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جميع الطلبات التى يقدم فيها رسومات 

 هندسية



جميع الطلبات التى يقدم فيها رسومات 

 هندسية



 تصريح الحفر



 تصريح حفر
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 االكشاك



 االكشاك



 االكشاك



 االكشاك



 االكشاك



 االعالنات



 اإلعالنات



 المحمول



رقم 

 النموذج
 القرارات الخاصة بتحصيل الرسوم   المستندات اسم الخدمة

1 

طلب إستخراج بيان بصالحية  

الموقع من الناحية التخطيطية 

 واالشتراطات البنائية 

نموذج التنظيم 

 واإلدارة

قرار محافظ -  2009لسنة  812قرار محافظ القاهرة رقم 

 2008لسنة  119القانون رقم  2009لسنة  813القاهرة رقم 

 111قانون ضريبة نوعية رقم  -نموذج التنظيم واإلدارة  -

 1993لسنة  2القانون -وتعديالته  1980لسنة 

 طلب ترخيص أعمال بناء جديد  2
نموذج التنظيم 

 واإلدارة

قرار محافظ -  2009لسنة  812قرار محافظ القاهرة رقم 

 2008لسنة  119القانون رقم  2009لسنة  813القاهرة رقم 

 111قانون ضريبة نوعية رقم  -نموذج التنظيم واإلدارة  -

 1993لسنة  2القانون -وتعديالته  1980لسنة 

 طلب ترخيص أعمال تعلية 3
نموذج التنظيم 

 واإلدارة

قرار محافظ -  2009لسنة  812قرار محافظ القاهرة رقم 

 2008لسنة  119القانون رقم  2009لسنة  813القاهرة رقم 

 111قانون ضريبة نوعية رقم  -نموذج التنظيم واإلدارة  -

 1993لسنة  2القانون -وتعديالته  1980لسنة 

 طلب ترخيص أعمال اضافة  4
نموذج التنظيم 

 واإلدارة

قرار محافظ -  2009لسنة  812قرار محافظ القاهرة رقم 

 2008لسنة  119القانون رقم  2009لسنة  813القاهرة رقم 

 111قانون ضريبة نوعية رقم  -نموذج التنظيم واإلدارة  -

 1993لسنة  2القانون -وتعديالته  1980لسنة 

 طلب ترخيص أعمال تعديل  5
نموذج التنظيم 

 واإلدارة

قرار محافظ -  2009لسنة  812قرار محافظ القاهرة رقم 

 2008لسنة  119القانون رقم  2009لسنة  813القاهرة رقم 

 111قانون ضريبة نوعية رقم  -نموذج التنظيم واإلدارة  -

 1993لسنة  2القانون -وتعديالته  1980لسنة 

 طلب ترخيص اعمال استكمال  6
نموذج التنظيم 

 واإلدارة

قرار محافظ -  2009لسنة  812قرار محافظ القاهرة رقم 

 2008لسنة  119القانون رقم  2009لسنة  813القاهرة رقم 

 111قانون ضريبة نوعية رقم  -نموذج التنظيم واإلدارة  -

 1993لسنة  2القانون -وتعديالته  1980لسنة 

7 
طلب ترخيص اعمال تشطيبات 

 خارجية 

نموذج التنظيم 

 واإلدارة

قرار محافظ -  2009لسنة  812قرار محافظ القاهرة رقم 

 2008لسنة  119القانون رقم  2009لسنة  813القاهرة رقم 

 111قانون ضريبة نوعية رقم  -نموذج التنظيم واإلدارة  -

 1993لسنة  2القانون -وتعديالته  1980لسنة 

 طلب عام  طلب تجديد ترخيص بناء  8

قرار محافظ -  2009لسنة  812قرار محافظ القاهرة رقم 

 2008لسنة  119القانون رقم  2009لسنة  813القاهرة رقم 

 111قانون ضريبة نوعية رقم  -نموذج التنظيم واإلدارة  -

 1993لسنة  2القانون -وتعديالته  1980لسنة 

 طلب ترخيص أعمال ترميم  9
نموذج التنظيم 

 واإلدارة

قرار محافظ -  2009لسنة  812قرار محافظ القاهرة رقم 

 2008لسنة  119القانون رقم  2009لسنة  813القاهرة رقم 

 111قانون ضريبة نوعية رقم  -نموذج التنظيم واإلدارة  -

 1993لسنة  2القانون -وتعديالته  1980لسنة 



 نموذج التنظيم واإلدارة طلب ترخيص أعمال تدعيم  10

قانون  - 2009لسنة  812قرار محافظ القاهرة رقم 

 813قرار محافظ القاهرة رقم  - 2008لسنة  119

قانون  -نموذج التنظيم واإلدارة  - 2009لسنة 

