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 محافظة
 حى/ مدینة / مركز 

 اإلدارة الھندسیة
 إیصال

 ......................................الطل               ب المق               دم م               ن الس               ید ................................................. اس               تلمت أن               ا 
 ص   ول عل   ى الخــدمــــــــــــــــــ   ـة  مس   توفیا كاف   ة متطلب   ات الح )  إض   افة – تع   دیل – تعلی   ة –إنش   اء ( بش   أن خدم   ة ت   رخیص أعم   ال البن   اء   

 :     /     /بتاریخ ................... وقید الطلب برقم ) الرسوم / المستندات (
 توقیع الموظف المختص:    /    /                                                                           التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة 

         (                         )              



 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
 فى شأن تیسیر الحصول  عل ى الخ دمات الجماھیری ة ومنھ ا خدم ة      ١٩٩٨  لسنة ٤٢٤٨لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم       وفقا      

بوحدات اإلدارة المحلیة بالمحافظات ، تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة )  إضافة – تعدیل – تعلیة –إنشاء ( طلب ترخیص أعمال البناء 
كثم  رة للتع اون ب  ین الجھ  از المرك  زى للتنظ  یم واالدارة  (  ١١/٢٠٠٧ / ٨بتق دیم الخدم  ة وفق  ا لل  وارد بھ ذا النم  وذج الص  ادر بت  اریخ     

ى الخدمة ، والتوقیت ات الزمنی ة المح ددة إلنجازھ ا أو     من تحدید للمستندات واألوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول عل     ) والمحافظات  
 -:وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة وذلك على النحو التالى . اإلعالن عن رأیھا فى الطلب المقدم للحصول علیھا 

 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 
 بصحة توقیع ونف اذ ویقص د ب ھ العق د المش مول بص حة       أو عقد ابتدائى مشموال) أى عقد ناقل للملكیة ( عقد ملكیة مسجل ویشمل    -

النفاذ أو العقد المشمول بصحة التوقیع ویأخذ حكم ما تقدم قرارات وخطابات التخص یص الص ادرة م ن الجھ ات المختص ة وك ذا              
 أو كش ف  وعق د القس مة والتجنی ب المش ھر    ) كشف المش تمالت  ( الشھادات الصادرة من مصلحة الضرائب العقاریة باسم المالك   

 .  المشتمالت المصحوب بإعالم وراثة لمن ألت إلیھم الملكیة بالمیراث 
 .ویكون طالب الترخیص مسئوال عما یقدمھ من بیانات دون مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بملكیة األرض 

 .اإلیصال الدال على سداد رسم فحص الرسومات والبیانات  -
 موضحا علیھ حدود وابعاد ارض الموقع المطل وب الت رخیص ب ھ ومس طح     ١٠٠٠ : ١  عنلرسم عام للموقع بمقیاس رسم ال یق    -

 .كال من األرض الكلیة والجزء المراد البناء علیھ بالتحدید والطرق التى یطل علیھا وعروضھا 
  -:ملف واحد یحتوى على مایلى -

ات وقطاع رأسى مبینا علیھ  األفقیة لألدوار والواجھنسخة أصلیة وصورتین من الرسومات المعماریة للمساقط .١
 .ارتفاعات المبنى مقارنا بمنسوب صفر الطریق 

الرسومات اإلنشائیة لألساسات واألعمدة وتسلیح األسقف مرفقا بھا صورة من النوتة الحس ابیة اإلنش ائیة عل ى أن          .٢
 . موقعة من مھندس نقابى متخصص  جمیعھاتكون الرسومات

ن الھیك ل اإلنش ائى للمبن ى واساس اتھ تس مح بأحم ال األعم ال المطل وب          مھندس استشارى إنش ائى یفی د أ  نتقریر م  .٣
مواجھة الكوارث الطبیعیة طبقا السس التصمیم وشروط التنفیذ ب الكود  الترخیص بھا شامال تحقیق معامل األمان و 

 . بالموقعالمصرى ومبینا فیھ بیانات التربة 
 یتض من معاین  ة وفح ص ودراس  ة المب انى القائم  ة     عام  ا٢٥ استش  ارى إنش ائى ل  ھ خب رة التق  ل ع ن    ستقری ر مھن د   .٤

 ) .فى حالة التعلیة والتعدیل ( واثبات قدرتھا على تحمل األعمال موضوع الترخیص 
المرخص بھا والتى تبلغ قیمتھا اربعمائھ الف جنیھ فأكثر او التعلیات ایا كانت قیمتھا من قیمة األعمال  % ٠٫٢ بواقعوثیقة تأمین  -

  .تعلیة التى التجاوز قیمتھا مائتى الف جنیھ لمره واحده ولطابق واحد فى حدود االرتفاع المقرر قانونا ویستثنى من ذلك ال
 ) االصل لالطالع  ( الرقم القومىصورة بطاقة  -

 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة:  ثانیا 
 المبلغ

 بیـــــــــــــــــــــــــــــان جنیھ ملیم

 ) .فقط خمسة جنیھات وخمسمائة ملیم الغیر ( حص الطلب رسوم ف     ٥ ٥٠٠
فق ط  (  جنی ھ  ٤٠٠ زع ن ك ل دور بم ا ال یج او    ) فقط خمسون جنی ھ الغی ر   ( رسوم إصدار الترخیص     ٥٠ -

 ) .أربعمائة جنیھ الغیر 
الم رخص بھ ا لمواجھ ة نفق ات االزال ة وتص حیح االعم ال وغی ر ذل ك م ن            من قیمة األعمال     % ٠٫٢

 .متطلبات النفقات وال
- 

 
- 

٣٠ 
 

 

 
٦٠ 

 ٨٠ لسنة ١١١ من قانون ضریبة الدمغة رقم ٨٩دمغة نوعیة على رخصة البناء طبقا للمادة 
 

 أو
 . دمغة نوعیة فى حالة البناء بالمدن 

 ــ ١٠٠
 

  .٨٤ لسنة ١٤٧تنمیة موارد طبقا للقانون رقم 

وحدة المحلیة لدواعى العمل بھ ا ف ال یتحم ل المتعام ل     فى حالة تعدد نسخ او صور الترخیص التى تحتفظ بھا ال   : ملحوظة   §
 .معھا سوى الضریبة المستحقة على نسخة او صورة واحدة من تلك النسخ او الصور 

 :التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا 
  .ثالثون یوما من تاریخ تقدیم الطلب §
 
 
 
 

 طل ب مس تندات أو مب الغ إض افیة تح ت أى مس مى       فى حالة عدم الحصول عل ى الخدم ة ف ى التوقی ت المح دد ، أو      
 :یمكنك االتصال بإحدى الجھات التالیة 

 :تفظــة                            المحا
 ٠٢ / ٢٩٠٢٧٢٨: المركز الرئیسى بالقاھرة ت : ھیئة الرقابة اإلداریة                  
 : مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة  ت 


