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 خدمات اإلدارة اهلندسية
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 3 بيان صالحية الموقع للبناء )) موافقه تخطيطية ((
 4 رخصة بناء " انشاء " 2
 5 تجديد رخصة بناء " انشاء " 3
 6 تعديل رخصة بناء " انشاء " 4
 7 تعليه رخصه بناء " انشاء " 5
 8 بدل فاقد / صورة طبق األصل من الرخصة 6
 9 طلب سريان مفعول رخصة 7
 10 تنازل عن رخصة بناء 8
 11 شراء زوائد تنظيم 9
 12 رخصة هدم 10
 13 رخصة ترميم 11
 14 طلب معاينه منشات ايله للسقوط 12
 15 طلب سداد غرامه مخالفه 13
 16 طلب تظلم من قرار لجنه المنشأة االيله السقوط 14
 17 طلب صورة طبق األصل من قرار الترميم 15
 18 طلب صورة طبق األصل من قرار الهدم 16
 19 صرف صحى " –كهرباء  –طلب توصيل مرافق " مياه  17
 20 طلب استخراج شهاده بقرار تصريح من المحكمة 18
 21 طلب استرداد قيمة تامين نقل مخلفات الهدم 19
 22 طلب مطابقه شهاده صالحية المبنى واالشغال جزئى/ كلى 20
 23 طلب تصالح عن مخالفات البناء 21
 24 شركات -طلب تصريح حفر اهالى  22
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 من الناحية التخطيطية واالشرتاطات البنائيةطلب استخراج بيان بصالحية املوقع 

 

  

 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند
    .صورة تحقيق الشخصية )واألصل لالطالع(

   رسم كروكي للمكان .

    اإليصال الدال على سداد الرسوم المقررة .

   صورة عقد الملكية أو اإليجار ) األصل لالطالع (
حاله الوكالة مع  رسمي في لصورة التوكي

 االطالع على األصل .
  

 

 

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء
 2008لسنه  119القانون  % سنويا3بزيادة  268.5 رسوم أولية رسم استخراج بيان صالحية

 قرار محافظ 0 رسوم  نهائية رسم مرافق

 2008لسنه  119القانون  0 رسوم نهائية رسم اعتماد

 تحصيل)  إدارية مصاريف% 5
 ( نقدى

   نهائي

 

 

 

 

 

 

 

 املستندات املطلوبة
 ( يوم  7)    المده الزمنية
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 2008 لسنه 119 للقانون طبقا) إنشاء (بناء رخصه
 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند
   ةنموذج حساب  تكاليف األعمال  طبقا للنموذج المنصوص عليه  بالالئح

   ةتقرير أبحاث التربة للموقع مرفق به  النموذج المرفق  والمنصوص عليه بالالئح

   من  المالك للمكتب الهندسي  ضتوكيل  أو تفوي

   سجل هندسي –بطاقة ضريبية  –كارنية النقابة  –أوراق المهندس )صورة البطاقة 

   جنيه 350000 عن األعمال قيمة زادت متىعقد مقاوله 

   نسخ من الرسومات اإلنشائية  معتمده من مهندس نقابي 3عدد 

   خاص من  الورثة لحدهم أو وكيل عنهمأصل  توكيل  رسمي 

   صورة إعالم الوراثة واألصل لالطالع 

   أصل شهادة صالحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية 

   وثيقة التامين في حاله األعمال المطلوبة أربع طوابق فأكثر 

   شهادة صالحية األعمال  للترخيص

   نوته حسابية

   وحة رسم هندسي معماري( ل 3عدد ) 

   صورة  عقد الملكية االبتدائي + حكم المحكمة على العقد واألصل لالطالع

   صورة تحقيق الشخصية واألصل  لالطالع

   تقديم المستندات المطلوبة ضمن ملف الترخيص  في حاله وجود مصعد الرسومات

   شهادة بالموقف الضريببى للتصرف العقاري

    التعلية  وتكون اجبارى ( –رخصه ) فى حاله التعديل اصل ال
   ما يفيد سداد مقابل التحسين

 

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء
 كتاب نقابة المهندسين من التكاليف 4.5 رسوم نهائية هندسية دمغه

 2007لسنه  75قرار  50 رسوم نهائية  كبد شربين

 مدني دفاع
 2003لسنه  302قرار  لكل دور بعد الخامس 500 رسوم نهائية

 نوعية  هضريبة دمغ
 1980لسنه  111قانون  60- 120 رسوم نهائية

 األعمال قيمه % من0.2
 2008لسنه  119قانون  0 رسوم نهائية

 إصدار الترخيصرسم 
 2009لسنه  141قرار  0 رسوم نهائية

 تنمية موارد
 2020لسنه  83قانون  2 رسوم نهائية

 فع المخلفاتر
 قرار محافظ 0 رسوم نهائية

 خدمات صحية
 2006لسنه  56قرار  30 رسوم نهائية

 تتامين كاميرا
 قرار محافظ  600-1500 نهائية

 تحسين رسوم
   نهائى

  نقدى تحصيل)  إدارية مصاريف% 5
   نهائي

 

 يوم  ( 30المده الزمنية   ) 

 الرسوم
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 2008لسنه  119 للقانون طبقا) إنشاء (جتديد رخصة بناء
 

 

  

 اجبارى  اختياري  اسم المستند
   صورة اعالم الوراثه ) واالصل لالطالع ( 

   اصل الرخصه

   صورة عقد الملكية االبتدائى + حكم المحكمة على العقد ) واالصل لالطالع (

   صورة تحقيق الشخصية واالصل لالطالع 
   

 

 

 

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء
 2008لسنه  119القانون   هائيةرسوم ن رسم تجديد  ترخيص

 80لسنه  111قانون  60 - 120 رسوم نهائية نوعية  هضريبة دمغ
 2020لسنه  83قانون  2 رسوم نهائية تنمية موارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 14المده الزمنية   ) 
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 2008 لسنه 119 للقانون طبقا) إنشاء (تعديل رخصة بناء
 إنشاءرخصه   طلب (   2 )  ممن خالل طلب  رق ميستخد

 

 اجبارى  اختياري  نداسم المست
   اصل الرخصة

   اصل شهاده صالحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية

   تقرير استشارى عن التعديل الخاص بالترخيص

   صورة تحقيق الشخصية واالصل لالطالع

   نسخ من الرسومات الهندسية بالتعديل معتمده من مهندس نقابى ومستتوفاه الدمغه 3

 

 السند القانوني القيمة التوقيت وعاءال
 كتاب نقابة المهندسين من قيمة االعمال 4.5 رسوم نهائية هندسية دمغه

 2007لسنه  75قرار  50 رسوم نهائية  كبد رسم

 2003لسنه  302قرار  0 رسوم نهائية مدني دفاع

 1980لسنه  111قانون  60- 120 رسوم نهائية نوعية  هضريبة دمغ

 2008لسنه  119قانون  0 رسوم نهائية األعمال قيمه %من 0.02

 2009لسنه  141قرار  0 رسوم نهائية إصدار الترخيصرسم 

 2020لسنه  83قانون  2 رسوم نهائية تنمية موارد

 قرار محافظ 0 رسوم نهائية رفع المخلفات

 2006لسنه  56قرار  30 رسوم نهائية خدمات صحية

 نهائي تامين كاميرات
 قرار محافظ لكل واجه 600 -1500

 

 

 

 

 يوم  ( 30المده الزمنية   ) 
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 2008 لسنه 119 للقانون طبقا) إنشاء (تعلية رخصة بناء
 إنشاءرخصه   طلب (   2 )  ممن خالل طلب  رق ميستخد

 

 

  

 اجبارى  اختياري  اسم المستند
   توكيل او تفويض من المالك للمكتب الهندسى

   شهاده صالحية المبنى من مهندس استشارى

   خصةاصل الر

 وثيقه التامين في حاله االعمال المطلوبه اربع طوابق فاكثر او االعمال
  

 تقرير استشارى عن التعلية الخاصه بالعقار
  

   صورة تحقيق الشخصية واالصل لالطالع

 

 

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء
 كتاب نقابة المهندسين % 4.5 رسوم نهائية هندسية دمغه
 2007لسنه  75قرار  50 رسوم نهائية  كبد سمر

 2003لسنه  302قرار  0 رسوم نهائية مدني دفاع

 1980لسنه  111قانون  60-120 رسوم نهائية نوعية  هضريبة دمغ

 2008لسنه  119قانون  0 رسوم نهائية األعمال قيمه من 0.02

 2009لسنه  141قرار  / دور 135 رسوم نهائية رسم إصدار الترخيص

 2020لسنه  83قانون  2 رسوم نهائية تنمية موارد

 رفع المخلفات
 قرار محافظ 0 رسوم نهائية

 2006لسنه  56قرار  30 رسوم نهائية خدمات صحية
 

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 30المده الزمنية   ) 
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 2008 لسنه 119 للقانون طبقا) إنشاء (من رخصة بناء األصل طبق صورة / فاقد بدل
 

 

 

 اجبارى  ختياري ا اسم المستند
 محضر فقد الرخصة

  

 صورة اعالم الوراثة ) واالصل لالطالع (
  

 صورة التوكيل رسمي في حاله الوكاله مع االطالع على األصل
  

 صورة عقد الملكية االبتدائى + حكم المحكمة على العقد ) واالصل لالطالع (
  

   صورة تحقيق الشخصية واالصل لالطالع

 

 

 

 

 الوعاء
 السند القانوني القيمة التوقيت

جنيه لكل  5  رسوم نهائية رسم نسخ عن كل ورقه
 ورقة

 2008لسنه  119القانون 

 1980لسنه  111قانون  60-120 رسوم نهائية نوعية  هضريبة دمغ
 2020لسنه  83قانون  2 رسوم نهائية تنمية موارد

