  .11
 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص .ارسال طلب استيفاء المستندات بخطاب مسجل بعلم الوصول  .11
صدار استالم   .12 بحد  المركز التكنولوجي - موظف الشباك ها.ايصال باستالماالستيفاءات، وا 

أقصى 
 يوم 07

 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص .وعرضها على المهندس المختصاالستيفاء  مستنداتاستالم   .14 يوم 0 المركز التكنولوجي - موظف الشباك .وتسليمها لإلدارة الهندسيةاالستيفاء  مستنداتتسجيل   .13
هادة واعتماد ش والتأكد من استيفائها المستندات المقدمةمراجعة   .15

 صالحية األعمال للترخيص وتحديد الرسوم.
 اهكاملة او استيفائفي حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة 

ط  بنود 771) يتم االلتزام بتطبيق المادة –خالل المدة المحددة 
 .التنفيذية للقانون ي( من الالئحة -

 مهندس التنظيم

 يوم 0
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 المدة القائم باإلجراء اإلجراء م
اد شهادة صالحية األعمال واعتمالمستندات الملف و مراجعة   .16

 .للترخيص
 1 – 4 االدارة الهندسية مدير -مدير التنظيم 

 أيام
االحتفاظ و  للمركز التكنولوجيتدوين البيانات والرسوم وارسالها   .17

 .بالملف
 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص

4 - 1 
 أيام

 موظف المركز التكنولوجي للخزينة.تسليمه الرسوم و سداد  مطالبةاستالم   .18
 الخزينة .لموظف الشباكتحصيل الرسوم وارسال صوره ايصال السداد   .19
 المركز التكنولوجي - موظف الشباك .استالم صورة ايصال السداد لتسليمه لإلدارة الهندسية  .21
 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص ترخيص.اليك أورنببيانات الاستالم صورة إيصال السداد وتدوين   .21
نسخة كاملة من  3وعدد  الترخيص يكمراجعة واعتماد أورن  .22

 الرسومات الهندسية**.
 مهندس التنظيم

نسخة كاملة من  3وعدد  الترخيصيك مراجعة واعتماد أورن  .23
 .**الرسومات الهندسية

 التنظيم مدير

نسخة كاملة من  3وعدد  الترخيصيك مراجعة واعتماد أورن  .24 يوم 0
 .الرسومات الهندسية وختمها بخاتم التنظيم**

 مدير االدارة الهندسية

 أيام 3 الحي / المدينةرئيس  يك الترخيص أورنختم   .25
 .لترخيصواصدار رقم ل الكتابيتسجيل بيانات الترخيص بالسجل   .26

نسخة كاملة من و للترخيص شهادة صالحية االعمال حفظ 
 ملفبالرسومات الهندسية األصلية المعتمدة من مدير التنظيم 

 .الترخيص
م االصل وتسليللحفظ بالملف الترخيص اورنيك نسخ صوره من 

 ونسخة من الرسومات المعتمدة. للمركز التكنولوجي

 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص

 يوم 0

 المركز التكنولوجي - موظف الشباك األلى.على الحاسب  الترخيصتسجيل   .27
تسليم أورنيك الترخيص ونسخة من الرسومات الهندسية المعتمدة   .28

 توقيع على اإلقرار.الو للمالك  بخاتم الجهة اإلدارية
   هذه اإلجراءات في حالة طلب استيفاء للمستندات. اتباعيتم  

 : ترخيص ْلعمال ترميم / تدعيم أو كالهما إلصدارالمستندات المطلوبة ب. 
  لمكتب اندس/لمهافويض لت المركز التكنولوجي أمام موظفحضور من سيصدر باسمه الترخيص أو من يمثله قانونًا

 .الترخيص اجاجراءات استخر  فيلمكتب الهندسي للسير المهندس/ل بالشهر العقاري توكيل موثقأو تقديم الهندسي 
  779/0228طبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه بالالئحة التنفيذية للقانون رقم طلب ترخيص. 
  من القانون. 92 رقم ألحكام المادةو كليهما طبقا أالقرار النهائي الصادر من الجهة االدارية بالترميم او التدعيم 
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  من قانون  93)طبقًا للمادة رقم أومن ينوب عنه  وصفته الترخيص الرقم القومي لمن سيصدر باسمهصورة بطاقة
 .(779/0228البناء رقم 

 .شهادة صالحية االعمال للترخيص موقعة من المهندس/المكتب الهندسي 
 3 هندسيالمكتب /الالمهندسمعتمدة من  -تدعيم أو كالهما الترميم / الرسومات  نسخ من. 
  لمكتب الهندسيللمهندس/لصورة عضوية نقابة المهندسين. 
  عمالتكاليف األقيمة حساب. 
 اإلنشائية  وفي حالة ترميم أو تدعيم العناصرالمطلوب،  متقرير فني مصحوبًا برسومات تفصيلية بالترميم والتدعي

دعيم الهندسة االنشائية، وأن يشتمل التقرير على أسلوب التيكون التقرير الفني من مهندس استشاري متخصص في 
 .ةالكافي أثناء وبعد التنفيذ، مصحوبًا بالرسومات اإلنشائية الالزم نأو الترميم، وتفاصيل التنفيذ، بما يحقق األما

 لرسوم:جـ. ا
يتم االلتزام بالرسوم التالية، وال يتم تحصيل أية رسوم إضافية لصالح المحافظة أو أية جهة أخرى دون قرار من 

 :السيد المحافظ
 رسم االصدار زال يجاو و  .بالقرية جنيه للدور الواحد 42 –بالمدينة  للدور الواحدجنيه  722: رسم اصدار الترخيص 

 .0228لسنة  779)ثالثة في المائة( منذ صدور القانون  %3ويزاد هذا الحد االقصى سنويا بواقع  جنيه، 7222
  .(سنة 77*  %3جنيه * 7222)+  7222كالتالي:  0279يتم حساب الحد األقصى عن عام  وعلى سبيل المثال

 اثنان من عشرة بالمائة( من قيمة االعمال المطلوب الترخيص بها تخصص لمواجهة ما قد  %2.0 : نسبةتأمين(
القانون من  41طبقًا للمادة رقم  يلزم من نفقات االزالة وتصحيح االعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات

 .0228لسنة  779رقم 
 قروش 72 :رسم تنمية موارد. 
 جنيه للقرية 32، جنيه للمدينة 62 :ضريبة نوعية. 
 جنيه. 02: رسم صندوق خدمة 
 كثر من ذلكألجنيه  122 -وار أد 6حتي جنيه  722  -دوار أ 3حتي  جنيه 12: رسم تجميل المدينة. 

 .يوم 31 د. المدة الزمنية:

 هـ. مالحظات
مة باعتماد نسخة أصلية من الرسومات الهندسية المقد ومدير اإلدارة الهندسية ** يلتزم مهندس التنظيم ومدير التنظيم

 ةوختمها بخاتم إدارة التنظيم، وحفظها بملف الترخيص بالجه هندسيالمكتب /الالمهندسبملف الترخيص والمعتمدة من 
 اإلدارية.
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  0228لسنة  779( من الالئحة التنفيذية للقانون 771بتطبيق المادة ) االلتزاميتم. 
  تلتزم الجهة اإلدارية الرسومسداد  مطالبةيوم من تاريخ إصدار  07إذا لم يتم سداد رسوم إصدار الترخيص خالل ،

 بإخطار مقدم الترخيص بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بانقضاء المدة المحددة والحضور الستالم ملف الترخيص
 .ةالمعامل بإيقاف التكنولوجيواخطار المركز 

 779/0228ء رقم لقانون البنا وتعديالتهالالئحة التنفيذية  الثالثمتطلبات الفصل الثالث من الباب ب االلتزامجب ي 
بشأن فئات األعمال ومتطلبات المهندسين والمكاتب الهندسية ( 706 - 701 -مكرر  704 - 704)مواد أرقام 

 .أو تصميمها عماللألللتقدم باستخراج تراخيص 
 مذيلة بتاريخ االعتماد.على أورنيك الترخيص ات يجب أن تكون جميع االعتماد 
 خطاب ب يتعين على المرخص له قبل البدء في تنفيذ األعمال المرخص بها القيام بإخطار الجهة اإلدارية المختصة

موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ األعمال المرخص بها وفقًا للنموذج المرفق، وذلك قبل البدء في أعمال 
  -اآلتي: البناء بأسبوعين على األقل مرفقا به 

جنيه يكون العقد مع أحد  312222صااااااااااااااورة من عقد مقاولة مع مقاول وفى حالة زيادة قيمة األعمال عن  -
 المسجلين باالتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.المقاولين 

صاااورة من شاااهادة اإلشاااراف من المهندس المشااارف على التنفيذ، على أن تكون الشاااهادة معتمدة من قبل نقابة  -
المهندسااااااين )طبقًا للنموذج المعتمد من نقابة المهندسااااااين(، ويجب االلتزام بمتطلبات الفصاااااال الرابع من الباب 

( بشأن اشتراطات 709 - 708)مواد أرقام  779/0228لقانون البناء رقم  وتعديالتهاالتنفيذية الثالث لالئحة 
المهندس/المكتب الهندساااي المشااارف على تنفيذ األعمال المرخص بها، والتي تنص على أن يكون بذات الفئة 

شاري مبنى لمهندس است، وفي حالتي التدعيم والترميم للعناصر االنشائية لل706المنصوص عليها بالمادة رقم 
 متخصص في الهندسة االنشائية.

 .من اورنيك الترخيص والرسومات الهندسية المعتمدة ضوئيمدمجة عليها مسح  ةاسطوان -

 و. النماذج
  .78إلى رقم  71النماذج من رقم و  - 73نموذج رقم وال - 8إلى رقم  3النماذج من رقم 
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 والمنشآت اآليلة للسقوطللمباني كلي( جزئي أو )ترخيص هدم  إصدار -7

 جراءاتأ. اإل
 المدة القائم باإلجراء اإلجراء م
حضور من سيصدر باسمه الترخيص أو من يمثله قانونًا أمام   .1

وكيل تالموظف لتفويض المهندس/المكتب الهندسي أو تقديم 
 خيص.التر  اجراءات استخراج فيللسير  بالشهر العقاري موثق

 التكنولوجي المركز -موظف الشباك

 يوم 7

ة طبقاً للنموذج المرفق بالالئح الخدمةالحصول على  استالم طلب  .2
 .مرفق به المستندات المطلوبة التنفيذية

 المركز التكنولوجي -موظف الشباك

 تدوين الطلب على الحاسب اآللي واصدار ايصال باستالم الملف  .3
 .المكتب الهندسي/المهندسوتسليمه  ومحتوياته

 المركز التكنولوجي -الشباكموظف 

 موظف الصادر والوارد .الهندسية إلى اإلدارةالملف  تسليم  .4
 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص .استالم الملف والعرض على مدير اإلدارة الهندسية  .5
 مدير االدارة الهندسية .مهندس التنظيم إلىتحويل الملف   .6
ف وموق ومعاينة العقارومراجعة الرسومات المقدمة  مراجعة الملف  .7

 .وتحديد الرسومقطعة األرض من سجالت المدينة/الحي 
 مهندس التنظيم

1 - 6 
 أيام

من  93)طبقًا للمادة رقم وسنده مراجعة صفة مقدم الطلب   .8
  القانون(

 قانوني مهندس تنظيم /

حالة عدم استيفاء كافة المستندات يتم إعداد طلب استيفاء  في  .9
مع تحديد مدة زمنية الستيفاء المستندات المطلوبة  - المستندات

 .(التنفيذية للقانون من الالئحةح -771مادة طبقًا لل)

 مهندس التنظيم

 الهندسيةمدير االدارة  .اعتماد طلب استيفاء المستندات من مدير اإلدارة الهندسية  .11
 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص .ارسال طلب استيفاء المستندات بخطاب مسجل بعلم الوصول  .11
صدار استالم   .12 بحد  المركز التكنولوجي - موظف الشباك ها.ايصال باستالماالستيفاءات، وا 

أقصى 
 يوم 07

 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص .وعرضها على المهندس المختصاالستيفاء  مستنداتاستالم   .14 يوم 0 المركز التكنولوجي - موظف الشباك .وتسليمها لإلدارة الهندسيةاالستيفاء  مستنداتتسجيل   .13
 رسوم.وتحديد ال والتأكد من استيفائها المستندات المقدمةمراجعة   .15

 اهكاملة او استيفائفي حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة 
ط  بنود 771) يتم االلتزام بتطبيق المادة –خالل المدة المحددة 

 .التنفيذية للقانون ي( من الالئحة -

 مهندس التنظيم

 يوم 0

 1 – 4 مدير االدارة الهندسية -مدير التنظيم  .المستنداتالملف و مراجعة   .16
 أيام
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 المدة القائم باإلجراء اإلجراء م
االحتفاظ و  للمركز التكنولوجيتدوين البيانات والرسوم وارسالها   .17

 .بالملف
 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص

4 - 1 
 أيام

 موظف المركز التكنولوجي للخزينة.تسليمه الرسوم و سداد  مطالبةاستالم   .18
 الخزينة .لموظف الشباكتحصيل الرسوم وارسال صوره ايصال السداد   .19
 المركز التكنولوجي - موظف الشباك .استالم صورة ايصال السداد لتسليمه لإلدارة الهندسية  .21
 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص ترخيص.اليك أورنببيانات الاستالم صورة إيصال السداد وتدوين   .21
 مهندس التنظيم .الترخيص يكمراجعة واعتماد أورن  .22
 مدير االدارة الهندسية .الترخيصيك مراجعة واعتماد أورن  .24 يوم 0 التنظيم مدير .الترخيصيك مراجعة واعتماد أورن  .23
 أيام 3 الحي / المدينةرئيس  .يك الترخيصأورنختم   .25
 .لترخيصواصدار رقم ل الكتابيتسجيل بيانات الترخيص بالسجل   .26

م االصل وتسليللحفظ بالملف الترخيص اورنيك نسخ صوره من 
 .للمركز التكنولوجي

 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص

 يوم 0
 المركز التكنولوجي - الشباكموظف  األلى.على الحاسب  الترخيصتسجيل   .27
 .ارتوقيع على اإلقر الو  الترخيص لمقدم الطلبأورنيك تسليم   .28

   هذه اإلجراءات في حالة طلب استيفاء للمستندات. اتباعيتم  

 : ترخيص هدم للمباني والمنشآت اآليلة للسقوط إلصدارالمستندات المطلوبة ب. 
  لمكتب اندس/لمهافويض لت المركز التكنولوجي أمام موظفحضور من سيصدر باسمه الترخيص أو من يمثله قانونًا

 .الترخيص اجاجراءات استخر  فيلمكتب الهندسي للسير المهندس/ل بالشهر العقاري توكيل موثقأو تقديم الهندسي 
  779/0228التنفيذية للقانون رقم طبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه بالالئحة طلب ترخيص. 
  من قانون  93)طبقًا للمادة رقم  من ينوب عنه أو وصفته الترخيص الرقم القومي لمن سيصدر باسمهصورة بطاقة

 .(779/0228البناء رقم 
  779/0228من القانون  90و 92قام قرار نهائي بالهدم والصادر من الجهة االدارية طبقا للمواد أر. 
  االعمال للترخيص موقعة من المهندس/المكتب الهندسي.شهادة صالحية 
  تكاليف االعمالقيمة حساب. 
  تسنوات موضحا به الطريقة المستخدمة لتنفيذ عملية الهدم، واالحتياطا 1تقرير من مهندس إنشائي خبرته ال تقل عن 

 الالزمة لتأمين الشاغلين والمارة والمنشآت المجاورة.

 جـ. الرسوم:
بالرسوم التالية، وال يتم تحصيل أية رسوم إضافية لصالح المحافظة أو أية جهة أخرى دون قرار من يتم االلتزام 

 :السيد المحافظ
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 للمدينة والقرية( التاليجنيه على النحو  822بحد اقصى  :رسم المعاينة(: 
 .0م 422إجمالي مسطحات المبنى حتى جنيه قيمة الرسم عن  722 -
 .0م 622حتى  0م 422جنيه قيمة الرسم عن إجمالي مسطحات المبنى من  022 -
 .0م 7222حتى  0م 622جنيه قيمة الرسم عن إجمالي مسطحات المبنى من  422 -
 .0م 7122حتى  0م 7222المبنى من جنيه قيمة الرسم عن إجمالي مسطحات  622 -
 .0م 7122طحات المبنى ما يزيد عن جنيه قيمة الرسم عن إجمالي مس 822 -

  القرية وألمدينة سواء في ا جنيه 022 :الترخيصرسم اصدار. 
 اثنان من عشرة بالمائة( من قيمة االعمال المطلوب الترخيص بها تخصص لمواجهة ما قد  %2.0 : نسبةتأمين(

من  41طبقًا للمادة رقم  يلزم من نفقات االزالة وتصحيح االعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات
  .0228لسنة  779رقم القانون 

 قروش 72 :رسم تنمية موارد. 
 جنيه للقرية 32، جنيه للمدينة 62 :ضريبة نوعية. 

 .يوم 31 د. المدة الزمنية:

 هـ. مالحظات
  0228لسنة  779( من الالئحة التنفيذية للقانون 771بتطبيق المادة ) االلتزاميتم 
  تلتزم الجهة اإلدارية الرسومسداد  مطالبةيوم من تاريخ إصدار  07إذا لم يتم سداد رسوم إصدار الترخيص خالل ،

 بإخطار مقدم الترخيص بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بانقضاء المدة المحددة والحضور الستالم ملف الترخيص
 .المعاملة بإيقاف التكنولوجيواخطار المركز 

 مذيلة بتاريخ االعتماد.على أورنيك الترخيص ميع االعتمادات يجب أن تكون ج 
 خطاب ب يتعين على المرخص له قبل البدء في تنفيذ األعمال المرخص بها القيام بإخطار الجهة اإلدارية المختصة

مال عموصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ األعمال المرخص بها وفقًا للنموذج المرفق، وذلك قبل البدء في أ
  -البناء بأسبوعين على األقل مرفقا به اآلتي: 

جنيه يكون العقد مع أحد  312222صااااااااااااااورة من عقد مقاولة مع مقاول وفى حالة زيادة قيمة األعمال عن  -
 المقاولين المسجلين باالتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

أن تكون الشاااهادة معتمدة من قبل نقابة صاااورة من شاااهادة اإلشاااراف من المهندس المشااارف على التنفيذ، على  -
 وذج المعتمد من نقابة المهندسين(.لنمالمهندسين )طبقًا ل

  و. النماذج
  .78إلى رقم  71النماذج من رقم و  - 74نموذج رقم وال - 1إلى رقم  3النماذج من رقم 
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 للمباني والمنشآت غير اآليلة للسقوط ترخيص هدم إصدار -8

 (2116لسنة  144للقانون رقم )للمباني الخاضعة 

 جراءاتأ. اإل
 المدة القائم باإلجراء اإلجراء م
ة طبقاً للنموذج المرفق بالالئح الخدمةالحصول على  استالم طلب  .1

 .مرفق به المستندات المطلوبة التنفيذية
 المركز التكنولوجي -موظف الشباك

 يوم 7
 ملفباستالم التدوين الطلب على الحاسب اآللي واصدار ايصال   .2

 .المكتب الهندسي/المهندسوتسليمه  ومحتوياته
 المركز التكنولوجي -موظف الشباك

 موظف الصادر والوارد .الهندسية إلى اإلدارةالملف  تسليم  .3
 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص .استالم الملف والعرض على مدير اإلدارة الهندسية  .4
 مدير االدارة الهندسية .مهندس التنظيم إلىتحويل الملف   .5
 ومراجعة موقف ومعاينة العقاروالرسومات المقدمة مراجعة الملف   .6

التأكد من أن العقار غير مدرج ) من سجالت المدينة/الحي العقار
 .وتحديد الرسوم بكشوف حصر المباني المحظور هدمها(

 مهندس التنظيم

1 - 6 
أيام 
)على 
 التوازي(

وان يكون باسم من سيصدر له  ملكيةالسند التأكد من وجود   .7
 الترخيص.

 ي/ قانون مهندس تنظيم

حالة عدم استيفاء كافة المستندات يتم إعداد طلب استيفاء  في  .8
 .مع تحديد مدة زمنية الستيفاء المستندات المطلوبة - المستندات

 مهندس التنظيم

 مدير االدارة الهندسية .اإلدارة الهندسية اعتماد طلب استيفاء المستندات من مدير  .9
 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص .ارسال طلب استيفاء المستندات بخطاب مسجل بعلم الوصول  .11
بحد  المركز التكنولوجي - موظف الشباك .االستيفاءاتاستالم   .11

أقصى 
 يوم 07

 المركز التكنولوجي - الشباكموظف  .وتسليمها لإلدارة الهندسية االستيفاءاتتسجيل   .12

 أيام 4
 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص .استالم المستندات وعرضها على المهندس المختص  .13
 وتحديد الرسوم. مراجعة المستندات والتأكد من استيفائها  .14

م يخطر مقدكاملة في حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة 
 .ملفه باستالمالترخيص 

 التنظيممهندس 

 أيام 3 مدير االدارة الهندسية -مدير التنظيم  المستندات الملف و مراجعة   .15
االحتفاظ و  للمركز التكنولوجيتدوين البيانات والرسوم وارسالها   .16

 .بالملف
 1 - 4 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص

 التكنولوجيموظف المركز  للخزينة.تسليمه الرسوم و سداد  مطالبةاستالم   .17 أيام
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 المدة القائم باإلجراء اإلجراء م
 الخزينة .لموظف الشباكتحصيل الرسوم وارسال صوره ايصال السداد   .18
 المركز التكنولوجي - موظف الشباك .استالم صورة ايصال السداد لتسليمه لإلدارة الهندسية  .19
 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص لترخيص.ايك أورنببيانات الاستالم صورة إيصال السداد وتدوين   .21
 مهندس التنظيم .الترخيص يكمراجعة واعتماد أورن  .21
 مدير االدارة الهندسية .الترخيصيك واعتماد أورنمراجعة   .23 أيام 3 التنظيم مدير .الترخيصيك مراجعة واعتماد أورن  .22
 أيام 0 الحي / المدينةرئيس  بخاتم الجهة اإلدارية. يك الترخيصختم أورن  .24
 .لترخيصواصدار رقم ل الكتابيتسجيل بيانات الترخيص بالسجل   .25

م االصل وتسليللحفظ بالملف الترخيص اورنيك نسخ صوره من 
 .للمركز التكنولوجي

 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص

 المركز التكنولوجي - موظف الشباك األلى.على الحاسب  الترخيصاورنيك  تسجيل  .26 يوم 3
لمقدم  ةالجهة اإلداري والمختوم منمعتمد الالترخيص  اورنيك تسليم  .27

 .على اإلقرار الشأن ذويوتوقيع  الطلب
   هذه اإلجراءات في حالة طلب استيفاء للمستندات. اتباعيتم  

 : للسقوط ةغير اآليلترخيص هدم للمباني والمنشآت  إلصدارالمستندات المطلوبة ب. 
  قانون لطبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه بالالئحة التنفيذية بالهدم من المالك او وكيل عنه طلب ترخيص

744/0226. 
 أو من ينوب عنه. صورة بطاقة الرقم القومي للمالك مقدم طلب الترخيص 
  للمبنى المطلوب هدمه طالب الترخيصعقد مسجل يثبت ملكية. 
  تفيد عدم وجود رهونات على العقار او خالفه العقاريتقديم شهادة من مأمورية الشهر. 
 كشف من مأمورية الضرائب العقارية التابع لها المبنى المطلوب هدمه يفيد عدم وجود مستأجرين بالمبنى. 
 عدم وجود مستأجرين بالمبنى.يفيد  العقاريموثق بالشهر  من المالك إقرار 
  قابي نالمجاورة معتمدا من مهندس  والمبانيمبنى المطلوب هدمه وأسماء الشوارع مبسط للموقع مبينا عليه الرسم

 او عمارة. مدني

 جـ. الرسوم:
يتم االلتزام بالرسوم التالية، وال يتم تحصيل أية رسوم إضافية لصالح المحافظة أو أية جهة أخرى دون قرار من 

 :السيد المحافظ
 للمدينة والقرية( حو التاليجنيه على الن 822بحد اقصى  رسم المعاينة(: 
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 .0م 422جنيه قيمة الرسم عن إجمالي مسطحات المبنى حتى  722 -
 .0م 622حتى  0م 422جنيه قيمة الرسم عن إجمالي مسطحات المبنى من  022 -
 .0م 7222حتى  0م 622جنيه قيمة الرسم عن إجمالي مسطحات المبنى من  422 -
 .0م 7122حتى  0م 7222المبنى من جنيه قيمة الرسم عن إجمالي مسطحات  622 -
 .0م 7122جنيه قيمة الرسم عن إجمالي مسطحات المبنى ما يزيد عن  822 -

 0226لسنة  744من القانون رقم  6طبقا للمادة رقم سنويا  % 1ويزاد رسم المعاينة والحد األقصى المذكور بنسبة 
 .ومنذ صدوره

 ،(سنة 73*  %1)رسم المعاينة * رسم معاينة +  التالي:ك 0279وعلى سبيل المثال يتم حساب الرسوم عن عام 
 .سنة( 73*  % 1جنيه *  822)+  822كالتالي:  0279يتم حساب الحد األقصى عن عام و 

  القرية وألمدينة سواء في ا جنيه 022: صدار الترخيصارسم. 
 ومنذ صدوره. 0226لسنة  744من القانون رقم  6سنويا طبقا للمادة رقم  % 1ويزاد رسم اصدار الترخيص بنسبة 

 .سنة( 73*  %1*  صدارا)رسم رسم اصدار + كالتالي:  0279وعلى سبيل المثال يتم حساب الرسوم عن عام 
 قروش 72 :رسم تنمية موارد. 
 جنيه للقرية 32، جنيه للمدينة 62 :ضريبة نوعية. 

