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محافظة القاهرة

اإلدارة المركزية لممعمومات وتكنولوجيا االتصاالت

خدمات مبانً

خدمات المبانً
رلم
الخدمة

اسم الخدمة

رلم
الخدمة

اسم الخدمة

1

طلب استخراج بٌان بصالحٌة المولع
من الناحٌة التخطٌطٌة واالشتراطات البنائٌة

2

طلب ترخٌص أعمال ( بناء جدٌد)

3

طلب ترخٌص أعمال (تعلٌة)

4

طلب ترخٌص أعمال (إضافة)

5

طلب ترخٌص أعمال بناء ( تعدٌل )

6

طلب ترخٌص أعمال بناء (استكمال)

7

طلب ترخٌص أعمال بناء (تشطٌبات
خارجٌة)

8

طلب تجدٌد ترخٌص بناء

9

طلب ترخٌص أعمال بناء (ترمٌم)

10

طلب ترخٌص أعمال بناء (تدعٌم)

11

رخصة هدم منشؤت آٌلة للسموط (جزئً -
كلً)

12

طلب ترخٌص بالهدم للمبانً والمنشآت غٌر
اآلٌلة للسموط

13

طلب توصٌل عداد إنشائً (مٌاه – كهرباء)

14

تصرٌح بالحفر لتوصٌل المرافك

15

طلب تصرٌح بتوصٌل مرافك للمبانً المدٌمة

16

طلب تصرٌح حفر بتوصٌل مرافك للمبانً
الجدٌدة

17

طلب تصرٌح بتوصٌل مرافك دائمة ( كهرباء
– مٌاه – غاز – صرف صحً)

18

طلب الحصول على رخصة تركٌب مصعد فً
مبنى جدٌد

19

طلب الحصول على رخصة تشغٌل مصعد

20

طلب إنشاء اتحاد شاغلٌن

21

طلب رخصة إلامة وتشغٌل محطة تموٌة
محمول

22

طلب شهادة بإتمام أعمال الترمٌم أو الهدم
(كلً  /جزئً)

23

طلب نمل ملكٌة ترخٌص البناء

24

معاٌنة عمار آٌل للسموط

25

طلب استرداد تؤمٌن نمل مخلفات المبانً

طلب اسخخراج بيان بصالحيت املىكع
مً الىاحيت الخخطيطيت والاشتراطاث البىائيت
اإلجراءات

1






2

َٓء اُ٘ٔٞرض اُخاؿ تاُخذٓح .
ذوذ ْ٣أُغر٘ذاخ أُطِٞتح ُِخذٓح .
عذاد سع ّٞأُؼا٘٣ح .
تؼذ إظشاء أُؼا٘٣ح تٞاعطح اإلداسج أُخرقح  ..ذؼرٔذ اُرؤؽ٤شج ٖٓ سئ٤ظ اُح ٠تشكل اُطِة إٕ ٝظذخ
ٓخاُلح أ ٝترغذ٣ذ اُشع ّٞأُوشسج ُِخذٓح .
ذغذ٣ذ اُشعٝ ّٞذِو ٢اُخذٓح .

الخدمة
على الخدمة
للحصول على
المعاٌٌرالمإهلة للحصول
المعاٌٌرالمإهلة
ٓoاُي األسك أ َ٤ًٝ ٝأػٔاٍ (تر َ٤ًٞسعٔٞٓ ٢شن) .
oػذّ ٝظٞد ٓخاُلاخ أٓ ٝغرحواخ ٓرؤخشج .

3
3

المطلوبة
المستندات المطلوبة
المستندات
 فٞسج ػوذ أٌُِ٤ح .
 فٞسج تطاهح اُشهْ اُو. ٢ٓٞ
 سعْ ًش٣ ٢ًٝث ٖ٤أُٞهغ ٝاُطشم أُؤد٣ح إُٞ٣ ٚ٤هغ ػِٜ٘ٓ ٖٓ ٚ٤ذط ٗوات. ٢
 اال٣قاٍ اُذاٍ ػِ ٠عذاد اُشع ّٞأُغرحوح .

4

الرسوم

المدة الزمنٌة

سعْ إفذاس  200ظ٘٣( ٚ٤ض٣ذ ٛزا اُشعْ  %3عً٘٣ٞا اػرثاسا ً ٖٓ ؽٜش أتشَ٣
)2010

 7أ٣اّ

طلب جرخيص ؤعمال بىاء( إوشاء)
 1اإلجراءات
َٓ ء اُ٘ٔٞرض اُخاؿ تاُخذٓح .
 ذوذ ْ٣أُغر٘ذاخ أُطِٞتح ٝاػرٔاد ًاكح أُغر٘ذاخ تخرْ أُٜ٘ذط ٝاعرالّ إ٣قاٍ تٜا .
 عذاد سعْ اُلحـ .
 تؼذ كحـ اإلداساخ أُخرقح تاُح٣ ٠رْ اعرٌٔاٍ أُغر٘ذاخ أُطِٞتح ٖٓ اإلداسج اُٜ٘ذع٤ح ٝذغِٜٔ٤ا .
 اػرٔاد اُشخقح ٓٞمٞع اُخذٓح .
ذغذ٣ذ اُشع ّٞتاُخض٘٣ح أُخرقح.
اعرالّ اُشخقح ُثذء اُؼَٔ تٜا .

2

الخدمة
على الخدمة
للحصول على
المعاٌٌرالمإهلة للحصول
المعاٌٌرالمإهلة

ٓoاُي األسك أ َ٤ًٝ ٝأػٔاٍ (تر َ٤ًٞسعٔٞٓ ٢شن) .
oػذّ ٝظٞد ٓخاُلاخ أٓ ٝغرحواخ ٓرؤخشج .
oإخطاس تذء اُر٘ل٤ز هثَ اُر٘ل٤ز تؤعثٞػٓ ٖ٤شكن تٜا (ؽٜادج اإلؽشاف  +ػوذ أُواُٝح)