 

 

 

 

 

 

 يوم  ( 7المده الزمنية   ) 
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  (9) 

 2008 لسنه 119 للقانون طبقا) إنشاء (رخصة بناء ولمفع سريان طلب
 

 

 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند
 صورة اعالم الوراثه واالصل لالطالع

  

 خطاب الجهة الحكومية 
  

 اصل الرخصة
  

 صورة عقد الملكية االبتدائي + حكم المحكمة على العقد ) واالصل لالطالع (
  

   صل لالطالعصورة تحقيق الشخصية واال

 

 

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء
  4.1 رسوم نهائية رسم إصدار شهادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املستندات املطلوبة
 يوم  ( 30المده الزمنية   ) 
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 2008 لسنه 119 للقانون طبقا) إنشاء (رخصة بناء تنازل عن
 

 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند
 اصل الرخصة

  

 جديد مشمول بحكم صحه توقيع (صورة عقد الملكية للمالك ال
  

   بطاقه الرقم القومى للمتنازل والمتنازل اليةصورة 

 

 

 

 

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء
 2008لسنه  119القانون  ج/ ورقه5 رسوم نهائية رسم نسخ عن كل ورقه

 1980لسنه  111قانون  60-120 رسوم نهائية نوعية  هضريبة دمغ
 2020لسنه  83قانون  2 رسوم نهائية اردتنمية مو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ات املطلوبةاملستند

 الرسوم

 يوم  ( 7المده الزمنية   ) 
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 طلب شراء زوائد تنظيم

 

 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند
 صورة اعالم الوراثه واالصل لالطالع

  

محدد عليها الموقع معتمده ومختومه بخاتم  500/1خريطه مساحية بمقاس رسم 

 المساحه

  

   وكيل رسمي في حاله الوكاله مع االطالع على األصلصورة الت

   صورة تحقيق الشخصية واالصل لالطالع

 

 

 

 

 بدون رسوم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 الرسوم

 يوم  ( 7المده الزمنية   ) 
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 2008 لسنه 119 للقانون طبقارخصة هدم  طلب
 

 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند
 توكيل او تفويض من المالك للمكتب الهندسى

  

 مقايسه اعمال
  

   من مهندس استشارى معتمد من النقابه بسالمه المباني المجاورة تقرير

   صورة اعالم الوراثه واالصل لالطالع

   اصل شهاده اشراف على الهدم معتمدة من نقابه المهندسين

   إقرار من الشهر العقارى باخالء العقار من السكان

   قد واالصل لالطالعصورة عقد الملكية االبتدائى + حكم المحكمة على الع

   قرار من لجنه المنشات االيله للسقوط للعقار

   صورة تحقيق الشخصية واالصل لالطالع

   رخصه المبنى او مكلفه

   صور رسم هندسى  3

 

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء
 ابة المهندسينكتاب نق %4.5 رسوم نهائية هندسية دمغه

 2007لسنه  75قرار  50 رسوم نهائية  كبد شربين
 1980لسنه  111قانون  60 رسوم نهائية نوعية  هضريبة دمغ

 2008لسنه  119قانون  0 رسوم نهائية األعمال قيمه %من 0.02

 2009لسنه  141قرار  200 رسوم نهائية رسم إصدار الترخيص

 1984لسنه  147 قانون  2 رسوم نهائية تنمية موارد

 قرار محافظ 0 رسوم نهائية رفع المخلفات

 2006لسنه  56قرار  30 رسوم نهائية خدمات صحية
 

 املستندات املطلوبة
يوم   30الزمنية   )  المدة

) 
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  رخصة ترميمطلب   

 اجبارى  اختياري  اسم المستند
 توكيل او تفويض من المالك للمكتب الهندسى

  

 مقايسه اعمال
  

   ه المباني المجاورةتقرير من مهندس استشارى معتمد من النقابه بسالم

   صورة اعالم الوراثه واالصل لالطالع

   اصل شهاده اشراف على الهدم معتمدة من نقابه المهندسين

   إقرار من الشهر العقارى باخالء العقار من السكان

   صورة عقد الملكية االبتدائى + حكم المحكمة على العقد واالصل لالطالع

   جنه المنشات االيله للسقوطقرار بالترميم من ل

   صورة تحقيق الشخصية واالصل لالطالع

   رخصه المبنى او مكلفه

   صور رسم هندسى  3

 

  

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء
 كتاب نقابة المهندسين %4.5 رسوم نهائية هندسية دمغه

 2007لسنه  75قرار  50 رسوم نهائية  كبد شربين
 2003لسنه  302قرار  0 رسوم نهائية مدني عدفا

 1980لسنه  111قانون  60 - 120 رسوم نهائية نوعية  هضريبة دمغ

 2008لسنه  119قانون   رسوم نهائية األعمال قيمه %من 0.02

 2009لسنه  141قرار  200 رسوم نهائية رسم إصدار الترخيص

 2020لسنه  83قانون  2 رسوم نهائية تنمية موارد

 قرار محافظ  رسوم نهائية رفع المخلفات

 2006لسنه  56قرار  30 رسوم نهائية خدمات صحية

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

يوم   30المده الزمنية   ) 

) 

 ( 9كود رقم   ) 
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 المراكز التكنولوجية     

  (14) 

 معاينة منشآت آيلة للسقوط طلب

 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 
 لواجهات العقار  ةصور فوتوغرافي 4

  

 صورة إعالم الوراثة واألصل لالطالع
  

   خطاب االثار 

   اري بان العقار خالي من السكانإقرار من الشهر العق

   صورة عقد الملكية االبتدائي +حكم المحكمة على العقد واألصل لالطالع

   صورة تحقيق الشخصية واألصل لالطالع

 

 

 

 

  بدون رسوم. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 15المده الزمنية   ) 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (15) 

 

 خمالفه غرامه سداد طلب
 

  

 

  

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 
 الوكالة مع االطالع علي االصلصورة التوكيل رسمى فى حالة 

  

 صوره من محضر المخالفه
  

   صورة تحقيق الشخصيه واالصل لالطالع

 

 

 

 

 

  

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء
   اولى قيمه مخالفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 1المده الزمنية   ) 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (16) 

 

 املنشآت جلنه قرار من تظلم طلب
 

 

 

 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند  
   االبتدائي +حكم المحكمة على العقد واألصل لالطالع صورة عقد الملكية

   صورة تحقيق الشخصية واألصل لالطالع

 صورة إعالم الوراثة واألصل لالطالع
  

 صورة قرار االزالة
  

 

 

  

 

 

  بدون رسوم. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 1المده الزمنية   ) 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (17) 

 

 صورة طبق األصل من قرار الرتميم طلب
 

 

 

  

 اجبارى  اختياري  اسم المستند  
   رة قرار الترميمصو

   صورة تحقيق الشخصيه واالصل لالطالع

 صورة التوكيل رسمى فى حالة الوكالة مع االطالع علي االصل
  

 صورة إعالم الوراثة واألصل لالطالع
  

 

 

 

 

  

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء

 نهائي رسم نسخ عن كل ورقه
جنيه عن  5

 2008لسنه  119القانون  كل ورقة 

 خدمات صحية
 2006لسنه  56قرار  30 نهائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 7المده الزمنية   ) 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (18) 

 اهلدمصورة طبق األصل من قرار  طلب
 

 

 

  

 اجبارى  اختياري  اسم المستند  
   صورة من قرار الهدم

   صورة تحقيق الشخصيه واالصل لالطالع

 صورة التوكيل رسمى فى حالة الوكالة مع االطالع علي االصل
  

 الم الوراثة واألصل لالطالعصورة إع
  

 

 

 

 

  

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء

 نهائي رسم نسخ عن كل ورقه
جنيه عن  5

 2008لسنه  119القانون  كل ورقة 

 خدمات صحية
 2006لسنه  56قرار  30 نهائي

 
 
 
 

 
 
 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 7المده الزمنية   ) 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (19) 

  غاز( –صرف صحي  –كهرباء  –توصيل مرافق )مياه  طلب
 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند  
   صورة البطاقة الضريبية

   االنشائيه بالسالمة استشاريتقرير 

 مستند بكاميرات مراقبة  
  

 التجاريصورة السجل 
  

 لالطالع ( واألصلصورة عقد الملكية االبتدائي + حكم المحكمة علي العقد ) 
  

 لالطالع واألصل الشخصيةصورة تحقيق 
  

 مكلفه أورخصة المبنى 
  

 (العقاريموثق بالشهر  األصل)مع االطالع على إيجارصورة عقد 
  

 صورة رخصة النشاط للمحل
  

 صورة رخصة السيارة
  

 بدء التنفيذ إخطار-المقاولةعقد -اإلشرافصوره من شهادة 
  

 صورة رخصة القيادة
  

 صورة التوكيل رسمى فى حالة الوكالة مع االطالع علي االصل
  

 صورة اعالم الوراثة )واالصل لالطالع(
  

 اقرار من المالك بتقديم تقرير ربع سنوى من المهندس المشرف عن سير االعمال
  

 صور فوتوغرافيه لواجهات العقار 4
  

 حكم نهائى بالبراءه اذا كان المبنى محرراً عنه محضر بالمخالفه
  

 زئى او الكلىتقرير مهندس بصالحيه المبنى لالشغال الج
  

 

 

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء
 2008لسنه  119القانون  2 نهائي رسم إصدار مرافق
 ضريبة دمغه نوعية

 1980لسنه  111قانون  0.9 نهائي

 تنمية موارد
 1984لسنه  147قانون  0.1 نهائي

 املستندات املطلوبة

 لرسوما

 يوم  ( 20المده الزمنية   ) 