 .يوم 31 د. المدة الزمنية:

 هـ. مالحظات
  تلتزم الجهة اإلدارية بإخطار مقدم الترخيص  اإلدارية،الجهة  من االستيفاءات خالل المدة المحددةإذا لم يتم تقديم

 بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بانقضاء المدة المحددة لالستيفاءات المطلوبة والحضور الستالم ملف الترخيص.
  تلتزم الجهة اإلدارية الرسومسداد  لبةمطايوم من تاريخ إصدار  07إذا لم يتم سداد رسوم إصدار الترخيص خالل ،

 بإخطار مقدم الترخيص بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بانقضاء المدة المحددة والحضور الستالم ملف الترخيص
 .ةالمعامل بإيقاف التكنولوجيواخطار المركز 

  مذيلة بتاريخ االعتماد.على أورنيك الترخيص يجب أن تكون جميع االعتمادات 
  يتعين على المرخص له قبل البدء في تنفيذ األعمال المرخص بها القيام بإخطار الجهة اإلدارية المختصة بخطاب

موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ األعمال المرخص بها وفقًا للنموذج المرفق، وذلك قبل البدء في أعمال 
( لسنة 744( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )74لمادة )المستندات الواردة باالبناء بأسبوعين على األقل مرفقا 

 ومستندات الملف.ورنيك الترخيص أمن  ضوئيمدمجة عليها مسح  أسطوانة باإلخطار. ويرفق 0226

  و. النماذج
  .00إلى رقم  79النماذج من رقم 
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 كهرباء( –توصيل عداد إنشائي )مرافق مؤقتة: مياه  -9

 جراءاتأ. اإل
 المدة القائم باإلجراء اإلجراء م

 نموذج إخطار بدءتوصيل مرافق مؤقتة مرفقا به طلب  استالم  .1
 .*والمستندات المطلوب شهادة اشراف وعقد مقاولةو التنفيذ 

 المركز التكنولوجي -موظف الشباك

 يوم 7

المركز  -الموظف المختص وتحديد الرسوم. وتسجيل محتوياته الطلب ومرفقاتهمراجعة   .2
 .تدوين الرسوم المطلوبة على الحاسبو  تدوين بيانات الطلب  .3 التكنولوجي

 الخزينة وتسليم صورة االيصال لشباك االستالم.الرسوم تحصيل   .4
 .بالمستنداتاستالم صورة ايصال السداد وارفاقها   .5

 تسليم إيصال استالم الطلب ومرفقاته للمواطن.
 المركز التكنولوجي -موظف الشباك

 موظف الصادر والوارد .لإلدارة الهندسية تسليم الملف  .6
 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص .استالم الملف والعرض على مدير اإلدارة الهندسية  .7

7 - 0 
 يوم

 مدير االدارة الهندسية .مهندس التنظيم إلىتحويل الملف   .8
الطلب ومرفقاته ومراجعة موقف العقار من سجالت مراجعة   .9

 المدينة/الحي.
 مهندس التنظيم

 مهندس التنظيم التوجيه بإعداد خطابات توصيل المرافق.  .11
 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص إعداد المخاطبات.  .11
 مهندس التنظيم مراجعة واعتماد المخاطبات.  .12

 يوم 0

 مدير االدارة الهندسية المخاطبات.واعتماد  التحقق من استيفاء مستندات الملف  .13
 الحيالمدينة / رئيس  .بخاتم الجهة اإلدارية المخاطباتختم اعتماد و   .14
 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص حفظ صورة من المخاطبات بملف العقار.  .15
 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص للمركز التكنولوجي. المخاطبات أصلتسليم   .16
 المركز التكنولوجي - موظف الشباك .لياآلعلى الحاسب  المخاطباتتسجيل   .17
 المركز التكنولوجي - موظف الشباك لمقدم الطلب. المخاطبات أصلتسليم   .18

 كهرباء(: –توصيل عداد إنشائي )مرافق مؤقتة: مياه المطلوبة لمستندات الب. 
 الخدمة.الحصول على  طلب 
  لمقدم الطلب والصادر باسمه الترخيص أو من ينوب عنهالرقم القومي صورة بطاقة. 
 عند التقدم وأصل الترخيص لالطالع البناء صورة ترخيص. 
 يلي:مرفق به ما  اخطار بدء التنفيذ* - 

جنيه يكون العقد مع أحد  312222صااااااااااااااورة من عقد مقاولة مع مقاول وفى حالة زيادة قيمة األعمال عن  -
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 .سابقاً  جهة اإلداريةم تسليمهم للما لم يت المقاولين المسجلين باالتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء

صاااورة من شاااهادة اإلشاااراف من المهندس المشااارف على التنفيذ، على أن تكون الشاااهادة معتمدة من قبل نقابة  -
 .ما لم يتم تسليمهم للجهة اإلدارية سابقاً  وذج المعتمد من نقابة المهندسين(لنمالمهندسين )طبقًا ل

 والرسومات الهندسية المعتمدة.اسطوانة مدمجة عليها مسح ضوئي من اورنيك الترخيص  -

 .ذه المستنداته ال يتم إعادة طلباته عند استالم الترخيص، مرفقو بدء التنفيذ قيام المواطن بتسليم إخطار * في حالة 

 جـ. الرسوم:
لمحافظة ا، وال يتم تحصيل أية رسوم إضافية لصالح الموجهة لشركات المرافق تللمخاطبا يتم االلتزام بالرسوم التالية

 :أو أية جهة أخرى دون قرار من السيد المحافظ
  مرفقجنيه لكل  0 :صدارإرسم. 
 مرفقلكل  قروش 72 :رسم تنمية موارد. 
  مرفقعن كل  قرش 92 :نوعية دمغة ضريبة. 
 مرفقلكل  جنيه 02 :رسم خدمة.  
 مرفق المياه فقطمخاطبة حالة  في جنيه 1: رسم تجميل المدينة. 

 .أيام 5 الزمنية:د. المدة 

 هـ. مالحظات
  لضمان  –كهرباء( لجميع أنواع التراخيص  –طلب توصيل عداد إنشائي )مرافق مؤقتة: مياه للمواطن التقدم بيمكن

 أثناء تنفيذ األعمال المرخص بها. قانونيبشكل  المرافق توفير

  . النماذجو
 .01إلى رقم  03النماذج من رقم 
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 مرافق للمباني القائمة توصيل -11
 أ. عــام:

إصدار مخاطبة واحدة لكامل العقار تلتزم الجهة اإلدارية بو توصيل المرافق لكامل العقار،  طلب في حالة طلب المواطن
 وبما - بهدف التسهيل على المواطنين – وليس للوحدات بشكل منفصل ،لكل شركة من شركات المرافق ولمرة واحدة

 .ال يتعارض مع متطلبات الترخيص للمحالت

 جراءات. اإلب
 المدة القائم باإلجراء اإلجراء م

 المركز التكنولوجي -موظف الشباك .ةالمستندات المطلوبتوصيل مرافق مرفقا به طلب  استالم  .1

 يوم 7

 المركز -الموظف المختص وتحديد الرسوم. وتسجيل محتوياته الطلب ومرفقاتهمراجعة   .2
 .تدوين الرسوم المطلوبة على الحاسبو  تدوين بيانات الطلب  .3 التكنولوجي

 الخزينة وتسليم صورة االيصال لشباك االستالم.الرسوم تحصيل   .4
 بالمستندات.استالم صورة ايصال السداد وارفاقها   .5

 تسليم إيصال استالم الطلب ومرفقاته للمواطن.
 المركز التكنولوجي -موظف الشباك

 موظف الصادر والوارد .تسليم الملف لإلدارة الهندسية  .6
 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص .استالم الملف والعرض على مدير اإلدارة الهندسية  .7

1-1 
أيام 
)على 
 التوازي(

 مدير االدارة الهندسية وتحديد موعد المعاينة. مهندس التنظيم إلىتحويل الملف   .8
ومراجعة موقف العقار من سجالت  الطلب ومرفقاتهمراجعة   .9

 المدينة/الحي.
 مهندس التنظيم

 قانونيمهندس تنظيم /  .ملكيةال التأكد من وجود ما يثبت  .11
لتحديد الموقف  اجراء المعاينة على الطبيعة بحضور المواطن  .11

 .)عدد األدوار والشقق( التنفيذي للعقار
 مهندس التنظيم

التوجيه بإعداد خطابات توصيل : مخالفاتوجود حالة عدم  في  .12
 المرافق.

 مهندس التنظيم

 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص إعداد المخاطبات.  .13
 مهندس التنظيم مراجعة واعتماد المخاطبات.  .14 أيام 3

 مدير االدارة الهندسية مراجعة واعتماد المخاطبات.  .15
 الحيالمدينة / رئيس  .بخاتم الجهة اإلدارية المخاطباتختم اعتماد و   .16

3 – 4 
 ايام

 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص حفظ أصل صورة من المخاطبات بملف العقار.  .17
 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص للمركز التكنولوجي. المخاطبات أصلتسليم   .18
 المركز التكنولوجي - موظف الشباك .لياآلعلى الحاسب  المخاطبات تسجيل  .19
 المركز التكنولوجي - موظف الشباك لمقدم الطلب. المخاطبات أصلتسليم   .21
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 توصيل مرافق للمباني القائمة ل المطلوبة مستنداتال. جـ
 الخدمة.الحصول على  طلب 
 أو من ينوب عنه لمقدم الطلب صورة بطاقة الرقم القومي. 
  779/0228واألصل لالطالع ويستثنى منها المباني المقامة بالقرى قبل صدور القانون رقم البناء ترخيص صورة 

 وقت إنشاؤها. غير خاضعة للتنظيمكانت  التيأو المباني بالمدن 
 مستخرج من الضرائب العقارية رسميأو كشف  صورة سند ملكية أو صورة عقد اإليجار. 
  يتم مراجعتها بمعرفة قانوني إذا كان المبنى محررًا عنه محاضر مخالفات للعقار بالبراءةحكم نهائي(). 

 . الرسوم:د
ظة وال يتم تحصيل أية رسوم إضافية لصالح المحاف الموجهة لشركات المرافق، تللمخاطبا يتم االلتزام بالرسوم التالية

 :أو أية جهة أخرى دون قرار من السيد المحافظ
 مرفقجنيه لكل  0: رسم إصدار. 
 مرفققروش لكل  72: رسم تنمية موارد. 
   مرفققرش عن كل  92: نوعيةدمغة ضريبة. 
 مرفقجنيه لكل  02: رسم خدمة.  
 مرفق المياه فقطمخاطبة حالة  في جنيه 1: رسم تجميل المدينة. 

 يوم. 15 . المدة الزمنية:ه
 . مالحظاتو
  من عدمهمخالفات بالعقارات بالتأكد من وجود يلتزم مهندس التنظيم. 
  يجب على الجهة اإلدارية إصدار مخاطبة واحدة لكامل  ،لكامل العقار توصيل المرافق طلبالمواطن في حالة تقديم

 لكل شركة من شركات المرافق ولمرة واحدة. العقار
  الحيز العمراني.االلتزام بإتباع التعليمات الصادرة بشأن توصيل المرافق للمباني الواقعة خارج يتم 
  االلتزام بإتباع التعليمات الصادرة بشأن توصيل المرافق للمباني المقامة بالقرى قبل صدور القانون رقم يتم

 .وما في حكمها أو المباني بالمدن التي كانت غير خاضعة للتنظيم وقت إنشاؤها 779/0228

  . النماذجز
  .08إلى رقم  06النماذج من رقم 
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 مرافق للمباني القائمةالتوصيل لتصريح حفر  إصدار -11
 أ. عــام:

ميم الصادر طبقا  للتع –للتسهيل على المواطنين  –تصريح الحفر في الوحدات المحلية استخراج يتم تحصيل رسوم 
 .2/2/2119من السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج في 

 المسئول عن إصدار تصريح الحفر.قسم الطرق التابع لمديرية الطرق بمحافظة سوهاج هو 

 جراءات. اإلب
 المدة القائم باإلجراء اإلجراء م

لمستندات امرفقا به  مرافقالتوصيل طلب تصريح حفر ل استالم  .1
 ة.المطلوب

 المركز التكنولوجي -موظف الشباك

المركز  -الموظف المختص وتسجيل محتوياته. الطلب ومرفقاتهمراجعة   .2 يوم 7
 .على الحاسب تدوين بيانات الطلب  .3 التكنولوجي

 المركز التكنولوجي -موظف الشباك سليم إيصال استالم الطلب ومرفقاته للمواطن.ت  .4
 موظف الصادر والوارد .إلى قسم الطرقتسليم الملف   .5
 قسم الطرق – الموظف المختص .استالم الملف والعرض على مدير اإلدارة الهندسية  .6

 أيام 3

وعد وتحديد مبالمنطقة  مهندس/ مسئول الطرق إلىتحويل الملف   .7
 إجراء المعاينة.

)التابع لمديرية  قسم الطرقرئيس 
 الطرق(

 الطرقمهندس / مسئول  .على الطبيعة بحضور المواطنلمسار الحفر  اجراء المعاينة  .8
 مهندس / مسئول الطرق **إعداد مقايسة تصريح الحفر )رد الشيء ألصله(  .9

 رئيس قسم الطرق .مقايسة تصريح الحفر واعتمادمراجعة   .11
 قسم الطرق – الموظف المختص للمركز التكنولوجي.تدوين البيانات والرسوم وارسالها   .11

 أيام 3

 موظف المركز التكنولوجي .للخزينةتسليمه المقايسة و سداد  مطالبةاستالم   .12
 الوحدة المحليةخزينة  لموظف الشباك.وارسال صوره  قيمة الرسومتحصيل   .13
 المركز التكنولوجي - موظف الشباك .لقسم الطرقتسليمه و د استالم صورة ايصال السدا  .14
 قسم الطرق – الموظف المختص وحفظه بالملف.استالم صورة إيصال السداد   .15
 الطرقمهندس / مسئول  .تصريح الحفر واعتماد اعداد  .16
 الطرقرئيس قسم  .تصريح الحفر مراجعة واعتماد  .17
 الحي / المدينةرئيس  .بخاتم الجهة اإلدارية تصريح الحفرختم اعتماد و   .18
 قسم الطرق – الموظف المختص حفظ صورة تصريح الحفر بملف العقار.  .19

 يوم 7
 قسم الطرق – الموظف المختص تصريح الحفر للمركز التكنولوجي.تسليم   .21
 المركز التكنولوجي - الشباكموظف  .لياآلعلى الحاسب  تصريح الحفر تسجيل  .21
 المركز التكنولوجي - موظف الشباك تسليم تصريح الحفر لمقدم الطلب.  .22
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 :القائمةتوصيل مرافق للمباني لتصريح حفر  المطلوبة إلصدار مستنداتال. جـ
 الخدمة.الحصول على  طلب  
 صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب. 
  المرافق.كروكي لخط سير الحفر من شركات 
 .صورة الخطاب الصادر من الجهة اإلدارية إلى شركة المرافق 

  . الرسوم:د
يتم االلتزام بالرسوم التالية، وال يتم تحصيل أية رسوم إضافية لصالح المحافظة أو أية جهة أخرى دون قرار من 

 وتحصل الرسوم بالوحدة المحلية: – السيد المحافظ
 تقدر طبقًا لكل حالة – رسوم رد الشيء ألصله. 
 من رسوم رد الشيء ألصله. %17: رسوم إصدار التصريح 

 هـ. مالحظات
** يجب أن يلتزم مهندس/مسئول الطرق بالوحدة المحلية والتابع لمديرية الطرق عند إعداد مقايسة إعادة الشيء ألصله 

 باآلتي:
طرق ترابية  قطع في –إلى بنودها المختلفة من حيث الطول والنوعية )مثل: قطع في اسفلت المقايسة  تفصيل -

 بالط أرصفة ...إلخ(. –بردورة  –
 تحديد تكلفة إعادة الشيء ألصله لكل بند من بنود المقايسة على حدا. -

 .أيام 8 . المدة الزمنية:و
 :. النماذجز

  .37إلى رقم  09النماذج من رقم 
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 توصيل مرافق دائمة للمباني الجديدةالمبنى لإلشغال و  صالحية -12
 ( غاز طبيعي – صرف صحي –كهرباء  –)مياه 

 أ. عــام:
دات ، وليس للوحإصدار مخاطبة واحدة لكامل العقار لكل شركة من شركات المرافق ولمرة واحدةتلتزم الجهة اإلدارية ب

 .ال يتعارض مع متطلبات الترخيص للمحالت وبما - بهدف التسهيل على المواطنين –بشكل منفصل 

 جراءاتب. اإل
 المدة القائم باإلجراء اإلجراء م

ه مرفقا ب شهادة صالحية المبنى لإلشغال طلب تقديم استالم  .1
ة من الصادر باسمه الترخيص أو من ينوب المستندات المطلوب

 .عنه

 المركز التكنولوجي -موظف الشباك

 يوم 7
المركز  -الموظف المختص وتحديد الرسوم. وتسجيل محتوياته ومرفقاتهالطلب مراجعة   .2

 .تدوين الرسوم المطلوبة على الحاسبو  تدوين بيانات الطلب  .3 التكنولوجي
 الخزينة وتسليم صورة االيصال لشباك االستالم.الرسوم تحصيل   .4
 .بالمستنداتاستالم صورة ايصال السداد وارفاقها   .5

 استالم الطلب ومرفقاته للمواطن.تسليم إيصال 
 المركز التكنولوجي -موظف الشباك

 موظف الصادر والوارد .لإلدارة الهندسيةالمستندات تسليم   .6
 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص .والعرض على مدير اإلدارة الهندسيةالمستندات استالم   .7

3 - 1 
 أيام

 مدير االدارة الهندسية وتحديد موعد المعاينة. مهندس التنظيم المستندات إلىتحويل   .8
المستندات ومراجعة موقف العقار من سجالت مراجعة   .9

 المدينة/الحي.
 مهندس التنظيم

و الصادر باسمه الترخيص أاجراء المعاينة على الطبيعة بحضور   .11
 من ينوب عنه *.

 مهندس التنظيم

خطابات توصيل التوجيه بإعداد : مخالفاتوجود حالة عدم  في  .11
 المرافق، وخطاب لشركة التأمين بإتمام األعمال.

 مهندس التنظيم

 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص إعداد المخاطبات.  .12

 أيام 3

مراجعة واعتماد خطابات توصيل المرافق وخطاب إتمام األعمال   .13
سخة ون اعتماد شهادة صالحية المبنى لإلشغاللشركة التأمين، و 

 من الرسومات المنفذة فعليًا.

 مهندس التنظيم

مراجعة واعتماد خطابات توصيل المرافق وخطاب إتمام األعمال   .14
سخة ون اعتماد شهادة صالحية المبنى لإلشغاللشركة التأمين، و 

 من الرسومات المنفذة فعليًا.

 التنظيم مدير
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 المدة القائم باإلجراء اإلجراء م
لشركة  اعتماد خطابات توصيل المرافق وخطاب إتمام األعمال  .15

ونسخة من  اعتماد شهادة صالحية المبنى لإلشغالالتأمين، و 
 الرسومات المنفذة فعليًا.

 مدير االدارة الهندسية

شهادة صالحية المبنى لإلشغال و  المخاطباتختم اعتماد و   .16
لجهة بخاتم ا)األصل وصورة( ونسخة من الرسومات المنفذة فعليًا 

 .اإلدارية

 الحيالمدينة / رئيس 

وصورة من  شهادة صالحية المبنى لإلشغالحفظ أصل   .17
 .ونسخة من الرسومات المنفذة فعليًا بملف العقارالمخاطبات 

 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص

0 – 4 
 ايام

 لأصو  شهادة صالحية المبنى لإلشغالصورة معتمدة لتسليم   .18
 للمركز التكنولوجي. المخاطبات

 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص

حاسب على ال والمخاطبات شهادة صالحية المبنى لإلشغال تسجيل  .19
 .لياآل

 المركز التكنولوجي - موظف الشباك

 لأصو  شهادة صالحية المبنى لإلشغالتسليم صورة معتمدة ل  .21
 للمواطن الصادر باسمه الترخيص أو من ينوب عنه. المخاطبات

 التكنولوجي المركز - موظف الشباك

  صالحية المبنى لإلشغال وتوصيل مرافق دائمة للمباني الجديدة:مستندات . جـ
 الخدمة.الحصول على  طلب  
  لمقدم الطلب والصادر باسمه الترخيص أو من ينوب عنهالرقم القومي صورة بطاقة. 
  عند التقدم واألصل لالطالعصورة الترخيص. 
 المشرف على التنفيذ/ المكتب الهندسي معتمدة من المهندس  شهادة صالحية المبنى لإلشغال. 
  معتمدة من المهندس/ المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ.من الرسومات الهندسية المنفذة فعليا نسخة 
  هندس/ معتمدة من المالمنفذة فعليا أسطوانة مدمجة عليها مسح ضوئي من اورنيك الترخيص والرسومات الهندسية

 .الهندسي المشرف على التنفيذالمكتب 
 الخدمة بتسليم المستندات الواردة يتم  -ضمن األعمال المرخص بها  – بالمبنى مصعدتركيب في حالة : المصاعد

وتلتزم الجهة اإلدارية بمعاينة المبنى كاماًل للتأكد من إنهاء  .عند التقدم بشهادة صالحية المبنى لإلشغال( 76رقم )
مخالفات تقوم الجهة اإلدارية باعتماد شهادة صالحية وجود حالة عدم  جميع األعمال طبقًا لشهادة اإلشغال. وفي

المعتمدة عد تشغيل المصصالحية . وفي هذه الحالة تعتبر شهادة شهادة صالحية تشغيل المصعدالمبنى لإلشغال و 
 .من الجهة اإلدارية هي ترخيص تشغيل المصعد
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 . الرسوم:د
ظة وال يتم تحصيل أية رسوم إضافية لصالح المحاف الموجهة لشركات المرافق، تللمخاطبا يتم االلتزام بالرسوم التالية

 :أو أية جهة أخرى دون قرار من السيد المحافظ
 مرفقجنيه لكل  0: رسم إصدار. 
  مرفققروش لكل  72: مواردرسم تنمية. 
   مرفققرش عن كل  92: نوعيةدمغة ضريبة. 
 مرفقجنيه لكل  02: رسم خدمة.  
 مرفق المياه فقطمخاطبة حالة  في جنيه 1: رسم تجميل المدينة. 

