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 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

 فى شأن تبسٌط إجراءات حصول المواطنٌن على 1998 لسنة 4248وفقا لقرار رئٌس مجلس الوزراء رقم       
 وحدات المحلٌة الب (الخ ........ تعدٌل / تعلٌة / بناء  )ترخٌص الخدمات الجماهٌرٌة ومنها خدمة طلب 

 .  بالمحافظات
 2012  /  2 /  20    تلتزم الجهات اإلدارٌة المعنٌة بتقدٌم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتارٌخ     

لتنظٌم واإلدارة ووزارة اإلسكان والمرافق والتنمٌة العمرانٌة  لكثمره للتعاون بٌن الجهاز المركزي      
من تحدٌد للمستندات واألوراق، والمبالغ  المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقٌتات الزمنٌة - والمحافظات

المحددة إلنجازها ، أو اإلعالن عن رأٌها  فى الطلب المقدم للحصول علٌها ، وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولٌة 
 : التالًوذلك على النحو 

 
 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 
  من الالئحة التنفيذية 112طبقاً للمادة  )" البناء" المستندات المطلوبة فى حالة استخراج تراخيص       

  من القرار الوزارى 115طبقاً للمادة " )تعلية أو تعديل أو كليهما " او ترخيص    (لقانون البناء 
  :  (2010 لسنة 200رقم 
  واالصل لالطالع " صورة من المستند الدال على ملكٌة االرض موضوع الترخٌص. " 
  صورة من بطاقة الرقم القومى لمن سٌصدر الترخٌص باسمه. 
  تفوٌض او توكٌل رسمى باسم المالك او من ٌنوب عنه للمهندس او المكتب الهندسى للسٌر فى اجراءات

 .استخراج الترخٌص 
  حساب قٌمة تكالٌف االعمال. 
  شهادة صالحٌة االعمال للترخٌص. 
  صورة بٌان صالحٌة الموقع للبناء من الناحٌة التخطٌطٌة واالشتراطات البنائٌة الصادر عن الجهة

 .االدارٌة المختصة موقعه من المهندس او المكتب الهندسى 
 ثالثة نسخ من الرسومات الهندسٌة معتمدة من المهندس او المكتب الهندسى . 

  وثٌقة تامٌن مرفق بها نسخة من الرسومات االنشائٌة المعتمدة من مكتب المجمعة المصرٌة. 

  اليجوز اصدار ترخيص البناء او البدء فى التنفيذ لالعمال التى تبلغ قيمتها مليون جنيه : ملحوظة
فاكثر او المبنى المكون من اربعة طوابق فاكثر او التعليات اياً كانت قيمتها اال بعد ان يقدم طالب 

الترخيص وثيقة تأمين ويستثنى من الحكم المتقدم اعمال التعلية التى التجاوز قيمتها مائتى الف جنيه 
 .لمرة واحدة ولطابق واحد وفى حدود االشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة 

 من 115طبقاً للمادة  )مستندات اضافية تقدم فى حالة استخراج ترخيص تعلية  او تعديل او كليهما        
 ( :  2010 لسنة 200القرار الوزارى رقم 

ة المسئول عنه -- عاما او مكتب هندسى انشائى تكون خبر15        تقرٌر من مهندس انشائى له خبرة التقل عن 
 . عاما 15مصدر التقرٌر التقل عن 

   :( من الالئحة التنفيذية لقانون البناء 113طبقاً للمادة  )المستندات المطلوبة فى حالة التدعيم والترميم        
. القرار النهائى الصادر من الجهة االدارٌة بالترمٌم او التدعٌم  -
 .رسومات تفصٌلٌة بالترمٌم والتدعٌم المطلوب  -

 .تقرٌر فنى معتمد من المهندس او المكتب الهندسى ٌشمل اسلوب التدعٌم او الترمٌم وتفاصٌل التنفٌذ  -

 . تشمل بنود االعمال وقٌمتها المهندس او المكتب الهندسىمقاٌسة مقدمة من  -

 
 