 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (20) 

 استخراج شهادة بقرار تصريح من احملكمة طلب
 

 

  

 اجبارى  اختياري  داسم المستن  
 لالطالع واألصل الشخصيةصورة تحقيق 

  

 صورة التوكيل رسمى فى حالة الوكالة مع االطالع علي االصل
  

 اصل تصريح المحكمة
  

 

 

 

 

 

  

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء
  ج / ورقه5 نهائي رسم نسخ عن كل ورقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 7المده الزمنية   ) 

 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (21) 

 قل خملفات هدماسرتداد قيمة تأمني ن طلب
 

 

 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند  
 لالطالع واألصل الشخصيةصورة تحقيق 

  

 صورة التوكيل رسمى فى حالة الوكالة مع االطالع علي االصل
  

 االيصال الدال على سداد الرسوم المقرره
  

 صورة رخصة الهدم
  

 

 

 

 

 بدون رسوم. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 7المده الزمنية   ) 

 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (22) 

 املبىن إلشغال جزئي / كلى مطابقه شهادة صالحية طلب
  

 

 

 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند  
شهادة صالحية المبنى لالشغال ترد من المهندس المشرف ويتم ايداعها فى ملف 

 الترخيص

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 بدون رسوم 

 

 

 

 

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 15المده الزمنية   ) 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (23) 

 خمالفات البناءتصاحل عن  طلب

 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند  
 صورة رخصة العقار

  

 رة من محضر المخالفةصو
  

 المقررةااليصال الدال على سداد الرسوم 
  

 لالطالع واألصل الشخصيةصورة تحقيق 
  

 شهده السالمة االنشائية للمباني
  

مكتب  أو نقابيمن مهندس  الطبيعةنسخ من الرسومات المعمارية المنفذة علي  2

 هندسي

  

 المطلوب التصالح عليها بالمبنى لألعمال نسبةبالالمستند الدال على صفة مقدم الطلب 
  

 

 

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء
رسم فحص طلب تصالح علي مخالفة 

 بناء
  حسب الجدول المرفق طبقا لالئحة أولى

  حسب الجدول المرفق طبقا لالئحة أولى تصالح جدية قيمة
   نهائي   قيمه تصالح عن مخالفه بناء

 

 

 

 

 

 

 الفئة بالقرى الفئة باملدن املخالفة األعمال مسطح أمجايل
 جنيه 125 جنية 500 2م250حتى 

 جنيها 250 جنية 1000 2م500حتى  2م250من 

 جنيها 1000 جنيها 2000 2م1000حتى  2م500من 

 جنيه 2000 جنيه 3000 2م2000حتى  2م1000من 

 جنيه 3500 جنيه 4000 2م4000حتى  2م2000من 

 جنية 5000  جنيه 5000 2م 4000اكثر من 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 (  شهور 6المده الزمنية   ) 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (24) 

 شركات -تصريح حفر أهايل  طلب

 

  

 اجبارى  اختياري  اسم المستند  
 صورة اعالم الوراثة )واالصل لالطالع(

  

 موافقة مركز معلومات شبكة المرافق
  

 لالطالع واألصل الشخصيةصورة تحقيق 
  

 - الري -الكهرباء  - الطبيعيالغاز  - الصحيالصرف  -معاينه ) شركة المياه  نموذج

 ...اى حفر(.-التليفونات 

  

 رخصة المبنى او مكلفه
  

 

 

 

 

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء             
  0 نهائي رد الشئ ألصله
 مصاريف ادارية

  % 15 نهائي

 ضريبة دمغه نوعية
   نهائي

 تنمية موارد
   نهائي

 تحصيل)  يةإدار مصاريف% 5
 ( نقدى

   نهائي

 حفر تأمين
 2017لسنه  30كتاب دوري   نهائي

 

 

 

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 وم  (ي 7المده الزمنية   ) 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (25) 

 
 اهلندسية باإلدارة املصاعد والنقل البطئ يقسممن خالل  اخلدمات املقدمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 رقم الصفحة اسم الطلب االدارة م

23 

رة 
إلدا
ا

 
سية
هلند
ا

 

 26 تركيب مصعد رخصة طلب

 27 تجديد رخصة مصعدطلب  24

 28 خصة تشغيل مصعدر طلب  25

 29 تقنين اوضاع مصعدطلب  26

 30 ترخيص مركبة نقل بطئطلب  27

 31 تجديد ترخيص مركبة نقل بطئطلب  28



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (26) 

 رخصة تركيب مصعد جديد طلب
 

 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند  
 عقد المقاولة معتمد من اتحاد المقاولين للبناء والتشيد

  

 دسى للمبنى يبين موقع المصعدرسم هن
  

 قرار مزاولة للشركةالقائمة على التركيب-عقد تركيب المصعد
  

 صوره من رخصه مزاوله المهنه للشركه
  

 شهادة صالحيه بتشغيل المصعد
  

 صورة رخصة العقار
  

 صورة بطاقة قيد وتصنيف شركة المصاعد باالتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء
  

ملف المواصفات الفنية والرسومات الهندسية النشاء المصعد ونسخ من شهادة 

 اختيارات الطراز للمكونات

  

 وثيقة تامين على المصعد لمدة ثالث سنوات بقيمه غير محدده
  

 صورة عقد مع عامل لتشغيل المصعد + صورة بطاقة العامل
  

 شغيلشهادة تدريب العامل على اعمال الصيانة والت
  

 نوته حسابيه
  

 صورة تحقيق الشخصيه واالصل لالطالع
  

 

 

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء
  5.5 اولى رسم معاينه

  50 اولى رسم تركيب مصعد
  0 نهائي رسم إصدار ترخيص

 

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 20المده الزمنية   ) 

 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (27) 

 جتديد رخصة مصعد طلب
 

 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند  
 اتحاد المقاولين للبناء والتشيد عقد المقاولة معتمد من

  

 رسم هندسى للمبنى يبين موقع المصعد
  

 قرار مزاولة للشركةالقائمة على التركيب-عقد تركيب المصعد
  

 صوره من رخصه مزاوله المهنه للشركه
  

 شهادة صالحيه بتشغيل المصعد
  

 صورة رخصة العقار
  

 د باالتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناءصورة بطاقة قيد وتصنيف شركة المصاع
  

ملف المواصفات الفنية والرسومات الهندسية النشاء المصعد ونسخ من شهادة 

 اختيارات الطراز للمكونات

  

 وثيقة تامين على المصعد لمدة ثالث سنوات بقيمه غير محدده
  

 صورة عقد مع عامل لتشغيل المصعد + صورة بطاقة العامل
  

 شهادة تدريب العامل على اعمال الصيانة والتشغيل
  

 نوته حسابيه
  

 صورة تحقيق الشخصيه واالصل لالطالع
  

 

 

 

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء
  100 نهائي رسم تجديد ترخيص

  5.5 اولى رسم معاينه
 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 7المده الزمنية   ) 

 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (28) 

 مصعد جديد تشغيلرخصة  طلب

 
 اجبارى  اختياري  اسم المستند  

 عقد المقاولة معتمد من اتحاد المقاولين للبناء والتشيد
  

 رسم هندسى للمبنى يبين موقع المصعد
  

 قرار مزاولة للشركةالقائمة على التركيب-عقد تركيب المصعد
  

 صوره من رخصه مزاوله المهنه للشركه
  

 شهادة صالحيه بتشغيل المصعد
  

 صورة رخصة العقار
  

 قيد وتصنيف شركة المصاعد باالتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء صورة بطاقة
  

ملف المواصفات الفنية والرسومات الهندسية النشاء المصعد ونسخ من شهادة 

 اختيارات الطراز للمكونات

  

 وثيقة تامين على المصعد لمدة ثالث سنوات بقيمه غير محدده
  

 + صورة بطاقة العاملصورة عقد مع عامل لتشغيل المصعد 
  

 شهادة تدريب العامل على اعمال الصيانة والتشغيل
  

 نوته حسابيه
  

 صورة تحقيق الشخصيه واالصل لالطالع
  

 
 

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء
  5.5 اولى رسم معاينه

  100 اولى رسم تشغيل مصعد
  0 نهائي رسم إصدار ترخيص

 
 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 20المده الزمنية   )



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (29) 

 مصعد أوضاع تقنني طلب
  

 

 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند  
 عقد المقاولة معتمد من اتحاد المقاولين للبناء والتشيد

  

 رسم هندسى للمبنى يبين موقع المصعد
  

 قرار مزاولة للشركةالقائمة على التركيب-عقد تركيب المصعد
  

 صوره من رخصه مزاوله المهنه للشركه
  

 يل المصعدشهادة صالحيه بتشغ
  

 صورة رخصة العقار
  

 صورة بطاقة قيد وتصنيف شركة المصاعد باالتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء
  

ملف المواصفات الفنية والرسومات الهندسية النشاء المصعد ونسخ من شهادة 

 اختيارات الطراز للمكونات

  

 غير محددهوثيقة تامين على المصعد لمدة ثالث سنوات بقيمه 
  

 صورة عقد مع عامل لتشغيل المصعد + صورة بطاقة العامل
  

 شهادة تدريب العامل على اعمال الصيانة والتشغيل
  

 نوته حسابيه
  

 صورة تحقيق الشخصيه واالصل لالطالع
  

 

  

 

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء
  100 نهائي رسم  تشغيل مصعد

  5.5 اولى رسم معاينه
 

 املستندات املطلوبة

 لرسوما

 يوم  ( 20المده الزمنية   ) 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (30) 