 .يوم 15 . المدة الزمنية:ه
 . مالحظاتو
  ع إمكانية طبقًا للقانون والئحته التنفيذية )م* في حالة وجود مخالفة بالعقار بناًء على المطابقة يتم اتخاذ اإلجراءات

 تصحيح تلك المخالفات(.
  ،ن بالملف وتسليم صورة معتمدة م معتمد على أن يتم حفظ األصلو يجب اعتماد شهادة صالحية المبنى لإلشغال

 .شهادة صالحية المبنى لإلشغال للمواطن
  مها لشركة لتقدي –وتسليمها للمواطن الهندسية المنفذة فعليا تلتزم الجهة اإلدارية باعتماد نسخة من الرسومات

 الكهرباء.
 .يجب على الجهة اإلدارية إصدار مخاطبة واحدة لكامل العقار لكل شركة من شركات المرافق ولمرة واحدة 

 :. النماذجز
 .31إلى رقم  30النماذج من رقم 
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 توصيل مرافق للمباني الجديدةلتصريح حفر  إصدار -13
 صرف صحي( –غاز  –كهرباء  –)مياه 

 أ. عــام:
ميم الصادر طبقا  للتع –للتسهيل على المواطنين  –يتم تحصيل رسوم استخراج تصريح الحفر في الوحدات المحلية 

 .2/2/2119من السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج في 
 صدار تصريح الحفر.قسم الطرق التابع لمديرية الطرق بمحافظة سوهاج هو المسئول عن إ

 جراءاتب. اإل
 المدة القائم باإلجراء اإلجراء م

لمستندات امرفقا به  مرافقالتوصيل طلب تصريح حفر ل استالم  .1
 ة.المطلوب

 المركز التكنولوجي -موظف الشباك

المركز  -الموظف المختص وتسجيل محتوياته. الطلب ومرفقاتهمراجعة   .2 يوم 7
 .على الحاسب الطلب تدوين بيانات  .3 التكنولوجي

 المركز التكنولوجي -موظف الشباك سليم إيصال استالم الطلب ومرفقاته للمواطن.ت  .4
 موظف الصادر والوارد إلى قسم الطرق.تسليم الملف   .5
 قسم الطرق – الموظف المختص .استالم الملف والعرض على مدير اإلدارة الهندسية  .6

 أيام 3

مسئول الطرق بالمنطقة وتحديد موعد مهندس/  إلىتحويل الملف   .7
 إجراء المعاينة.

رئيس قسم الطرق )التابع لمديرية 
 الطرق(

 مهندس / مسئول الطرق .على الطبيعة بحضور المواطنلمسار الحفر  اجراء المعاينة  .8
 مهندس / مسئول الطرق إعداد مقايسة تصريح الحفر )رد الشيء ألصله(**  .9

 رئيس قسم الطرق .مقايسة تصريح الحفر مراجعة واعتماد  .11
 قسم الطرق – الموظف المختص للمركز التكنولوجي.تدوين البيانات والرسوم وارسالها   .11

 أيام 3

 موظف المركز التكنولوجي .للخزينةتسليمه المقايسة و سداد  مطالبةاستالم   .12
 المحليةخزينة الوحدة  لموظف الشباك.وارسال صوره  قيمة الرسومتحصيل   .13
 المركز التكنولوجي - موظف الشباك لقسم الطرق.تسليمه و د استالم صورة ايصال السدا  .14
 قسم الطرق – الموظف المختص وحفظه بالملف.استالم صورة إيصال السداد   .15
 مهندس / مسئول الطرق .تصريح الحفر واعتماد اعداد  .16
 رئيس قسم الطرق .تصريح الحفر مراجعة واعتماد  .17
 الحيالمدينة / رئيس  .بخاتم الجهة اإلدارية تصريح الحفرختم اعتماد و   .18
 قسم الطرق – الموظف المختص تصريح الحفر للمركز التكنولوجي.تسليم   .21 يوم 7 قسم الطرق – الموظف المختص حفظ صورة تصريح الحفر بملف العقار.  .19
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 المدة القائم باإلجراء اإلجراء م
 المركز التكنولوجي - موظف الشباك .لياآلعلى الحاسب  تصريح الحفر تسجيل  .21
 المركز التكنولوجي - موظف الشباك تسليم تصريح الحفر لمقدم الطلب.  .22

 تصريح حفر بتوصيل مرافق للمباني الجديدة:المطلوبة إلصدار مستندات ال. جـ
 الخدمة.الحصول على  طلب  
  لمقدم الطلب والصادر باسمه الترخيص أو من ينوب عنهالرقم القومي صورة بطاقة. 
 عند التقدم وأصل الترخيص لالطالع البناء صورة ترخيص. 
 المعتمدة من الجهة االدارية صورة شهادة صالحية المبنى لإلشغال. 
 .كروكي لخط سير الحفر من شركات المرافق 

 الرسوم: . د
رار من ق يتم االلتزام بالرسوم التالية، وال يتم تحصيل أية رسوم إضافية لصالح المحافظة أو أية جهة أخرى دون 

 وتحصل الرسوم بالوحدة المحلية: – السيد المحافظ
 تقدر طبقًا لكل حالة. – رسوم رد الشيء ألصله 
 من رسوم رد الشيء ألصله. %71: رسوم إصدار التصريح 

 هـ. مالحظات
** يجب أن يلتزم مهندس/مسئول الطرق بالوحدة المحلية والتابع لمديرية الطرق عند إعداد مقايسة إعادة الشيء ألصله 

 أن يقوم باآلتي:
طرق ترابية  قطع في –تفصيل المقايسة إلى بنودها المختلفة من حيث الطول والنوعية )مثل: قطع في اسفلت  -

 بالط أرصفة ...إلخ(. –بردورة  –
 تكلفة إعادة الشيء ألصله لكل بند من بنود المقايسة على حدا.تحديد  -

 .أيام 8 و. المدة الزمنية:
 ز. النماذج:

  .38إلى رقم  36النماذج من رقم 
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 ترخيص تركيب مصعد في مبنى قائم إصدار -. 14
 أ. عــام:

، وينطبق ترخيص تعديل يعتبر ترخيص تركيب مصعد في مبنى قائم من أعمال التعديل في المباني ويلزم استخراج
 من الالئحة التنفيذية لقانون البناء. 115عليه اشتراطات المادة رقم 

 جراءات. اإلب
 المدة القائم باإلجراء اإلجراء م
حضور من سيصدر باسمه الترخيص أو من يمثله قانونًا أمام   .1

وكيل تالموظف لتفويض المهندس/المكتب الهندسي أو تقديم 
 خيص.التر  اجراءات استخراج فيللسير  بالشهر العقاري موثق

 المركز التكنولوجي -موظف الشباك

 يوم 7

ة طبقاً للنموذج المرفق بالالئح الخدمةالحصول على  استالم طلب  .2
 .مرفق به المستندات المطلوبة التنفيذية

 المركز التكنولوجي -موظف الشباك

 فايصال باستالم الملتدوين الطلب على الحاسب اآللي واصدار   .3
 .المكتب الهندسي/المهندسوتسليمه  ومحتوياته

 المركز التكنولوجي -موظف الشباك

 موظف الصادر والوارد .الهندسية إلى اإلدارةالملف  تسليم  .4
 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص .استالم الملف والعرض على مدير اإلدارة الهندسية  .5
 مدير االدارة الهندسية .مهندس التنظيم إلىتحويل الملف   .6
 الرسوماتومراجعة  والتأكد من وجود سند الملكية مراجعة الملف  .7

واعتماد  موقف قطعة األرض من سجالت المدينة/الحيالمقدمة و 
 .وتحديد الرسومشهادة صالحية األعمال للترخيص 

 مهندس التنظيم

1 - 6 
أيام 
)على 
 التوازي(

 ةملكية مختلف عن السندات المحددة والوارد في حالة تقديم سند  .8
 الحقا يتم مراجعتها.

 قانوني

حالة عدم استيفاء كافة المستندات يتم إعداد طلب استيفاء  في  .9
مع تحديد مدة زمنية الستيفاء المستندات المطلوبة  - المستندات

 .(التنفيذية للقانون من الالئحةح -771مادة طبقًا لل)

 مهندس التنظيم

 مدير االدارة الهندسية .اعتماد طلب استيفاء المستندات من مدير اإلدارة الهندسية  .11
 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص .ارسال طلب استيفاء المستندات بخطاب مسجل بعلم الوصول  .11
صدار استالم   .12 بحد  المركز التكنولوجي - موظف الشباك ها.ايصال باستالماالستيفاءات، وا 

أقصى 
 يوم 07

 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص .وعرضها على المهندس المختصاالستيفاء  مستنداتاستالم   .14 يوم 0 المركز التكنولوجي - موظف الشباك .وتسليمها لإلدارة الهندسيةاالستيفاء  مستنداتتسجيل   .13
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 المدة القائم باإلجراء اإلجراء م
هادة واعتماد ش والتأكد من استيفائها المستندات المقدمةمراجعة   .15

 صالحية األعمال للترخيص وتحديد الرسوم.
 اهكاملة او استيفائفي حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة 

ط  بنود 771) يتم االلتزام بتطبيق المادة –خالل المدة المحددة 
 .التنفيذية للقانون ي( من الالئحة -

 مهندس التنظيم

 يوم 0

واعتماد شهادة صالحية األعمال المستندات الملف و مراجعة   .16
 .للترخيص

 1 - 4 مدير االدارة الهندسية -مدير التنظيم 
 أيام

االحتفاظ و  للمركز التكنولوجيتدوين البيانات والرسوم وارسالها   .17
 .بالملف

 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص

4 - 1 
 أيام

 التكنولوجي موظف المركز للخزينة.تسليمه الرسوم و سداد  مطالبةاستالم   .18
 الخزينة .لموظف الشباكتحصيل الرسوم وارسال صوره ايصال السداد   .19
 المركز التكنولوجي - موظف الشباك .استالم صورة ايصال السداد لتسليمه لإلدارة الهندسية  .21
 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص لترخيص.ايك أورنببيانات الاستالم صورة إيصال السداد وتدوين   .21
نسخة كاملة من  3وعدد  الترخيص يكمراجعة واعتماد أورن  .22

 الرسومات الهندسية**.
 مهندس التنظيم

نسخة كاملة من  3وعدد  الترخيصيك مراجعة واعتماد أورن  .23
 الهندسية.الرسومات 

 التنظيم مدير

 خيصالتر  يكواعتماد أورنالتحقق من استيفاء مستندات الملف   .24 يوم0
 .الهندسيةونسخ الرسومات 

 مدير االدارة الهندسية

 أيام 3 الحي / المدينةرئيس  يك الترخيص ختم أورن  .25
 .لترخيصواصدار رقم ل الكتابيتسجيل بيانات الترخيص بالسجل   .26

نسخة كاملة من للترخيص و شهادة صالحية االعمال حفظ 
 ملفبالرسومات الهندسية األصلية المعتمدة من مدير التنظيم 

 .الترخيص
م االصل وتسليللحفظ بالملف الترخيص اورنيك نسخ صوره من 

 ونسخة من الرسومات المعتمدة. للمركز التكنولوجي

 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص

 يوم 0

 المركز التكنولوجي - موظف الشباك األلى.على الحاسب  الترخيصتسجيل   .27
 ونسخة من الرسومات الهندسية المعتمدةالترخيص أورنيك تسليم   .28

الشأن على  ذويوتوقيع  لمقدم الطلب بخاتم الجهة اإلدارية
 .اإلقرار

   هذه اإلجراءات في حالة طلب استيفاء للمستندات. اتباعيتم  
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 :ترخيص تركيب مصعد في مبنى قائمإلصدار  المستندات المطلوبة. جـ
  779/0228والمنصوص عليه بالالئحة التنفيذية للقانون رقم طبقا للنموذج المعد طلب ترخيص. 
 : ترخيص تعديلالمستندات المطلوبة الستخراج  .1.جـ
  لمكتب اندس/لمهافويض لت المركز التكنولوجي أمام موظفحضور من سيصدر باسمه الترخيص أو من يمثله قانونًا

 .الترخيص اجاجراءات استخر  فيلمكتب الهندسي للسير المهندس/ل بالشهر العقاري توكيل موثقأو تقديم الهندسي 
 المكتب الهندسي/موقعة من المهندس صالحية االعمال للترخيص شهادة. 
  الترخيص الرقم القومي لمن سيصدر باسمهصورة بطاقة. 
  وقعة من )متعديل ال الصادر ألعمال –ة ة التخطيطية واالشتراطات البنائيبيان صالحية الموقع من الناحيصورة

 (.المكتب الهندسي/المهندس
  تكاليف االعمالقيمة حساب. 
 3 هندسيالمكتب /الالمهندسمعتمدة من الرسومات الهندسية  نسخ من. 
  لمكتب الهندسيللمهندس/لصورة عضوية نقابة المهندسين 
 إن وجد( مستندات استيفاء التحفظات الواردة ببيان الصالحية( 
  تقرير من مهندس استشاري/مكتب استشاري هندسي متخصص في الهندسة اإلنشائية أو في تصميم المنشآت

الخرسانية أو في تصميم المنشآت المعدنية بحسب األحوال إلثبات أن الهيكل االنشائي للمبنى واساساته يتحمل 
 بة المهندسين ويحتوي على األخصالمطلوب الترخيص بها، وذلك طبقًا للنموذج الصادر عن نقاتعديل الاعمال 

 معاينة وفحص ودراسة المبنى.
  ية من مكتب الجمعية المصرية لتأمين المسئولية المدنوثيقة تأمين مرفق بها نسخة من الرسومات اإلنشائية المعتمدة

ر أو المبنى فأكثودراسة التربة والنوتة الحسابية لألعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه عن اخطار أعمال البناء 
ال  التيعلية عمال التأويستثنى من الحكم المتقدم أيًا كانت قيمتها. أعمال التعلية  أو المكون من أربعة طوابق فأكثر

 .معتمدةلحدود االشتراطات التخطيطية والبنائية ا وفي جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد ألف مائتيتجاوز قيمتها 
 حة و عقد بيع ابتدائي مشمول بصأو عقد بيع ابتدائي مشمول بصحة ونفاذ أجل عقد الملكية المس: سند الملكية

) يطلب في هذه الحالة تسلسل الملكية( أو قرارات وخطابات التخصيص الصادرة من الجهات اإلدارية توقيع 
ة ثأو كشف المشتمالت المصحوب بإعالم الورا أو كشف المشتمالت أو عقد القسمة والتجنيب المشهرالمختصة 

لك بالملكية يمكن االعتداد بإقرار من الماباإلضافة للسابق وبالنسبة للقرى  المشهر لمن آلت إليهم الملكية بالميراث،
يوقع من العمدة أو شيخ القرية واثنين من أعضاء المجلس الشعبي المحلي ورئيس المجلس بالقرية ويعتمد من الوحدة 

 المحلية بالقرية.
يمكن االعتداد بإقرار من المالك بالملكية يوقع من العمدة أو شيخ القرية ورئيس المجلس  ملحوظة بالنسبة للقرية:

 المجالس المحلية". انعقاد" وذلك لحين بالقرية ويعتمد من الوحدة المحلية بالقرية.
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 مصعد:التركيب ل المطلوبةمستندات . ال2.جـ
  ًباالتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناءمن  عقد تركيب المصعد من احدى شركات المصاعد المتخصصة معتمدا. 
 أعمال مصاعد(. صورة من تصريح مزاولة المهنة للشركة( 
 صورة بطاقة قيد وتصنيف شركة المصاعد باالتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. 
  للمكوناتملف المواصفات الفنية والرسومات الهندسية إلنشاء المصعد ونسخ من شهادة اختبارات الطراز. 
  مان الحبال وحسابات الجر والضغط النوعي وحسابات أنوتة حسابية متضمنة حسابات دالئل الحركة وحساب معامل

 مخمدات البئر.
 ألعمال المصعد مقايسة متضمنة األعمال وقيمتها. 

 . الرسوم:د
ن أية جهة أخرى دون قرار ميتم االلتزام بالرسوم التالية، وال يتم تحصيل أية رسوم إضافية لصالح المحافظة أو 

 :السيد المحافظ
 رسم االصدار زال يجاو . و بالقرية جنيه للدور الواحد 42 –بالمدينة  للدور الواحدجنيه  722: رسم اصدار الترخيص 

 .0228لسنة  779)ثالثة في المائة( منذ صدور القانون  %3ويزاد هذا الحد االقصى سنويا بواقع  جنيه، 7222
 يتم حصر األدوار التي يتم إجراء تعديل بها عند تحديد رسم اإلصدار.

 .(سنة 77*  % 3جنيه *  7222)+ 7222كالتالي:  0279يتم حساب الحد األقصى عن عام  على سبيل المثال
 ديل أعمال التع قيمة وتشمل))اثنان من عشرة بالمائة( من قيمة االعمال المطلوب الترخيص بها  %2.0 : نسبةتأمين

تخصص لمواجهة ما قد يلزم من نفقات االزالة وتصحيح االعمال المخالفة وغير لمصعد( اأعمال قيمة بالمبنى و 
 .0228لسنة  779من القانون رقم  41ذلك من النفقات والمتطلبات طبقًا للمادة رقم 

 قروش 72 :رسم تنمية موارد. 
 ريةجنيه للق 32، جنيه للمدينة 62 :ضريبة نوعية. 
 جنيه. 02: رسم صندوق خدمة 
 كثر من ذلكألجنيه  122 -وار أد 6حتي جنيه  722  -دوار أ 3حتي  جنيه 12: رسم تجميل المدينة. 

 .يوم 31 . المدة الزمنية:ه

 . مالحظاتو
مة باعتماد نسخة أصلية من الرسومات الهندسية المقدومدير اإلدارة الهندسية ** يلتزم مهندس التنظيم ومدير التنظيم 

 ةوختمها بخاتم إدارة التنظيم، وحفظها بملف الترخيص بالجه هندسيالمكتب /الالمهندسبملف الترخيص والمعتمدة من 
 اإلدارية.

  0228لسنة  779( من الالئحة التنفيذية للقانون 771بتطبيق المادة ) االلتزاميتم 
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  تلتزم الجهة اإلدارية الرسومسداد  مطالبةيوم من تاريخ إصدار  07إذا لم يتم سداد رسوم إصدار الترخيص خالل ،
 بإخطار مقدم الترخيص بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بانقضاء المدة المحددة والحضور الستالم ملف الترخيص

 .ةالمعامل بإيقاف التكنولوجيواخطار المركز 
 779/0228ء رقم لقانون البنا وتعديالتهالالئحة التنفيذية  الثالثمتطلبات الفصل الثالث من الباب ب االلتزامجب ي 

بشأن فئات األعمال ومتطلبات المهندسين والمكاتب الهندسية ( 706 - 701 -مكرر  704 - 704)مواد أرقام 
 .أو تصميمها عماللألللتقدم باستخراج تراخيص 

 من الالئحة  771والفقرة )ز( من المادة  من القانون 47العمال للترخيص طبقا للمادة يجب اعتماد شهادة صالحية ا
 التنفيذية.

  مذيلة بتاريخ االعتماد.على أورنيك الترخيص يجب أن تكون جميع االعتمادات 
 طاب خب يتعين على المرخص له قبل البدء في تنفيذ األعمال المرخص بها القيام بإخطار الجهة اإلدارية المختصة

موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ األعمال المرخص بها وفقًا للنموذج المرفق، وذلك قبل البدء في أعمال 
  -اآلتي: البناء بأسبوعين على األقل مرفقا به 

جنيه يكون العقد مع أحد  312222صااااااااااااااورة من عقد مقاولة مع مقاول وفى حالة زيادة قيمة األعمال عن  -
يب لتنفيذ األعمال اإلنشاااااااائية الالزمة لترك – المساااااااجلين باالتحاد المصاااااااري لمقاولي التشاااااااييد والبناءالمقاولين 
 .المصعد

صاااورة من شاااهادة اإلشاااراف من المهندس المشااارف على التنفيذ، على أن تكون الشاااهادة معتمدة من قبل نقابة  -
من الباب  عالرابزام بمتطلبات الفصااااااال يجب االلتو لنموذج المعتمد من نقابة المهندساااااااين(، المهندساااااااين )طبقًا ل

اشااااااااااااااتراطااات ( بشاااااااااااااااأن 708مااادة رقم ) 779/0228لقااانون البناااء رقم  وتعااديالتهاااالثااالااث لالئحااة التنفيااذيااة 
 .المهندس/المكتب الهندسي المشرف على تنفيذ األعمال المرخص بها

 المعتمدة.رخيص والرسومات الهندسية من اورنيك الت ضوئيمدمجة عليها مسح  اسطوانة -

 . النماذجز
  .42رقم  ذجو النمو  - 39ذج رقم و النمو  - 78إلى رقم  71النماذج من رقم و  - 8إلى رقم  3النماذج من رقم 
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 تركيب مصعد في مبنى جديد - 15
 أ. عــام:

 المبنى الجديد هو المبنى الجاري تنفيذه ولم يصدر له شهادة صالحية المبنى لألشغال. -
 عدمع التأكد من أن المص) مصعد في مبنى جديد ضمن ترخيص البناء الصادر للمبنىيعتبر ترخيص تركيب  -

من ضلتركيب المصعد يمكن تقديم المستندات المطلوبة إنه ف، وبناء  عليه (المعتمدة رسومات الترخيصضمن 
ي قبل الشروع في تركيب المصعد وفالمستندات ، أو أن تقدم الترخيصعند التقدم بطلب و  لمبنىاملف ترخيص 

 .التاليةهذه الحالة يتم اتباع اإلجراءات 

 جراءات. اإلب
 المدة القائم باإلجراء اإلجراء م

ستندات الممرفقا به  طلب تركيب مصعد بالمبنى الجديد استالم  .1
 ة.المطلوب

 المركز التكنولوجي -موظف الشباك

واصدار ايصال  محتوياتهوتسجيل  محتويات الطلبمراجعة   .2 يوم 7
 .وتسليمه للمواطن الطلب ومحتوياتهباستالم 

 المركز التكنولوجي -الموظف المختص

 .على الحاسب هتدوينو  تدوين بيانات الطلب  .3
 موظف الصادر والوارد .لإلدارة الهندسية الطلبتسليم   .4
 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص .والعرض على مدير اإلدارة الهندسية الطلباستالم   .5

4 - 1 
 أيام

 مدير االدارة الهندسية .مهندس التنظيم إلىتحويل الملف   .6
فة وصوالرسومات من ملف الترخيص ومرفقاته  الطلبمراجعة   .7

 واعتماد الطلب. مقدم الطلب
 مهندس التنظيم

 مدير التنظيم الطلب ومرفقاته واعتماد الطلب.مراجعة   .8
 مدير االدارة الهندسية الطلب.مراجعة واعتماد   .9

 الحىالمدينة/رئيس  .بخاتم الجهة اإلدارية الطلبختم اعتماد و   .11
 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص حفظ صورة الطلب ومرفقاته بملف العقار.  .11
 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص الطلب المعتمد للمركز التكنولوجي.تسليم   .12

 المركز التكنولوجي - موظف الشباك .لياآلعلى الحاسب  الطلب المعتمد تسجيل  .13 يوم 7
 المركز التكنولوجي - موظف الشباك تسليم أصل الطلب المعتمد لطالب الخدمة.  .14
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 تركيب مصعد للمباني الجديدة:المطلوبة لمستندات ال. جـ
 الخدمة.الحصول على  طلب  
  والصادر باسمه الترخيص أو من ينوب عنهلمقدم الطلب الرقم القومي صورة بطاقة. 
 عند التقدم وأصل الترخيص لالطالع البناء صورة ترخيص. 
  باالتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناءعقد تركيب المصعد من احدى شركات المصاعد المتخصصة معتمدا من. 
 أعمال مصاعد(. صورة من تصريح مزاولة المهنة للشركة( 
  وتصنيف شركة المصاعد باالتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناءصورة بطاقة قيد. 
 المواصفات الفنية والرسومات الهندسية إلنشاء المصعد ونسخ من شهادة اختبارات الطراز للمكونات. 
  مان الحبال وحسابات الجر والضغط النوعي وحسابات أنوتة حسابية متضمنة حسابات دالئل الحركة وحساب معامل

 البئر.مخمدات 

 . الرسوم:د
 .ضمن الرسوم المسددة بترخيص البناء الصادر للعقار

 ال يتم تحصيل أية رسوم إضافية لصالح المحافظة أو أية جهة أخرى دون قرار من السيد المحافظ.