33

المطلوبة
المستندات المطلوبة
المستندات

 oؽٜادج فالح٤ح األػٔاٍ ُِرشخ٤ـ .
 فوووٞسج ٓوووٖ أُغوووور٘ذ اُوووذاٍ ػِووو٤ٌِٓ ٠ووووح األسك
ٓٞمٞع اُرشخ٤ـ.
 oفووٞسج ٓووٖ تطاهووح اُووشهْ اُووؤُ ٢ٓٞووٖ ع٤قووذس
اُرشخ٤ـ تئعٔ. ٚ
 oذلووو٣ٞل أ ٝذ٤ًٞوووَ سعووؤ ٢تاعوووْ أُاُوووي أٓ ٝوووٖ
ٞ٘٣ب ػ٘وُِٜ٘ٔ ٚوذط أ ٝأٌُروة اُٜ٘ذعوُِ ٢غو٤ش كو٢
إظشاءاخ اعرخشاض اُرشخ٤ـ .
 oحغاب هٔ٤ح ذٌاُ ِ٤ق األػٔاٍ .
 oفووٞسج ت٤ووإ فووالح٤ح أُٞهووغ ُِث٘وواء ٓووٖ اُ٘اح٤ووح
اُرخط٤ط٤ح ٝاالؽرشاهاخ اُث٘ائ٤ح اُقادسج ػٖ اُعٜوح
اإلداس٣ووح أُخرقووح ٓٞهؼووٓ ٚووٖ أُٜ٘ووذط أ ٝأٌُرووة
اُٜ٘ذع. ٢

4

الرسوم

 oشالشووح ٗغوو ٓووٖ اُشعووٓٞاخ اُٜ٘ذعوو٤ح ٓؼرٔووذج ٓووٖ
أُٜ٘ذط أ ٝأٌُرة اُٜ٘ذع. ٢
ٝ oش٤ووووح ذوووؤٓٓ ٖ٤شكووون تٜوووا ٗغوووخح ٓوووٖ اُشعوووٓٞاخ
اإلٗؾائ٤ح أُؼرٔذج ٖٓ ٌٓرة أُعٔؼح أُقش٣ح .
ِٓ oحٞظوح  :ال ٣عوٞص إفوذاس ذوشخ٤ـ اُث٘واء أ ٝاُثووذء
ك ٢اُر٘ل٤ز ُألػٔاٍ اُر ٢ذثِوؾ هٔ٤رٜوا ِٓ٤و ٕٞظ٘٤و ٚكوؤًصش
أ ٝأُث٘وو ٠أٌُووٓ ٕٞووٖ أستؼووح هٞاتوون كووؤًصش أ ٝاُرؼِ٤وواخ
أ٣ا ً ًاٗد هٔ٤رٜوا إال تؼوذ إٔ ٣ووذّ هاُوة اُروشخ٤ـ ٝش٤ووح
ذؤٓ٣ٝ ٖ٤غرص٘ ٖٓ ٠اُحٌْ أُرووذّ أػٔواٍ اُرؼِ٤وح اُرو ٢ال
ذعوواٝص هٔ٤رٜووا ٓووائر ٢أُووق ظ٘٤وؤُ ٚووشج ٝاحووذج ُٝطوواتن
ٝاحوووذ ٝكووو ٢حوووذٝد االؽووورشاهاخ اُرخط٤ط٤وووح ٝاُث٘ائ٤وووح
أُؼرٔذج .

المدة الزمنٌة

سعْ كحـ20ظ٘+ ٚ٤سعْ إفذاس  200ظ٘ ٌَُ ٚ٤دٝس تحذ أهق 1000 ٠ظ٘٣( ٚ٤ض٣ذ
ٛزا اُشعْ  %3عً٘٣ٞا اػرثاسا ً ٖٓ كثشا٣ش  + )2009ذؤٓ ٖٓ %0.2 ٖ٤هٔ٤ح األػٔاٍ
أُطِٞب ذشخ٤قٜا  +دٓـاخ ٘ٛذع٤ح 1.5ك ٠األُق ٖٓ هٔ٤ح األػٔاٍ أُوذٓح تٞاهغ
4.5ك ٠األُق ػٖ اُصالز ٗغ ٖٓ اُشعٓٞاخ اُٜ٘ذع٤ح  +سعْ ذ٘ٔ٤ح ٓٞاسد 10هشٝػ
 +مش٣ثح ٗٞػ٤ح 60ظ٘ٚ٤
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طلب جرخيص ؤعمال بىاء (حعليت)
1

2

اإلجراءات

المعاٌٌرالمإهلة للحصول على الخدمة

المطلوبة
33
المستندات المطلوبة
 3المستندات

4

الرسوم

المدة الزمنٌة

طلب جرخيص ؤعمال بىاء ( إضافت )
1

اإلجراءات

2

المعاٌٌرالمإهلة للحصول على الخدمة

2

3

33

4

أُؼا٤٣شأُؤِٛح ُِحق ٍٞػِ ٠اُخذٓح

المستندات المطلوبة

أُغر٘ذاخ أُطِٞتح

الرسوم

المدة الزمنٌة

طلب جرخيص ؤعمال بىاء ( حعدًل )
1

اإلجراءات

2

الخدمة
على الخدمة
للحصول على
المعاٌٌرالمإهلة للحصول
المعاٌٌرالمإهلة

33

المستندات المطلوبة المستندات المطلوبة

4

الرسوم

المدة الزمنٌة

طلب جرخيص ؤعمال بىاء (اسخكمال )
1

اإلجراءات

2

الخدمة
على الخدمة
للحصول على
المعاٌٌرالمإهلة للحصول
المعاٌٌرالمإهلة

33

المطلوبة
المستندات المطلوبة
المستندات

4

الرسوم

المدة الزمنٌة

طلب جرخيص ؤعمال بىاء (حشطيباث خارجيت)
1

2

اإلجراءات

المعاٌٌرالمإهلة للحصول على الخدمة

المطلوبة
المستندات المطلوبة
 33المستندات

4

الرسوم

المدة الزمنٌة

طلب ججدًد جرخيص بىاء
1

2

اإلجراءات

المعاٌٌرالمإهلة للحصول على الخدمة

المطلوبة
المستندات المطلوبة
 33المستندات

4

الرسوم

المدة الزمنٌة

رسممم فحممص  20جنٌ م  +سعووْ إفووذاس  200ظ٘٤ووٌُ ٚووَ دٝس ٝتحووذ أهقوو1000 ٠
ظ٘٣( ٚ٤ض٣ذ ٛزا اُشعْ  %3عً٘٣ٞا اػرثاسا ً ٖٓ كثشا٣وش  + )2009تمؤمٌن ٓ %0.2وٖ
هٔ٤ح األػٔاٍ أُطِٞب ذشخ٤قٜا  +دٓـاخ ٘ٛذع٤ح 1.5ك ٠األُوق ٓوٖ هٔ٤وح األػٔواٍ
أُوذٓووح تٞاهووغ 4.5كوو ٠األُووق ػووٖ اُووصالز ٗغ و ٓووٖ اُشعووٓٞاخ اُٜ٘ذعوو٤ح  +رسممم
موارد 10لروش  +ضرٌبة نوعٌة 60جنٌ

اإلجراءات

1

2

الخدمة
على الخدمة
للحصول على
المعاٌٌرالمإهلة للحصول
المعاٌٌرالمإهلة
o
o

ٓاُي اُؼواس أ َ٤ًٝ ٝأػٔاٍ (تر َ٤ًٞسعٔٞٓ ٢شن).
ػذّ ٝظٞد ٓخاُلاخ أٓ ٝغرحواخ ٓرؤخشج.

