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 :محافظة 

 الوحدة المحلية/ مديرية اإلسكان والمرافق 

 يصـــــــــــــالإ
 ..............................………..........………  الطلب المقدم من السيد …...............................................  استلمت أنا

 ( الرسوم -المستندات )مستوفيا كافة متطلبات الحصول على الخدمة  (الخ .... إضافة / تعلية / بناء )  ترخيصطلب بشأن 
                                  /      /        :  بتاريخ.. ……………………………………وقيد الطلب برقم 

 توقيع الموظف المختص                                                                                                                                       

 )                                             (                      /             : التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة



 

 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
فى شأن تبسقيط إجقراءات حصقول المقواطنين علقى  8994لسنة  2424وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم       

 وحقققدات المحليقققة الب( القققخ ........ تعقققديل / تعليقققة / بنقققاء ) تقققرخي  الخقققدمات الجماهيريقققة ومنهقققا خدمقققة طلقققب 
 . بالمحافظات 
 4284/    4/   42  بتاريخ تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر       
المرافققققق والتنميققققة العمرانيققققة لتنظققققيم واإلدارة ووزارة اإلسققققكان ول كثمققققرت للتعققققاون بققققين الجهققققاز المركققققزي      

مققن تحديققد للمسققتندات واألوراقب والمبققالغ  المطلوبققة للحصققول علققى الخدمققة ب والتوقيتققات الزمنيققة  -والمحافظققات
المحددة إلنجازها ب أو اإلعالن عن رأيهقا  فقى الطلقب المققدم للحصقول عليهقا ب وأى مخالفقة لقذلك ترتقب المسقئولية 

 : التاليوذلك على النحو 
 

 :المستندات واألوراق المطلوبة :  أوال
 مالالن ال ةحالالة التنفي يالالة  111طبقالالال للمالالادة " ) البنالالاء" المسالالتندات المطلوبالالة فالالى حالالالة اسالالتخرا  تالالراخيص       

 مالالالن القالالرار الالالالو ار   111طبقالالالال للمالالادة " )تعليالالة أو تعالالالديل أو كليهمالالا " او تالالالرخيص   ( لقالالانون البنالالاء 
 :  ( 1212لسنة  122رقم 
 واالصل لالطالع " المستند الدال على ملكية االرض موضوع الترخي   صورة من. " 
  صورة من بطاقة الرقم القومى لمن سيصدر الترخي  باسمه. 
  تفويض او توكيل رسمى باسم المالك او من ينوب عنه للمهندس او المكتقب الهندسقى للسقير فقى اجقراءات

 .استخراج الترخي  
  حساب قيمة تكاليف االعمال. 
 ادة صالحية االعمال للترخي  شه. 
  صققورة بيققان صققالحية الموقققع للبنققاء مققن الناحيققة التخطيطيققة واالشققتراطات البنائيققة الصققادر عققن الجهققة

 .االدارية المختصة موقعه من المهندس او المكتب الهندسى 
 ثالثة نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس او المكتب الهندسى . 

  مرفق بها نسخة من الرسومات االنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية وثيقة تامين. 

  اليجالو  اصالدار تالرخيص البنالاء او البالدء فالالى التنفيال  ل عمالال التالى تبلالي قيمتهالا مليالون جنيالال  : ملحوظالة
فالالاكثر او المبنالالى المكالالون مالالن اربعالالة طوابالالق فالالاكثر او التعليالالات ايالالال كانالالت قيمتهالالا اال بعالالد ان يقالالدم طالالالب 
الترخيص وثيقة تأمين ويستثنى من الحكم المتقدم اعمال التعلية التى التجالاو  قيمتهالا مالاةتى الالف جنيال  

 .لمرة واحدة ولطابق واحد وفى حدود االشتراطات التخطيطية والبناةية المعتمدة 

مالالن  111ة طبقالالال للمالالاد) مسالالتندات اضالالافية تقالالدم فالالى حالالالة اسالالتخرا  تالالرخيص تعليالالة  او تعالالديل او كليهمالالا        
 ( :  1212لسنة  122القرار الو ار  رقم 

عامقا او مكتقب هندسقى انشقائى تكقون خبقرة المسقئول عنقه  81تقرير من مهندس انشائى له خبرة التققل عقن         
 .عاما  81مصدر التقرير التقل عن 

  : (ة التنفي ية لقانون البناء من ال ةح 111طبقال للمادة ) المستندات المطلوبة فى حالة التدعيم والترميم        

 .القرار النهائى الصادر من الجهة االدارية بالترميم او التدعيم  -
 .رسومات تفصيلية بالترميم والتدعيم المطلوب  -

 .تقرير فنى معتمد من المهندس او المكتب الهندسى يشمل اسلوب التدعيم او الترميم وتفاصيل التنفيذ  -