 .ايام 7 . المدة الزمنية:ه
  . النماذجو

 .40ذج رقم و النمو  - 47ذج رقم و النم
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 مبنى جديد بمبنى قائم أو  مصعد تشغيل ترخيصإصدار  -16
 أ. عــام:

 والمعتمدة من الجهة اإلدارية  شركة المصاعدالمهندس المشرف و معتمدة من شهادة صالحية تشغيل المصعد ال
 تشغيل المصعد. ترخيصهي بمثابة 

  وتلتزم  ،شهادة صالحية المبنى لإلشغالب عند التقدمالحقا  تسليم المستندات الواردة  يتمحالة المبنى الجديد في
جود و حالة عدم  فيو . للتأكد من إنهاء جميع اْلعمال طبقا  لشهادة اإلشغال الجهة اإلدارية بمعاينة المبنى كامال  

وفي  .شهادة صالحية تشغيل المصعدمخالفات تقوم الجهة اإلدارية باعتماد شهادة صالحية المبنى لإلشغال و 
 عد.المصتشغيل  ترخيصتشغيل المصعد المعتمدة من الجهة اإلدارية هي صالحية شهادة تعتبر هذه الحالة 

  اتباع اإلجراءات التاليةايضا  يتم و تحديث المصعد او تعديله مبنى قائم أ تركيب مصعد فيفي حالة: 

 جراءات. اإلب
 المدة القائم باإلجراء اإلجراء م

رفقا به متشغيل المصعد بالمبنى صالحية شهادة و طلب ال استالم  .1
 ة.المستندات المطلوب

 المركز التكنولوجي -موظف الشباك

لطلب اواصدار ايصال باستالم  مرفقاتهو  الطلبوتسجيل مراجعة   .2 يوم 7
  وتسليمه للمواطن ومرفقاته

المركز  -الموظف المختص
 التكنولوجي

 .تدوين بيانات الطلب  .3
 والواردموظف الصادر  .لإلدارة الهندسية الطلبتسليم   .4
 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص .والعرض على مدير اإلدارة الهندسية الطلباستالم   .5

1-72 
 أيام

 مدير االدارة الهندسية .مهندس التنظيم إلىتحويل الملف   .6
 مهندس التنظيم .وتحديد موعد للمعاينةالطلب ومرفقاته مراجعة   .7
 .إجراء المعاينة*  .8

يل تشغصالحية يتم اعتماد شهادة : مخالفاتوجود حالة عدم  في
 .)األصل وصورة( المصعد

 مهندس التنظيم

 مدير التنظيم .)األصل وصورة( تشغيل المصعدصالحية شهادة اعتماد مراجعة و   .9
 مدير االدارة الهندسية .)األصل وصورة(تشغيل المصعدصالحية شهادة اعتماد مراجعة و   .11
 يةبخاتم الجهة اإلدار  تشغيل المصعدصالحية شهادة اعتماد وختم   .11

 .)األصل وصورة(
 يوم 0 رئيس المدينة/الحى
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 المدة القائم باإلجراء اإلجراء م
والطلب تشغيل المصعد المعتمدة صالحية شهادة  أصلحفظ   .12

غيل تشصالحية شهادة  صورةوتسليم ومرفقاته بملف العقار 
 .للمركز التكنولوجي المعتمدةالمصعد 

 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص

 المركز التكنولوجي -موظف الشباك  .المعتمدةتشغيل المصعد صالحية شهادة تسجيل   .13 يوم 7
خيص )تر  المعتمدةتشغيل المصعد صالحية شهادة  صورة تسليم  .14

 لمقدم الطلب. تشغيل المصعد(
 المركز التكنولوجي -موظف الشباك 

يح طبقًا للقانون والئحته التنفيذية )مع إمكانية تصحبناًء على المعاينة يتم اتخاذ اإلجراءات  في حالة وجود مخالفة* 
 تلك المخالفات(.

 
 القائمة: المبانيو أللمباني الجديدة  تشغيل المصعد إلصدار ترخيصالمطلوبة مستندات ال. جـ
 الخدمة.الحصول على  طلب  
  لمقدم الطلب والصادر باسمه الترخيص أو من ينوب عنه.الرقم القومي صورة بطاقة 
  كون معتمدة تتحديث المصعد أو تعديله مبنى قائم أو أو شهادة صالحية تشغيل المصعد بعد تركيبه بمبنى جديد

وتفيد تحقيق المصعد لمتطلبات الكود المصري للمصاعد شركة المصاعد، المهندس المشرف على األعمال ومن من 
 .ومدون بها الرقم المسلسل للمصعد -

 إخراج  لتولي "األحوال حسب" الشاغلينشخاص الذين يخصهم مالك المبني او اتحاد إقرار من المنشأة بتدريب األ
 الركاب من المصعد في حالة تعطله بين األدوار.

  تقديم ما يفيد قيام المنشأة بالتأمين ضد مخاطر الحوادث عن كل حادثة تؤدي إلى العجز أو الوفاة والتامين على
 .االضرار بالممتلكات بقيمة غير محدودةالممتلكات عن كل حادثة تؤدى إلى 

 :باآلتيبتقديم يلتزم المالك او اتحاد الشاغلين حسب االحوال 
 مع احدى المنشآت المرخص لها في مجال انشاء وتشغيل وصيانة المصاعد والمقيدة باالتحاد المصري لمقاولي  عقد

لمصعد بأعمال الصيانة وفحص واختبار ا المنشأة الدورية وتلتزم والصيانةالتشييد والبناء للقيام بأعمال االصالح 
 .وتقديم شهادة معتمدة وذلك على ان يكون مدونًا الرقم المسلسل للمصعد

 رقم إنشاء المصعد، ال تاريخوهي:  تثبيت لوحة داخل كابينة المصعد في مكان ظاهر مدون بها بيانات المصعد
 المصعد.سريان شهادة تشغيل  تاريخالصيانة، الشركة المسئولة عن  للمصعد، اسمالمسلسل 

  موعد أقصاه أسبوعان من  وذلك خاللبيانات المصعد  علىإبال  الجهة اإلدارية المختصة عن أي تغيير يطرأ
 .تاريخ التغيير
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 يقاف المصعد إذا لزم األمر أالتبليغ الفوري للمنش  .زماإلصالح الال حتى يتمة المختصة عن أعطال المصعد وا 
 غيل المصعد كل ثالث سنواتتجديد شهادة تش. 

 . الرسوم:د
 .التعديل للمبنى القائمترخيص رسوم أو  الجديدضمن الرسوم المسددة بترخيص البناء الصادر للعقار 

 ال يتم تحصيل أية رسوم إضافية لصالح المحافظة أو أية جهة أخرى دون قرار من السيد المحافظ.

 .يوم 14 المدة الزمنية: ه
 . مالحظاتو
  الواردة اع نفس يتم اتبصدور ترخيص تعديل لتركيب المصعد في مبنى قائم او تحديث المصعد او تعديله في حالة

السابقة باإلضافة المستندات  يقوم المواطن بتسليمو  ،(70)الخدمة رقم  اإلجراءات في صالحية المبنى لإلشغالفي 
 التالية:إلى المستندات 

 لالطالع.واألصل التعديل ترخيص صورة  -
 معتمدة من المهندس / المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ. شهادة صالحية المبنى لإلشغال -
ملف وتسليم بال معتمد على أن يتم حفظ األصلو اعتماد شهادة صالحية المبنى لإلشغال، ب تلتزم الجهة االدارية -

 شهادة صالحية المبنى لإلشغال للمواطن.صورة معتمدة من 
 معتمدة من المهندس/ المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ.من الرسومات الهندسية المنفذة فعليا نسخة  -

ن معتمدة مالمنفذة فعليا من اورنيك الترخيص والرسااااااومات الهندسااااااية  ضااااااوئيمدمجة عليها مسااااااح  اسااااااطوانة -
 .المهندس/ المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ

  زـ النماذج
 .41إلى رقم  43النماذج من رقم 
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 اتحاد شاغلين تسجيل -17
 جراءاتأ. اإل

 المدة القائم باإلجراء اإلجراء م
 المركز التكنولوجي -موظف الشباك ة.طلوبالمستندات الممرفقا به اتحاد شاغلين  تسجيلطلب  استالم  .1

 يوم 7
واصدار ايصال  وتسجيل محتوياته محتويات الطلبمراجعة   .2

 .وتسليمه للمواطن الطلب ومحتوياتهباستالم 
المركز  -الموظف المختص

 التكنولوجي

 .على الحاسب هتدوينو  تدوين بيانات الطلب  .3
 موظف الصادر والوارد .لإلدارة الهندسية الطلبتسليم   .4
 المختصة بشئون اتحادوالعرض على مدير اإلدارة  الطلباستالم   .5

 الشاغلين.
مدير اإلدارة  – الموظف المختص

 بشئون اتحاد الشاغلين.المختصة 

 الموظف المختص وصفة مقدم الطلب.الطلب ومرفقاته مراجعة   .6 أيام 3
 الموظف المختص .تسجيل اتحاد الشاغلينإفادة بالبيانات واعتماد اعداد   .7
المختصة بشئون اتحاد مدير اإلدارة  اتحاد الشاغلينإفادة بتسجيل مراجعة البيانات واعتماد   .8

 الشاغلين
 يوم 0 رئيس المدينة/الحى اتحاد الشاغلينإفادة بتسجيل اعتماد وختم   .9

 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص اتحاد الشاغلين بملف العقار.إفادة تسجيل حفظ صورة من   .11
 المركز التكنولوجي -موظف الشباك  لي.على الحاسب اآل بيانات اتحاد الشاغلين بملف العقارتسجيل   .11 يوم 7

 المركز التكنولوجي -موظف الشباك  لمقدم الطلب. اتحاد الشاغلينإفادة بتسجيل تسليم   .12

 الشاغلين: اتحاد لتسجيلالمطلوبة  مستنداتالب. 
من الالئحة  762المادة  ألحكامتعين الجهة االدارية على قيد اتحاد الشاغلين طبقا  التيكافة المستندات والبيانات 

 -: وعلى األخصالتنفيذية 
 الخدمةالحصول على  طلب. 
 .صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب 
 .صورة بطاقة الرقم القومي لرئيس اتحاد الشاغلين 
 .عنوان العقار 
 )صورة ترخيص المبنى )إن وجد. 
 .وصف العقار 
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 .حالة العقار الظاهرية 
 .أسم مالك أو مالك العقار 
 الوحدات. ونوعية عدد 
  العمومية.تاريخ انعقاد الجمعية 
 .أسماء أعضاء مجلس إدارة االتحاد وصفتهم في مجلس اإلدارة 
 العموميةضر اجتماع الجمعية امح. 
  واستالم األعضاء لها التأسيسيةما يفيد الدعوة للجمعية. 
 0229لسنة  022ين الصادر بالقرار الوزاري ورقم جدول بيان عضوية االتحاد المرفق بنظام اتحاد الشاغل. 
 إن وجد(.لين وسند االشغال لكل وحدة أسماء الشاغ( 

 جـ. الرسوم:
 مجانا.

 ال يتم تحصيل أية رسوم إضافية لصالح المحافظة أو أية جهة أخرى دون قرار من السيد المحافظ.

 .يامأ 7 د. المدة الزمنية:
  ه. النماذج

 .48إلى رقم  46النماذج من رقم 
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 محمولقامة وتشغيل محطة تقوية إترخيص  إصدار -18

 جراءاتأ. اإل
 المدة القائم باإلجراء اإلجراء م

 اقامة وتشغيل محطة تقوية محمولطلب ترخيص  استالم  .1
 ة.المستندات المطلوبمرفقا به 

 المركز التكنولوجي -موظف الشباك

ال واصدار ايص وتسجيل محتوياته ومرفقاته الطلبمراجعة   .2 يوم 7
 .للمواطنوتسليمه  الطلب ومحتوياتهباستالم 

المركز  -الموظف المختص
 التكنولوجي

 .على الحاسب هتدوينو  تدوين بيانات الطلب  .3
 موظف الصادر والوارد .لإلدارة الهندسية الطلبتسليم   .4
مدير اإلدارة  – الموظف المختص الهندسيةوالعرض على مدير اإلدارة  الطلباستالم   .5

 الهندسية.

 مدير االدارة الهندسية .مهندس التنظيم إلىتحويل الملف   .6 أيام 1
 مهندس التنظيم الطلب ومرفقاته مراجعة   .7
 اجراء المعاينة وتحديد الموقف التنفيذي للعقار   .8
 اإلدارة الهندسية –الموظف المختص  تحديد الرسوم  .9
 موظف المركز التكنولوجي استالم مطالبة سداد الرسوم وتسليمه للخزينة  .11

 الخزينة تحصيل الرسوم وارسال صوره لموظف الشباك  .11 يوم 7
 المركز التكنولوجي -موظف الشباك  استالم صورة ايصال السداد لتسليمه لإلدارة الهندسية  .12
 اإلدارة الهندسية –الموظف المختص    الموافقة المبدئية,استالم صورة إيصال السداد وتدوين بيانات  .13
 مهندس التنظيم المبدئية واعتمادهامراجعة بيانات الموافقة   .14

 مدير التنظيم مراجعة بيانات الموافقة المبدئية واعتمادها  .15 ايام 3
 مدير االدارة الهندسية  مراجعة بيانات الموافقة المبدئية واعتمادها  .16
 يوم 0 رئيس المدينة/الحى الموافقة المبدئية واعتمادهااعتماد وختم   .17
 المركز التكنولوجي -موظف الشباك  الموافقة المبدئية تسليم   .19 يوم 7 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص المبدئية بملف العقار.حفظ صورة من الموافقة   .18
نهائي مرفقا به  ترخيصاستالم طلب الحصول على   .21

 المستندات المطلوب 
 المركز التكنولوجي -موظف الشباك

ال واصدار ايص محتوياتهوتسجيل  محتويات الطلبمراجعة   .21 يوم 7
  وتسليمه للمواطن الطلب ومحتوياتهباستالم 

المركز  -الموظف المختص
 التكنولوجي

 .على الحاسب هتدوينو  تدوين بيانات الطلب  .22
 ايام 1 موظف الصادر والوارد .لإلدارة الهندسية الطلبتسليم   .23
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 المدة القائم باإلجراء اإلجراء م
مدير اإلدارة  –المختص الموظف  استالم الطلب والعرض على مدير اإلدارة الهندسية  .24

 .الهندسية
 مهندس التنظيم مراجعة الطلب ومرفقاته   .25
 اإلدارة الهندسية –الموظف المختص    النهائيةالموافقة و  تدوين بيانات  .26
 مهندس التنظيم واعتمادها النهائيةمراجعة بيانات الموافقة   .27
 التنظيم مدير واعتمادها النهائيةمراجعة بيانات الموافقة   .28
  مدير االدارة الهندسية واعتمادها النهائيةمراجعة بيانات الموافقة   .29
 ايام 3 رئيس المدينة/الحى واعتماده النهائيةاعتماد وختم الموافقة   .31
 اإلدارة الهندسية –الموظف المختص  بملف العقار. النهائيةحفظ صورة من الموافقة   .31

ب بملف العقار على الحاس النهائيةالموافقة تسجيل بيانات   .32 يوم 7
 اآللي.

 المركز التكنولوجي -موظف الشباك 

 المركز التكنولوجي -موظف الشباك  الموافقة النهائيةتسليم   .33

 قامة وتشغيل محطة تقوية محمول:إ ترخيصصدار إلب. المستندات المطلوبة 
 الخدمة.الحصول على  طلب  
  الشركة الراغبة في انشاء واقامة المحطة للتعامل مع الوحدة المحلية. لمندوب منخطاب تفويض 
 .صورة بطاقة الرقم القومي للمفوض من قبل الشركة باستخراج الترخيص 
  نشاء واقامة المحطة.ا فيللحصول على الموافقة المبدئية بالتركيب معتمد من الشركة الراغبة  البيئينموذج التصنيف 
  ركيب المحطة وتركيبها وفى حالة الت ألحماليفيد سالمة المبنى وتحمل العقار انشائيا  استشاريتقرير من مهندس

 .االستشاريال تقدم الشركة شهادة  أرضيعلى برج 
 3  الرسومات الهندسية للمحطة المقترح تركيبهانسخ من. 
 .مقايسة بتكاليف األعمال 
 ( حالة اقامة محطا فيشهادة مطابقة من وزارة الطيران.)ت التليفون المحمول بالقرب من المطارات 
  المحطة.موافقة الجهات المعنية على اقامة 
  المزمع اقامة المحطة عليها  لألرضسند الملكية  وأصورة عقد ايجار مكان اقامة المحطة بين الشركة ومالك العقار

 لالطالع.مع وجود االصل 
يطلب  )و عقد بيع ابتدائي مشمول بصحة توقيع أو عقد بيع ابتدائي مشمول بصحة ونفاذ أعقد الملكية المسجل 

و كشف أفي هذه الحالة تسلسل الملكية( أو قرارات وخطابات التخصيص الصادرة من الجهات اإلدارية المختصة 
ت لمشهر لمن آلأو كشف المشتمالت المصحوب بإعالم الوراثة ا المشتمالت أو عقد القسمة والتجنيب المشهر

ن العمدة يمكن االعتداد بإقرار من المالك بالملكية يوقع م باإلضافة للسابق وبالنسبة للقرى إليهم الملكية بالميراث،
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أو شيخ القرية واثنين من أعضاء المجلس الشعبي المحلي ورئيس المجلس بالقرية ويعتمد من الوحدة المحلية 
 بالقرية.

ن االعتداد بإقرار من المالك بالملكية يوقع من العمدة أو شيخ القرية ورئيس المجلس يمك: ملحوظة بالنسبة للقرية
 " وذلك لحين انعقاد المجالس المحلية".بالقرية ويعتمد من الوحدة المحلية بالقرية.

  لموقع اقامة المحطة. هندسيمعتمد من مكتب  كروكيرسم 
  ؤخرامناطق العشوائية التي خططت متليفونات( بال – صحيصرف  –مياه  –مستند يدل على وجود مرافق )كهرباء 

 .أو ما يفيد أن المبنى غير مخالف لقوانين التنظيم
  للتنظيم واالتصاالت. القوميخطاب من الجهاز 
  بالتحديد. إقامة المحطةخريطة مساحية مبينا عليها موقع 
  .شهادة اشراف على تنفيذ االعمال من مهندس نقابي 

 جـ. الرسوم:
االلتزام بالرسوم التالية، وال يتم تحصيل أية رسوم إضافية لصالح المحافظة أو أية جهة أخرى دون قرار من يتم 

 :السيد المحافظ
 رسم االصدار زال يجاو و . بالقرية جنيه للدور الواحد 42 –بالمدينة  للدور الواحدجنيه  722: رسم اصدار الترخيص 

 .0228لسنة  779)ثالثة في المائة( منذ صدور القانون  %3ويزاد هذا الحد االقصى سنويا بواقع  جنيه، 7222
 لحساب رسم اإلصدار يتم تقدير عدد األدوار لمحطة تقوية المحمول تنسيبًا إلى ارتفاعها.

  .(سنة 77*  %3جنيه *  7222)+ 7222كالتالي:  0279يتم حساب الحد األقصى عن عام  وعلى سبيل المثال
 اثنان من عشرة بالمائة( من قيمة االعمال المطلوب الترخيص بها تخصص لمواجهة ما قد  %2.0 : نسبةتأمين(

من القانون  41يلزم من نفقات االزالة وتصحيح االعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات طبقًا للمادة رقم 
 .0228لسنة  779رقم 

 قروش 72 :رسم تنمية موارد. 
 جنيه للقرية 32، جنيه للمدينة 62 :ضريبة نوعية. 
 جنيه. 02: رسم صندوق خدمة 
 كثر من ذلكألجنيه  122 -وار أد 6حتي جنيه  722  -دوار أ 3حتي  جنيه 12: رسم تجميل المدينة  

 .طبقًا الرتفاع محطة تقوية المحمول(يقدر رسم التجميل )
، عند حساب تكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني 2119( لسنة 221قرار وزارة اإلسكان والمرافق رقم ) تطبيقيتم 

 وما يستتبعه من قرارات في هذا الشأن.
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 د. المدة الزمنية: 
  يوم 15الموافقة المبدئية خالل. 
  يوم 15خالل  النهائياصدار الترخيص. 

  ه. النماذج
  ونماذج اصدار الترخيص طبقًا للحالة. – 12رقم النموذج و  49رقم  النموذج
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 و الهدم )كلى / جزئي(أتمام اعمال الترميم شهادة إإصدار  -19
 جراءاتأ. اإل

 المدة القائم باإلجراء اإلجراء م
استالم طلب شهادة بإتمام اعمال الترميم او الهدم )كلى / جزئي(   .1

 مرفقا به المستندات المطلوبة.
 التكنولوجي المركز -موظف الشباك

 يوم 7

 وتحديد الرسوم. وتسجيل محتوياته الطلب ومرفقاتهمراجعة   .2
 تدوين بيانات الطلب وتدوين الرسوم المطلوبة على الحاسب.  .3
 الخزينة تحصيل الرسوم وتسليم صورة االيصال لشباك االستالم.  .4
 .بالمستنداتاستالم صورة ايصال السداد وارفاقها   .5

 استالم الطلب ومرفقاته للمواطن.تسليم إيصال 
 المركز التكنولوجي -موظف الشباك

 موظف الصادر والوارد لإلدارة الهندسية.والمستندات تسليم الطلب   .6
مدير اإلدارة  –الموظف المختص  .والعرض على مدير اإلدارة الهندسيةوالمستندات استالم الطلب   .7

 الهندسية.

  أيام 1

 مدير االدارة الهندسية .وتحديد موعد إجراء المعاينة مهندس التنظيمتحويل الملف إلى   .8
من سجالت مراجعة موقف العقار و مراجعة الطلب ومرفقاته   .9

 المركز/الحي.
 .على الطبيعة بحضور المواطنمعاينة العقار 

 التوجيه بإعداد الشهادة المطلوبة.: مخالفاتوجود حالة عدم  يف

 مهندس التنظيم

من  93)طبقًا للمادة رقم  وسنده صفة مقدم الطلبمراجعة   .11
 .القانون(

 قانونيمهندس تنظيم /

 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص وكتابة الشهادة.تدوين البيانات   .11
 مهندس التنظيم مراجعة بيانات الشهادة واعتمادها  .12

 مدير التنظيم مراجعة بيانات الشهادة واعتمادها  .13 ايام 3
 مدير االدارة الهندسية  بيانات الشهادة واعتمادهامراجعة   .14
 يوم 0 رئيس المدينة/الحي ختم الشهادة  .15
 للمركزوتسليم االصل  حفظ صورة من الشهادة بملف العقار  .16

 .التكنولوجي
 اإلدارة الهندسية –الموظف المختص 

 المركز التكنولوجي -موظف الشباك  تسجيل بيانات الشهادة بملف العقار على الحاسب اآللي.  .17 يوم 7
 المركز التكنولوجي -موظف الشباك  تسليم الشهادة لمقدم الطلب  .18
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 :و الهدم )كلى / جزئي(أشهادة إتمام اعمال الترميم إلصدار ب. المستندات المطلوبة 
 الخدمة.الحصول على  طلب 
  القومي لمقدم الطلب.صورة بطاقة الرقم 
  لصفة مقدم الطلب في حالة تقديمه من غير المالكالمستندات المثبتة. 
  واالصل لالطالع. الترميم او الهدم )كلى / جزئي(صورة ترخيص 
  الهندسة االنشائية او تصميم المنشآت الخرسانية او المعدنية بمسئوليته  في *متخصص استشاريشهادة من مهندس

ك معتمدة من نقابة المهندسين وذلأو الهدم الجزئي وسالمة األعمال المنفذة عمال الترميم أعن االشراف على تنفيذ 
 .تمس الناحية االنشائية التي لألعمالبالنسبة 

 جـ. الرسوم:
يتم االلتزام بالرسوم التالية، وال يتم تحصيل أية رسوم إضافية لصالح المحافظة أو أية جهة أخرى دون قرار من 

 :السيد المحافظ
 عن كل سنة قرش 12: رسم بحث. 
 جنيه كل ورقة. 7: رسم نسخ 
 جنيه. 72: رسم خدمة  
 جنيه. 0: رسم إصدار 
 مرفققروش لكل  72: رسم تنمية موارد. 
  قرش. 92: نوعية دمغة ضريبة 

 .يوم 15 د. المدة الزمنية:
 ه. مالحظات

 للمبنى الهدم الكلي من اكتمال دللتأك في حالة الهدم الكلي يكتفى بالمعاينة التي يقوم بها مهندس التنظيم لموقع العقار* 
 .شهادة من مهندس استشاريدون الحاجة إلى 

  وـ النماذج
  .10رقم  والنموذج 17رقم  النموذج
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 نقل ملكية ترخيص البناء  -21
 جراءاتأ. اإل

 المدة القائم باإلجراء اإلجراء م
 المركز التكنولوجي -موظف الشباك ة.مطلوبالمستندات المرفقا به طلب نقل ملكية الترخيص  استالم  .1

 يوم 7

 المركز التكنولوجي -الموظف المختص م.وتحديد الرسو  وتسجيل محتوياته الطلب ومرفقاتهمراجعة   .2
 تدوين بيانات الطلب وتدوين الرسوم المطلوبة على الحاسب.  .3
 الخزينة تحصيل الرسوم وتسليم صورة االيصال لشباك االستالم.  .4
 .بالمستنداتاستالم صورة ايصال السداد وارفاقها   .5

 تسليم إيصال استالم الطلب ومرفقاته للمواطن.
 المركز التكنولوجي -موظف الشباك

 موظف الصادر والوارد .لإلدارة الهندسية الطلبتسليم   .6
مدير اإلدارة  – الموظف المختص الهندسيةوالعرض على مدير اإلدارة  الطلباستالم   .7

 الهندسية.