3
المستندات المطلوبة
 3المستندات
3
المطلوبة

4

الرسوم

المدة الزمنٌة

رسم فحص 20جنٌ  +رسم إصدار  200جنٌم لكمل دور بحمد ألصمى 1000
جنٌممم (ٌزٌمممد همممسا الرسمممم  %3سمممنوٌاا اعتبمممارا ا ممممن فبراٌمممر  + )2009تمممؤمٌن
 %0.2من لٌمة األعمال المطلوب ترخٌصها  +دمغات هندسمٌة 1.5فمى األلمف
من لٌمة األعمال الممدمة بوالع 4.5فى األلف عن الثالث نسخ من الرسمومات
الهندسٌة  +رسم موارد 10لروش  + +ضرٌبة نوعٌة  3جنٌ
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طلب جرخيص ؤعمال بىاء (جدعيم)
1

اإلجراءات

2

المعاٌٌرالمإهلة للحصول على الخدمة
o
o

ٓاُي اُؼواس أ َ٤ًٝ ٝأػٔاٍ (تر َ٤ًٞسعٔٞٓ ٢شن).
ػذّ ٝظٞد ٓخاُلاخ أٓ ٝغرحواخ ٓرؤخشج.

المطلوبة
3
المستندات المطلوبة
 3المستندات

4

الرسوم

المدة الزمنٌة

سعْ كحـ 20ظ٘ + ٚ٤سعوْ إفوذاس  200ظ٘٤وٌُ ٚوَ دٝس تحوذ أهقو1000 ٠
ظ٘٤ووو٣( ٚض٣وووذ ٛوووزا اُشعوووْ  %3عوووً٘٣ٞا اػرثووواسا ً ٓوووٖ كثشا٣وووش  + )2009ذوووؤٖٓ٤
ٓوا٣غوووح األػٔووواٍ ٓ %0.2وووٖ هٔ٤وووح األػٔووواٍ أُطِوووٞب ذشخ٤قوووٜا  +دٓـووواخ
٘ٛذعوو٤ح 1.5كوو ٠األُووق ٓووٖ هٔ٤ووح األػٔوواٍ أُوذٓووح تٞاهووغ 4.5كوو ٠األُووق ػووٖ
اُووصالز ٗغ و ٓووٖ اُشعووٓٞاخ اُٜ٘ذعوو٤ح  +سعووْ ٓووٞاسد 10هووشٝػ  +مووش٣ثح
ٗٞػ٤ح  3ظ٘ٚ٤

رخصت هدم ميشأث آًلت للسلىط (جسئي  -كلي)
1

2

اإلجراءات

المعاٌٌرالمإهلة للحصول على الخدمة
ٓoاُي اُؼواس أ َ٤ًٝ ٝأػٔاُ( ٚتر َ٤ًٞسعٔٞٓ ٢شن).
oػذّ ٝظٞد ٓخاُلاخ أٓ ٝغرحواخ ٓرؤخشج.

المطلوبة
المستندات المطلوبة
 33المستندات
 فٞسج تطاهح اُشهْ اُؤُِ ٢ٓٞاُي ٓوذّ هِة اُرشخ٤ـ .
 هشاس ٜٗائ ٢تاُٜذّ ٝاُقادس ٖٓ اُعٜح اإلداس٣ح هثوًا ُِٔادذ ٖٓ 92 ، 90 ٖ٤اُواٗ. ٕٞ
 ذوش٣ش ٖٓ ٜٓ٘ذط إٗؾائ ٢خثشذ ٚال ذوَ ػٖ عثؼح ع٘ٞاخ ٓٞمحًا ت ٚاُطش٣وح أُغرخذٓح ُر٘ل٤ز
ػِٔ٤ح اُٜذّ ٝ ،اإلحر٤اهاخ اُالصٓح ُرؤٓ ٖ٤اُؾاؿِٝ ٖ٤أُاسج ٝأُ٘ؾآخ أُعاٝسج .

4

الرسوم

المدة الزمنٌة
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طلب جرخيص بالهدم للمباوي وامليشأث غيرآلاًلت
للسلىط
1

اإلجراءات
َٓء اُ٘ٔٞرض اُخاؿ تاُخذٓح .
ذوذ ْ٣أُغر٘ذاخ أُطِٞتح ٝاػرٔاد ًاكح أُغر٘ذاخ تخرْ أُٜ٘ذط ٝاعرالّ إ٣قاٍ تٜا.
عذاد سعْ اُلحـ .
تؼذ كحـ اإلداسج أُخرقح ٣رْ اعرٌٔاٍ أُغر٘ذاخ أُطِٞتح ٖٓ اإلداسج اُٜ٘ذع٤ح ٝذغِٜٔ٤ا
اػرٔاد اُشخقح ٓٞمٞع اُخذٓح .
ذغذ٣ذ اُشع ّٞتاُخض٘٣ح أُخرقح .
اعرالّ اُشخقح ُثذء اُؼَٔ تٜا .

2

الخدمة
على الخدمة
للحصول على
المعاٌٌرالمإهلة للحصول
المعاٌٌرالمإهلة
ٓoاُي اُؼواس أ َ٤ًٝ ٝأػٔاٍ (تر َ٤ًٞسعٔٞٓ ٢شن) .
oػذّ ٝظٞد ٓخاُلاخ أٓ ٝغرحواخ ٓرؤخشج .
oإٔ  ٌٕٞ٣اُؼواس ؿ٤ش ٓذسض كً ٢ؾٞف حقش أُثاٗ ٢أُحظٞس ٛذٜٓا .