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت اى مسمى 

:  يمكنك االتصال بإحدى الجهات التالية 

:  ت المحافظة

   02 /2902728: المركز الرئيسى بالقاهرة ت: هيئة الرقابة اإلدارية 

: مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت 

 
 
 
 
 



 من الالئحة 113طبقاً للمادة  )مستندات تقدم فى حالة استخراج تراخيص العمال التشطيبات الخارجية   

:  (التنفيذية لقانون البناء 

. رسومات الواجهات  -

 .مقاٌسة مقدمة من المهندس او المكتب الهندسى تشمل بنود االعمال وقٌمتها  -

  144/2006مستندات تقدم فى حالة استخراج ترخيص هدم كلى او جزئى للمبانى غير الخاضعة للقانون 
  :  (2010 لسنة 200 من القرار الوزارى رقم 116طبقاً للمادة )

صورة بطاقة الرقم القومى للمالك مقدم طلب الترخٌص   -

 . من القانون 92 ، 90قرار نهائى بالهدم والصادر من الجهة االدارٌة طبقا للمادتٌن  -

 .تقرٌر من مهندس موضحا به الطرٌقة المستخدمة اثناء عملٌة الهدم وكٌفٌة تأمٌن المنشات المجاورة  -

 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة: ثانيا 

ٌصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة قرار ٌحدد فٌه الرسوم   -

المستحقة عن اصدار الترخٌص بما الٌجاوز الف جنٌه لكل رسم اصدار وٌزاد هذا الحد االقصى 

من قٌمة االعمال المطلوب % ر 2كما ٌؤدى طالب الترخٌص تامٌناً قدره  . سنوٌا % 3بمقدار 

الترخٌص بها ٌخصص لمواجهة ماقد ٌلزم من نفقات االزالة وتصحٌح االعمال المخالفة وغٌر ذلك من 

 . ( من قانون البناء 45طبقاً للمادة  )النفقات والمتطلبات 

 حنٌه  ضرٌبة نوعٌة على رخصــة البنـــــاء  30    
 الدمغة من قانون ضريبة1 /89طبقاً للمادة                                          )                                       أو

  ( وتعديالته80 لسنة 111رقم  جنٌه ضرٌبة نوعٌة فى حالة البناء بالمــــدن                   60                
  

 ( وتعدٌالته 84 لسنة 147طبقاً للقانون  ) قروش رسم تنمٌة موارد 10            
 قروش 10 جنٌه ضرٌبة نوعٌة و3اما بالنسبة لباقى التراخٌص الواردة بهذا النموذج فٌستحق عنها   -

 . (وتعدٌالته  1980 لسنة 111 من قانون الدمغة رقم 89/1طبقاً للمادة  )رسم تنمٌة موارد 

فى حالة تعدد نسخ أو صور الترخيص التى تحتفظ بها الوحدة المحلية لدواعى العمل بها فال يتحمل  : ملحوظة

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

  : التوقيتات المحددة  إلنجاز الخدمة: ثالثا 

 ٌوم من تارٌخ استٌفاء المستندات المطلوبة  30ٌتم إصدار الترخٌص فى مده ال تجاوز  -

 . (ز من الالئحة التنفٌذٌة  / 117طبقاً للمادة  )

 فى حالة عدم استٌفاء مستندات ملف الترخٌص تقوم الجهة اإلدارٌة خالل أسبوع من تارٌخ استالم  -

 ٌوما وٌتم إصدار 21الملف بطلب استٌفاء المستندات من مقدم الترخٌص خالل مدة ال تزٌد عن 

من الالئحة (ح  / 117 ) ٌوماً من تارٌخ ورود االستٌفاءات المطلوبة طبقاً للمادة21الترخٌص خالل 

. التنفٌذٌة  

ٌعتبر انقضاء المدة المحددة إلصدار الترخٌص دون البت فٌه بمثابة الموافقة علٌه   -

   .( من الالئحة التنفٌذٌة 118طبقاً للمادة  )

 