أيام  1
)على 
 التوازي(

 الطلب ومرفقاته. مراجعة   .8
مراجعة موقف العقار واجراء المعاينة ومطابقة الرسومات 

 .للترخيص المنصرف وتحديد الموقف التنفيذي للعقار
التوجيه بتدوين البيانات على : مخالفاتوجود حالة عدم  يف

 أورنيك الترخيص.

 مهندس التنظيم
9.  

وان يكون باسم من سينقل له  ملكيةالسند التأكد من وجود   .11
الترخيص. وفي حالة تقديم سند ملكية مختلف عن السندات 

 الحقا يتم مراجعتها. ةالمحددة والوارد

 قانونيمهندس تنظيم / 

 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص نقل الترخيص على أورنيك الترخيص األصلي.تدوين البيانات   .11
مراجعة بيانات نقل الترخيص على أورنيك الترخيص االصلي   .12

 واعتماده.
 مهندس التنظيم

مراجعة بيانات نقل الترخيص على أورنيك الترخيص االصلي   .13 ايام 3
 واعتماده.

 مدير االدارة الهندسية 

انات بعد اضافة بي أورنيك الترخيص بخاتم الجهة اإلدارية ختم  .14
 نقل الترخيص

 يوم 0 الحي / رئيس المدينة

لمركز لوتسليم االصل  حفظ صورة من الترخيص بملف العقار  .15
 .التكنولوجي

 اإلدارة الهندسية – الموظف المختص

 المركز التكنولوجي -موظف الشباك  .بالسجالت بيانات نقل الترخيص بملف العقارتسجيل   .16 يوم 7
 التكنولوجي المركز -موظف الشباك  لمقدم الطلب. تسليم الترخيص  .17
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 ترخيص البناء:لنقل ملكية ب. المستندات المطلوبة 
 الخدمة.الحصول على  طلب 
  واألصل لالطالع. الرقم القومي لمقدم الطلب والصادر باسمه الترخيص أو من ينوب عنهصورة بطاقة 
 .صورة بطاقة الرقم القومي لمن سينقل إليه الترخيص واألصل لالطالع 
 الترخيص لتدوين بيانات نقل الترخيص. أصل 
 إليه الترخيصمن سينقل سند الملكية باسم : سند الملكية. 

يطلب  )و عقد بيع ابتدائي مشمول بصحة توقيع أو عقد بيع ابتدائي مشمول بصحة ونفاذ أعقد الملكية المسجل 
و كشف أفي هذه الحالة تسلسل الملكية( أو قرارات وخطابات التخصيص الصادرة من الجهات اإلدارية المختصة 

أو كشف المشتمالت المصحوب بإعالم الوراثة المشهر لمن آلت إليهم  المشتمالت أو عقد القسمة والتجنيب المشهر
شيخ  كن االعتداد بإقرار من المالك بالملكية يوقع من العمدة أويم باإلضافة للسابق وبالنسبة للقرى الملكية بالميراث،

 القرية واثنين من أعضاء المجلس الشعبي المحلي ورئيس المجلس بالقرية ويعتمد من الوحدة المحلية بالقرية.
لمجلس ا يمكن االعتداد بإقرار من المالك بالملكية يوقع من العمدة أو شيخ القرية ورئيس: ملحوظة بالنسبة للقرية

 المجالس المحلية". انعقاد" وذلك لحين بالقرية ويعتمد من الوحدة المحلية بالقرية.

 جـ. الرسوم:
 قرش عن كل سنة. 12: رسم بحث 
 جنيه للقرية. 32جنيه للمدينة،  62: ضريبة نوعية 
 مرفققروش لكل  72: رسم تنمية موارد. 

 .يوم 15 د. المدة الزمنية:
  ه. النماذج
  .14رقم  والنموذج 13رقم  النموذج
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 النماذج
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 سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 البنائية واالشتراطاتالموقع من الناحية التخطيطية  طلب استخراج بيان بصالحية
 

 الطلب بيانات    

 )يمأل بمعرفة الموظف المسئول(........     ............. رقم الطلب:  تاريخ الطلب:       /     /           
 

 بيانات مقدم الطلب
 ...........................رقم قومي: .............االسم: ...................................................  

 ........................: ..................التليفون ..................................................الصفة: 
  .........................................: .....................البريد االلكتروني

 بيانات الموقع المراد استخراج بيان صالحية للبناء له

 .....................: ..........................شارع  : ...............رقم البلوك: ..............    رقم القطعة

 ......................: ...........................حاي ...   ................................: ..........مجاورة

 : ..............................................محافظة: .......................................   منطقة/مدينة
 بيانات الحدود 

 ...............................................: ..........يطل على      متر:.............بطول:    البحريالحد 

 ..................................................: .......يطل على      متر:.............بطول:    الغربيالحد 

 .....................................................: ....يطل على      متر:.............بطول:    الشرقيالحد 

 .........................................................: يطل على      متر:.............بطول:   الجنوبيالحد 
 توقيع مقدم الطلب 

.................................. 
________________________________________________________________________ 

 الطلب والمستنداتاستالم  إيصال
 .إليه وموقع عليه من مقدم الطلبكروكي للموقع والطرق المؤدية   
 لطالب البيان.الرقم القومي بطاقة صورة   
 المستحقة. اإليصال الدال على سداد الرسوم  

 الوظيفة: ........................................................................................: ...........المستلم اسم
      /    /   الخدمة:  التاريخ المحدد إلنجاز   .................الطلب:       /     /           رقم الطلب: تاريخ 

  خاتم المركز التكنولوجي ........................................  توقيع المستلم:

   

   

   

 (1نموذج رقم )



 

-72- 
 

 سوهاج محافظة
  .........................: لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 االدارة الهندسية

 بيان صالحية الموقع 
 من الناحية التخطيطية واالشتراطات البنائية

 

 بيانات الطلب

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

 بيانات مقدم الطلب

 .....................................رقم قومي: ....  ..................................................االسم: 

 الصفة: ..................................................
 

 بيانات الموقع المراد استخراج بيان صالحية للبناء له

 .....................: ..........................شارع  : ...............البلوكرقم : ..............    رقم القطعة

 ......................: ...........................حاي ...   ................................: ..........مجاورة

 ............................................: ..محافظة: .......................................   منطقة/مدينة
 

 مساحة اْلرض: .....................................................   

 

 الموقع بالشوارع المحيطة كروكي

 

 

 

 

 سهم اتجاه الشمال
  

 (2نموذج رقم )
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 بيان صالحية الموقع)تابع( 
 البنائية واالشتراطاتمن الناحية التخطيطية 

 بيانات الحدود
 .............................: ............................يطل على      متر:.............بطول:    البحريالحد 
 ...................................: ......................يطل على      متر:.............بطول:    الغربيالحد 
 ........................................: .................يطل على      متر:.............بطول:    الشرقيالحد 
 .........................................: ................يطل على      متر:.............بطول:   الجنوبيالحد 

 

 االشتراطات الخاصة بالمنطقة
 ............................................................. :البحرية الردود. 7

 : ..............................................................لقبليةا  
 ............................................................. :الشرقية  
 ...........................: ...................................الغربية  

 : ...............................................................................االرتفاع المقرر لقطعة األرض. 0
 : .................................................................................االستخدامات المقررة للموقع. 3
 : .................................................................................................نسبة البناء .4

 البنائية العامة االشتراطات
 البنائية العامة الواردة بالفصل األول من الباب الثالث )تنظيم أعمال البناء( بالالئحة التنفيذية لقانون البناء. االشتراطات

 اشتراطات صادرة من المجلس اْلعلى للتخطيط والتنمية العمرانية
.............................................................................................................. 

 وال سااااانداً بأى حال من األحالموقع صاااااالح للبناء من الناحية التخطيطية واالشاااااتراطات البنائية وال تعتبر هذه الشاااااهادة 
 للملكية ودون أدنى مسئولية على الجهة اإلدارية المختصة. ناقالً 

 التوقيع
 اإلداريةرئيس الجهة يعتمد /  مدير التنظيم المهندس المسئول 

 .................................. ........................... ............................. :االسم

 .................................. ........................... ............................. :التوقيع

  اإلدارية: خاتم الجهة   

 (2تابع نموذج رقم )
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 سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 طلب ترخيص

 بيانات الطلب

 )يمأل بمعرفة الموظف المسئول(   ............................ رقم الطلب:  /     /               تاريخ الطلب:   
 نوع الترخيص

  مهد     تشطيبات خارجية      تدعيم       ترميم     استكمال       تعديل     إضافة .. .   لية .تع        بناء جديد

 بيانات الموقع

 ..................................: ................شارع  .........: ........رقم البلوك.....    .....: .........القطعةرقم 
 ..........................................: ..........منطقة/حاي: .............................................    مجاورة
 : ..............................................محافظة..........   .........................................: /قريةمدينة

 بيانات المالك )أو من يمثله قانونا (

 .............................رقم قومي: ........ ......................................االسم: ......................
 ..................................................الكتروني: ....... بريد .........................: ............التليفون

 العنوان
 ..........................حي/منطقة: ... ....................شارع: ............. عقار رقم: ...............

 .........................محافظة: ..... ...........................قرية: ............................../مدينة
 بيانات إثبات الملكية

 ......................: مساحة األرض    /     /   :   تاريخ ......: .......رقم ...................: ...سند الملكية
 المكتب الهندسي المتقدم لطلب الترخيص /بيانات المهندس 

 .........................................: ......................................................................االسم
 ......................الترخيص: ..........فئة أعمال   ...........: البطاقة الضريبية  الهندسي: ..................السجل 

 : ..........................)مهندس( رقم قومي: ................... االستشاريرقم : .................... رقم القيد بالنقابة

 العنوان

 ..........................حي/منطقة: ... ....................شارع: ............. .......عقار رقم: ........

 ..........................محافظة: ..... ...........................قرية: ............................../مدينة

 .................................................: بريد الكتروني : ....................................تليفون
 بيان اجمالي تكاليف اْلعمال المطلوب الترخيص لها

 غير( )                                                                                      جنيها مصريا فقط ال: المبلغ

 إنشاؤهالغرض من استعمال المبنى المطلوب 

 .............. استعماالت متعددة.............. ترفيهي ............. تجارى .............  . إداري..............  سكنى

  

 (3نموذج رقم )



 

-75- 
 

 طلب ترخيص (تابع)

 بيان اْلعمال المطلوب الترخيص لها

  : .........................االرتفاع المسموح .......................: االرتفاع الكلى : ...................عدد األدوار

 : ........................................ارتفاع البدروم عن سطح األرض : .............................السور ارتفاع
 

 بيانات اْلدوار

 االستخدام االرتفاع المساحة نسبة البناء البيان م
      

      

      

      

      
 

 بيانات االرتدادات

 الجهة م
 وصف الجهة

 مسافة االرتدادات
 شارع جار

    الشمالية 

    الجنوبية 

    الشرقية 

    الغربية 
 

 (القائمة/ هدم المبانييمأل فقط في حالة طلب إضافة / تعديل / تعلية / ترميم / تدعيم على : )وصف المبنى
 : ..................عدد الوحدات بالدور الحالي: .....................ارتفاع المبنى  : ...............األدوار القائمة عدد

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

 .............................................................................................................: مالحظات
........................................................................................................................

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

 الهندسيممثل المكتب  /المهندس توقيع

 

  المكتبختم 

 (3نموذج رقم )تابع 
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 سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 نموذج حساب قيمة تكاليف اْلعمال

 المتقدم لطلب الترخيص الهندسيالمكتب  /بيانات المهندس 

 .........................................: ......................................................................االسم

 ........................: .....هاترخيصالمراد فئة أعمال  : ...........البطاقة الضريبية  الهندسي: .................السجل 

 العنوان

 ......................حي/منطقة: ... ....................شارع: ............. .........عقار رقم: ........

 .......................محافظة: ..... ...........................قرية: ............................../مدينة

 : .................................................بريد الكتروني : ....................................تليفون
 

 الهندسيالمكتب  /تعهد المهندس 
بأن هذا البيان لحساب التكلفة المقدم من طرفنا للمبنى )المذكور بياناته الحقا( وهو ملك  الهندسيالمكتب  /نتعهد نحن المهندس

 .طقةنللسيد المالك )المذكور بياناته الحقا( مطابقا ألحكام قانون البناء والئحته التنفيذية ومطابقا لالشتراطات البنائية الخاصة بالم
 

 وقعبيانات الم

 ......................................................................شارع: ............. .........: ........القطعة رقم

 ..........................................................................حي/منطقة: ... 

 ............................محافظة: .... .................................................................قرية: /مدينة
 

 )المبالغ بالجنيه المصري(بيان اْلعمال المطلوب ترخيصها وتكلفتها 

 التكلفــة المساحة البيــــان

 :اجمالي طول السور

 :مسطح دور البدروم

 :األرضيمسطح الدور 

 :مسطح األدوار المتكررة

 مساحات الواجهات:

 :مسطح غرف السطح

 :مسطحات ملحقة

 برجوالت خرسانية ..الخ ( -حمامات السباحة  -) غرفة الكهرباء  :مثل

 0المساحات: ........................................................................ مإجمالي 

 غير( )                                                                             جنيها مصريا فقط ال:إجمالي التكلفة

  ممثل المكتب الهندسي /المهندس اعتماد

 (4نموذج رقم )
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 سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 شهادة صالحية اْلعمال للترخيص

 المتقدم لطلب الترخيص الهندسيالمكتب  /بيانات المهندس 
 .........................................: ......................................................................االسم

 ....................................: عمالاألفئة  ......: .........البطاقة الضريبية  الهندسي: ..................السجل 

 العنوان

 ......................حي/منطقة: ... ....................شارع: ............. .........عقار رقم: ........

 .......................محافظة: ..... ...........................قرية: ............................../مدينة
 

 بيانات المهندس المسئول عن أعمال االعتماد بالمكتب الهندسي
 : ............................................رقم قومي : .......................................................االسم

 : .......................................رقم االستشاري ....................................................: رقم القيد
 

 وقعبيانات الم

 ......................................................................شارع: ............. .........: ........القطعة رقم

 ..........................................................................حي/منطقة: ... رقم البلوك: .................. 

 ............................محافظة: .... ...................................قرية: ............................../مدينة
 

 بيان اْلعمال المطلوب الترخيص بها 
 المهندس المسئول بالمكتب الهندسي( /اقرار )المهندس 

( ................................................................ بأن جميع الهندسيالمكتب  /أقر أنا )المهندس
الرسومات المقدمة مع طلب الترخيص المرفق والمعتمد منا متفقة ومطابقة ألحكام الكودات ذات الصلة وأحكام قانون 

ص سند الملكية مة معها )فيما عدا ما يخالبناء والئحته التنفيذية واالشتراطات التخطيطية والبنائية وأن المستندات المقد
نني  والذي يعتبر مسئولية المالك( متوافقة مع أحكام قانون البناء والئحته التنفيذية واالشتراطات التخطيطية والبنائية وا 

 مسئول مسئولية مدنية وجنائية في حالة مخالفة ذلك وأن هذه األعمال صالحة للترخيص.

 الهندسيمسئول بالمكتب المهندس ال /المهندس اعتماد

  االسم:

  التوقيع:

 /     /                   التاريخ:

  

 (5نموذج رقم )
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 سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 النموذج المرفق بالنوتة الحسابية
 

 بيانات تقرير النوتة الحسابية

 /      /            : القيام بالدراسةتاريخ  /    /             :   تاريخ التكليف

 تدعيم     تعلية  : ..................................     إنشاءالغرض من النوتة الحسابية

 وقعبيانات الم

 ......................................................................شارع: ............. .........: ........القطعة رقم

 ..........................................................................حي/منطقة: ... رقم البلوك: .................. 

 ............................محافظة: .... ...................................قرية: ............................../مدينة

 بيانات المالك

 .............................رقم قومي: ........ ......................................االسم: ......................

 العنوان

 ......................حي/منطقة: ... ....................شارع: ............. عقار رقم: ...............

 .......................محافظة: ..... ...........................قرية: ............................../مدينة

 بيانات المنشأ

 عدد األدوار: ................. ............................مساحة البناء:  مساحة األرض الكلية: ....................

 عمق البدرومات: ............................................. ارتفاع المنشأ: .......................................

 أخري    وحدات سابقة التجهيز      هيكل معدني            هيكل خرساني حوائط حاملة       النظام اإلنشائي

 االفتراضات الخاصة بالتصميم من أحمال 

 : ......................................الحمل الميت بكل دور األحمال الحية لكل دور: ..............................

 .....................................................................................: جهد التربة الذي تم التصميم عليه

 : ........................................منسوب المياه الجوفية : ............................نوع األساسات المستخدمة

 .....................................................................: ...........االحتياطات الواجب اتباعها أثناء التنفيذ

 بيانات المهندس المصمم

 ....................: ....................... رقم قومي ..........................االسم: .............................

 : .......................................رقم االستشاري ....................................................: رقم القيد

  التوقيع: ...............................................

 (6نموذج رقم )
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 سوهاجمحافظة 
 لقرية: ......................... /الوحدة المحلية لمدينة

 بتقرير التربةالنموذج المرفق 
 بيانات تقرير النوتة الحسابية

 /      /            : القيام بالدراسةتاريخ  /    /             :   تاريخ التكليف

 ..................... :تدعيم     تعلية   : .......................................       إنشاءالغرض

 وقعالمبيانات 

 ......................................................................شارع: ............. .........: ........القطعة رقم
 ..........................................................................حي/منطقة: ... رقم البلوك: .................. 

 ............................محافظة: .... ...................................قرية: ............................../مدينة
 بيانات المالك

 .............................رقم قومي: ........ ......................................االسم: ......................

 ......................حي/منطقة: ... ....................شارع: ............. عقار رقم: ............... العنوان
 .......................محافظة: ..... ...........................قرية: ............................../مدينة

 ( المستندات الخاصة بالمشروع1)

  الموقع )يشتمل على وصف الموقع وما يجاوره من منشآت ومرافق(.محضر استالم 
 .كروكى للموقع موضحًا عليه أماكن المنشآت وما يجاورها من منشآت ومرافق 

 .مساحة المنشآت وعدد األدوار والبدرومات 

 .الخريطة المساحية الطبوغرافية موضحًا عليها مكان المشروع 

 ميزانية شبكية لموقع المشروع. 

 بيانات المنشأ( 2)

 عدد األدوار: ................. مساحة البناء: ............................ مساحة األرض الكلية: ....................
 عمق البدرومات: ............................................. ارتفاع المنشأ: .......................................

 أخري    وحدات سابقة التجهيز      هيكل معدني            هيكل خرساني حوائط حاملة       :اإلنشائيالنظام 

 ( أعمال الجسات3)

 عدد الجسات: ............................................    طبقا للكود المصري لألساسات والمواصفات المطلوبة للمشروع
 نوع الجسات:        ميكانيكي         يدوى          حفر مكشوف   ..........الجسات عليه: .....العمق الذي تم أخذ 

لروبير ثابت أو نقطة ثابتة  ومناسيب صفر الجسات بالنسبة أماكن الجسات موضحه على كروكي الموقع، مع تحديد مناسيب سطح
 بالموقع.

 ..../..../..: ....تاريخ انتهاء  .../..../.... :تاريخ بدء  ..................................: المقاول المكلف بتنفيذ الجسات
  ..الجهة المشرفة على تنفيذ الجسات: .....................................................................................

 (7نموذج رقم )
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 )تابع( النموذج المرفق بتقرير التربة

 
 ( المياه اْلرضية4)

 منسوب المياه الجوفية: ..........................................................

 
 ( التأسيس والتوصيات5)

 ب التأسيس من سطح األرض الطبيعية: ...............................................................منسو 
 لبشة مسلحة         قواعد شريطية         قواعد منفصلة        أساسات ضحلة                  :األساس المقترحنوع 

 أساسات عميقة          خوازيق            
 : ..............................................االجهاد المسموح به عند منسوب التأسيس

 : .............................................................الضحلة حالة األساساتفي 

  
 بيانات مهندس ميكانيكا التربة واْلساسات

 االسم: ................................................................................................... 

 : ...........................................رقم االستشاري .......................................: رقم القيد بالنقابة
 

 ..................التوقيع: ......................................

 )يرفق كروكي للموقع وموضح به العقارات المحيطة واتجاه الشمال وأماكن أخذ الجسات( 

 التاريخ:     /    /      
  

 (7نموذج رقم )تابع 
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 سوهاجمحافظة 
 لقرية: ......................... /الوحدة المحلية لمدينة

 نموذج إلنشاء مبنى يحتاج إلى تأمين سالمة المنشآت المجاورة
 -للمبنى: التصميم اإلنشائي  –
 ...............................أرضى / متكرر ................. ................عدد األدوار: البدرومات ......*  
 * النوتة الحسابية شاملة جدول األبعاد واألحمال الفعلية لألعمدة. 

 * الرسومات اإلنشائية التفصيلية. 

 * نموذج ) د ( لتقرير صالحية المبنى لتحمل أحمال الرياح والزالزل طبقًا للكود المصري لألحمال والقوى. 

 ندس المسئول عن التصميم: ................................................ رقم القيد : .......................المه

 التقرير الخاص بتأمين سالمة المنشآت المجاورة  -

 -يشمل هذا التقرير: 
اني والمنشآت إنشاؤه وحدود المبموقع المبنى المزمع إنشاؤه على مسقط أفقي مبيناً عليه باألبعاد حدود المبنى المراد  -7

 المجاورة.
 ة.مؤرخ ةنوع المباني والمنشآت المجاورة وحالتها من واقع المعاينة قبل اإلنشاء مدعمة بصورة فوتوغرافي -0
 دراسة مدى تأثير المباني المجاورة بأحمال وهبوط المبنى الجديد. -3

ريطية أساسات ش –أساسات لبشة  –األساسات )خوازيق دراسة مدى تأثير المباني المجاورة بأسلوب تنفيذ أعمال  -4
 قواعد منفصلة(. –

 دراسة مدى تأثر المباني المجاورة بأسلوب تخفيض المياه األرضية. -1

الحلول المقترحة لتأمين سالمة المنشآت المجاورة في حالة تأثر المباني المجاورة بواحد أو أكثر من الحاالت  -6
 (.1،  4،  3المذكورة في )

الة الحاجة إلى سند ح فيدراسة تفصيلية تشمل الحسابات اإلنشائية والرسومات التفصيلية وخطوات التنفيذ  تقديم -1
 جوانب الحفر أو تخفيض منسوب المياه األرضية أو صلب المباني المجاورة.

 

 ....................................... االسم:  المهندس أو ممثل المكتب الهندسي المسئول

 ...................................... قيـــع:التو 

 التاريخ:     /    /      

 خاتم المكتب                                                        
  

 (8نموذج رقم )
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 سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 بناءأعمال ترخيص ومستندات  طلبإيصـال استالم 

 بيانات الطلب
 ..........................................................رقم الطلب: ....                 /              تاريخ الطلب:       /   

 الهندسيالمكتب  /بيانات المهندس 
 : .............................)مهندس( رقم قومي ..................: ............................................االسم

 بيان المستندات المرفقة بالطلب
 بيان المساااتاناد  م 

 .779/0228طلب ترخيص طبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه بالالئحة التنفيذية للقانون رقم   .7
 موقعة من المهندس/المكتب الهندسي. صالحية االعمال للترخيص شهادة  .0
 الترخيص. الرقم القومي لمن سيصدر باسمهصورة بطاقة   .3
 دسي(.ة )موقعة من المهندس/المكتب الهنبيان صالحية الموقع من الناحية التخطيطية واالشتراطات البنائيصورة   .4
 .تكاليف االعمالقيمة حساب   .1
 .هندسيالمكتب /الالمهندسمعتمدة من الرسومات الهندسية  نسخ من 3  .6
 .لمكتب الهندسيللمهندس/لصورة عضوية نقابة المهندسين   .1
 )إن وجدت(. مستندات استيفاء التحفظات الواردة ببيان الصالحية  .8
 سند الملكية  .9

تأمين مرفق بها نسخة من الرسومات اإلنشائية المعتمدة من مكتب الجمعية المصرية لتأمين المسئولية وثيقة   .72
 .المدنية عن اخطار أعمال البناء ودراسة التربة والنوتة الحسابية لألعمال

 مستندات أخرى:   .77
70.   
73.   
74.   