 جرار زراعي ( –عربه كارو  –ترخيص مركبة نقل بطئ ) توكتوك  طلب
 

 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند  
 صورة تحقيق الشخصيه واالصل لالطالع

  

 صورة عقد الملكية
  

 اخطار بمحضر المخالفه او صورة منها
  

 

 

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء
 رسم خدمات

  0 هائين
  0 نهائي رسم صندوق الخدمات

  0 نهائي دمغه ايصال
  0 نهائي تنمية موارد

 1998لسنه  4248قرار مجلس وزراء  0 نهائي ضرائب  عامه

 1998لسنه  4248قرار مجلس وزراء  0 نهائي ضريبة دمغه نوعية

 1998لسنه  4248قرار مجلس وزراء  0 نهائي رسم اصدار ترخيص

 1998لسنه  4248قرار مجلس وزراء  0 ئينها رسم فحص

 1998لسنه  4248قرار مجلس وزراء  0 نهائي رسوم خط سير

   نهائي معدنية لوحات تأمين

   نهائي رسم تحصيل مرور

 

 

 

 

 

 يف حاله املصادرة

 ج 200تضاعف الرسوم وتضاعف كل مرة 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

يوم   7المده الزمنية   ) 

) 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (31) 

 ءجتديد ترخيص مركبة نقل بطي طلب
 

  

 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند  
 صورة تحقيق الشخصيه واالصل لالطالع

  

 صورة عقد الملكية
  

 اخطار بمحضر المخالفه او صورة منها
  

 اصل الرخصة
  

 

 

 

 

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء
 رسم صندوق الخدمات

  25 نهائي
  0.3 نهائي دمغه ايصال
  0.1 نهائي تنمية موارد
   ينهائ رسم معاينه

   نهائي ضريبة دمغه نوعية
 

 

 

 

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 7المده الزمنية   ) 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (32) 

 اهلندسية رخص احملالت باإلدارةمن خالل قسم  اخلدمات املقدمة

 

 

 

 الصفحةرقم  اسم الطلب االدارة م

29 

ية 
دس
هلن
ة ا
دار
اإل

– 
الت
احمل
ص 
رخ
سم 
ق

 

 طلب رخصة محل عام
33 

 طلب رخصة محل صناعي او تجارى  30

 34 طلب إخطار ببدء النشاط 31

 35 ب مهلة فتح محلطل 32

 36 طلب تجديد رخصة محل 33

 37 طلب تنازل عن رخصة محل 34

 38 طلب بدل تالف رخصة محل 35

 39 طلب نقل رخصة محل 36

 40 طلب إلغاء رخصة محل 37

 41 طلب تعديل رخصة محل ) تغيير أو إضافة نشاط ( 38

 42 رخصة محل طلب شهادة للتأمينات بإلغاء رخصة أو عدم وجود 39

 43 مشرف ( –طلب رخصة شخصية لمحل ) مدير  40



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (33) 

 عام –صناعي  –طلب ترخيص حمل جتارى 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 
   غذائيشهادة صحية فى حالة أن يكون النشاط 

   اجتماعية تأميناتشهادة 
   صورة البطاقة الضريبية

   المرور موافقة
   مراقبة  مستند بكاميرات 

   التجاريصورة السجل 

   لالطالع( األصل)اإليجار أوصورة عقد الملكية 

   لالطالع واألصل الشخصيةصورة تحقيق 

   المطابع ومحال االسلحه........الخ فيالجهات االمنيه للعمل  موافقة
   نسخ من الرسومات الهندسية للمحل

   مكلفه أورخصة المبنى 

   المدنية+موافقة البيئة+موافقة التنظيم الحماية

   المبنى غير مخالف ومطابق للتراخيص أنخطاب من التنظيم يفيد 

 

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء

  25 أولى رسم معاينه
  10 أولى خدمات  صحية
  2 أولى تنمية موارد

  3 نهائي رسم صندوق الخدمات
  0 نهائي دمغه هندسية
  0 نهائي دفاع مدني

  50 نهائي ض. إرباح تجارية وصناعية
  0 نهائي رسم إصدار ترخيص

  1954لسنه  1043قرار  50 نهائي رسوم تفتيش
  5 نهائي كبد شربين
  0 نهائي رسم اورنيك

 89ماده  111قانون  لكل مستند 0.9 نهائي ضريبه نوعيه 

   نهائى مصاريف ادارية

   ائىنه معاش السادات
 

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 90المده الزمنية   ) 

 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (34) 

 طلب إخطار ببدء النشاط

  

  

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 

   صورة البطاقة الضريبية

   التجاريصورة السجل 

   لالطالع( األصل)اإليجار أوصورة عقد الملكية 

   لالطالع واألصل الشخصيةصورة تحقيق 

   نسخ من الرسومات الهندسية للمحل

   مكلفه أورخصة المبنى 

   الحماية المدنية+موافقة البيئة+موافقة التنظيم

   المبنى غير مخالف ومطابق للتراخيص أنخطاب من التنظيم يفيد 

 

 

  

 

 

 بدون رسوم 

 

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 30المده الزمنية   ) 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (35) 

 مهلة فتح حملطلب 
 

 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 

   صورة البطاقة الضريبية

   التجاريصورة السجل 

   لالطالع( األصل)إليجارا أوصورة عقد الملكية 

   لالطالع واألصل الشخصيةصورة تحقيق 

 

 

  

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء  

  25 نهائي رسم فحص

  36 نهائي ضريبة دمغه نوعية

  2 نهائي تنمية موارد

 

 

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 وم  (ي 10المده الزمنية   ) 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (36) 

 طلب جتديد رخصه حمل

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 
   يكون النشاط غذائىشهادة صحية فى حالة أن 

   موافقه الهيئه العامه للتنميه الصناعيه النهائية

   شهادة تامينات اجتماعية

   صورة البطاقة الضريبية

   صورة عقد الملكية او االيجار)االصل لالطالع(

   اصل الرخصة

   رخصة المبنى او مكلفه

   ملحماية المدنية+موافقة البيئة+موافقة التنظيا

 

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء
  25 أولى رسم معاينه

  10 أولى خدمات  صحية
  2 أولى تنمية موارد

  3 نهائي رسم صندوق الخدمات
  0 نهائي دمغه هندسية
  0 نهائي دفاع مدني

  50 نهائي ض. إرباح تجارية وصناعية
  0 نهائي رسم إصدار ترخيص

  1954لسنه  1043قرار  50 ئينها رسوم تفتيش

  5 نهائي كبد شربين
  0 نهائي رسم اورنيك

 89ماده  111قانون  لكل مستند 0.9 نهائي ضريبه دمغه نوعيه 

  نهائى  مصاريف ادارية

  نهائى  معاش السادات

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 15المده الزمنية   ) 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (37) 

 رخصه حمل تنازل عنطلب 
 اجبارى  اختياري  اسم المستند 

   بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموينيةموافقة مديرية التجارة والتموين 
   عقد ايجار محرر من المالك الى المتنازل اليه موثقا بالشهر العقارى

   صورة اخر ايصال سداد رسم التفتيش

   بطاقه ضريبيه باسم المتنازل اليه

   شهاده تامينات باسم المتنازل اليه

   اصل الرخصة

   ه بتوقيعات المتنازل والمتنازل اليهعقد تنازل مصدق علي

   شهادة صحية باسم المتنازل اليه فى حالة المأكوالت أو المشروبات او األغذية
   صوره تحقيق شخصيه للمتنازل اليه

   صوره تحقيق شخصيه للمتنازل

  

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء 
  25 أولى رسم معاينه

  10 أولى خدمات  صحية
  2 أولى تنمية موارد

  3 نهائي رسم صندوق الخدمات
  0 نهائي دمغه هندسية
  0 نهائي دفاع مدني

  50 نهائي ض. إرباح تجارية وصناعية
  0 نهائي رسم إصدار ترخيص

  1954لسنه  1043قرار  50 نهائي رسوم تفتيش

  5 نهائي كبد شربين
  0 نهائي رسم اونيك
 89ماده  111قانون  لكل مستند 0.9 نهائي وعيهضريبه دمغه ن

  نهائى  مصاريف ادارية

  نهائى  معاش السادات

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 14المده الزمنية   ) 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (38) 

 بدل فاقد أو تالف أو صورة طبق األصلطلب 

 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 
   تقديم مايفيد سداد المستحقات المالية حتي تاريخه

   مذكرة فقد ) محضر الشرطة (

   الضريبيةصورة البطاقة 

   صورة اخر ايصال سداد رسم التفتيش

   صورة رخصة المحل

   اصل الرخصة

   صورة تحقيق الشخصيه واالصل لالطالع

 

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء  
  25 أولى رسم معاينه

  10 أولى خدمات  صحية
  2 أولى تنمية موارد

  3 نهائى رسم صندوق الخدمات
  0 نهائى دمغه هندسية
  0 نهائى دفاع مدني

  50 نهائى ض. إرباح تجارية وصناعية
  0 نهائي رسم إصدار ترخيص

  1954لسنه  1043قرار  50 نهائي رسوم تفتيش

  5 نهائي كبد شربين
  0 نهائي رسم اورنييك

 89ماده  111قانون  لكل مستند 0.9  ضريبه دمغه نوعيه

   ائىنه مصاريف ادارية

   نهائى معاش السادات

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 10المده الزمنية   ) 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (39) 

 نقل رخصه حمل لوفاه املرخص لهطلب 
 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 
   تقديم مايفيد سداد المستحقات المالية حتي تاريخه