 .تشمل بنود االعمال وقيمتها  المكتب الهندسىالمهندس او مقايسة مقدمة من  -

 
 

فى حالة عالدم الحصالول علالى الخدمالة فالى التوقيالت المحالدد ب أو طلالب مسالتندات أو مبالالي إضالافية تحالت ا  مسالمى 

 : يمكنك االتصال بإحد  الجهات التالية 

 : ت المحافظة

   21/ 1221012: المرك  الرةيسى بالقاهرة ت: هيةة الرقابة اإلدارية 

 :مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت 



 
 
 
 
 

مالالن ال ةحالالة  111طبقالالال للمالالادة ) مسالالتندات تقالالدم فالالى حالالالة اسالالتخرا  تالالراخيص العمالالال التشالالطيبات الخارجيالالة   

 : (التنفي ية لقانون البناء 

 .رسومات الواجهات  -

 .مقايسة مقدمة من المهندس او المكتب الهندسى تشمل بنود االعمال وقيمتها  -

  111/1222مسالالتندات تقالالدم فالالى حالالالة اسالالتخرا  تالالرخيص هالالدم كلالالى او ج ةالالى للمبالالانى  يالالر الخاضالالعة للقالالانون 
 :  ( 1212لسنة  122من القرار الو ار  رقم  112طبقال للمادة )

 صورة بطاقة الرقم القومى للمالك مقدم طلب الترخي   -

 .من القانون  94ب  92قرار نهائى بالهدم والصادر من الجهة االدارية طبقا للمادتين  -

 .تقرير من مهندس موضحا به الطريقة المستخدمة اثناء عملية الهدم وكيفية تأمين المنشات المجاورة  -

 : المبالي المقررة للحصول على الخدمة: ثانيا 

يصققدر المحققافظ المخققت  بعققد موافقققة المجلققس الشققعبى المحلققى بالمحافظققة قققرار يحققدد فيققه الرسققوم   -

ر التققرخي  بمققا اليجققاوز الققف جنيققه لكققل رسققم اصققدار ويققزاد هققذا الحققد االقصققى المسققتحقة عققن اصققدا

مققن قيمققة االعمققال المطلققوب % ر 4كمققا يققطدى طالققب التققرخي  تامينققا  قققدرت  . سققنويا % 3بمقققدار 

الترخي  بها يخص  لمواجهة ماقد يلزم من نفقات االزالة وتصحيح االعمال المخالفة وغير ذلقك مقن 

 ( .من قانون البناء  21طبقا  للمادة )  النفقات والمتطلبات

            ضريبة نوعية على رخصــة البنـــــاء  حنيه  32    
 الدمغة من قانون ضريبة1/ 22طبقال للمادة )                                          أو                                      

 ( وتعدي ت  22لسنة  111رقم ضريبة نوعية فى حالة البناء بالمــــدن                    جنيه 02                
  

 (وتعديالته  42لسنة  821طبقا  للقانون ) رسم تنمية موارد  قروش 82            
ققروش  82جنيقه ضقريبة نوعيقة و 3اما بالنسبة لباقى التراخي  القواردة بهقذا النمقوذج فيسقتحق عنهقا   -

 ( .وتعديالته  8942لسنة  888من قانون الدمغة رقم  49/8طبقا  للمادة ) تنمية موارد رسم 

فى حالة تعدد نسخ أو صور الترخيص التى تحتفظ بهالا الوحالدة المحليالة لالدواعى العمالل بهالا فال  يتحمالل :  ملحوظة

 . المتعامل معها سو  الضريبة المستحقة عن نسخة او صورة واحدة من تلك النسخ او الصور

 :  التوقيتات المحددة  إلنجا  الخدمة: ثالثا 

 يققققوم مققققن تققققاريخ اسققققتيفاء المسققققتندات المطلوبققققة  32يققققتم إصققققدار التققققرخي  فققققى مققققدت ال تجققققاوز  -

 ( .ز من الالئحة التنفيذية /  881طبقا  للمادة ) 

فى حالة عدم اسقتيفاء مسقتندات ملقف التقرخي  تققوم الجهقة اإلداريقة خقالل أسقبوع مقن تقاريخ اسقتالم   -

إصققدار يومققا ويققتم  48ل مققدة ال تزيققد عققن الملققف بطلققب اسققتيفاء المسققتندات مققن مقققدم التققرخي  خققال

لالئحقة مقن ا(ح /  881) المطلوبقة طبققا  للمقادةيوما  مقن تقاريخ ورود االسقتيفاءات  48الترخي  خالل 

 .التنفيذية  

 يعتبققققققر انقضققققققاء المققققققدة المحققققققددة إلصققققققدار التققققققرخي  دون البققققققت فيققققققه بمثابققققققة الموافقققققققة عليققققققه  -

 (  .من الالئحة التنفيذية  884طبقا  للمادة ) 



 


