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القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئٌس مجلس الوزراء رقم  2424لسنة  8994فى شأن تبسٌط إجراءات حصول المواطنٌن علقى
الخقققدمات الجماهٌرٌقققة ومنهقققا خدمقققة طلقققب تقققرخٌ ( بنقققاء  /تعلٌقققة  /تعقققدٌل  ........القققخ ) بالوحقققدات المحلٌقققة
بالمحافظات .
تلتزم الجهات اإلدارٌة المعنٌة بتقدٌم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتارٌخ 4284 / 4 / 42
كثمقققرل للتعقققاون بقققٌن الجهقققاز المركقققزي ل لتنظقققٌم واإلدارة ووزارة اإلسقققكان والمرافقققق والتنمٌقققة العمرانٌقققة
والمحافظققات -مققن تحدٌققد للمسققتندات واألوراقب والمبققالغ المطلوبققة للحصققول علققى الخدمققة ب والتوقٌتققات الزمنٌققة
المحددة إلنجازها ب أو اإلعالن عن رأٌها فى الطلب المققدم للحصقول علٌهقا ب وأى مخالفقة لقذلك ترتقب المسقئولٌة
وذلك على النحو التالً :
أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة :
المسالالتندات المطلوبالالة فالالى حالالالة اسالالتخرا تالالراخيص ط البنالالاءط ( طبقالالا للمالالادة  111مالالن ال ةحالالة التنفي يالالة
لقالالانون البنالالاء ) او تالالرخيص ط تعليالالة أو تعالالديل أو كليهمالالا ط (طبقالالا للمالالادة  111مالالن القالالرار الالالو ار
رقم  122لسنة : ) 1212
 صورة من المستند الدال على ملكٌة االرض موضوع الترخٌ " واالصل لالطالع " .
 صورة من بطاقة الرقم القومى لمن سٌصدر الترخٌ باسمه .
 تفوٌض او توكٌل رسمى باسم المالك او من ٌنوب عنه للمهندس او المكتب الهندسى للسٌر فقى اجقراءات
استخراج الترخٌ .
 حساب قٌمة تكالٌف االعمال .
 شهادة صالحٌة االعمال للترخٌ .
 صققورة بٌققان صققالحٌة الموقققع للبنققاء مققن الناحٌققة التخطٌطٌققة واالشققتراطات البنائٌققة الصققادر عققن الجهققة
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 .
 ملحوظة  :اليجو اصدار تالرخيص الب نالاء او البالدء فالى التنفيال ل عمالال التالى تبلالا قيمتهالا مليالون جنيال
فالالاكثر او المبنالالى المكالالون مالالن اربعالالة طوابالالق فالالاكثر او التعليالالات ايالالا كانالالت قيمتهالالا اال بعالالد ان يقالالدم طالالالب
الترخيص وثيقة تأمين ويستثنى من الحكم المتقدم اعمال التعلية التى التجاو قيمتها مالاةتى الالف جنيال
لمرة واحدة ولطابق واحد وفى حدود االشتراطات التخطيطية والبناةية المعتمدة .
مسالالتندات اضالالافية تقالالدم فالالى حالالالة اسالالتخرا تالالرخيص تعليالالة او تعالالديل او كليهمالالا ( طبقالالا للمالالادة  111مالالن
القرار الو ار رقم  122لسنة : ) 1212
تقرٌر من مهندس انشائى له خبرة التقل عن  81عاما او مكتب هندسقى انشقائى تكقون خبقرة المسقئول عنقه
مصدر التقرٌر التقل عن  81عاما .
المستندات المطلوبة فى حالة التدعيم والترميم ( طبقا للمادة  111من ال ةحة التنفي ية لقانون البناء ) :
 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 . مقاٌسة مقدمة من المهندس او المكتب الهندسى تشمل بنود االعمال وقٌمتها .فى حالة عدم الحصول على الخدمالة فالى التوقيالت المحالدد أو طلالب مسالتندات أو مبالالا إضالافية تحالت ا مسالمى
يمكنك االتصال بإحد الجهات التالية :
المحافظة ت :
هيةة الرقابة اإلدارية  :المرك الرةيسى بالقاهرة ت21/ 1221012 :
مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت :

مسالالتندات تقالالدم فالالى حالالالة اسالالتخرا تالالراخيص العمالالال التشالالطيبات الخارجي الة ( طبقالالا للمالالادة  111مالالن ال ةحالالة
التنفي ية لقانون البناء ) :
 رسومات الواجهات . مقاٌسة مقدمة من المهندس او المكتب الهندسى تشمل بنود االعمال وقٌمتها .مسالالتندات تقالالدم فالالى حالالالة اسالالتخرا تالالرخيص هالالدم كلالالى او ج ةالالى للمبالالانى يالالر الخاضالالعة للقالالانون 1222/111
(طبقا للمادة  112من القرار الو ار رقم  122لسنة : ) 1212
 صورة بطاقة الرقم القومى للمالك مقدم طلب الترخٌ قرار نهائى بالهدم والصادر من الجهة االدارٌة طبقا للمادتٌن  92ب  94من القانون . تقرٌر من مهندس موضحا به الطرٌقة المستخدمة اثناء عملٌة الهدم وكٌفٌة تأمٌن المنشات المجاورة .ثانيا  :المبالا المقررة للحصول على الخدمة :
ٌ -صققدر المحققافظ المخققت

بعققد موافقققة المجلققس الشققعبى المحلققى بالمحافظققة قققرار ٌحققدد فٌققه الرسققوم

المستحقة عقن اصقدار التقرخٌ

بمقا الٌجقاوز القف جنٌقه لكقل رسقم اصقدار وٌقزاد هقذا الحقد االقصقى
تامٌن قا ق قققدرل 4ر  %مققن قٌمققة االعمققال المطلققوب

بمقققدار  %3سققنوٌا  .كمققا ٌققلدى طالققب التققرخٌ
الترخٌ

بها ٌخص

لمواجهة ماقد ٌلزم من نفقات االزالة وتصحٌح االعمال المخالفة وغٌر ذلك من

النفقات والمتطلبات ( طبقا ق للمادة  21من قانون البناء ) .
 32حنٌه ضرٌبة نوعٌة على رخصــة البنـــــاء
أو
 02جنٌه ضرٌبة نوعٌة فى حالة البناء بالمــــدن

( طبقا للمادة 1/ 22من قانون ضريبة الدمغة
رقم  111لسنة  22وتعدي ت )

 82قروش رسم تنمٌة موارد ( طبقا ق للقانون  821لسنة  42وتعدٌالته )
 اما بالنسبة لباقى التراخٌ الواردة بهذا النموذج فٌستحق عنهقا  3جنٌقه ضقرٌبة نوعٌقة و 82ققروشرسم تنمٌة موارد ( طبقا ق للمادة  8/49من قانون الدمغة رقم  888لسنة  8942وتعدٌالته ) .
ملحوظة  :فى حالة تعدد نسخ أو صور الترخيص التى تحتفظ بها الوحدة المحلية لالدواعى العمالل بهالا فال يتحمالل
المتعامل معها سو الضريبة المستحقة عن نسخة او صورة واحدة من تلك النسخ او الصور .
ثالثا  :التوقيتات المحددة إلنجا الخدمة :
ٌ -ققققتم إصققققدار التققققرخٌ

فققققى مققققدل ال تجققققاوز ٌ 32ققققوم مققققن تققققارٌخ اسققققتٌفاء المسققققتندات المطلوبققققة

( طبقا ق للمادة  / 881ز من الالئحة التنفٌذٌة ) .
-

فى حالة عدم استٌفاء مستندات ملف التقرخٌ

تققوم الجهقة اإلدارٌقة خقالل أسقبوع مقن تقارٌخ اسقتالم

الملققف بطلققب اسققتٌفاء المسققتندات مققن مقققدم التققرخٌ
الترخٌ

خققالل مققدة ال تزٌققد عققن ٌ 48ومققا وٌققتم إصققدار

خالل ٌ 48وما ق من تارٌخ ورود االستٌفاءات المطلوبة طبققا ق للمقادة(  / 881ح )مقن الالئحقة

التنفٌذٌة .
-

ٌعتبقققققر انقضقققققاء المقققققدة المحقققققددة إلصقققققدار التقققققرخٌ
( طبقا ق للمادة  884من الالئحة التنفٌذٌة ) .

دون البقققققت فٌقققققه بمثابقققققة الموافققققققة علٌقققققه