   موافقة النيابة الحسبية )فى حالة وجود قصر(

   صورة اعالم الوراثة )واالصل لالطالع(

   لتفتيشصورة اخر ايصال سداد رسم ا

   اصل الرخصة

   اقرار تنازل من الورثة ألحد منهم أو توكيل

   شهادة صحية باسم المتنازل اليه فى حالة المأكوالت أو المشروبات او األغذية

   صورة تحقيق الشخصيه واالصل لالطالع

 

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء  
  10 أولى خدمات  صحية

  2 أولى موارد تنمية
  3 نهائى رسم صندوق الخدمات

  0 نهائى دمغه هندسية
  0 نهائى دفاع مدني

  50 نهائى ض. إرباح تجارية وصناعية
  0 نهائي رسم إصدار ترخيص

  1954لسنه  1043قرار  50 نهائي رسوم تفتيش

  5 نهائي كبد شربين
  0 نهائي رسم اورنيك

 89ماده  111قانون  مستند لكل 0.9  ضريبه دمغه نوعيه 

   نهائى مصاريف ادارية

   نهائى معاش السادات

 املستندات املطلوبة

 رسومال

 يوم  ( 7المده الزمنية   ) 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (40) 

 

 إلغاء رخصة حملطلب 
 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند  
   موافقه من مكتب القوى العامله الذى تتبعه المنشاة على الغاء الترخيص

   صورة اخر ايصال سداد رسم التفتيش

   اصل الرخصة

   الشخصيه واالصل لالطالعصورة تحقيق 

  

 

 

 بدون رسوم                  

 

 

  

 

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 7المده الزمنية   ) 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (41) 

 طلب تعديل رخصه حمل )تغيري أو أضافه نشاط(

 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند  
   اقرار يقدم بتغيير النشاط األصلي أو إضافة أنشطة جديدة.

   شهادة صحية فى حالة أن يكون النشاط غذائى
   العامه للتنميه الصناعيه النهائية موافقه الهيئه

   شهادة تامينات اجتماعية

   موافقة مديرية التجارة والتموين بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية
   صورة اخر ايصال سداد رسم التفتيش

   رسم هندسى للمحل بالنشاط الجديد

   صورة السجل التجارى

   ة موضحا به النشاط المطلوب تغيرهصورة البطاقة الضريبي

   صورة تحقيق الشخصيه واالصل لالطالع

   الحماية المدنية+موافقة البيئة+موافقة التنظيم

 

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء  
  10 أولى خدمات  صحية
  2 أولى تنمية موارد

  3 نهائى رسم صندوق الخدمات
  0 نهائى دمغه هندسية
  0 نهائى دفاع مدني

  50 نهائى ض. إرباح تجارية وصناعية
  0 نهائي رسم إصدار ترخيص

  1954لسنه  1043قرار  50 نهائي رسوم تفتيش

  5 نهائي كبد شربين
  0 نهائي رسم اورنيك

 89ماده  111قانون  لكل مستند 0.9  ضريبه دمغه نوعيه

   نهائى مصاريف ادارية

   هائىن معاش السادات

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 12المده الزمنية   ) 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (42) 

 شهادة للتأمينات بإلغاء رخصه حملطلب 

 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند  

   جواب التامينات

   صورة تحقيق الشخصيه واالصل لالطالع

 

 

 

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء  

  1.8 نهائي رسم فحص

  1.2 نهائي ضريبة دمغه نوعية

  2 نهائي تنمية موارد

 

 

 

 

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 10المده الزمنية   ) 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (43) 

 رخصة شخصية حملل ))مدير او مشرف((طلب 
 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند  
   أصل الفيش والتشبيه للمدير المسئول في المحالت العامة والمخابز

   صورة شخصية 2عدد 

   صورة اخر ايصال سداد رسم التفتيش

   صورة رخصة المحل

   صورة تحقيق الشخصيه واالصل لالطالع

   ض اوتوكيل فى حالة الوكالةتفوي

 

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء  
  25 أولى رسم معاينه

  10 أولى خدمات  صحية
  2 أولى تنمية موارد

  3 نهائى رسم صندوق الخدمات
  0 نهائى دمغه هندسية
  0 نهائى دفاع مدني

  50 نهائى ض. إرباح تجارية وصناعية
  0 نهائي خيصرسم إصدار تر

  1954لسنه  1043قرار  50 نهائي رسوم تفتيش

  5 نهائي كبد شربين
  0 نهائي رسم اورنيك

 89ماده  111قانون  لكل مستند 0.9  ضريبه دمغه نوعيه

   نهائى مصاريف ادارية

   نهائى معاش السادات

 
 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 90المده الزمنية   ) 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (44) 

 اهلندسية االشغاالت باإلدارةمن خالل قسم  اخلدمات املقدمة
 

 رقم  الصفحة اسم الطلب د الطلبكو م
41 

ية 
دس
هلن
ة ا
دار
اإل

– 
سم 
ق

الت
شغا
اإل

 

 45 بروز ( –تاندة  –طلب رخصة إشغال ) كشك 

 46 طلب تجديد رخصة إشغال 42

 47 طلب استرداد مضبوطات إشغال طريق 43

 48 طلب ترخيص كشك 44

 49 طلب ترخيص إعالن 45

 50 طلب تجديد رخصة إعالن 46

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (45) 

 بروز( –رخصه إشغال طريق )تنده  طلب

 

 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند  
   رسم هندسى لموقع االشغال فى حالة التصريح بإشغال الطريق

   صورة رخصة المحل

   صورة تحقيق الشخصيه واالصل لالطالع

   رخصة المبنى او مكلفه

   مغةااليصال الدال على سداد رسم نظر مستوفيا الد

   

  

 

  

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء 

  0.7 أولى رسم معاينة
  0.3 نهائي رسم نظر

  0 نهائي رسم إصدار ترخيص
  6 نهائي ضريبة دمغه  نوعية

  2 نهائي تنمية موارد
  0 نهائي رسم نسبى إشغال طريق

  0 نهائي تامين مماثل 
  0 نهائي صندوق الخدمات

   نهائى رفع مخلفات

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 (  يوم 7المده الزمنية   ) 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (46) 

 بروز(   –جتديد رخصه إشغال طريق )تنده  طلب

 

 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند  
   رسم هندسى لموقع االشغال فى حالة التصريح بإشغال الطريق

   صورة رخصة المحل

   صورة تحقيق الشخصيه واالصل لالطالع

   رخصة المبنى او مكلفه

   سداد رسم نظر مستوفيا الدمغة االيصال الدال على

   صوره من رخصة االشغال

 

 

  

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء 

  0.7 أولى رسم معاينة
  0.3 نهائي رسم نظر

  0 نهائي رسم إصدار ترخيص
  6 نهائي ضريبة دمغه  نوعية

  2 نهائي تنمية موارد
  0 نهائي رسم نسبى إشغال طريق

   نهائى ع مخلفاترف

 

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 7المده الزمنية   ) 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (47) 

 اسرتداد مضبوطات إشغال طريق طلب

 

 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند  

   صورة المحضر موضحا بها بيان المضبوطات المتحفظ عليها

   االيصال الدال على سدادالرسوم المطلوبه

   صورة تحقيق الشخصيه واالصل لالطالع

 

  

 

  

 لسند القانونيا القيمة التوقيت الوعاء 

  0.3 اولى رسم نظر

   اولى مصاريف ادارية

  6 اولى ضريبة دمغه  نوعية

  2 اولى تنمية موارد

 

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

يوم   15المده الزمنية   ) 

) 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (48) 

 كشك ) إنشاء (  ترخيص طلب

 

 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند  

   صورة تحقيق الشخصيه واالصل لالطالع

   بحث من الشئون االجتماعيه

   موافقة محافظ

 

 

 

  

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء 

   اولى رسم معاينة

 

 

 

 

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 7المده الزمنية   ) 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (49) 

 ترخيص إعالن  طلب

  

 اجبارى  اختياري  اسم المستند  

   ( صورة من الرسومات االنشائية مقياس رسم مناسب2عدد )

   الرسومات التفصيلية للتركيبات و التوصيالت الكهربائية لإلعالن المضئ

   الضريبية صورة البطاقة

   صورة تحقيق الشخصيه واالصل لالطالع

 

 

  

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء 

 الئحة 200 اولى رسم معاينة

   نهائى رسم نظر

   نهائى رسم إصدار ترخيص

   نهائى ضريبة دمغه  نوعية

   نهائى تنمية موارد

   نهائى رسم نسبى إشغال طريق

   نهائى الخدمات رسم  صندوق

   نهائي تامين مماثل 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 7المده الزمنية   ) 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (50) 

 ترخيص إعالن جتديد  طلب

  

 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند  
   ( صورة من الرسومات االنشائية مقياس رسم مناسب2عدد )

   الرسومات التفصيلية للتركيبات و التوصيالت الكهربائية لإلعالن المضئ

   صورة البطاقة الضريبية

   حقيق الشخصيه واالصل لالطالعصورة ت

   صوره الرخصه السابقه

 

  

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء 

 الئحة 200 اولى رسم معاينة
   نهائى رسم نظر

   نهائى رسم إصدار ترخيص
   نهائى ضريبة دمغه  نوعية

   نهائى تنمية موارد
   نهائى رسم نسبى إشغال طريق

   نهائى دوق الخدماترسم  صن
   نهائي تامين مماثل 

 

 

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 7المده الزمنية   ) 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (51) 

 قسم احتاد الشاغلني طلبات

 
 رقم  الصفحة اسم الطلب اإلدارة م

47 

لني
شاغ
د ال
حتا
ا

 

 52 طلب قيد اتحاد شاغلين

 53 طلب إفادة اتحاد شاغلين 48

 54 طلب انضمام التحاد شاغلين 49

 55 طلب تغيير مأمور اتحاد شاغلين 50

 56 ب إلغاء اتحاد شاغلينطل 51

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (52) 