المطلوبة
3
المستندات المطلوبة
 3المستندات
ؽٜادج ػواس٣ح ٖٓ اُؾٜش اُؼواس ١تؼذّ ٝظٞد سٗٞٛاخ ػِ ٠اُؼواس.
فٞسج تطاهح اُشهْ اُو. ٢ٓٞ
ػوذ أٌُِ٤ح ٓغعَ تاُؾٜش اُؼواس. ١
ًؾق ٖٓ ٓؤٓٞس٣ح اُنشائة اُؼواس٣ح (ًؾق ٓؾرٔالخ) .
إهشاس ٖٓ أُاُي ٓٞشن تاُؾٜش اُؼواس٣ ١ل٤ذ ػذّ ٝظٞد ٓغرؤظش ٖ٣تأُث٘.٠
سعْ ًشٓ ٢ًٝث ٖ٤ػِ ٚ٤اُؼواس ٝاُؾٞاسع أُعاٝسج ٓؼرٔذ ٖٓ أُٜ٘ذط اُ٘وات.٢
ػذد  4فٞسج كٞذٞؿشاك٤ح ُِؼواس ٖٓ  4ظٜاخ .
إهشاس ػِ ٠أُاُي هثَ اُؾشٝع تؤعثٞػ ٖ٤تروذ( ْ٣إخطاس اُعٜح اإلداس٣ح – ذوذ ْ٣ؽٜادج إؽشاف ٖٓ
ٜٓ٘ذط ٓؼرٔذ  -ذوش٣ش ٘ٛذعٓ ٢ؾرَٔ ػِ ٠االعِٞب اُل٘ ٢اُز ١ع٤رثغ ك ٢ذ٘ل٤ز أػٔاٍ اُٜذّ – ػوذ
ٓواُٝح ٝاػرٔاد ٖٓ ٙاالذحاد أُقشُٔ ١وا ٢ُٝاُرؾ٤٤ذ ك ٢حاُح خنٞػٝ-ٚك ٢حاُح ػذّ خنٞػ٣ ٚوذّ
ٓا٣ل٤ذ اُرؼاهذ ٓغ ٓوا)ٍٝ

4

الرسوم

المدة الزمنٌة

سعْ إفذاس ذشاخ٤ـ ٛذّ  200ظ٘ + ٚ٤سعْ ٓؼا٘٣وح ٓوٖ  100ظ٘٤و ٚإُو800 ٠ظ٘٤وٚ
حغووة إظٔووآُ ٢غووطن أُث٘وو + ٠سعووْ كحووـ  20ظ٘٤ووُِ٘ ٚغووخح اُٞاحووذج  +ذووؤٖٓ٤
ٓ %0.2ووٖ هٔ٤ووح األػٔوواٍ أُطِووٞب ذشخ٤قووٜا  +دٓـوواخ ٘ٛذعوو٤ح 1.5كوو ٠األُووق ٓووٖ
هٔ٤ح األػٔاٍ أُوذٓح تٞاهغ 4.5ك ٠األُق ػٖ اُصالز ٗغو ٓوٖ اُشعوٓٞاخ اُٜ٘ذعو٤ح
3 +ظ٘ ٚ٤مشت٤ح ٗٞػ٤ح 10 +هشٝػ ذ٘ٔ٤ح ٓٞاسد
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طلب جىصيل عداد إوشائي (مياه – كهرباء)
1

اإلجراءات
 ذوذ ْ٣هِة ػاّ ٣وذّ ُشئ٤ظ اُح.٠
 ذوذ ْ٣أُغر٘ذاخ أُطِٞتح ُِخذٓح .
 عذاد سع ّٞأُؼا٘٣ح.
 تؼذ إظشاء أُؼا٘٣ح تٞاعطح اإلداسج أُخرقح ذؼرٔذ اُرؤؽ٤شج ٖٓ سئ٤ظ اُح ٠تشكل اُطِة إٕ ٝظذخ
ٓخاُلح أ ٝترغذ٣ذ اُشع ّٞأُوشسج ُِخذٓح .
 ذغذ٣ذ اُشعٝ ّٞذِو ٢اُخذٓح.

2

الخدمة
على الخدمة
للحصول على
المعاٌٌرالمإهلة للحصول
المعاٌٌرالمإهلة
ٓoاُي اُؼواس أ َ٤ًٝ ٝأػٔاٍ (تر َ٤ًٞسعٔٞٓ ٢شن).
oػذّ ٝظٞد ٓخاُلاخ أٓ ٝغرحواخ ٓرؤخشج.

3
 3المستندات المطلوبة
فٞسج سخقح أُثاٗ.٢
فٞسج تطاهح اُشهْ اُو.٢ٓٞ
فٞسج ٖٓ ؽٜادج اإلؽشاف –ػوذ ٓواُٝح – إخطاس تذء اُر٘ل٤ز

4

الرسوم
سعْ إفذاس  2ظ٘ + ٚ٤سعْ ٓٞاسد 10هشٝػ  +مش٣ثح ٗٞػ٤ح
 90هشػ

المدة الزمنٌة

طلب جصريح بالحفرلخىصيل املرافم ملباوي كائمت
1

2

اإلجراءات

الخدمة
علىالخدمة
للحصولعلى
المعاٌٌرالمإهلةللحصول
المعاٌٌرالمإهلة

3
المطلوبة
المستندات المطلوبة
 3المستندات

4

الرسوم

المدة الزمنٌة

طلب جصريح بخىصيل مرافم للمباوي اللدًمت

1

اإلظشاءاخ
َٓ ء اُ٘ٔٞرض اُخاؿ تاُخذٓح .
 ذوذ ْ٣أُغر٘ذاخ أُطِٞتح ُِخذٓح .
 عذاد سع ّٞأُؼا٘٣ح .
 تؼذ إظشاء أُؼا٘٣ح تٞاعطح اإلداسج أُخرقح ذؼرٔذ اُرؤؽ٤شج ٖٓ سئ٤ظ اُح ٠تشكل اُطِة إٕ
ٝظذخ ٓخاُلح أ ٝترغذ٣ذ اُشع ّٞأُوشسج ُِخذٓح .
 ذغذ٣ذ اُشعٝ ّٞذِو ٢اُخذٓح .