-وتعديالته  1980لسنة  111ضريبة نوعية رقم 

 1993لسنة  2القانون 

11 
)  رخصة هدم منشأت آيلة للسقوط 

 (  كلى  -جزئى 
 نموذج التنظيم واإلدارة

قرار -  2009لسنة  812قرار محافظ القاهرة رقم 

 119قانون  2009لسنة  813محافظ القاهرة رقم 

 2008لسنة 

12 
طلب ترخيص بالهدم للمبانى 

 والمنشات غير االيلة للسقوط 
 نموذج التنظيم واإلدارة

قرار محافظ  - 2009لسنة  812قرار محافظ رقم 

لسنة  144قانون رقم  - 2009لسنة  813رقم 

 12مادة  2006

13 
)  طلب توصيل عداد إنشائى         

 (       كهرباء ، مياة 
 طلب عام 

 1998لسنه 4248طبقاً لقرار مجلس الوزراء  رقم 

 الكتاب الدورى للتنظيم واإلدارة -

 2012لسنة 7طبقاً للكتاب الدورى رقم  طلب عام  طلب تصريح حفر لتوصيل المرافق  14

15 
طلب تصريح بتوصيل مرافق للمبانى 

 القديمة 
 نموذج التنظيم واإلدارة

 1998لسنه 4248طبقاً لقرار مجلس الوزراء  رقم 

 الكتاب الدورى للتنظيم واإلدارة -

16 
طلب تصريح حفر بتوصيل مرافق 

 للمبانى الجديدة 
 نموذج التنظيم واإلدارة

 1998لسنه 4248طبقاً لقرار مجلس الوزراء  رقم 

 الكتاب الدورى للتنظيم واإلدارة -

17 
 -كهرباء )طلب توصيل مرافق دائمة 

 (صرف صحي -غاز  -مياه 
 نموذج التنظيم واإلدارة

 1998لسنه 4248طبقاً لقرار مجلس الوزراء  رقم 

 الكتاب الدورى للتنظيم واإلدارة -

18 
طلب الحصول على رخصة تركيب 

 مصعد فى مبنى جديد 
 نموذج التنظيم واإلدارة

قانون  - 2009لسنة  812قرار محافظ القاهرة رقم 

 813قرار محافظ القاهرة رقم  - 2008لسنة  119

قانون  -نموذج التنظيم واإلدارة  - 2009لسنة 

-وتعديالته  1980لسنة  111ضريبة نوعية رقم 

 1993لسنة  2القانون 

19 
طلب الحصول على رخصة تشغيل 

 مصعد 
 نموذج التنظيم واإلدارة

قرار  - 2009لسنة  812قرار محافظ القاهرة رقم 

 119قانون  2009لسنة  813محافظ القاهرة رقم 

قانون  -نموذج التنظيم واإلدارة  - 2008لسنة 

-وتعديالته  1980لسنة  111ضريبة نوعية رقم 

 1993لسنة  2القانون 

 2008لسنة  119قانون  نموذج التنظيم واإلدارة طلب انشاء اتحاد شاغلين 20

21 
طلب رخصة أقامة وتشغيل محطة 

 تقوية محمول
 نموذج التنظيم واإلدارة

  -2005لسنة  378طبقاً لقرار محافظ القاهرة رقم 

   2009لسنة  119قانون 

22 
طلب شهادة بإتمام أعمال الترميم أو 

 (  جزئى -كلى ) الهدم 
 واالدارةاختالف نموذج التنظيم  نموذج التنظيم واإلدارة



 2009لسنة 119القانون رقم  نموذج التنظيم واإلدارة طلب نقل ملكية ترخيص البناء  23

 2008لسنة  119قانون  نموذج التنظيم واإلدارة معاينة عقار آيل للسقوط 24

 نموذج التنظيم واإلدارة  طلب عام  طلب استرداد تأمين نقل مخلفات المبانى  25

 خدمات المحالت 

26 
أو طلب الترخيص بفتح محل تجارى 

 صناعي
 نموذج التنظيم واإلدارة

لسنة  453+  1956لسنة  371القانون رقم 

 الجداول + واإلدارة نموذج التنظيم  - 1954

27 
طلب تجديد رخصة تشغيل محل صناعى 

 او تجارى
 نموذج التنظيم واإلدارة

لسنة  453+  1956لسنة  371القانون رقم 

 الجداول + نموذج التنظيم واالدارة  -1954

 نموذج التنظيم واإلدارة طلب ترخيص بفتح محل عام 28
لسنة  453+  1956لسنة  371القانون رقم 

 الجداول + نموذج التنظيم واالدارة  -1954

29 
طلب تعديل ترخيص محل تجارى او 

 صناعى
 نموذج التنظيم واإلدارة

لسنة  453+  1956لسنة  371القانون رقم 

 الجداول + نموذج التنظيم واالدارة  -1954

 نموذج التنظيم واإلدارة طلب تعديل ترخيص محل عام  30
لسنة  453+  1956لسنة  371القانون رقم 