 
 قيد احتاد شاغلني طلبات

 

  

 اجبارى  اختياري  اسم المستند  

   صورة رخصة العقار

   (لالطالع االصل)االيجار او الملكية عقد صورة

   صور بطاقات االعضاء والمالك

   صورة بطاقة الرقم القومي لرئيس االتحاد

   قاراسم مالك او مالك الع

   محاضر اجتماع الجمعية العمومية

  

  

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء 

  1.20 نهائي رسم إصدار شهادة

  1.20 نهائي ضريبة دمغه  نوعية

  2 نهائي تنمية موارد

  1 نهائي خدمات صحية

  1 نهائي صندوق الخدمات

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 7المده الزمنية   ) 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (53) 

 

 إفادة احتاد شاغلني طلبات

 

 اجبارى  اختياري  مستنداسم ال  

   يقدم الطلب من رئيس إتحاد الشاغلين المعتمد لدى الحى

   شهاده اتحاد الشاغلين

   صورة تحقيق الشخصيه واالصل لالطالع

   صورة قرار اتحاد شاغلين

 

 

  

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء 

  1.20 نهائي رسم إصدار شهادة
  1.20 نهائي نوعية ضريبة دمغه 

  2 نهائي تنمية موارد
  1 نهائي خدمات صحية

  1 نهائي صندوق الخدمات

 

 

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 7المده الزمنية   ) 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (54) 

 

 انضمام الحتاد شاغلني طلب

 

 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند  

   يقدم الطلب من رئيس إتحاد الشاغلين المعتمد لدى الحى

   شهاده اتحاد الشاغلين

   لالطالع صورة تحقيق الشخصيه واالصل

   نسخه من محضر االتحاد

   محاضر اجتماع الجمعية العمومية

   اصل عقد االنضمام موقع عليه من مامور االتحاد والعضو المنضم

 

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء

  1.20 نهائي رسم إصدار شهادة

  1.20 نهائي ضريبة دمغه  نوعية

  2 نهائي تنمية موارد

  1 نهائي خدمات صحية

  1 نهائي صندوق الخدمات

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 7المده الزمنية   ) 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (55) 

 

 تغيري مأمور احتاد شاغلني طلب
 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند  

   % 60محضر اجتماع اول بنسبة 

   صوره الرقم القومي لرئيس االتحاد الجديد

   محضر اجتماع جمعيه عموميه مثبت به مامور ونائب وامين صندوق

   ر ايصال سداد رسوم نظافةصورة اخ

 

   

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء 

  1.20 نهائي رسم إصدار شهادة

  1.20 نهائي ضريبة دمغه  نوعية

  2 نهائي تنمية موارد

  1 نهائي خدمات صحية

  1 نهائي صندوق الخدمات

 

 

 

 الرسوم

 يوم  ( 7المده الزمنية   )  ستندات املطلوبةامل



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (56) 

 

 

 إلغاء احتاد شاغلني طلب
 

 اجبارى  ي اختيار  اسم المستند   

   صورة من قرار الهدم

   صورة اثبات الشخصيه لمامور االتحاد

 

  

  

 بدون رسوم

 

 

 

 

 

 

 

 الرسوم

 املستندات املطلوبة
 يوم  ( 7المده الزمنية   ) 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (57) 

 

 
 إدارة املواقف طلبات

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 رقم الصفحة اسم الطلب كود الطلب م
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 املواقف

 

 58 خارج المركز – خط سير سيارة او نقل طلب تغيير

 59 زداخل المرك– خط سير سيارة او نقل طلب تغيير 53

 60 ) نقل ملكية (  طلب تغيير مالك سيارة 54

 61 طلب  تحديث السيارة من موديل قديم الى موديل حديث 55

 62 طلب سداد كارته مجمعه 56



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (58) 

 

 ) خارج املركز ( خط سري سيارة او نقل تغيري طلب
 

 

 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 

   موافقة المرور

   مالك السيارة صورة بطاقة

   صورة رخصة السيارة

   السيارة ملكية مستندات

   صورة الكارتة المجمعه

   ( مياه - كهرباء - تليفون ايصال اخر) االقامة يثبت ما

 

 

 

 

 

 بدون رسوم 

 

 

 

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 ضمن الطلب العام

 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (59) 

 

 

 ) داخل املركز ( خط سري سيارة او نقل تغيري طلب
 

 

 

 

 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 

   قة المرورمواف

   صورة بطاقة مالك السيارة

   صورة رخصة السيارة

   صورة الكارتة المجمعه

 

 

 

 

 

 بدون رسوم 

 

 
 
 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 ضمن الطلب العام

 

 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (60) 

 
 ) نقل ملكية ( تغيري اسم املالك طلب

 

 

 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 

   موافقة المرور

   صورة بطاقة مالك السيارة

   صورة رخصة السيارة

   ( مياه - كهرباء - تليفون ايصال اخر) االقامة يثبت ما

 

 

 

 

 

 بدون رسوم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الرسوم

 املستندات املطلوبة
 ضمن الطلب العام

 

 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (61) 

 

 حديث لحتديث السيارة من موديل قديم إىل مودي طلب
 

 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 

   موافقة المرور

   صورة بطاقة مالك السيارة

   صورة رخصة السيارة

   صورة الكارتة المجمعه

   ارة القديمة +  موديل السيارة الحديثموديل الس

 

 

 2016لسنه  2الرسوم المقررة طبقا لقرار اللجنه العليا رقم

 محافظات مراكز قرى االجراء

 1500 1000 500 نقل  الملكية

 1500 1000 500 التحديث

 1500 1000 500 تعديل خط  السير

 

 تسدد هذة الرسوم بالمحافظة

 

  

 

  

 الرسوم

 ضمن الطلب العام وبةاملستندات املطل

 

 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (62) 

 
 معهسداد كارتة جم طلب

 

  

 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 

   صورة بطاقة مالك السيارة

   صورة رخصة السيارة

 

 

 

  

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء 

   نهائي ضريبة دمغه  نوعية

   نهائي تنمية موارد

   نهائي رسم كارتة مجمعه

 شهور 6% بعد  19   غرامه تأخير

 نهائي ورمر  تحصيل رسم
  

 

 

 

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 1المده الزمنية   ) 

 

 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (63) 

 

 

 

 قسم االيرادات طلبات
 

 

 
 

 

 رقم الصفحة اسم الطلب كود الطلب م

57 

ات
راد
اإلي
سم 
ق

 

 64 بدل فاقد عقد او صورة رسمية من عقد طلب

 65 تنازل عن وحدة سكنية طلب 58

 66 طلب سداد سوم التفتيش للمحالت  الدائمة 59

 67 سداد  رسوم  نظافة طلب 60

 68 مديونيات دورية سداد  طلب 61

 69 سداد  أقساط إيجار / مديونيات دورية طلب 62

 70 أدارى طلب تصالح عن حجز  63

 71 أقساططلب سداد  64

 72 األسواقطلب الحصول على باكية بأحد  65



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (64) 

 
 

 
 بدل فاقد عقد او صورة رمسية من عقد طلب

 

 

 

 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 

 راثة )واالصل لالطالع(صورة اعالم الو
  

 صورة التوكيل رسمى فى حالة الوكالة مع االطالع علي االصل
  

   صورة تحقيق الشخصيه واالصل لالطالع

 

 

 

  

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء   

   نهائي رسم بدل فاقد

 

 

 

 

 

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 30المده الزمنية   ) 

 

 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (65) 

 

 

 

 تنازل عن وحدة سكنية طلب

 

 

 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 

 تقديم مايفيد سداد المستحقات المالية حتي تاريخه
  

 صورة اعالم الوراثة )واالصل لالطالع(
  

   صورة التوكيل رسمى فى حالة الوكالة مع االطالع علي االصل

   تنازل موثق بالشهر العقارى

   صورة تحقيق الشخصيه واالصل لالطالع

 

 

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء  

   نهائي رسم معاينة

   نهائي ضريبة دمغه نوعية

   نهائي تنمية موارد

   نهائي رسم نسخ

   نهائي رسم تنازل

   نهائى صندوق خدمات

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 30المده الزمنية   ) 

 

 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (66) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اجبارى  اختياري  اسم المستند  

 صورة رخصة المحل
  

 صورة عقد الملكية او االيجار)االصل لالطالع(
  

   توكيل رسمى فى حالة الوكالة مع االطالع علي االصلصورة ال

   صورة تحقيق الشخصيه واالصل لالطالع

   صورة اخر ايصال سداد رسوم نظافة

 

 

 

  

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء  

   اولى رسوم تفتيش

   اولى غرامه تأخير

 

 

 

 سداد رسوم التفتي  للمحالت الدائمة طلب 
 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 1المده الزمنية   ) 

 

 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (67) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 

   لالطالع واألصل الشخصيةورة تحقيق ص

 

 

 

 

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء  

   نهائي رسوم نظافة

   نهائي صندوق الخدمات

   نهائي غرامه تأخير

   نهائى فوائد تأخير

 

 

 

 

 

 

 اد  رسوم  نظافهسد طلب

 املستندات املطلوبة 

 الرسوم

 يوم  ( 1المده الزمنية   ) 

 

 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (68) 

 

 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 

   لالطالع واألصل الشخصيةصورة تحقيق 

   ملكيه او ايجار الشقهصوره عقد 

 