2

اُخذٓح
ػِ ٠اُخذٓح
ُِحق ٍٞػِ٠
أُؼا٤٣شأُؤِٛح ُِحقٍٞ
أُؼا٤٣شأُؤِٛح
ٓoاُي اُؼواس أ َ٤ًٝ ٝأػٔاٍ (تر َ٤ًٞسعٔٞٓ ٢شن) .
oال ٞ٣ظذ هشاس ذشٓٝ ْ٤ك ٠حاُح ٝظٞد٣ ٙرطِة ؽٜادج تئذٔاّ اُرشٓ. ْ٤
oال ٞ٣ظذ ٓغرحواخ ٓرؤخشج .

33

أُطِٞتح
أُغر٘ذاخ أُطِٞتح
أُغر٘ذاخ
فٞسج تطاهح اُشهْ اُؤُ ٢ٓٞوذّ اُطِة .
فٞسج أُغر٘ذ اُذاٍ ػِ٤ٌِٓ ٠ح اُؼواس أ ٝػوذ اإل٣عاس .
فٞسج سخقح أُثاٗ. ٢
ًؾق ٓؾرٔالخ .
خطاب ٖٓ اإلداسج اُضساػ٤ح تؼذّ ٝظٞد ٓخاُلاخ ( ك ٢حاُح إهآح اُؼواس ػِ ٠أسك صساػ٤ح) .
حٌْ ٜٗائ ٢تاُثشاءج إرا ًإ أُث٘ٓ ٠حشسا ً ػ٘ٓ ٚحنش تأُخاُلح .
ذوش٣ش ٖٓ ٜٓ٘ذط إعرؾاس٣ ١ل٤ذ فالح٤ح اُؼواس ٖٓ اُ٘اح٤ح اإلٗؾائ٤ح ُرٞف َ٤أُشاكن إُ. ٚ٤

4

اُشعّٞ
سعْ إفذاس  2ظ٘ٓ ٌَُ ٚ٤شكن  +سعْ ٓٞاسد 10هوشٝػ  +موش٣ثح ٗٞػ٤وح
 90هشػ تاإلماكح إُو ٠أٗو ٚعو٤رْ عوذاد هٔ٤وح أُوا٣غوح اُرو ٢ذؼوذٛا اُعٜوح
أُغوولُٞح ػووٖ أُشكوون كٔ٤ووا تؼووذ ػ٘ووذ ذٞفوو َ٤أُشكوون ٝتؼووذ اُحقوو ٍٞػِوو٠
ٓٞاكوح اُٞحذج أُحِ٤ح

أُذج اُضٓ٘٤ح
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طلب جصريح حفربخىصيل مرافم للمباوي الجدًدة
1

اإلجراءات

2

الخدمة
على الخدمة
للحصول على
المعاٌٌرالمإهلة للحصول
المعاٌٌرالمإهلة

3
33

المطلوبة
المستندات المطلوبة
المستندات

4

الرسوم
سعووْ إفووذاس  2ظ٘٤ووٌُ ٚووَ ٓشكوون  +سعووْ ٓووٞاسد
10هشٝػ  +مش٣ثح ٗٞػ٤ح  90هشػ

المدة الزمنٌة

طلب جصريح بخىصيل مرافم دائمت
( كهرباء – مياه – غاز– صرف صحي)
1

2

اإلجراءات

الخدمة
على الخدمة
للحصول على
المعاٌٌرالمإهلة للحصول
المعاٌٌرالمإهلة

المطلوبة
المستندات المطلوبة
 33المستندات

4

الرسوم
سعوووْ إفوووذاس  2ظ٘٤وووٌُ ٚوووَ ٓشكووون  +سعوووْ ٓوووٞاسد
10هشٝػ  +مش٣ثح ٗٞػ٤ح  90هشػ

المدة الزمنٌة

طلب الحصىل على رخصت جركيب مصعد
1

2

اإلظشاءاخ

2

أُؼا٤٣شأُؤِٛح ُِحق ٍٞػِ ٠اُخذٓح

أُؼا٤٣ش أُؤِٛح ُِحق ٍٞػِ ٠اُخذٓح

33

أُغر٘ذاخ أُطِٞتح

3

أُغر٘ذاخ أُطِٞتح

فٞسج ٖٓ ذشخ٤ـ اُث٘اء.
ػوذ ذشً٤ة أُقؼذ ٖٓ إحذ ٟؽشًاخ أُقاػذ أُرخققح ٓؼرٔذاً ٖٓ اذحاد أُواٝ ٖ٤ُٝفٞسج ٖٓ
ذقش٣ن ٓضاُٝح أُٜ٘ح ُِؾشًح.
فٞسج تطاهح ه٤ذ ٝذق٘٤ق ؽشًح أُقاػذ تاالذحاد أُقشُٔ ١وا ٢ُٝاُرؾ٤٤ذ ٝاُث٘اء .
ِٓق أُٞافلاخ اُل٘٤ح ٝاُشعٓٞاخ اُٜ٘ذع٤ح إلٗؾاء أُقؼذ ٗٝغ ٖٓ ؽٜادج اخر٤اساخ اُطشاص
ٌُِٔٗٞاخ.
ٞٗذح حغات٤ح ٓرنٔ٘ح حغاتاخ دالئَ اُحشًح ٝحغاب ٓؼآَ أٓإ اُحثاٍ ٝحغاتاخ اُعش ٝاُنـو
اُ٘ٞػٝ ٢حغاتاخ ٓخذاخ اُثلش.
ٓوا٣غح ذرنٖٔ األػٔاٍ.
ذ َ٤ًٞسعٔٓ ٢وذّ.
 ذوش٣ش ٖٓ ٜٓ٘ذط اعرؾاس ١إٗؾائ٣ ٢ل٤ذ ذحَٔ أُثُ٘ ٠حُٔٞح أُقؼذ ٓٝؾرٔالذٝ ٚاُحشًح اُ٘اذعح
ػ٘ ٚك ٢حاُح ذشً٤ة ٓقؼذ كٓ ٠ث٘ ٠هائْ.

4

اُشعّٞ

أُذج اُضٓ٘٤ح

طلب الحصىل على رخصت حشغيل مصعد
1

اإلظشاءاخ
َٓ ء اُ٘ٔٞرض اُخاؿ تاُخذٓح .
 ذوذ ْ٣األٝسام أُطِٞتح .
 عذاد سعْ ٓؼا٘٣ح .
 تؼذ إظشاء أُؼا٘٣ح تٞاعطح اإلداسج أُخرقح ذؼرٔذ اُرؤؽ٤شج ( تشكل اُطِة إٕ ٝظذخ ٓخاُلح
أ ٝتاُوثٝ ٍٞذحذ٣ذ اُشع. )ّٞ
 عذاد اُشعٝ ّٞذِو ٢سخقح ذؾـٓ َ٤قؼذ .