 الطلب والمستنداتمستلم بيانات 
 الوظيفة: .............................................................................................: ...........االسم

 .      /       /      :   الخدمةالتاريخ المحدد إلنجاز  

  المركز التكنولوجيخاتم  ........................................  توقيع المستلم: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9نموذج رقم )
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 سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 طلب ومستندات ترخيص تعليةإيصـال استالم 

 بيانات الطلب
 ..........................................................رقم الطلب: ....                 /               تاريخ الطلب:       /  

 الهندسيالمكتب  /بيانات المهندس 
 ......................: .......)مهندس( رقم قومي ..................: ............................................االسم

 بيان المستندات المرفقة بالطلب
 بيان المساااتاناد  م 

 .779/0228طلب ترخيص طبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه بالالئحة التنفيذية للقانون رقم   .7
 موقعة من المهندس/المكتب الهندسي. صالحية االعمال للترخيص شهادة  .0
 الترخيص. الرقم القومي لمن سيصدر باسمهصورة بطاقة   .3
 دسي(.ة )موقعة من المهندس/المكتب الهنبيان صالحية الموقع من الناحية التخطيطية واالشتراطات البنائيصورة   .4
 .تكاليف االعمالقيمة حساب   .1
 .هندسيالمكتب /الالمهندسمعتمدة من الرسومات الهندسية  نسخ من 3  .6
 .لمكتب الهندسيللمهندس/لصورة عضوية نقابة المهندسين   .1
 )إن وجدت(. مستندات استيفاء التحفظات الواردة ببيان الصالحية  .8
 تقرير من مهندس استشاري/مكتب استشاري هندسي.  .9

 سند الملكية  .72
 مكتب الجمعية المصرية لتأمين المسئوليةوثيقة تأمين مرفق بها نسخة من الرسومات اإلنشائية المعتمدة من   .77

 .المدنية عن اخطار أعمال البناء ودراسة التربة والنوتة الحسابية لألعمال
 مستندات أخرى:   .70
73.   
74.   
71.   

 مستلم الطلب والمستنداتبيانات 
 الوظيفة: .............................................................................................: ...........االسم

 .      /       /       :  الخدمةالتاريخ المحدد إلنجاز  

   المركز التكنولوجيخاتم  ........................................  توقيع المستلم: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (11نموذج رقم )
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 سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 تعديل / إضافة / استكمالطلب ومستندات ترخيص إيصـال استالم    

 بيانات الطلب
 ..........................................................رقم الطلب: ....                 /              تاريخ الطلب:       /   

 الهندسيالمكتب  /بيانات المهندس 
 : .............................)مهندس( رقم قومي ..................: ............................................االسم

 بيان المستندات المرفقة بالطلب
 بيان المساااتاناد  م 

 .779/0228طبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه بالالئحة التنفيذية للقانون رقم  طلب ترخيص  .7
 موقعة من المهندس/المكتب الهندسي. صالحية االعمال للترخيص شهادة  .0
 الترخيص. الرقم القومي لمن سيصدر باسمهصورة بطاقة   .3
 دسي(.ة )موقعة من المهندس/المكتب الهنالناحية التخطيطية واالشتراطات البنائيبيان صالحية الموقع من صورة   .4
 .تكاليف االعمالقيمة حساب   .1
 .هندسيالمكتب /الالمهندسمعتمدة من الرسومات الهندسية  نسخ من 3  .6
 .لمكتب الهندسيللمهندس/لصورة عضوية نقابة المهندسين   .1
 )إن وجدت(. مستندات استيفاء التحفظات الواردة ببيان الصالحية  .8
 تقرير من مهندس استشاري/مكتب استشاري هندسي.  .9

 سند الملكية  .72
سئولية لتأمين الموثيقة تأمين مرفق بها نسخة من الرسومات اإلنشائية المعتمدة من مكتب الجمعية المصرية   .77

 المدنية عن اخطار أعمال البناء ودراسة التربة والنوتة الحسابية لألعمال
 مستندات أخرى:   .70
73.   
74.   
71.   

 مستلم الطلب والمستنداتبيانات 
 الوظيفة: .............................................................................................: ...........االسم

 .      /       /      :   الخدمةالتاريخ المحدد إلنجاز  

   المركز التكنولوجيخاتم  ........................................  توقيع المستلم: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (11نموذج رقم )
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 سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 أعمال التشطيبات الخارجيةطلب ومستندات ترخيص إيصـال استالم 

 بيانات الطلب
 ..........................................................رقم الطلب: ....                 /              تاريخ الطلب:       /   

 الهندسيالمكتب  /بيانات المهندس 
 : .............................)مهندس( رقم قومي ..................: ............................................االسم

 بيان المستندات المرفقة بالطلب
 بيان المساااتاناد  م 

 .779/0228التنفيذية للقانون رقم طلب ترخيص طبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه بالالئحة   .7
 موقعة من المهندس/المكتب الهندسي. صالحية االعمال للترخيص شهادة  .0
 الترخيص. الرقم القومي لمن سيصدر باسمهصورة بطاقة   .3
 .هندسيالمكتب /الالمهندسمعتمدة من الرسومات الهندسية  نسخ من 3  .4
 .تكاليف االعمالقيمة حساب   .1
 .لمكتب الهندسيللمهندس/لصورة عضوية نقابة المهندسين   .6
 مستندات أخرى:   .1
8.   
9.   

72.   

 مستلم الطلب والمستنداتبيانات 
 الوظيفة: .............................................................................................: ...........االسم

 .      /       /      :   الخدمةالتاريخ المحدد إلنجاز  

 المركز التكنولوجيخاتم  ........................................  توقيع المستلم: 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (12نموذج رقم )
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 سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 أعمال ترميم / تدعيم أو كالهماطلب ومستندات ترخيص إيصـال استالم 

 بيانات الطلب
 ..........................................................رقم الطلب: ....                 /              تاريخ الطلب:       /   

 الهندسيالمكتب  /بيانات المهندس 
 : .............................)مهندس( رقم قومي ..................: ............................................االسم

 بيان المستندات المرفقة بالطلب
 بيان المساااتاناد  م 

 .779/0228طبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه بالالئحة التنفيذية للقانون رقم  طلب ترخيص  .7
 موقعة من المهندس/المكتب الهندسي. صالحية االعمال للترخيص شهادة  .0
 .وصفته الترخيص الرقم القومي لمن سيصدر باسمهصورة بطاقة   .3
 من الجهة االدارية بالترميم او التدعيم أو كليهما.القرار النهائي الصادر   .4
 .هندسيالمكتب /الالمهندسمعتمدة من الرسومات الهندسية  نسخ من 3  .1
 .لمكتب الهندسيللمهندس/لصورة عضوية نقابة المهندسين   .6
 .تكاليف االعمالقيمة حساب   .1
 .المطلوب ممصحوبًا برسومات تفصيلية بالترميم والتدعيمن مهندس استشاري تقرير فني   .8
 سند الملكية  .9

 مستندات أخرى:   .72
77.   
70.   
73.   

 مستلم الطلب والمستنداتبيانات 
 الوظيفة: .............................................................................................: ...........االسم

 .      /       /      :   الخدمةالتاريخ المحدد إلنجاز  

   المركز التكنولوجيخاتم  ........................................  توقيع المستلم: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (13نموذج رقم )
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 سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /لمدينةالوحدة المحلية 

 طلب ومستنداتإيصـال استالم 
 هدم )جزئي أو كلي( للمباني والمنشآت اآليلة للسقوطترخيص 

 بيانات الطلب
 ..........................................................رقم الطلب: ....                 /              تاريخ الطلب:       /   

 الهندسيالمكتب  /بيانات المهندس 
 : .............................)مهندس( رقم قومي ..................: ............................................االسم

 بيان المستندات المرفقة بالطلب
 بيان المساااتاناد  م 

 .779/0228المعد والمنصوص عليه بالالئحة التنفيذية للقانون رقم طلب ترخيص طبقا للنموذج   .7
 .أو من ينوب عنه الترخيص وصفته الرقم القومي لمن سيصدر باسمهصورة بطاقة   .0
 .بالهدم والصادر من الجهة االداريةالقرار النهائي   .3
 .من المهندس/المكتب الهندسي شهادة صالحية االعمال للترخيص موقعة  .4
 .تكاليف االعمالقيمة حساب   .1
 تقرير من مهندس إنشائي موضحا به الطريقة المستخدمة لتنفيذ عملية الهدم.  .6
 مستندات أخرى:   .1
8.   
9.   

72.   

 مستلم الطلب والمستنداتبيانات 
 الوظيفة: .............................................................................................: ...........االسم

 .      /       /      :   الخدمةالتاريخ المحدد إلنجاز  

   التكنولوجيالمركز خاتم  ........................................  توقيع المستلم: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (14نموذج رقم )
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 سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 االدارة الهندسية
 

 خطاب استيفاء مستندات الترخيص

  الهندسيالمكتب  /بيانات المهندس 

 .................................................................................................................: االسم

 العنوان

 ......................حي/منطقة: ... ....................شارع: ............. .........عقار رقم: ........

 .......................محافظة: ..... .........................................................قرية: /مدينة

 بيانات الترخيص

 ............................نوع الترخيص: ....      رقم الترخيص: .......................... تاريخ الترخيص:    /    /     

 وقعبيانات الم

 ......................................................................شارع: ............. .........: ........القطعة رقم

 ..........................................................................حي/منطقة: ... رقم البلوك: .................. 

 ............................محافظة: .... .................................................................قرية: /مدينة

 بيانات المالك )أو من يمثله قانونا (

 .............................رقم قومي: ........ ......................................االسم: ......................

 العنوان

 ......................حي/منطقة: ... ....................شارع: ............. عقار رقم: ...............

 .......................محافظة: ..... ...........................قرية: ............................../مدينة

 المطلوب استيفاؤها المستندات

 بيان المساااتاناد مسلسل 

1.  

2.  

3.  

4.  

 الموظف المسئول

 ...................الوظيفة: ............................... .............االسم: ................................

  ختم الجهة اإلدارية       التوقيع:

 (15نموذج رقم )
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 سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 االدارة الهندسية
 نموذج اصدار ترخيص

 

 بيانات الترخيص

 : ................................رقم الترخيص: ............................ تاريخ الترخيص:     /     /      نوع الترخيص

 وقعبيانات الم

 ......................................................................شارع: ............. .........: ........القطعة رقم

 ..........................................................................حي/منطقة: ... رقم البلوك: .................. 

 ............................محافظة: .... .................................................................قرية: /مدينة

 صاحب الترخيصبيانات 

 ...........................................................................................: ......................صفته

 .............................رقم قومي: ........ ............................................................ االسم:

 العنوان

 ......................حي/منطقة: ... ....................شارع: ............. عقار رقم: ...............

 .......................محافظة: ..... .........................................................قرية: /مدينة

  الهندسيالمكتب  /بيانات المهندس 

 .........................................: ......................................................................االسم

 ......................الترخيص: ..........فئة أعمال   : ...........البطاقة الضريبية  الهندسي: ..................السجل 

 : ..........................)مهندس( رقم قومي: ................... االستشاريرقم : .................... رقم القيد بالنقابة

 قرار الترخيص

غير( وذلك طبقًا للبيانات المقدمة مع الطلب والرسومات  ....... جنيها مصريا فقط ال......مبلغ )..............في حدود 
 تالمعتمدة والمرفقة بالترخيص والتي تعتبر جزءًا متممًا له وعلى أن يتم إتباع أحكام القانون والئحته التنفيذية والكودات والقرارا

 الصلة.والمواصفات المنظمة ذات 

 الرسوم المسددة )المبالغ بالجنيه المصري(

 المبلغ بياااااان 

  رسم إصدار

  من قيمة األعمال % 2.0 التأمين
  اجمالي الرسوم

  

 (16)نموذج رقم 
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 تابع نموذج اصدار ترخيص

 تحديد الحدود وخطوط التنظيم
 

 رسم كروكي للموقع 

 

 سهم اتجاه الشمال   

 

 الواجهاتبيانات 

 بطول .......... متر   يطل على: ............................... مصادفة/رادة بمقدار: ......................... البحرية

 بطول .......... متر   يطل على: ............................... مصادفة/رادة بمقدار: ......................... الغربية

 بطول .......... متر   يطل على: ............................... مصادفة/رادة بمقدار: ......................... الشرقية

 بطول .......... متر   يطل على: ............................... مصادفة/رادة بمقدار: ......................... الجنوبية

تنفيذ أعمال الترخيص إال بعد إخطار الجهة اإلدارية قبل التنفيذ بمدة ال تقل عن أسبوعين مرفقًا به عقد  فيوال يتم البدء 
وعقد مقاولة مع أحد  312222التشييد والبناء متى زادت قيمة األعمال عن  لمقاولي المصري االتحادمقاولة معتمد من 

 .المقاولين متى قلت األعمال عن ذلك
 .التنفيذ طبقًا لتعليمات نقابة المهندسين وشهادة إشراف على 

 التوقيع

 مدير اإلدارة الهندسية مدير التنظيم المهندس المسئول 
 .................................. ........................... ............................. :االسم

 .................................. ........................... ............................. :التوقيع

  خاتم الجهة االدارية  ..............................رئيس الجهة اإلداريةيعتمد /  

 (16نموذج رقم )تابع 
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 سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 
 إقرار وتعهد

..................................................................................... مالك قطعة األرض أقر أنا / 
رقم: ............... بشارع: .......................................................... والصادر لها ترخيص البناء 

 ./     /               بتاريخ............. ................. :رقم

مع االلتزام  0228لسنة  779التنفيذية للقانون البناء رقم  ة( الواردة بالالئح733( و )732أن ألتزم بكل ما ورد بالمواد )
 بموافاة الجهة اإلدارية بما يلي قبل الشروع في أعمال الترخيص.

 (.732مسة عشر يومًا على األقل طبقًا للمادة )إخطار الجهة اإلدارية بوعد التنفيذ قبل الشروع في التنفيذ بخ -7
 (.732تقديم عقد مقاولة وشهادة إشراف طبقًا للمادة ) -0
 (.733وضع الفتة ببيانات الترخيص طبقًا للمادة ) -3
 (.733( و )732بجميع ما ورد بالمادتين ) مااللتزا -4
 المسلمة دون مخالفة.االلتزام بتنفيذ الترخيص الصادر طبقًا لمنطوقه والرسومات المعتمدة  -1

كما أتعهد بإخطار نفس الجهة بأي تغييرات تطرأ على البيانات المقدمة كتغيير بيانات الملكية والتوكيالت أو عناوين 
ال أكون مسئواًل عن أي مخالفات قد تحدث أثناء تنفيذ أعمال هذا الترخيص نتيجة  المراسالت المدونة بقرار الترخيص وا 

 لذلك.

 المقر بما فيه          

 االسم: ......................................         

 التوقياااع: .....................................

 رقم قومي: ...................................

 بتاريخ:     /    /        
  

 (17نموذج رقم )
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 سوهاجمحافظة 
 لقرية: ......................... /الوحدة المحلية لمدينة

 نموذج إخطار بدء التنفيذ
 

 أو من يمثله قانونا   كالمالبيانات 

 .............................رقم قومي: ........ ......................................االسم: ......................

 وقعبيانات الم

 ......................................................................شارع: ............. .................: القطعة رقم

 ..........................................................................حي/منطقة: ... رقم البلوك: .................. 

 ............................محافظة: .... .................................................................قرية: /مدينة

 بيانات الترخيص

 ............................نوع الترخيص: ....      رقم الترخيص: .......................... تاريخ الترخيص:    /    /     

 المرخص بها: .................................................................................................األعمال 
 

 اخطار المالك

أخطر سيادتكم بأنني الموقع أدناه وبصفتي مالك للموقع )المذكور بياناته أعاله( بأنني سوف أشرع في تنفيذ األعمال 
 )المذكور بياناته أعاله( وذلك اعتبارا من: المرخص لها طبقا للترخيص

 تاريخ:      /     /       

 بيان المرفقات

 المرفاقات م 

 .صورة من عقد المقاولة مع أحد المقاولين  7

  .صور من شهادة اإلشراف لمهندس أو لمهندسين نقابيين 0

 اسم المالك أو من يمثله قانونا  

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

 : ..........................التوقيع /     /             :التاريخ

 

  

 (18نموذج رقم )
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 سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 االدارة الهندسية
 هدمبالطلب ترخيص 

 بيانات يحررها الطالب:
 اعته: .................... جنسيته: ...................ن...................ص................أسم الطالب: ...............

 ...............................................بريد الكتروني:  ........................................: ......التليفون
 عنوان المراسالت: .......................................................................................................

 ....................................أسم المالك ولقبه: ....................................................................

 عنوان المراسالت: .......................................................................................................

 ....................موقع المبنى محل الترخيص: رقم ........... شارع: .................................. قسم: ...........

 بيان األعمال المطلوب الترخيص بها: .....................................................................................

 ....المهندس المشرف على التنفيذ: .......................................................................................

 رقم القيد بالنقابة: ..................................... رقم القيد بالسجل الهندسي: .........................................

 بريد الكتروني: ............................................... ................................: .............التليفون
 لشارع أمام المبنى: ...............................................................................................عرض ا

في شأن تنظيم هدم المباني  0226لسنة  744طبقًا ألحكام القانون رقم  –أرجو التصريح لي بإجراء األعمال الموضحة بعاليه 
 والمنشآت غير اآليلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري والئحته التنفيذية والقرارات المنفذة له ومستعد لدفع السوم المطلوبة.

 ..البطاقة رقم: .........................توقيع الطالب: .........................  تحريرًا في      /     /     

 البطاقة رقم: ......................... أو توقيع المالك: ........................     

 قيمة الرسم المستحق للمعاينة وفحص المستندات: ..........................................................................
_____________________________________________________________________________ 

 الهدمبإيصال استالم طلب ترخيص 
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

تم اساااتالم الطلب المقدم من السااايد ......................................... عن هدم المبنى ومرفقاته وعددها )......( ورقة 

 وقيد برقم ......................... بتاريخ      /     /     .

 المستلم
 ..................................................التوقيع: ..      ............................................ :االسم

  المركز التكنولوجيخاتم      

 (19نموذج رقم )



 

-94- 
 

 سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 طلب ومستندات إيصـال استالم 
 للسقوط ةهدم للمباني والمنشآت غير اآليلترخيص 

 بيانات الطلب
 ..........................................................رقم الطلب: ....                 /              تاريخ الطلب:       /   

 بيان المستندات المرفقة بالطلب
 بيان المساااتاناد  م 

 .744/0226طلب ترخيص طبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه بالالئحة التنفيذية للقانون رقم   .7
 .أو من ينوب عنه صورة بطاقة الرقم القومي للمالك مقدم طلب الترخيص  .0
 عقد مسجل يثبت ملكية طالب الترخيص للمبنى المطلوب هدمه.  .3
 من مأمورية الشهر العقاري تفيد عدم وجود رهونات على العقار او خالفه.تقديم شهادة   .4
 كشف من مأمورية الضرائب العقارية التابع لها المبنى المطلوب هدمه يفيد عدم وجود مستأجرين بالمبنى  .1
 إقرار من المالك موثق بالشهر العقاري يفيد عدم وجود مستأجرين بالمبنى  .6
رسم مبسط للموقع مبينا عليه المبنى المطلوب هدمه وأسماء الشوارع والمباني المجاورة معتمدا من مهندس نقابي   .1

 مدني او عمارة.
 مستندات أخرى:   .8
9.   

72.   
77.   

 مستلم الطلب والمستنداتبيانات 
 الوظيفة: .............................................................................................: ...........االسم

 .      /       /    :     الخدمةالتاريخ المحدد إلنجاز  

 المركز التكنولوجيخاتم  ........................................  توقيع المستلم: 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (21نموذج رقم )
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 سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 االدارة الهندسية
 ترخيص بالهدم

 رقم ......... لسنة ............
 : .......................................صفته........................................أسم الطالب وصفته: ...............

 عنوان المراسالت: .......................................................................................................

 أسم المالك ولقبه: ........................................................................................................
 الت: .......................................................................................................عنوان المراس

 موقع المبنى محل الترخيص: رقم ........... شارع: .................................. قسم: ...............................
 ...........................................................................................المهندس المشرف على التنفيذ: 

 رقم القيد بالنقابة: ..................................... رقم القيد بالسجل الهندسي: .........................................
 ......................................................................متر مربعمسطح األرض الكلي: ....................

 مسطح المباني باألرض: ........................................................................................متر مربع
 خرى تذكر(: ...............................................دبش" / أنواع أ –نوع البناء )هيكل خرساني / حوائط حاملة "طوب 

 نوع السقف )خرسانة مسلحة / كمرات حديدية / خشب / أنواع أخرى تذكر(: ..................................................
 ......................................مشتمالت المبنى: .................................................................

......................................................................................................................... 
 ........................عرض الشارع أمام المبنى: .......................................................................

 بيان األعمال المطلوب الترخيص بها: .....................................................................................
......................................................................................................................... 

 كروكي الموقع
 

 
 
 
 
 
 

 حدود الموقع:
 شمااًل: ................................................ شرقًا: ........................................................ 
  .........................................................جنوبًا: ................................................ غربًا:  

 (21نموذج رقم )
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 سوهاجمحافظة 
 لقرية: ......................... /الوحدة المحلية لمدينة

 
 ترخيص بالهدم)تابع( 

 قرار الترخيص
 ...............................................................................بناء على الطلب المقدم من السيد / 

في شااااأن هدم المباني غير اآليلة للسااااقوط والحفاظ على التراث المعماري والئحته  0226لساااانة  744وعلى قانون رقم 
 التنفيذية والقرارات المنفذة له.

 بها قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء، المحظور هدمها والصادروحيث أن المبنى غير مقيد ضمن المباني 
 يرخص للطالب باألعمال اآلتية:

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

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

................................................................................................................ 
الفنية تحت إشااراف مهندس نقابي واتباع أحكام القانون المشااار إليه عاليه والئحته  لألصااولويجب تنفيذ األعمال طبقًا 

 القرارات المنفذة له.التنفيذية و 

 مدير اإلدارة الهندسية مدير التنظيم المهندس المسئول 

 ..................................... ............................... .......................... االسم:

 .................................... ............................... .......................... التوقيع:

 

  خاتم الجهة االدارية ...............................رئيس الجهة اإلداريةيعتمد /      

 (21نموذج رقم )تابع 
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 سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 االدارة الهندسية
 إقرار وتعهد

 
.....................................................................المرخص له باألعمال الصااااااااااااااادر بشااااااااااااااأنها أقر أنا / 

 ........................................................... الترخيص رقم ................. / ................... بصفتي:

( وأحماال بطاااقااة رقم: .................................................أن جميع )مااالااك المبنى / الوكياال الرسااااااااااااامي للمااالااك

وعلى مسااااااااااااائوليتي وأتعهد أن أتمم األعمال وفقًا لقرار  صاااااااااااااحيحةالبيانات والمساااااااااااااتندات المقدمة مع طلب الترخيص المذكور 

الترخيص وأتعهد بالتزامي بإخطار الجهة المصاادرة للترخيص بخطاب موصااى عليه مصااحوبًا بعلم الوصااول قبل أساابوعين على 

لة كما أتعهد و األقل من البدء في تنفيذ أعمال الترخيص مرفقًا به تعهد من مهندس باإلشااراف على التنفيذ وصااورة من عقد المقا

بإخطار ذات الجهة بأية تغييرات تطرأ على البيانات المقدمة مني كعناوين المراساااااااالت وان أكون مسااااااائواًل عن أي مخالفات أو 

 تلفيات قد تحدث في تنفيذ أعمال هذا الترخيص نتيجة لذلك.

 :المقر بما فيه         
 االسم ........................................

 يع: ......................................التوق

 التاريخ: ......................................

 
  

 (22نموذج رقم )
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 سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 االدارة الهندسية

 كهرباء(  –مياه عداد إنشائي مؤقت )توصيل طلب 
  /الهندسية السيد مدير اإلدارة 

 وبعد،تحية طيبة 

  -التالية: المؤقتة نحو التصريح بتوصيل المرافق  مأرجو التكرم بالتنبيه التخاذ ما يلز 

 إنشائي  كهرباء  ( 0       إنشائي  (  مياه 7  

 -كما يلي:  والبيانات
 ....................................... صفته: ................................أسم مقدم الطلب: .................
 ..................................ة: ..................ااااااااحل االقام.... م.........رقم قومي: .....................

 بريد الكتروني: ............................................... ............................: .................التليفون
 المرخص له:  ......................................................................................عنوان العقار 

 تاريخ الترخيص:       /     /       رقم الترخياااااااص: ............................................................
 أسم المرخص له: ...............................................................................................