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء  

   نهائي مقابل مياة

   نهائي رسوم نظافه

   نهائي غرامه تأخير

   نهائى رسم غاز

   نهائى رسم كهرباء

   نهائى رسوم تفتيش

   نهائى ادوار متكررة

   نهائى حق انتفاع

   نهائى رصف

   نهائي سداد قسط

   نهائى فوائد تأخير

   نهائى صندوق خدمات

   نهائى قسط شباب جريجين

   نهائي ( نقدى تحصيل)  إدارية مصاريف% 5

   نهائي مصاريف ادارية

   نهائى بريد

   نهائى صندوق االسكان المركزىلصالح 

 

 املستندات املطلوبة سداد  مديونيات دورية طلب

 الرسوم

 يوم  ( 1المده الزمنية   ) 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (69) 

 

 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 

   لالطالع واألصل الشخصيةصورة تحقيق 

 

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء  

   نهائي سداد قسط

   نهائي رسوم نظافه

   نهائي غرامه تأخير

   نهائى فوائد  تاخير

   نهائى صندوق خدمات

   نهائى مصاريف ادارية

   نهائى بريد

   نهائى صندوق االسكان المركزىلصالح 

   نهائى ادوار متكررة

   ائىنه حق انتفاع

   نهائى رصف

   نهائى رسوم تفتيش

   نهائى قسط شباب جريجين

   نهائى مقابل مياة

   نهائى رسم غاز

   نهائى ( نقدى تحصيل)  إدارية مصاريف% 5

 

 سداد  أقساط إجيار / مديونيات دورية طلب

 
يوم   1المده الزمنية   )  املستندات املطلوبة

) 

 الرسوم



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (70) 

 طلب تصاحل عن حجز ادارى
 

 

 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 

   لالطالع واألصل الشخصيةصورة تحقيق 

   المحكمة تصريح اصل

 

 

 

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء   

   نهائى نوعية دمغة ضريبة

   نهائى موارد تنمية

   نهائى حجز مصاريف

   نهائى ورقة كل عن نسخ رسم

   نهائى بيان رسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 7لمده الزمنية   ) ا



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (71) 

 طلب سداد اقساط
 

 

 

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 

   لالطالع واألصل الشخصيةصورة تحقيق 

 

 

 

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء   

   نهائى غرامه  تاخير

   نهائى سداد قسط

   نهائى سداد  ايجار

تحصيل  –% مصاريف إدارية  5
 نقدي

 ئىنها
  

 

 
 
 
 

 
 
 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 1المده الزمنية   ) 



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (72) 

 احلصول على باكية بأحد األسواق طلب
 

  

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 

   لالطالع واألصل الشخصيةصورة تحقيق 

   الضريبية البطاقة صورة

   التجارى السجل صورة

 

 

 

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء

   اولى ابتدائي تامين

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 7زمنية   ) المده ال



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (73) 

 أخرى طلبات

 
 
 

 رقم الصفحة اسم الطلب االدارة م

66 

 

 74 ترميم مقبرة طلب

 75 مراسالت 6 طلب 67

 76 خطاب شهر عقارى  68

 77 شهادة بناء على تصريح محكمة طلب 69

 78 طلب موجه للجهات الخارجية 70

 79 فض شمع محالت طلب 71

 80 ادةطلب إف 72

 81 طلب تصالح عن محضر 73

 82 طلب استرداد تامين دخول مزاد 74

 83 متابعهإدارة طلب رؤية  75

 84 طلب الحصول على قرض التنمية المحلية 76



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (74) 

 
 ترميم مقربة طلب

 

  

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 

 صورة اعالم الوراثة )واالصل لالطالع(
  

 كيل رسمى فى حالة الوكالة مع االطالع علي االصلصورة التو
  

   صورة تحقيق الشخصيه واالصل لالطالع

 

 

 

  

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء   

   نهائي مقابل ترميم  مدفن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 7زمنية   ) المده ال



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (75) 

 

 

 مراسالت 6 طلب
 

  

 اجبارى  اختياري  ستنداسم الم 

 لالطالع( واألصلالوراثة ) إعالمصورة 
  

 األصلحالة الوكالة مع االطالع علي  في رسميصورة التوكيل 
  

   لالطالع واألصل الشخصيةصورة تحقيق 

   شهادة بإعطاءخطاب المحكمة معتمد بختم المحكمة يفيد كتابة بالتصريح 

 

 

  

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء  

  1.8 نهائي رسم فحص

  1.2 نهائي ضريبة دمغه نوعية

  2 نهائي تنمية موارد

 

 

 

 

 

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 1زمنية   ) المده ال



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (76) 

 

 

 خطاب شهر عقارى
 

  

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 

 لالطالع( واألصل)الوراثة  إعالمصورة 
  

 األصلحالة الوكالة مع االطالع علي  في رسميصورة التوكيل 
  

   لالطالع واألصل الشخصيةصورة تحقيق 

   خطاب الشهر العقارى

 

 

 

  

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء  

  1.8 ئينها رسم فحص

  1.2 نهائي ضريبة دمغه نوعية

  2 نهائي تنمية موارد

 

 

 

 

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 1زمنية   ) المده ال



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (77) 

 

 

 شهادة بناء على تصريح حمكمة طلب
 

  

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 

 لالطالع( واألصلالوراثة ) إعالمصورة 
  

 صلاألحالة الوكالة مع االطالع علي  في رسميصورة التوكيل 
  

   لالطالع واألصل الشخصيةصورة تحقيق 

   شهادة بإعطاءخطاب المحكمة معتمد بختم المحكمة يفيد كتابة بالتصريح 

 

 

 

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء  

  1.8 نهائي رسم فحص

  1.2 نهائي ضريبة دمغه نوعية

  2 نهائي تنمية موارد

 

 

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 7زمنية   ) المده ال



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (78) 

 

 

 موجه للجهات اخلارجية طلب
 

  

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 

 األصلحالة الوكالة مع االطالع علي  في رسميصورة التوكيل 
  

   لالطالع واألصل الشخصيةصورة تحقيق 

   الحكومية الجهة خطاب

 

 

 

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء  

   نهائى نوعية دمغة ضريبة

   نهائى الترخيص اصدار

   نهائى موارد تنمية

   نهائى خدمات صندوق رسم

   نهائى صحيه خدمات

 تحصيل)  إدارية مصاريف 5%

 ( نقدى

   نهائى

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 1زمنية   ) المده ال



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (79) 

 

 فض مشع حمالت طلب
 

  

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 

 لالطالع( واألصلالوراثة ) إعالمصورة 
  

 األصلحالة الوكالة مع االطالع علي  في رسميصورة التوكيل 
  

   لالطالع واألصل الشخصيةصورة تحقيق 

   صورة رخصة المحل

   صورة اخر ايصال سداد رسم التفتيش

 

 

 

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء  

   اولى رسم معاينه

   اولى ضريبة دمغه نوعية

   اولى تنمية موارد

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 7زمنية   ) المده ال



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (80) 

 

 أفاده  طلب
 

  

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 

 لالطالع( واألصلالوراثة ) إعالمصورة 
  

 األصلحالة الوكالة مع االطالع علي  في رسميصورة التوكيل 
  

   لالطالع واألصل الشخصيةصورة تحقيق 

 

 

 

 قانونيالسند ال القيمة التوقيت الوعاء

  1.8 نهائي رسم معاينه

  1.2 نهائي ضريبة دمغه نوعية

  2 نهائي تنمية موارد

 
 
 
 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 1زمنية   ) المده ال



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (81) 

 تصاحل عن حمضر  طلب
 

  

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 

 لالطالع( واألصلالوراثة ) إعالمصورة 
  

 األصلة الوكالة مع االطالع علي حال في رسميصورة التوكيل 
  

   لالطالع واألصل الشخصيةصورة تحقيق 

   المخالفة محضر من صورة

   المحكمة تصريح اصل

   الجدول واقع من شهادة

 

 

 

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء

   نهائي مخالفه قيمه

 
 
 
 
 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 7زمنية   ) المده ال



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (82) 

 
 اسرتداد تامني دخول مزاد طلب

 

  

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 

 األصلحالة الوكالة مع االطالع علي  في رسميصورة التوكيل 
  

   لالطالع واألصل الشخصيةصورة تحقيق 

   التأمين دفع ايصال

 

 

 

 
 بدون رسوم
 
 
 
 
 
 
 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 7زمنية   ) المده ال



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (83) 

 
 متابعهإدارة املتابعة رؤية  طلب

 

  

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 

   لالطالع واألصل الشخصيةصورة تحقيق 

   المحكمة تصريح اصل

 

 

 

 
 بدون رسوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 1زمنية   ) المده ال



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (84) 

 
 احلصول على قرض صندوق التنمية طلب

 

  

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 

   لالطالع ألصلوا الشخصيةصورة تحقيق 

   الضريبية البطاقة صورة

   التجاري السجل صورة

   لالطالع( األصل)اإليجار أوصورة عقد الملكية 

 من استيفائة يتم بذلك الخاص النموذج وفق الضامن من يقدم ضمان اقرار

 بها يعمل التى المصلحة

 
 

 

 

 

 
 بدون رسوم
 
 
 
 
 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 30زمنية   ) المده ال



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (85) 

 
 طلبات اخرى

 رقم الصفحة اسم الطلب االدارة م

 86 استرداد تامين كاميرات طلب  78

 87 الحصول على كراسه الشرط طلب  79

 88 دفع دخول  تامين مزاد طلب  80

 89 دفع تأمين دخول مزاد استكمال طلب  81

 90 طلب  استرداد مبالغ  نقدية تم دفعها  82

 91 طلب ايقاف  التعامل على قطعه ارض  83

 92 طلب تسجل الموردين   84

 93 طلب تسجل المقاولين  85

 94 طلب تصحيح االسم / بيانات رخصة بناء  86

 95 طلب موافقه تنظيمية  87

 96 طلب شهادة ميالد /وفاه  88

 97 طلب معاينه حضانة  89

 98 طلب موافقة  بيئة  90

 99 طلب تنازل عن شكوى  91

 100 طلب إلغاء رخصة إشغال  92

 101 طلب  إلغاء رخصه إعالن  93

 102 طلب الحصول على صورة طبق األصل من مستندات بالوحدة المحلية   94

 103 طلب استرداد تامين  دخول مزاد  95



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (86) 