2

2

أُؼا٤٣شأُؤِٛح ُِحق ٍٞػِ ٠اُخذٓح

أُؼا٤٣شأُؤِٛح ُِحق ٍٞػِ ٠اُخذٓح
ٓoاُي اُؼواس أ َ٤ًٝ ٝأػٔاٍ (تر َ٤ًٞسعٔٞٓ ٢شن) أ ٝسئ٤ظ اذحاد اُؾاؿِ. ٖ٤
oػذّ ٝظٞد ٓخاُلاخ أٓ ٝغرحواخ ٓرؤخشج .

33

3

أُغر٘ذاخ أُطِٞتح

أُغر٘ذاخ أُطِٞتح

فٞسج تطاهح اُشهْ اُؤُِ ٢ٓٞاُي ٓٝوذّ اُطِة .
فٞسج ػوذ ف٤اٗح ٓغ أحذ اُؾشًاخ أُشخـ ُٜا تٔضاُٝح أُٜ٘ح.
ذ َ٤ًٞسعٔٓ ٖٓ ٢وذّ اُطِة ك ٢حاُح ذ َ٤ًٞآخش ٖ٣تئٜٗاء اإلظشاءاخ .
ٝش٤وح ذؤٓ ٖ٤ػِ ٠أُقؼذ ٝػذد سًات. ٚ
ؽٜادج فالح٤ح ذؾـٓ َ٤قؼذ ٓؼرٔذج ٖٓ ؽشًح أُقاػذ هثوًا ٌُِٞد أُقش. ١

4

اُشعّٞ

أُذج اُضٓ٘٤ح

سعْ كحـ  20ظ٘ + ٚ٤سعْ إفذاس  200ظ٘ٓ ٌَُ ٚ٤قؼذ تحذ أهقو1000 ٠ظ٘٤وٚ
(٣ض٣ذ ٛزا اُشعْ  %3عً٘٣ٞا اػرثاسا ً ٖٓ كثشا٣وش  + )2009سعوْ ٓوٞاسد 10هوشٝػ
 +موووش٣ثح ٗٞػ٤وووح 3ظ٘٤ووو %0.2 + ٚذوووؤٓٓ ٖ٤وووٖ هٔ٤وووح ذٌووواُ٤ق األػٔووواٍ  +دٓـووواخ
٘ٛذع٤ح 1.5كو ٠األُوق ٓوٖ هٔ٤وح األػٔواٍ أُوذٓوح تٞاهوغ 4.5كو ٠األُوق ػوٖ اُوصالز
ٗغ ٖٓ اُشعٓٞاخ اُٜ٘ذع٤ح ٛٝزا ٣طثن ػِ ٠أُثاٗ ٢اُوائٔح
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طلب إوشاء اجحاد شاغلين
1

22

اإلظشاءاخ

أُؼا٤٣شأُؤِٛح ُِحق ٍٞػِ ٠اُخذٓح

أُؼا٤٣شأُؤِٛح ُِحق ٍٞػِ ٠اُخذٓح

oسئ٤ظ اذحاد اُؾاؿِٖ٤
oػذّ ٝظٞد ٓخاُلاخ أٓ ٝغرحواخ ٓرؤخشج

33

3

أُغر٘ذاخ أُطِٞتح

أُغر٘ذاخ أُطِٞتح

فٞس ػوٞد أٌُِ٤ح.
ع٘ذ إؽـاٍ أػناء االذحاد أُ٘رخة.
فٞس تطاهح اُشهْ اُؤُ ٢ٓٞوذّ اُطِة.
فٞسج تطاهح اُشهْ اُوُ ٢ٓٞشئ٤ظ االذحاد.
ٓحنش اظرٔاع اُعٔؼ٤ح اُؼٔ٤ٓٞح اُرؤع٤غ٤ح.
ٓا ٣ل٤ذ اُذػٞج ُِعٔؼ٤ح اُؼٔ٤ٓٞح ٝاعرالّ األػناء ُٜا.
ظذ ٍٝت٤إ ػن٣ٞح اذحاد أُشكن ت٘ظاّ اذحاد اُؾاؿِ ٖ٤تاُواٗ ٕٞسهْ ُ 200غ٘ح .2009

4

اُشعّٞ
ٓعاٗا ً

أُذج اُضٓ٘٤ح
ؿ٤ش ٓحذدج

طلب رخصت إكامت وحشغيل محطت جلىيت محمىل

اإلجراءات

1

اُروذّ إُ ٠اُؾثاى تاُ٘ٔٞرض أُخرـ ٝأُغر٘ذاخ أُطِٞتح
اُرٞظ ٚإُ ٠اُخض٘٣ح ُذكغ أُغرحواخ أُطِٞتح
اعرالّ اُخذٓح

2

الخدمة
على الخدمة
للحصول على
المعاٌٌرالمإهلة للحصول
المعاٌٌرالمإهلة
o
o
o

33

 َ٤ًٝأػٔاٍ اُؾشًح ترل٣ٞل سعٔ٢
ػذّ ٝظٞد ٓخاُلاخ أٓ ٝغرحواخ ٓرؤخشج
ذطثن اإلؽرشاهاخ اُٞاسدج توشاس أُحاكع سهْ ُ 378غ٘ح 2005

المطلوبة
المستندات المطلوبة
المستندات

 إ٣قاٍ سعْ كحـ.
ٞٔٗ رض اُرق٘٤ق اُث٤لٓ ٢ؼرٔذ ٖٓ اُؾشًح اُشاؿثح ك٢
إٗؾاء ٝإهآح أُحطح (كاسؽ).
 ذوش٣ش ٖٓ ٜٓ٘ذط اعرؾاس٣ ١ل٤ذ فالح٤ح أُٞهغ ٖٓ
اُ٘اح٤ح اُٜ٘ذع٤ح ٝذحَٔ اُؼواس إٗؾائً٤ا ألحٔاٍ أُحطح
ٝأظضائٜا.
 خطاب ذل٣ٞل ٖٓ اُؾشًح اُشاؿثح ك ٢إٗؾاء ٝإهآح
أُحطح ألحذ ٓ٘ذٝتٜ٤ا ُِرؼآَ ٓغ اُٞحذج أُحِ٤ح.
 ؽٜادج ٓ٘غٞب ٖٓ ٤ٛلح أُغاحح ك ٢حاُح اُطشم
اُقحشا٣ٝح ٝاألذٞعرشاد ٝاٌُٞسٗ٤ؼ (خاسض اٌُرَ
اُغٌ٘٤ح)
 ؽٜادج ٖٓ ٜٓ٘ذط اعرؾاسٗ ١وات٣ ٢رؼٜذ كٜ٤ا تاإلؽشاف
ػِ ٠ػِٔ٤ح إهآح أُحطح ٝذشً٤ثٜا .
 ؽٜادج ٓطاتوح ٖٓ ٝصاسج اُط٤شإ أُذٗ( ٢ك ٢حاُح إهآح
ٓحطاخ اُرِ٤ل ٕٞأُحٔ ٍٞتاُوشب ٖٓ أُطاساخ).