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام  كافة الرسوم المقررة  لسدادومستعد 

 مقدم الطلب: .......................................... توقيع                                        /   /      فيتحريراً 

________________________________________________________________________ 

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

 (23نموذج رقم )
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 سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 طلب ومستندات إيصـال استالم 

 كهرباء( –توصيل عداد إنشائي )مرافق مؤقتة: مياه 

 بيانات الطلب
 ..........................................................الطلب: ....رقم                  /              تاريخ الطلب:       /   

 بيان المستندات المرفقة بالطلب
 بيان المساااتاناد  م 

 .الخدمةالحصول على  طلب  .7
 الرقم القومي لمقدم الطلب والصادر باسمه الترخيص أو من ينوب عنه.صورة بطاقة   .0
 .عند التقدم وأصل الترخيص لالطالع البناء صورة ترخيص  .3
 *.اخطار بدء التنفيذ  .4
 *صورة من عقد مقاولة.  .1
 *.صورة من شهادة اإلشراف من المهندس المشرف على التنفيذ  .6
 اسطوانة مدمجة عليها مسح ضوئي من اورنيك الترخيص والرسومات الهندسية المعتمدة.*  .1
 مستندات أخرى:   .8
9.   

72.   
77.   

 ال يتم إعادة طلب هذه المستندات. ،في مرحلة سابقة ومرفقاته بدء التنفيذ * في حالة قيام المواطن بتسليم إخطار 

 

 مستلم الطلب والمستنداتبيانات 
 الوظيفة: .............................................................................................: ...........االسم

 .      /       /    :     الخدمةالتاريخ المحدد إلنجاز  

 المركز التكنولوجيخاتم  ........................................  المستلم:توقيع  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (24نموذج رقم )
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 سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 االدارة الهندسية
 

 السيد المهندس رئيس شركة / ..............

 تحية طيبة وبعد

 ..............................................................السيد: .................بناًء على الطلب المقدم من 

 ..................................ة: ..................ااااااااحل االقامرقم قومي: .................................. م

 ............. تاريخ الترخيص:    /    /           ................................. رقم:والحاصل على الترخيص 

 واألعمال المرخص بها: ..........................................................................................
 الموقعبيانات 

 : ..................................................شارع  ..........: .....رقم البلوك: .............   رقم القطعة

 : ...............................................منطقة/حاي: .........................................    مجاورة

 ...........................................: محافظة/قرية: ..............................................   مدينة

 حدود الموقع

 بطول .......... متر   يطل على: ............................................................................. البحرية
 ..............................................................................بطول .......... متر   يطل على:  الغربية
 بطول .......... متر   يطل على: ............................................................................. الشرقية
 ...........................................................بطول .......... متر   يطل على: .................. الجنوبية

 

 يرجى التكرم باتخاذ الالزم نحو توصيل عداد انشائي مؤقت لموقع العقار.
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 مدير اإلدارة الهندسية مدير التنظيم التنظيممهندس  
 .................................. ........................... ............................. :االسم

 .................................. ........................... ............................. :التوقيع

 //يعتمد  
 رئيس الجهة اإلدارية

                /     /               تاريخ:ال
  اإلدارية خاتم الجهة    

 (25نموذج رقم )
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 سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 االدارة الهندسية
 مرافق للمباني القائمةتوصيل طلب 

  /الهندسية السيد مدير اإلدارة 

 وبعد،تحية طيبة 

  -نحو التصريح بتوصيل المرافق التالية:  مأرجو التكرم بالتنبيه التخاذ ما يلز 

  (  كهرباء 0         (  مياه 7  

 غاز طبيعي (   4       صرف صحي (   3  

 -كما يلي:  والبيانات
 ....................................... صفته: ................................أسم مقدم الطلب: .................

 ..................................ة: ..................ااااااااحل االقام.... م.........قومي: .....................رقم 
 بريد الكتروني: ............................................... .......................................: ......التليفون

 ...................................................................................................: عنوان العقار
 رقم الترخياااااااص: ............................................................ تاريخ الترخيص:       /     /      

 ...............................................................................................أسم المرخص له: 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام  كافة الرسوم المقررة  لسدادومستعد 
 ........................يع مقدم الطلب: ..................وقت                                        /   /      فيتحريراً 

 
 

________________________________________________________________________ 

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

 (26نموذج رقم )
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 سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 طلب ومستندات إيصـال استالم 
 توصيل مرافق للمباني القائمة

 بيانات الطلب

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

 بيان المستندات المرفقة بالطلب
 بيان المساااتاناد  م 

 .الخدمةالحصول على  طلب  .7
 لمقدم الطلب. صورة بطاقة الرقم القومي  .0
 .عند التقدم وأصل الترخيص لالطالع البناء صورة ترخيص  .3
 اإليجار أو كشف رسمي مستخرج من الضرائب العقارية.صورة سند ملكية العقار أو صورة عقد   .4
 خطاب من اإلدارة الزراعية بعدم وجود مخالفات )في حالة إقامة العقار على أرض زراعية(.  .1
 حكم نهائي بالبراءة للعقار إذا كان المبنى محررًا عنه محاضر مخالفات.  .6
 مستندات أخرى:   .1
8.   
9.   

72.   

 

 مستلم الطلب والمستنداتبيانات 
 الوظيفة: .............................................................................................: ...........االسم

 .      /       /    :     الخدمةالتاريخ المحدد إلنجاز  

 المركز التكنولوجيخاتم  ........................................ توقيع المستلم: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (27نموذج رقم )
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 سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 االدارة الهندسية
 

 السيد المهندس رئيس شركة / ..............

 تحية طيبة وبعد

 ..............................................................السيد: .................بناًء على الطلب المقدم من 

 ..................................ة: ..................ااااااااحل االقامرقم قومي: .................................. م

 .............................................. تاريخ الترخيص:    /    /            رقم:والحاصل على الترخيص 

 واألعمال المرخص بها: ..........................................................................................
 المبنىبيانات 

 : ..................................................شارع  ...............: رقم البلوك: .............   رقم القطعة

 : ...............................................منطقة/حاي: .........................................    مجاورة

 ..........................................: .محافظة/قرية: ..............................................   مدينة

 حدود الموقع

 بطول .......... متر   يطل على: ............................................................................. البحرية
 ..............................................................................بطول .......... متر   يطل على:  الغربية
 بطول .......... متر   يطل على: ............................................................................. الشرقية
 ...........................................................بطول .......... متر   يطل على: .................. الجنوبية

 

 .للعقار .....................يرجى التكرم باتخاذ الالزم نحو توصيل 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام  

 مدير اإلدارة الهندسية مدير التنظيم التنظيممهندس  
 .................................. ........................... ............................. :االسم

 .................................. ........................... ............................. :التوقيع

 //يعتمد  
 رئيس الجهة اإلدارية

                /     /               تاريخ:ال
  االداريةخاتم الجهة   

 (28نموذج رقم )
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 سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 االدارة الهندسية

 للمباني القائمةتصريح حفر لتوصيل مرافق طلب 

  /الهندسية السيد مدير اإلدارة 

 وبعد،تحية طيبة 
 -فق التالية: توصيل المرابالحفر طبقًا للكروكي المرفق لتصريح إصدار نحو  مأرجو التكرم بالتنبيه التخاذ ما يلز 

  (  كهرباء 0         (  مياه 7  

 غاز طبيعي (   4       صرف صحي (   3  

 -كما يلي:  والبيانات

 ....................................................................... صفته: أسم مقدم الطلب: .................
 ..................................ة: ..................ااااااااحل االقام.... م.........رقم قومي: .....................

 ...............................................بريد الكتروني:  ...............................: ...............التليفون
 ...........................................................................................:  .......عنوان العقار

 الترخيص:       /     /      رقم الترخياااااااص: ............................................................ تاريخ 
 أسم المرخص له: ...............................................................................................

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام  كافة الرسوم المقررة  لسدادومستعد 
 يع مقدم الطلب: ..........................................وقت                                        /   /      فيتحريراً 

 
 

________________________________________________________________________ 

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

 (29نموذج رقم )
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 سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 طلب ومستندات إيصـال استالم 

 للمباني القائمةتصريح حفر لتوصيل مرافق 

 بيانات الطلب

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

  (  كهرباء 0         (  مياه 7  

 غاز طبيعي (   4       صرف صحي (   3  

 بيان المستندات المرفقة بالطلب
 بيان المساااتاناد  م 

 .الخدمة علىالحصول  طلب  .7
 لمقدم الطلب. صورة بطاقة الرقم القومي  .0
 كروكي لخط سير الحفر من شركات المرافق.  .3
 صورة الخطاب الصادر من الجهة اإلدارية إلى شركة المرافق.  .4
 مستندات أخرى:   .1
6.   
1.   

 

 والمستنداتمستلم الطلب بيانات 
 الوظيفة: .............................................................................................: ...........االسم

 .      /       /    :     الخدمةالتاريخ المحدد إلنجاز  

 المركز التكنولوجيخاتم  ........................................  توقيع المستلم: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (31نموذج رقم )
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 سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 االدارة الهندسية

 لمبنى قائملتوصيل مرافق  تصريح حفر
 غاز طبيعي( –صرف صحي  –كهرباء  –)مياه 

 ........................... :رقم قومي.......................................................... مقدم الطلب:أسم 

 .........................................................................................: ........ةااااااااحل االقامم

 .........................................................................:  .........................العقار عنوان

 رقم الترخياااااااص: ............................................................ تاريخ الترخيص:       /     /      

 ............................................أسم المرخص له: ...................................................

 (       عيغاز طبي        صرف صحي         كهرباء         )مياه يذ الحفر لتوصيل المرافق التالية: يصرح بتنف

 ........ ...................................................................: ..........................شارع في

 ........................: ....بعمقو  .....................: .....بعرض......... و .................: .......طولب

 (      رصيف         ترابي        تربة زلطية            نوع الحفر )اسفلت 
 

 الرسوم المسددة )المبالغ بالجنيه المصري(

 المبلغ بيـــــان 

  رسوم رد الشيء ألصله

  من رسوم رد الشيء ألصله %71رسوم إصدار التصريح: 
  ومـــــــــــاجمالي الرس

 
 التوقيع

 رئيس الجهة االداريةيعتمد /  رئيس اإلدارة الهندسية الطرق  مسئول/المهندس 
 .................................. ........................... ............................. :االسم

 .................................. ........................... ............................. :التوقيع
 

  خاتم الجهة االدارية  

 (31نموذج رقم )
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 سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 (كلي أو جزئيشهادة صالحية المبنى لإلشغال )تقديم طلب 

  /الهندسية السيد مدير اإلدارة 

 وبعد،تحية طيبة 

 .مأرجو التكرم بالتنبيه التخاذ ما يلز و  والمستندات المطلوبة،شهادة صالحية المبنى لإلشغال أرفق طيه 

 -كما يلي:  والبيانات

 شغال جزئي إ(   0       شغال كلي إ(   7  

 ....................................... صفته: ................................أسم مقدم الطلب: .................

 ..................................ة: ..................ااااااااحل االقام.... م.........رقم قومي: .....................
 بريد الكتروني: ............................................... ..............................: ...............التليفون

 المرخص له:  ......................................................................................عنوان العقار 

 رقم الترخياااااااص: ............................................................ تاريخ الترخيص:       /     /      

 أسم المرخص له: ...............................................................................................
 .......................................................................................منطوق الترخيص: ..............

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام  كافة الرسوم المقررة  لسدادومستعد 

 مقدم الطلب: .......................................... يعوقت                                        /   /      فيتحريراً 

 
________________________________________________________________________ 

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

 (32نموذج رقم )
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 سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 (كلي أو جزئيشهادة صالحية المبنى لإلشغال )
 المبنىبيانات 

 ..................................: ................شارع  .........: ........رقم البلوك.....    .....: .........رقم القطعة

 ..........................................: ..........منطقة/حاي: .............................................    مجاورة

 .................: .............................محافظة..........   ............: ............................./قريةمدينة
 بيانات الترخيص

 : ................................رقم الترخيص: ............................ تاريخ الترخيص:     /     /      نوع الترخيص

 .....................................................................................................منطوق الترخيص: 

 بيانات اْلدوار

 صالحية اإلشغال االستخدام )الغرض من اإلنشاء( رقم الدور )من .. إلي(

   
   
   
   

 

 بيانات المهندسين المشرفين

 رقم قومي التخصص الهندسي رقم قيد النقابة االسم م

     
     
     
     
     

والئحته التنفيذية  0228لسنة  779نا الموقع ادناه بأنه تم التنفيذ طبقا للترخيص المنصرف وألحكام قانون البناء أأشهد 
 وللكودات والمواصفات القياسية.

 صالح او اجزائه المبينة عاليه لالستخدام واإلشغال.بناء على ما تقدم أعطيت هذه الشهادة والتي تفيد أن المبنى 
 توقيع المهندس المشرف على التنفيذ أو المكتب الهندسي

 اسم المهندس أو المكتب الهندسي: ....................................................

 /    /        .   التوقيع: .............................................. التاريخ:   

 (33نموذج رقم )
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 سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 طلب ومستندات إيصـال استالم 
 (كلي أو جزئيشهادة صالحية المبنى لإلشغال )تقديم 

 بيانات الطلب
 ..........................................................الطلب: .... رقم                 /              تاريخ الطلب:       /   

  شغال جزئي إ(   0       شغال كلي إ(   7  

 بيان المستندات المرفقة بالطلب
 بيان المساااتاناد  م 

 الخدمة.الحصول على  طلب  .7
 .والصادر باسمه الترخيص أو من ينوب عنهالرقم القومي لمقدم الطلب صورة بطاقة   .0
 .عند التقدم وأصل الترخيص لالطالع البناء صورة ترخيص  .3
 معتمدة من المهندس / المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ. شهادة صالحية المبنى لإلشغال  .4
 معتمدة من المهندس/ المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ.من الرسومات الهندسية المنفذة فعليا نسخة   .1
 معتمدة من المهندس المشرف على التنفيذ.المنفذة فعليا أسطوانة مدمجة عليها اورنيك الترخيص والرسومات   .6
 *.المصاعدشركة المهندس المشرف على األعمال ومن شهادة صالحية تشغيل المصعد معتمدة من   .1
 .*بتدريب األشخاص شركة المصاعدإقرار من   .8
 .*قيام المنشأة بالتأمين ضد مخاطر الحوادثب إفادة  .9

 .*يةالدور  والصيانةمقيدة باالتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء للقيام بأعمال االصالح عقد شركة   .72
 .*)أعمال مصاعد( صيانة المصاعد من تصريح مزاولة المهنة لشركةصورة   .77
 .*باالتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء صيانة المصاعدصورة بطاقة قيد وتصنيف شركة   .70
 مستندات أخرى:   .73
74.   
71.   
76.   

 .الحقة منفصلةويمكن للمواطن تقديم هذه المستندات في مرحلة  – وجود مصعد بالمبنىفي حالة تسلم هذه المستندات * 

 مستلم الطلب والمستنداتبيانات 
 الوظيفة: .............................................................................................: ...........االسم

 .      /       /    :     الخدمةالتاريخ المحدد إلنجاز  

   المركز التكنولوجيخاتم ........................................  توقيع المستلم: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (34نموذج رقم )
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 سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 االدارة الهندسية
 

 المهندس رئيس شركة / ..............السيد 

 تحية طيبة وبعد

 ..............................................................السيد: .................بناًء على الطلب المقدم من 

 ..................................ة: ..................ااااااااحل االقامرقم قومي: .................................. م

 رقم: .............................................. تاريخ الترخيص:    /    /           والحاصل على الترخيص 

 واألعمال المرخص بها: ..........................................................................................

 المبنىيانات ب

 : ..................................................شارع  : ...............رقم البلوك: .............   رقم القطعة

 : ...............................................منطقة/حاي: .........................................    مجاورة

 : ...........................................محافظة/قرية: ..............................................   مدينة

 حدود الموقع

 بطول .......... متر   يطل على: ............................................................................. البحرية
 .......... متر   يطل على: ..............................................................................بطول  الغربية
 بطول .......... متر   يطل على: ............................................................................. الشرقية
 يطل على: .............................................................................بطول .......... متر    الجنوبية

 

 .للعقار .....................يرجى التكرم باتخاذ الالزم نحو توصيل 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 مدير اإلدارة الهندسية مدير التنظيم التنظيممهندس  
 .................................. ........................... ............................. :االسم

 .................................. ........................... ............................. :التوقيع

 /يعتمد   
 رئيس الجهة اإلدارية

                /     /               تاريخ:ال
  خاتم الجهة االدارية   

 (35نموذج رقم )
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  سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 االدارة الهندسية

 جديدنى مبلتصريح حفر لتوصيل مرافق طلب 

  /الهندسية السيد مدير اإلدارة 

 وبعد،تحية طيبة 

 -فق التالية: توصيل المراطبقًا للكروكي المرفق لبالحفر تصريح إصدار نحو  مالتكرم بالتنبيه التخاذ ما يلز أرجو 

  (  كهرباء 0         (  مياه 7  

 غاز طبيعي (   4       صرف صحي (   3  

 -كما يلي:  والبيانات
 ....................................... صفته: ................................أسم مقدم الطلب: .................

 ..................................ة: ..................ااااااااحل االقام.... م.........رقم قومي: .....................
 بريد الكتروني: ............................................... ...........................................: ...التليفون

 المرخص له:  ......................................................................................عنوان العقار 

 رقم الترخياااااااص: ............................................................ تاريخ الترخيص:       /     /      

 أسم المرخص له: ...............................................................................................

   ررة كافة الرسوم المق لسدادومستعد 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 يع مقدم الطلب: ..........................................وقت                                        /   /      فيتحريراً 

 
________________________________________________________________________ 

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

 (36نموذج رقم )
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 سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 طلب ومستندات إيصـال استالم 
 لمبنى جديدتصريح حفر لتوصيل مرافق 

 بيانات الطلب

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

  (  كهرباء 0         (  مياه 7  

 غاز طبيعي (   4       صرف صحي (   3  

 بيان المستندات المرفقة بالطلب
 بيان المساااتاناد  م 

 .الخدمةالحصول على  طلب  .7
 الرقم القومي لمقدم الطلب والصادر باسمه الترخيص أو من ينوب عنه.صورة بطاقة   .0
 عند التقدم. وأصل الترخيص لالطالع البناء صورة ترخيص  .3
 المعتمدة من الجهة االدارية.صورة شهادة صالحية المبنى لإلشغال   .4
 كروكي لخط سير الحفر من شركات المرافق.  .1
 مستندات أخرى:   .6
1.   
8.   
9.   

 مستلم الطلب والمستنداتبيانات 
 الوظيفة: .............................................................................................: ...........االسم

 .      /       /    :     الخدمةالتاريخ المحدد إلنجاز  

 المركز التكنولوجيخاتم  ........................................  توقيع المستلم: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (37نموذج رقم )
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  سوهاج محافظة
 .........................: لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 االدارة الهندسية

 لمبنى جديدلتوصيل مرافق  تصريح حفر
 غاز طبيعي( –صرف صحي  –كهرباء  –)مياه 
 ....................................... صفته: ................................أسم مقدم الطلب: .................

 ..................................ة: ..................ااااااااحل االقام.................................. مرقم قومي: 

 المرخص له:  ......................................................................................العقار  عنوان

 ............................................. تاريخ الترخيص:       /     /      رقم الترخياااااااص: ...............

 أسم المرخص له: ...............................................................................................

 (       عيغاز طبي        صرف صحي         كهرباء         )مياه يذ الحفر لتوصيل المرافق التالية: يصرح بتنف

 ............... ............................................................: ..........................شارع في

 ........................: ....بعمقو  .....................: .....بعرض......... و .................: .......طولب

 (      رصيف         ترابي        تربة زلطية            نوع الحفر )اسفلت 
 

 الرسوم المسددة )المبالغ بالجنيه المصري(

 المبلغ بيـــــان 

  رسوم رد الشيء ألصله

  من رسوم رد الشيء ألصله %71رسوم إصدار التصريح: 

  ومـــــــــــجمالي الرسإ
 

 التوقيع

 رئيس الجهة االداريةيعتمد /  رئيس اإلدارة الهندسية الطرق  مسئول/المهندس 
 .................................. ........................... ............................. :االسم

 .................................. ........................... ............................. :التوقيع
 

  خاتم الجهة االدارية  

 (38نموذج رقم )
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  سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 
 )ترخيص تعديل( تركيب مصعد في مبنى قائم طلب ترخيص

 بيانات الطلب    

 )يمأل بمعرفة الموظف المسئول(   ............................ رقم الطلب:  تاريخ الطلب:       /     /           

 ترخيص تعديلنوع الترخيص: 

 المبنىبيانات 

 ..................................: ................شارع  .........: ........رقم البلوك.....    .....: .........رقم القطعة

 ..........................................: ..........منطقة/حاي: .............................................    مجاورة

 : ..............................................محافظة..........   ............: ............................./قريةمدينة
 من يمثله قانونا (بيانات المالك )أو 

 .............................رقم قومي: ........ ......................................االسم: ......................

 بريد الكتروني: ............................................... ...................: ...........................تليفون

 العنوان

 ......................حي/منطقة: ... ....................شارع: ............. عقار رقم: ...............

 .......................محافظة: ..... ...........................قرية: ............................../مدينة
 بيانات إثبات الملكية

 : ......................مساحة األرض    /     /   :   تاريخ ......: .......رقم ......................: سند الملكية
 المتقدم لطلب الترخيص الهندسيالمكتب  /بيانات المهندس 

 .........................................: ......................................................................االسم

 ......................الترخيص: ..........فئة أعمال   : ...........البطاقة الضريبية  الهندسي: ..................السجل 

 .............: .............)مهندس( رقم قومي: ................... االستشاريرقم : .................... رقم القيد بالنقابة

 العنوان

 ..........................حي/منطقة: ... ....................شارع: ............. .......عقار رقم: ........

 .......................محافظة: ..... ...........................قرية: ............................../مدينة

 : .................................................بريد الكتروني ....................................: تليفون
 بيان اجمالي تكاليف اْلعمال المطلوب الترخيص لها

 غير( جنيها مصريا فقط ال                                                                                    )  : المبلغ

  

 (39نموذج رقم )
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 )ترخيص تعديل( تركيب مصعد في مبنى قائم طلب ترخيص (تابع)

 بيان اْلعمال المطلوب الترخيص لها

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

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

 

 المبنىبيانات 

 االستخدام االرتفاع المساحة نسبة البناء البيان م
      

      

      

      

      
 

 بيانات االرتدادات

 الجهة م
 وصف الجهة

 مسافة االرتدادات
 شارع جار

    الشمالية 

    الجنوبية 

    الشرقية 

    الغربية 
 

 : وصف المبنى

 : ..................عدد الوحدات بالدور الحالي: .....................ارتفاع المبنى  ...............: عدد األدوار القائمة

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

 .............................................................................................................: مالحظات
........................................................................................................................

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

  ختم المكتب ................................... الهندسيممثل المكتب  /المهندس توقيع

 (39نموذج رقم )تابع 
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  سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 )ترخيص تعديل( ترخيص تركيب مصعد في مبنى قائمطلب ومستندات إيصـال استالم 

 بيانات الطلب
 ..........................................................رقم الطلب: ....                 /              تاريخ الطلب:       /   

 بيان المستندات المرفقة بالطلب
 بيان المساااتاناد  م 

 .779/0228طلب ترخيص طبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه بالالئحة التنفيذية للقانون رقم   .7
 موقعة من المهندس/المكتب الهندسي. صالحية االعمال للترخيص شهادة  .0
 الترخيص. الرقم القومي لمن سيصدر باسمهصورة بطاقة   .3
 دسي(.ة )موقعة من المهندس/المكتب الهنبيان صالحية الموقع من الناحية التخطيطية واالشتراطات البنائيصورة   .4
 .تكاليف االعمالقيمة حساب   .1
 .هندسيالمكتب /الالمهندسمعتمدة من الرسومات الهندسية  نسخ من 3  .6
 .لمكتب الهندسيللمهندس/لصورة عضوية نقابة المهندسين   .1
 )إن وجدت(. مستندات استيفاء التحفظات الواردة ببيان الصالحية  .8
 تقرير من مهندس استشاري/مكتب استشاري هندسي.  .9

 .سند الملكية  .72
وثيقة تأمين مرفق بها نسخة من الرسومات اإلنشائية المعتمدة من مكتب الجمعية المصرية لتأمين المسئولية   .77

 .لألعمالالمدنية عن اخطار أعمال البناء ودراسة التربة والنوتة الحسابية 
 مصاعد معتمدًا من باالتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء شركةعقد تركيب المصعد من   .70
 صورة من تصريح مزاولة المهنة للشركة )أعمال مصاعد(.  .73
 والبناء.صورة بطاقة قيد وتصنيف شركة المصاعد باالتحاد المصري لمقاولي التشييد   .74
 .ملف المواصفات الفنية والرسومات الهندسية إلنشاء المصعد  .71
 نوتة حسابية متضمنة حسابات المصعد.  .76
 .مقايسة متضمنة األعمال وقيمتها ألعمال المصعد  .71
 مستندات أخرى:   .78
79.   
02.   