 
 اسرتداد تامني كامريات طلب

 

  

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 

 لالطالع( واألصلالوراثة ) إعالمصورة 
  

 األصلحالة الوكالة مع االطالع علي  في رسمية التوكيل صور
  

   لالطالع واألصل الشخصيةصورة تحقيق 

   مستند بكاميرات مراقبة  

   

 

 

 بدون

  

 

 

 

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 15زمنية   ) المده ال



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (87) 

 

 كراسه الشرط شراء طلب
 

  

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 

 لالطالع( واألصلالوراثة ) إعالمصورة 
  

 األصلحالة الوكالة مع االطالع علي  في رسميصورة التوكيل 
  

   لالطالع واألصل الشخصيةصورة تحقيق 

 

 

 

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء  

   اولى كراسه  شروط

 

 

 

 

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 1زمنية   ) المده ال



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (88) 

 

 طلب دفع تأمني دخول مزاد
 

  

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 

 لالطالع( واألصلالوراثة ) إعالمصورة 
  

 األصلحالة الوكالة مع االطالع علي  في رسميصورة التوكيل 
  

   لالطالع واألصل الشخصيةصورة تحقيق 

   صورة من سجل الموردين

 

 

 

 السند القانوني قيمةال التوقيت الوعاء  

   نهائي تامين ابتدائي

 

 

 

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 1زمنية   ) المده ال



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (89) 

 

 دفع تأمني دخول مزاد استكمال طلب
 

  

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 

 لالطالع( واألصلالوراثة ) إعالمصورة 
  

 األصلحالة الوكالة مع االطالع علي  في رسميصورة التوكيل 
  

   لالطالع واألصل صيةالشخصورة تحقيق 

   صورة من سجل الموردين

 

 

 

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء  

   نهائي تامين  نهائى

 
 
 
 
 
 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 1زمنية   ) المده ال



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (90) 

 
 

 اسرتداد مبالغ نقدية مت دفعها طلب
 

  

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 

 لالطالع( صلواألالوراثة ) إعالمصورة 
  

 األصلحالة الوكالة مع االطالع علي  في رسميصورة التوكيل 
  

   لالطالع واألصل الشخصيةصورة تحقيق 

   طالعصورة ايصاالت السداد مع االصل لال

 

 

 

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء  

   نهائي مصاريف ادارية

   نهائي ضريبة دمغه نوعية

   نهائي تنمية موارد

 

 

 

 ملستندات املطلوبةا

 الرسوم

 يوم  ( 7زمنية   ) المده ال



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (91) 

 

 إيقاف التعامل على قطعه ارض طلب
 

  

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 

 لالطالع( واألصلالوراثة ) إعالمصورة 
  

 األصلالع علي حالة الوكالة مع االط في رسميصورة التوكيل 
  

   لالطالع واألصل الشخصيةصورة تحقيق 

   صورة عقد الملكية االبتدائي + حكم المحكمة علي العقد ) واالصل لالطالع (

   تصريح المحكمه

 

 

 

 بدون

 

 

 

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 1زمنية   ) المده ال



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (92) 

 

 تسجيل بسجل املوردين  طلب
 

  

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 

 لالطالع( واألصلالوراثة ) مإعالصورة 
  

 األصلحالة الوكالة مع االطالع علي  في رسميصورة التوكيل 
  

   لالطالع واألصل الشخصيةصورة تحقيق 

   صورة عقد الملكية االبتدائي + حكم المحكمة علي العقد ) واالصل لالطالع (

   صورة السجل التجارى

 طاقة الضريبيةصورة الب
  

 شهادة تسجيل ضرائب على المبيعات
  

 

 

 

 بدون

 

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 1زمنية   ) المده ال



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (93) 

 

 تسجيل بسجل املقاولني  طلب
 

  

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 

 لالطالع( واألصلالوراثة ) إعالمصورة 
  

 األصلحالة الوكالة مع االطالع علي  في رسميصورة التوكيل 
  

   لالطالع واألصل الشخصيةيق صورة تحق

   صورة عقد الملكية االبتدائي + حكم المحكمة علي العقد ) واالصل لالطالع (

   صورة السجل التجارى

 صورة البطاقة الضريبية
  

 شهادة تسجيل ضرائب على المبيعات
  

 

 

 

 بدون

 
 
 
 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 1زمنية   ) المده ال



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (94) 

 
 ناء تصحيح االسم / بيانات رخصة ب طلب

 

  

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 

 لالطالع( واألصلالوراثة ) إعالمصورة 
  

 األصلحالة الوكالة مع االطالع علي  في رسميصورة التوكيل 
  

   لالطالع واألصل الشخصيةصورة تحقيق 

   الطالع (صورة عقد الملكية االبتدائي + حكم المحكمة علي العقد ) واالصل ل

 اصل الرخصه
  

 

 

 

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء  

   نهائي رسم فحص

   نهائي ضريبة دمغه نوعية

   نهائي تنمية موارد

 

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 7زمنية   ) المده ال



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (95) 

 

 تنظيمية موافقةطلب 
 

  

 اجبارى  ختياري ا اسم المستند 

 لالطالع( واألصلالوراثة ) إعالمصورة 
  

 األصلحالة الوكالة مع االطالع علي  في رسميصورة التوكيل 
  

   لالطالع واألصل الشخصيةصورة تحقيق 

   صورة عقد الملكية االبتدائي + حكم المحكمة علي العقد ) واالصل لالطالع (

  مكلفه أو رخصة المبنى
 

  صورة السجل التجارى
 

  صورة البطاقة الضريبية
 

 

 

 

 بدون

 

 

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 7زمنية   ) المده ال



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (96) 

 

 طلب شهادة ميالد / وفاه
 

  

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 

   لالطالع واألصل الشخصيةصورة تحقيق 

 

 

 

 ونيالسند القان القيمة التوقيت الوعاء  

   نهائي استخراجرسم 

   نهائي وفيات 20-22 نموذج منث

   نهائي مواليد 20-21نموذج ثمن

   نهائي ورقة كل عن نسخ رسم

   نهائي استعجال رسم

   نهائي درن حةمكاف

 

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 1زمنية   ) المده ال



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (97) 

 

 طلب معاينة حضانه
 

  

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 

   لالطالع واألصل الشخصيةصورة تحقيق 

  جواب التامينات
 

  صورة عقد الملكية او االيجار)االصل لالطالع(
 

 

 

 

 السند القانوني قيمةال التوقيت الوعاء  

   نهائي رسم معاينة

   نهائي ضريبة دمغه نوعية

   نهائي تنمية موارد

 

 

 

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 7زمنية   ) المده ال



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (98) 

 

 بيئة موافقةطلب 
 

  

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 

   لالطالع واألصل الشخصيةصورة تحقيق 

  اليجار)االصل لالطالع(صورة عقد الملكية او ا
 

 

 

 

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء  

   نهائي رسم معاينة

   نهائي ضريبة دمغه نوعية

   نهائي تنمية موارد

 

 

 

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 7زمنية   ) المده ال



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

  (99) 

 

 

 طلب تنازل  عن شكوى
 

  

 اجبارى  ياري اخت اسم المستند 

   لالطالع واألصل الشخصيةصورة تحقيق 

 

 

 

 بدون

 

 

 

 

 

 

 

 ندات املطلوبةاملست

 الرسوم

 يوم  ( 1زمنية   ) المده ال



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

 

 
(100) 

 الغاء رخصة اشغال طلب
 

  

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 

 األصلحالة الوكالة مع االطالع علي  في رسميصورة التوكيل 
  

   لالطالع واألصل الشخصيةصورة تحقيق 

   اصل الرخصه

   طالعصورة ايصاالت السداد مع االصل لال

 

 

 بدون

 

 

 

 

 

 

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 1زمنية   ) المده ال



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

 

 
(101) 

 إعالنرخصة  إلغاء طلب
 

  

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 

 األصلحالة الوكالة مع االطالع علي  في رسميصورة التوكيل 
  

   لالطالع واألصل الشخصيةصورة تحقيق 

   اصل الرخصه

   طالعيصاالت السداد مع االصل لالصورة ا

 

 

 بدون

 

 

 

 

 

 

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 1زمنية   ) المده ال



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

 

 
(102) 

 احلصول على صورة طبق األصل من املستندات املوجودة بالوحدة طلب
 

  

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 

 األصلحالة الوكالة مع االطالع علي  في رسميصورة التوكيل 
  

   لالطالع واألصل الشخصيةصورة تحقيق 

 

 

 

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء  

   نهائي نسخ عن كل وقهرسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 7زمنية   ) المده ال



                                                                            محافظة الدقهلية       

 اللجنة العليا لإلشراف على   

 المراكز التكنولوجية     

 

 
(103) 

 اسرتداد تامني دخول مزاد طلب
 

  

 اجبارى  اختياري  اسم المستند 

 األصلحالة الوكالة مع االطالع علي  في رسميصورة التوكيل 
  

   لالطالع واألصل الشخصيةصورة تحقيق 

   التأمين دفع ايصال

 

 

 

 السند القانوني القيمة التوقيت الوعاء  

   نهائي رسم نسخ عن كل وقه

 

 

 املستندات املطلوبة

 الرسوم

 يوم  ( 7زمنية   ) المده ال