4

ٞٓ اكوح اُعٜاخ أُؼ٘٤ح ػِ ٠إهآح ٓحطح .
 فٞسج اُشهْ اُؤُِ ٢ٓٞلٞك ٖٓ هثَ اُؾشًح تاعرخشاض
اُرشخ٤ـ.
 فٞسج ػوذ إ٣عاس ٌٓإ إهآح أُحطح ت ٖ٤اُؾشًح ٓٝاُي
اُؼواس أ ٝع٘ذ ٌُِٔ٤ح األسك أُضٓغ إهآح أُحطح ػِٜ٤ا
ٝك ٢حاُح اُٞسشح ٣طِة إػالّ اُٞساشح أ ٝذشخ٤ـ أُثاٗ٢
 سعْ ًشٓ ٢ًٝؼرٔذ ٖٓ ٌٓرة ٘ٛذعُِٞٔ ٢هغ أُشاد إهآح
أُحطح ػِ ٚ٤تاألتؼاد أُطِٞتح.
ٓ غر٘ذ ٣ذٍ ػِٝ ٠ظـــٞد ٓشاكن ( ًٜشتاء – ٓ٤ا – ٙفشف
فح– ٢ذِ٤لٗٞاخ) تأُ٘اهن اُؼؾٞائ٤ح اُر ٢خططد
ٓؤخشا ً.
 ذل٣ٞل ٖٓ اُؾشًح ُِٔلٞك.
 خطاب ٖٓ اُعٜاص اُوُِ ٢ٓٞر٘ظٝ ْ٤اإلذقاالخ.
 خش٣طح ٓغاح٤ح ٓثً٘٤ا ػِٜ٤ا ٓٞهغ اُؼواس ػِٝ ٠ظ ٚاُرحذ٣ذ.

الرسوم

مووش٣ثح ٗٞػ٤ووح  3ظ٘٤وو + ٚسعووْ ذ٘ٔ٤ووح ٓووٞاسد 35هووشٝػ +
سعووْ كحووـ 5.50ظ٘٤وو + ٚسعووْ كحووـ سعووٓٞاخ ٘ٛذعوو٤ح
 100ظ٘ + ٚ٤ذقاس٣ن ٜٗائ ٖٓ %0.2 ٢ذٌِلح أُحطواخ +
أُقاس٣ق اإلداس٣ح

المدة الزمنٌة
•أُٞاكوح أُثذئ٤ح خالٍ ّٞ٣ 15
•٣ٝرْ إفذاس اُرشخ٤ـ اُٜ٘ائ ٢خالٍ ّٞ٣ 15

طلب شهادة بئجمام ؤعمال الترميم ؤو الهدم (كلي  /جسئي)
1

اإلجراءات
َٓء اُ٘ٔٞرض اُخاؿ تاُخذٓح.
ذوذ ْ٣أُغر٘ذاخ أُطِٞتح ُِخذٓح .
عذاد سع ّٞاُؾٜادج.
 تؼذ اُثحس ٖٓ ٝاهغ ععالخ اإلداسج أُخرقح ذؼرٔذ اُؾٜادج ترؤؽ٤شج ٖٓ سئ٤ظ
اُحٝ ٠سئ٤ظ اإلداسج أُخرقح .
ذغذ٣ذ كشم اُشع( ّٞإٕ ٝظذ) ٝذِو ٢اُخذٓح.

2

الخدمة
على الخدمة
للحصول على
المعاٌٌرالمإهلة للحصول
المعاٌٌرالمإهلة
ٓ oاُي اُؼواس أ َ٤ًٝ ٝأػٔاٍ (تر َ٤ًٞسعٔٞٓ ٢شن) أ ٝإػالّ ٝساشح.
 oػذّ ٝظٞد ٓخاُلاخ أٓ ٝغرحواخ ٓرؤخشج.

المطلوبة
3
المستندات المطلوبة
 3المستندات
صورة بطالة الرلم المومً.
المستند المثبت لصفة ممدم الطلب فً حالة تمدٌم من غٌر المالن .
صورة الترخٌص.
تمرٌر فنً من مهندس استشاري متخصص فً الهندسة اإلنشائٌة أو تصمٌم
المنشآت الخرسانٌة أو المعدنٌة بمسئولٌت عن تنفٌس أعمال الترمٌم أو الهدم
معتمد من نمابة المهندسٌن  ،وسلن بالنسبة لألعمال التً تمس العناصر اإلنشائٌة
.أما بالنسبة لألعمال التً ال تمس العناصر اإلنشائٌة ٌمدم تمرٌر من مهندس
نمابً ( مدنً  /عمارة ) معتمد من نمابة المهندسٌن .
اإلٌصال الدال على سداد الرسوم المستحم .

4

الرسوم
رسم بحث  50لرش  1 +جنٌ نسخ عن كمل
ورلة فمً الشمهادة  +رسمم مموارد 10لمروش
 +ضرٌبة نوعٌة  3جنٌ

المدة الزمنٌة
ّٞ٣ 15

طلب هلل ملكيت جرخيص البىاء
اإلجراءات

1

َٓء اُ٘ٔٞرض اُخاؿ تاُخذٓح.
ذوذ ْ٣أُغر٘ذاخ أُطِٞتح ُِذساعح.
ذؼرٔذ اإلداسج أُخرقح ت٘وَ ذشخ٤ـ أُثاٗٝ ٢إشثاذ ٚتاُشخقح.
ذحذد اُشع ّٞأُوشسج.
عذاد اُشعٝ ّٞذِو ٢اُشخقح .