 الجداول + نموذج التنظيم واالدارة  -1954

31 
طلب نقل رخصة محل تجارى او صناعى 

 او عام فى حالة التنازل 
 نموذج التنظيم واإلدارة

لسنة  453+  1956لسنة  371القانون رقم 

 الجداول + نموذج التنظيم واالدارة  - 1954

32 
طلب نقل رخصة محل تجارى أو صناعى 

 أو عام لوفاة المرخص له 
 نموذج التنظيم واإلدارة

لسنة  453+  1956لسنة  371القانون رقم 

 الجداول + نموذج التنظيم واالدارة  - 1954

33 

طلب تعديل رخصة بإضافة أو إخراج 

شريك أو شركاء للمحالت التجارية أو 

 الصناعية أو المالهي 

 نموذج التنظيم واإلدارة
لسنة  453+  1956لسنة  371القانون رقم 

 الجداول + نموذج التنظيم واالدارة  - 1954

34 
فاقد لرخصة /طلب استخراج بدل تالف

محل تجاري أو صناعي أو عام          
 نموذج التنظيم واإلدارة

لسنة  453+  1956لسنة  371القانون رقم 

 الجداول + نموذج التنظيم واالدارة  - 1954

35 
طلب إلغاء ترخيص المحال تجارية 

 صناعية 
 نموذج التنظيم واإلدارة

لسنة  453+  1956لسنة  371القانون رقم 

 الجداول + نموذج التنظيم واالدارة  - 1954

36 
/ مشرف / مدير )ترخيص شخصى 

 (مستغل 
 نموذج التنظيم واإلدارة

لسنة  453+  1956لسنة  371القانون رقم 

 الجداول + واإلدارة نموذج التنظيم  - 1954



 اإلشغاالت  -خدمات اإلعالنات 

 نموذج التنظيم واإلدارةطلب الترخيص بإعالن                  37

نموذج  -و تعديالته 1956لسنة  66القانون رقم 

الجداول الئحة إعالنات محافظة +  واالدارةالتنظيم 

 القاهرة

38 
الترخيص او تجديد الترخيص 

 باشغال طريق 
 نموذج التنظيم واإلدارة

قرار محافظ  - 2015لسنة  1082قرار محافظ رقم 

لسنه  140القانون رقم  - 2015لسنة  7242رقم 

1956 

39 

طلب الحصول على ترخيص أو 

 -تاندة –اعالن  –بروز ) تجديد 

 (عربة  –فاترينة  -كشك

 نموذج التنظيم واإلدارة

قرار محافظ  - 2015لسنة  1082قرار محافظ رقم 

لسنه  140القانون رقم  - 2015لسنة  7242رقم 

1956 

40 
فرش مناسبات موسمية للمحالت 

 المرخصة 
 1956لسنة  140قانون   طلب عام 

41 
طلب نقل رخصة إشغال طريق في 

 حالة التنازل عن المحل 
 نموذج التنظيم واإلدارة

قرار محافظ  - 2015لسنة  1082قرار محافظ رقم 

لسنه  140القانون رقم  - 2015لسنة  7242رقم 

1956 

42 
طلب استرداد مضبوطات إشغاالت 

 الطريق العام       
 نموذج التنظيم واإلدارة

قرار محافظ  - 2015لسنة  1082قرار محافظ رقم 

لسنه  140القانون رقم  - 2015لسنة  7242رقم 

1956 

43 

طلب استخراج بيان يفيد سداد 

خاص ) مخالفات اشغال طريق 

 (بالمحالت 

 طلب عام 

مجلس الوزراء  - 1956لسنه  140القانون رقم 

تعامل معاملة شهادة بيان  - 1998لسنة  4248رقم 

 مقابل اصدار بيان بطلب شهادة البيانات

 نموذج التنظيم واإلدارة طلب عداد مؤقت حق انتفاع كشك  44
قرار محافظ  - 2015لسنة  1082قرار محافظ رقم 

   2015لسنة  7242رقم 



 خدمات أخرى

45 

 طـلب

 استخراج رخصة بائع باألسواق

 (تجديد/ أول مرة )

 

 نموذج التنظيم واإلدارة
طبقاً لقرار مجلس الوزراء  رقم 

 1998لسنه 4248

 وإدارة تنظيم  نموذج التنظيم واإلدارة (تجارية / سكنية)طلب شهادة بيانات عن منشاة    46

 نموذج التنظيم واإلدارة طلب عام  طلب الحصول على معاينة منشأة            47

48 
طلب للحصول على صورة طبق االصل من المستندات 

 الموجودة بالوحدة المحلية
 نموذج التنظيم واإلدارة نموذج التنظيم واإلدارة

 طلب عام  طلب سداد رسوم التفتيش للتراخيص الدائمة  49

خطاب اإلدارة العامة لإليرادات 

 371تطبيق قانون في بالمحافظة 

لسنة  453 ومحالت  1956لسنة 

محالت صناعية وتجارية   1954

 1955لسنة  308

 نموذج التنظيم واإلدارة  طلب عام  طلب شكوى 50