 .........................................: ...........االسم:                           مستلم الطلب والمستنداتبيانات 

  ..................................الوظيفة: .................         /       /      :   الخدمةالتاريخ المحدد إلنجاز 

   المركز التكنولوجيخاتم ........................................  توقيع المستلم:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (41نموذج رقم )
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  سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 االدارة الهندسية
 مبنى جديدفي طلب تركيب مصعد 

  /الهندسية السيد مدير اإلدارة 
 وبعد،تحية طيبة 

 -والبيانات كما يلي: الموافقة على تركيب مصعد بالمبنى  نحو مالتكرم بالتنبيه التخاذ ما يلز أرجو 
 .............................: .............صفته.........................................أسم مقدم الطلب: ..............

 .............. ..........................................رقم قومي: ................................ة: ........ااااااااحل االقامم

 بريد الكتروني: ............................................... ...................: ...........................تليفون
 المطلوب تركيب مصعد به المبنىبيانات 

 :العنوان

 ...................: ........................شارع  ............: ....رقم البلوك.......  ...: ......رقم القطعة

 ............................: ...............منطقة/حاي..  .......................: ..................مجاورة

 .........................: ..................محافظة......  ................................/قرية: ....مدينة

 .......................نوع الترخيص: ......        /       /      رقم الترخيص: .......................... تاريخ الترخيص:   

 .....................................................................................................منطوق الترخيص: 

 ......................................أسم المرخص له: ..................................................................

 ........................................................العنوان: .....................................أسم شركة المصاعد: 

 : ..........................................يع مقدم الطلبوقت                              /   /      فيتحريرًا 
________________________________________________________________________ 

 ...................... رقم الطلب:         سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 االدارة الهندسية
بالمبنى الصادر له الترخيص رقم: ..................... بتاريخ: ....../......./........ يصرح بتركيب المصعد 

 بعاليه. ةوبيانات الترخيص المذكور  المرفقة بالطلبطبقا  للمستندات 

 يعــالتوق

 مدير اإلدارة الهندسية مدير التنظيم المهندس المسئول 
 .................................. ........................... ............................. :االسم

 .................................. ........................... ............................. :التوقيع

  خاتم الجهة االدارية ...................................رئيس الجهة اإلداريةيعتمد /  

 (41نموذج رقم )
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  سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 

 مبنى جديدفي تركيب مصعد ومستندات  طلبإيصـال استالم 
 

 بيانات الطلب
 ...........................................................رقم الطلب: ....                 تاريخ الطلب:       /     /           

 المرفقة بالطلبالمستندات بيان 

 بيان المساااتاناد م 

 .طلب الحصول على الخدمة      .7
 .صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب      .0
 .صورة ترخيص البناء وأصل الترخيص لالطالع عند التقدم      .3
 .ناءالمصري لمقاولي التشييد والب االتحادعقد تركيب المصعد من احدى شركات المصاعد المتخصصة معتمدا من       .4
 صورة من تصريح مزاولة المهنة للشركة )أعمال مصاعد(.      .1
 التشييد والبناء.صورة بطاقة قيد وتصنيف شركة المصاعد باالتحاد المصري لمقاولي       .6
 ملف المواصفات الفنية والرسومات الهندسية إلنشاء المصعد ونسخ من شهادة اختبارات الطراز للمكونات.      .1
 المصعد.نوتة حسابية متضمنة حسابات       .8
 مستندات أخرى:  .9

72.  

77.  

70.  

 مستلم الطلب والمستنداتبيانات 

 الوظيفة: ........................................................................................................ :االسم

 .      /       /    :   الخدمةالتاريخ المحدد إلنجاز  
   المركز التكنولوجيخاتم  ........................................  توقيع المستلم: 
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  سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 االدارة الهندسية
 ترخيص تشغيل مصعدطلب 

 بمبنى جديد أو مبنى قائم أو تحديث المصعد أو تعديله
  /الهندسية السيد مدير اإلدارة 
 وبعد،تحية طيبة 

 -والبيانات كما يلي: الموافقة على الترخيص بتشغيل مصعد  نحو ميلز أرجو التكرم بالتنبيه التخاذ ما 
 ...........................................................صفة مقدم الطلب: .............أسم مقدم الطلب: ..............

 ...........................................................................رقم قومي: .............ة: ........ااااااااحل االقامم

 بريد الكتروني: ............................................... ...................: ...........................تليفون
 المبنىبيانات 

 :العنوان
 ...................: ........................شارع  ............: ....رقم البلوك.......  .........: رقم القطعة

 ............................: ...............منطقة/حاي..  .......................: ..................مجاورة

 .........................: ..................محافظة....  ................................../قرية: ....مدينة

 .......................نوع الترخيص: ......        /       /      رقم الترخيص: .......................... تاريخ الترخيص:   
 .....................................................................................................منطوق الترخيص: 

 ......................................أسم المرخص له: ..................................................................
 الشركة المنفذة للمصعدبيانات 

 الشركة المنفذة للمصعد: ......................................................العنوان: ................................ اسم
 رقم تصريح مزاولة المهنة للشركة )أعمال مصاعد(: ...............................................................

 .: .........................................باالتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناءة رقم بطاقة قيد وتصنيف الشرك
 شركة صيانة المصعدبيانات 

 العنوان: ..................................... اسم شركة الصيانة: ........................................................
 للشركة )أعمال مصاعد(: ............................................................... رقم تصريح مزاولة المهنة

 .: .........................................باالتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناءرقم بطاقة قيد وتصنيف الشركة 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 : .............................................يع مقدم الطلبوقت                              /   /     تحريرًا فى 
________________________________________________________________________ 

                   /     /                   تاريخ الطلب: .....................................................رقم الطلب: .
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  سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 تشغيل مصعدشهادة صالحية 
 بمبنى جديد أو مبنى قائم أو تحديث المصعد أو تعديله

 المبنىبيانات 

 ..................................: ................شارع  .........: ........رقم البلوك.....    .....: .........رقم القطعة
 ..........................................: ..........منطقة/حاي: .............................................    مجاورة
 : ..............................................محافظة..........   ............: ............................./قريةمدينة

 بيانات الترخيص

 : ................................رقم الترخيص: ............................ تاريخ الترخيص:     /     /      نوع الترخيص
 .....................................................................................................منطوق الترخيص: 

 بيانات المصعد 

 االستخدام........................................ الرقم المسلسل للمصعد: ..............................................
 التي يخدمها المصعد: ...................................... مساحة الصاعدة: ....................... عدد وأرقام األدوار

 بيانات الشركة المنفذة للمصعد

 أسم الشركة: .............................................................العنوان: ...............................
 ولة المهنة للشركة )أعمال مصاعد(: ...............................................................رقم تصريح مزا

 .: .........................................باالتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناءرقم بطاقة قيد وتصنيف الشركة 

 بيانات المهندس المشرف

 رقم قومي التخصص الهندسي رقم قيد النقابة االسم م

     

والئحته  0228لسنة  779ادناه بأنه تم التنفيذ طبقا للترخيص المنصرف وألحكام قانون البناء  نشهد نحن الموقعين
، وأن المصعد يحقق متطلبات الكود المصري ألسس تصميم وشروط تنفيذ التنفيذية وللكودات والمواصفات القياسية

 .التشغيلو صالح لالستخدام  المصعدعلى ما تقدم أعطيت هذه الشهادة والتي تفيد أن المصاعد في المباني. وبناء 

 :اسم المهندس أو المكتب الهندسي :اسم شركة المصاعد

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

 ..............................التوقيع: ..................... ..................................التوقيع: ..............

 التاريخ:      /      /           التاريخ:      /      /          
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  سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 

 ترخيص تشغيل مصعد ومستندات  طلبإيصـال استالم 
 قائم أو تحديث المصعد أو تعديله جديد أو مبنى مبنىب

 بيانات الطلب
 ...........................................................رقم الطلب: ....                 /     /               تاريخ الطلب:   

 المرفقة بالطلبالمستندات بيان 

 بيان المساااتاناد م 

 .طلب الحصول على الخدمة      .7
 الطلب والصادر باسمه الترخيص أو من ينوب عنه.لمقدم الرقم القومي صورة بطاقة       .0
 .شركة المصاعدالمهندس المشرف على األعمال ومن معتمدة من  شهادة صالحية تشغيل المصعد      .3
 .إقرار من المنشأة بتدريب األشخاص      .4
 .الحوادث تقديم ما يفيد قيام المنشأة بالتأمين ضد مخاطر      .1
 .لدوريةا والصيانةمقيدة باالتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء للقيام بأعمال االصالح عقد شركة       .6
 )أعمال مصاعد(. الصيانة لشركةتصريح مزاولة المهنة صورة من       .1
 باالتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. صيانة المصاعدصورة بطاقة قيد وتصنيف شركة       .8

 مستندات أخرى:  .9

72.  

77.  

70.  

 مستلم الطلب والمستنداتبيانات 

 الوظيفة: .............................................................................................: ...........االسم

 .      /       /    :   الخدمةالتاريخ المحدد إلنجاز  
   المركز التكنولوجيخاتم  ........................................  توقيع المستلم: 
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  سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 
 اتحاد شاغلين تسجيلطلب 

 المدينة / السيد اْلستاذ رئيس الحي
 وبعد،تحية طيبة 

 -ي: والبيانات كما يلاتحاد للشاغلين للعقار  تسجيلالموافقة على  نحو مأرجو التكرم بالتنبيه التخاذ ما يلز 
 ...........................................................صفة مقدم الطلب: .............أسم مقدم الطلب: ..............

 ...........................................................................رقم قومي: .............ة: ........ااااااااحل االقامم

 بريد الكتروني: ............................................... ...................: ...........................تليفون
 المبنىبيانات 

 :العنوان

 ...................: ........................شارع  ............: ....رقم البلوك.......  ...: ......رقم القطعة

 ............................: ...............منطقة/حاي..  .......................: ..................مجاورة

 .........................: ..................محافظة..............  ......................../قرية: ....مدينة

 .......................نوع الترخيص: ......        /       /      رقم الترخيص: .......................... تاريخ الترخيص:   

 .....................................................................................................منطوق الترخيص: 

 ......................................أسم المرخص له: ..................................................................

 .........................عدد الوحدات: ..................................................عدد أدوار العقار: ...............

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 : .............................................يع مقدم الطلبوقت                              /   /      فيتحريرًا 
________________________________________________________________________ 

                 /     /                   تاريخ الطلب: .....................................................رقم الطلب: .
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  سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 

 اتحاد شاغلين تسجيلومستندات  طلبإيصـال استالم 

 بيانات الطلب
 ...........................................................رقم الطلب: ....                 تاريخ الطلب:       /     /           

 مقدم الطلببيانات 

 .................................... ............... رقم قومي:............................الطلب: .............أسم مقدم 

 .................................................................................................ة: ........ااااااااحل االقامم

 المرفقة بالطلبالمستندات بيان 

 بيان المساااتاناد  م 

 .طلب الحصول على الخدمة  .7
 الرقم القومي لمقدم الطلب.صورة بطاقة   .0
 صورة بطاقة الرقم القومي لرئيس اتحاد الشاغلين.  .3
 صورة ترخيص المبنى )إن وجد(.  .4
 .وحالته الظاهرية وعدد ونوع الوحداتتوصيف العقار   .1
 أسم مالك أو مالك العقار.   .6
 .تاريخ انعقاد الجمعية العمومية  .1
 .أسماء أعضاء مجلس إدارة االتحاد وصفتهم في مجلس اإلدارة  .8
 .ما يفيد الدعوة للجمعية التأسيسية واستالم األعضاء لها  .9

 .0229لسنة  022جدول بيان عضوية االتحاد المرفق بنظام اتحاد الشاغلين الصادر بالقرار الوزاري ورقم   .72
 .(أسماء الشاغلين وسند االشغال لكل وحدة )إن وجد  .77
 مستندات أخرى:   .70
   

 مستلم الطلب والمستنداتبيانات 

 الوظيفة: .............................................................................................: ...........االسم

 .      /       /    :   الخدمةالتاريخ المحدد إلنجاز  
   المركز التكنولوجيخاتم  ........................................  توقيع المستلم: 
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  سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 اتحاد شاغلين بتسجيل إفادة
 ...........................................................صفة مقدم الطلب: .............أسم مقدم الطلب: ..............

 ...........................................................................رقم قومي: .............ة: ........ااااااااحل االقامم

 بريد الكتروني: ............................................... ...................: ...........................تليفون
 المبنىبيانات 

 :العنوان

 ...................: ........................شارع  ............: ....رقم البلوك.......  .........: رقم القطعة

 ............................: ...............منطقة/حاي..  .......................: ..................مجاورة

 .........................: ..................محافظة....  ................................../قرية: ....مدينة

 .......................نوع الترخيص: ......        /       /      رقم الترخيص: .......................... تاريخ الترخيص:   

 .....................................................................................................منطوق الترخيص: 

 عدد أدوار العقار: .......................................................................................................

 ......................................................................................................عدد ونوع الوحدات: 

 أسماء أعضاء مجلس إدارة االتحاد وصفتهم في مجلس اإلدارة
 الصفة االسم م
 رئيس اتحاد الشاغلين  .7
0.   
3.   
4.   
1.   

 التوقيع

المختصة بشئون اإلدارة  الموظف المسئول 
 رئيس الجهة اإلداريةيعتمد /  اتحاد الشاغلين

 ........................................ ........................... ............................. :االسم

 ......................................... ........................... ............................. :التوقيع

  خاتم الجهة االدارية  
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  سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 ترخيص إقامة وتشغيل محطة تقوية محمولطلب 
 /الهندسية السيد مدير اإلدارة 
 وبعد،تحية طيبة 

 -نحو الموافقة على ترخيص إقامة وتشغيل محطة تقوية محمول والبيانات كما يلي: مأرجو التكرم بالتنبيه التخاذ ما يلز 
 ..............................صفة مقدم الطلب: ..........................................أسم مقدم الطلب: ..............

 ...........................................................................رقم قومي: .............ة: ........ااااااااحل االقامم

 بريد الكتروني: ............................................... ...................: ...........................تليفون

 أرض زراعية  أرض فضاء  أعلى عقار موقع إقامة محطة التليفون المحمول: 

 لة إقامة المحطة أعلى عقار(ا)في ح المبنىبيانات 

 :العنوان

 ...................: ........................شارع  ............: ....رقم البلوك.......  ...: ......رقم القطعة

 ............................: ...............منطقة/حاي..  .........................................: مجاورة

 .........................: ..................محافظة..............  ......................../قرية: ....مدينة

 ع الوحدات: .................................................................عدد ونو ..............عدد أدوار العقار: ......

 )في حالة إقامة المحطة على أرض فضاء( اْلرض قطعةبيانات 

 ...............................: .........................شارع  : ...............رقم البلوك: ..............    رقم القطعة
 ..............................: ...........................حاي: .............................................    مجاورة
 .............................: ..........................محافظة: .......................................   منطقة/مدينة

 ...........................................................................................مساحة األرض: ...
 .........................................: ........................يطل على      متر:.............بطولالبحري:    الحد 
 ........................................: .........................يطل على      متر:.............بطولالغربي:    الحد 
 ..........................................: .......................يطل على      متر:.............بطولالشرقي:    الحد 
 ......................................................: ...........يطل على      متر:.............بطولالجنوبي:   الحد 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام  كافة الرسوم المقررة  لسدادومستعد 
 : .............................................يع مقدم الطلبوقت                              /   /      فيتحريرًا 

________________________________________________________________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (49نموذج رقم )



 

-126- 
 

  سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 ترخيص إقامة وتشغيل محطة تقوية محمولومستندات  طلبإيصـال استالم 

 بيانات الطلب
 ...........................................................رقم الطلب: ....                 تاريخ الطلب:       /     /           

 المرفقة بالطلبالمستندات بيان 

 بيان المساااتاناد  م 

 .طلب الحصول على الخدمة  .7
 الرقم القومي لمقدم الطلب والمفوض من قبل الشركة باستخراج الترخيص.صورة بطاقة   .0
 خطاب تفويض من الشركة لمقدم الطلب للتعامل مع الوحدة المحلية.  .3
 .بصاحبة الطلنموذج التصنيف البيئي للحصول على الموافقة المبدئية بالتركيب معتمد من الشركة   .4
 تقرير من مهندس استشاري يفيد سالمة المبنى وتحمل العقار انشائيا ألحمال المحطة وتركيبها   .1
 .معتمدة من مكتب هندسي نسخ من الرسومات الهندسية للمحطة المقترح تركيبها 3  .6
 مقايسة بتكاليف األعمال.  .1
 شهادة مطابقة من وزارة الطيران )في حالة اقامة محطات التليفون المحمول بالقرب من المطارات(.  .8
 .موافقة الجهات المعنية على اقامة المحطة  .9

 المحطة بين الشركة ومالك العقار. اقامةصورة عقد ايجار مكان   .72
 .سند الملكية لألرض المزمع اقامة المحطة عليها مع وجود االصل لالطالعصورة أو 

 رسم كروكي معتمد من مكتب هندسي لموقع اقامة المحطة.  .77
تليفونات( بالمناطق العشوائية التي خططت  –صرف صحى  –مياه  –مستند يدل على وجود مرافق )كهرباء   .70

 .مؤخرا أو ما يفيد أن المبنى غير مخالف لقوانين التنظيم
 .خطاب من الجهاز القومي للتنظيم واالتصاالت  .73
 شهادة اشراف على تنفيذ االعمال من مهندس نقابي.  .74
 مستندات أخرى:   .71
76.   
71.   

 مستلم الطلب والمستنداتبيانات 

 الوظيفة: .............................................................................................: ...........االسم

 .      /       /    :   الخدمةالتاريخ المحدد إلنجاز  

   المركز التكنولوجيخاتم  ........................................  توقيع المستلم: 
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  سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 شهادة إتمام اعمال الترميم او الهدم )كلى / جزئي(طلب 
 /الهندسية السيد مدير اإلدارة 
 وبعد،تحية طيبة 

 إصدار: نحو الموافقة على مأرجو التكرم بالتنبيه التخاذ ما يلز 

 هدم جزئيأعمال شهادة إتمام        هدم كلىأعمال شهادة إتمام   شهادة إتمام اعمال الترميم 
 -والبيانات كما يلي: 

 .............................مقدم الطلب: ............. ..............................صفةأسم مقدم الطلب: ..............

 ...........................................................................رقم قومي: .............ة: ........ااااااااحل االقامم

 .............................................بريد الكتروني: .. ...................: ...........................تليفون

 المبنىبيانات 

 :العنوان

 ...................: ........................شارع  ............: ....رقم البلوك.......  ...: ......رقم القطعة

 ...........................................: منطقة/حاي..  .......................: ..................مجاورة

 .........................: ..................محافظة..............  ......................../قرية: ....مدينة

     الترخيص:       /     /    وذلك وفقا للترخياااااااص: ............................................................ تاريخ 

 ......................منطوق الترخيص: .................................................................................
 ....أسم المرخص له: ...........................................................................................

 المشرف على اْلعمال الهندسيالمكتب  /بيانات المهندس 

 ...........................................: ......................................................................االسم

 ......................الترخيص: ..........فئة أعمال   : ...........البطاقة الضريبية  الهندسي: ..................السجل 

 : ..........................)مهندس( رقم قومي: ................... االستشاريرقم : .................... رقم القيد بالنقابة

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام   .كافة الرسوم المقررة لسدادومستعد 
 : .............................................يع مقدم الطلبوقت                              /   /      فيتحريرًا 

________________________________________________________________________ 

                   /     /                   تاريخ الطلب: .....................................................رقم الطلب: .
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  سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 ومستندات  طلبإيصـال استالم 
 شهادة إتمام اعمال الترميم او الهدم )كلى / جزئي(

 بيانات الطلب
 ...........................................................رقم الطلب: ....                 /     /               تاريخ الطلب:   

 مقدم الطلببيانات 

 .................................... ............... رقم قومي:............................أسم مقدم الطلب: .............

 .................................................................................................ة: ........ااااااااحل االقامم
 المرفقة بالطلبالمستندات بيان 

 بيان المساااتاناد  م 

 .طلب الحصول على الخدمة  .7
 لمقدم الطلب.الرقم القومي صورة بطاقة   .0
 المستندات المثبتة لصفة مقدم الطلب في حالة تقديمه من غير المالك.  .3
 صورة ترخيص الترميم او الهدم )كلى / جزئي( واالصل لالطالع.  .4
 المهندسينشهادة من مهندس استشاري بمسئوليته عن االشراف على تنفيذ اعمال معتمدة من نقابة   .1

 .شهادة صالحية المبنى لإلشغال معتمدة من الجهة اإلداريةأو 
 مستندات أخرى:   .6
1.   
8.   
9.   

 مستلم الطلب والمستنداتبيانات     

 ........................................الوظيفة: .....................................................: ...........االسم

 .      /       /    :   الخدمةالتاريخ المحدد إلنجاز  

   المركز التكنولوجيخاتم ........................................  توقيع المستلم: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (52نموذج رقم )
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  سوهاج محافظة
 .........................: لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 نقل ملكية ترخيص البناءطلب   
 /الهندسية السيد مدير اإلدارة 
 وبعد،تحية طيبة 

 والبيانات كما يلي: نقل ملكية ترخيص البناء نحو الموافقة على مأرجو التكرم بالتنبيه التخاذ ما يلز 
 ...........................................................صفة مقدم الطلب: .............أسم مقدم الطلب: ..............

 ...........................................................................رقم قومي: .............ة: ........ااااااااحل االقامم

 بريد الكتروني: ............................................... ...................: ...........................تليفون

 المبنىبيانات 

 :العنوان

 ...................: ........................شارع  ............: ....رقم البلوك.......  ...: ......رقم القطعة

 ............................: ...............منطقة/حاي..  .......................: ..................مجاورة

 .........................: ..................محافظة.............. ......................../قرية: ....مدينة

     /        /      ........ تاريخ الترخيص:     : ....................................................رقم ترخياااااااص

 ......................منطوق الترخيص: .................................................................................
 ......................................: رقم قومي أسم المرخص له: ...............................................

 ............................................نقل ملكية ترخيص البناء الى السيد / .........أرجو التكرم بالموافقة على 

 رفق بالطلب.المالك الجديد للعقار طبقًا لسند الملكية الم .........................رقم قومي: .......................

 علما بأن الموقف التنفيذي للعقار كما يلي: ........................................................................

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

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

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام  كافة الرسوم المقررة  لسدادومستعد 
 .............................................: مقدم الطلب توقيع                              /   /      فيتحريرًا 

________________________________________________________________________ 
                  /     /                   تاريخ الطلب: .....................................................رقم الطلب: .

  

 (53نموذج رقم )
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  سوهاج محافظة
 : .........................لقرية /الوحدة المحلية لمدينة

 نقل ملكية ترخيص البناءومستندات  طلبإيصـال استالم 

 بيانات الطلب
 ...........................................................رقم الطلب: ....                 تاريخ الطلب:       /     /           

 مقدم الطلببيانات 

 .................................... ............... رقم قومي:............................أسم مقدم الطلب: .............

 .................................................................................................ة: ........ااااااااحل االقامم
 المرفقة بالطلبالمستندات بيان 

 بيان المساااتاناد  م 

 .طلب الحصول على الخدمة  .7
 .واألصل لالطالع الرقم القومي لمقدم الطلب والصادر باسمه الترخيص أو من ينوب عنهصورة بطاقة   .0
 إليه الترخيص واألصل لالطالع.لمن سينقل صورة بطاقة الرقم القومي   .3
 .أصل الترخيص لتدوين بيانات نقل الترخيص  .4
 .إليه الترخيصمن سينقل سند الملكية باسم   .1
 مستندات أخرى:   .6
1.   
8.   
9.   

 مستلم الطلب والمستنداتبيانات 

 الوظيفة: .............................................................................................: ...........االسم

 .      /       /    :   الخدمةالتاريخ المحدد إلنجاز  
 المركز التكنولوجيخاتم ........................................  توقيع المستلم: 
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