2

الخدمة
على الخدمة
للحصول على
المعاٌٌرالمإهلة للحصول
المعاٌٌرالمإهلة
ٓoاُي األسك أ َ٤ًٝ ٝأػٔاٍ (تر َ٤ًٞسعٔٞٓ ٢شن).
oػذّ ٝظٞد ٓخاُلاخ أٓ ٝغرحواخ ٓرؤخشج.
oذوذ ْ٣األفُِ ٍٞرحون ٖٓ فحرٜا.

3
المطلوبة
المستندات المطلوبة
 3المستندات
فٞسج تطاهح اُشهْ اُو.٢ٓٞ
فٞسج ٖٓ اُشخقح.
فٞسج ٖٓ ع٘ذ أٌُِ٤ح.
فٞسج ٖٓ اُر َ٤ًٞك ٢حاُح اًُٞاُح.

4

الرسوم
سعْ تحس  50هشػ  +سعْ ذ٘ٔ٤ح
ٓٞاسد10هشٝػ  +مشائة ٗٞػ٤ح  60ظ٘ٚ٤

المدة الزمنٌة
ّٞ٣ 15

معاًىت علارآًل للسلىط
1

2

اإلجراءات

المعاٌٌرالمإهلة للحصول على الخدمة
ٓoاُي اُؼواس أٓ ٝغرؤظش أ َ٤ًٝ ٝأػٔاٍ (تر َ٤ًٞسعٔٞٓ ٢شن).
oػذّ ٝظٞد ٓخاُلاخ أٓ ٝغرحواخ ٓرؤخشج.

3
المطلوبة
المستندات المطلوبة
 3المستندات
صورة بطالة الرلم المومً.
صورة عمد اإلٌجار أو التملٌن.
كشف مشتمالت ألخر فترتٌن.
صور فوتوغرافٌة لواجهة العمار وأماكن التصدعات بها.

4

الرسوم
مجانا ا

المدة الزمنٌة
 7ا٣اّ

طلب استرداد جإمين هلل مخلفاث املباوي
( طلب عام )
اإلجراءات

1

اُروذّ إُ ٠اُؾثاى تاُ٘ٔٞرض أُخرـ ٝأُغر٘ذاخ أُطِٞتح.
اُرٞظ ٚإُ ٠اُخض٘٣ح ُذكغ أُغرحواخ أُطِٞتح .
اعرالّ اُخذٓح.

2

الخدمة
على الخدمة
للحصول على
المعاٌٌرالمإهلة للحصول
المعاٌٌرالمإهلة
o
o

3
3

ٓاُي اُؼواس أ َ٤ًٝ ٝأػٔاٍ (تر َ٤ًٞسعٔٞٓ ٢شن).
ػذّ ٝظٞد ٓخاُلاخ أٓ ٝغرحواخ ٓرؤخشج .

المطلوبة
المستندات المطلوبة
المستندات
خطاب ٤ٛلح اُ٘ظاكح .
فٞسج ٖٓ إ٣قاٍ اُرؤٓ.ٖ٤
إ٣قاٍ عذاد اُرؤٓ ٖ٤أُؤهد  /اُٜ٘ائ. ٢
فٞسج مٞئ٤ح ٖٓ ذحو٤ن اُؾخق٤ح ُِٔوا ٍٝأ ٝفٞسج ٖٓ اُر.َ٤ًٞ

4

الرسوم
ٓعاٗا ً

المدة الزمنٌة
 7أ٣اّ

خدمات المحالت

خدمات المحالت
رلم
الخدمة

اسم الخدمة

رلم
الخدمة

اسم الخدمة

26

طلب الترخٌص بفتح محل تجاري أو
صناعً

27

طلب تجدٌد رخصة تشغٌل محل صناعً أو
تجاري

28

طلب ترخٌص بفتح محل عام

29

طلب تعدٌل ترخٌص محل تجاري أو
صناعً

30

طلب تعدٌل ترخٌص محل عام

31

طلب نمل رخصة محل تجاري أو صناعً
أو عام فً حالة التنازل

32

طلب نمل رخصة محل تجاري أو صناعً
أو عام لوفاة المرخص ل

33

طلب تعدٌل رخصة بإضافة أو إخراج
شرٌن أو شركاء للمحالت التجارٌة أو
الصناعٌة أو المالهً

34

طلب استخراج بدل تالف/فالد لرخصة محل
تجاري أو صناعً أو عام

35

طلب إلغاء ترخٌص المحال تجارٌة
صناعٌة

36

ترخٌص شخصً (مدٌر  /مشرف  /مستغل)

اإلجراءات

1

2

المعاٌٌرالمإهلة للحصول على الخدمة
o
o

ٓاُي أُحَ أٓ ٝغرؤظش أ َ٤ًٝ ٝأػٔاٍ (تر َ٤ًٞسعٔٞٓ ٢شن).
ػذّ ٝظٞد ٓخاُلاخ أٓ ٝغرحواخ ٓرؤخشج .

3
المطلوبة
المستندات المطلوبة
 3المستندات

4

الرسوم

المدة الزمنٌة

1

2

اإلجراءات

الخدمة
على الخدمة
للحصول على
المعاٌٌرالمإهلة للحصول
المعاٌٌرالمإهلة
ٓ oاُي أُحَ أٓ ٝغرؤظش أ َ٤ًٝ ٝػ٘( ٚتر َ٤ًٞسعٔٞٓ ٢شن).
 oػذّ ٝظٞد ٓخاُلاخ أٓ ٝغرحواخ ٓرؤخشج .

المطلوبة
3
المستندات المطلوبة
 3المستندات

4

الرسوم

المدة الزمنٌة

ٌ 15وم

1

2

اإلجراءات

الخدمة
على الخدمة
للحصول على
المعاٌٌرالمإهلة للحصول
المعاٌٌرالمإهلة
ٓ oاُي أُحَ أٓ ٝغرؤظش أ َ٤ًٝ ٝأػٔاٍ (تر َ٤ًٞسعٔٞٓ ٢شن).
 oػذّ ٝظٞد ٓخاُلاخ أٓ ٝغرحواخ ٓرؤخشج.
ٝ oك ٢ظٔ٤غ األحٞاٍ ِ٣رضّ ٓوذّ اُطِة تروذٓ ْ٣ا ٣صثد عذاد اُرؤٓ٘٤اخ اإلظرٔاػ٤ح ُٚ
ُِٝؼآِ ٖ٤تأُحَ (ؽٜادج -خطاب – إ٣قاٍ ًٝ ).....زُي فٞس اُؾٜاداخ اُقح٤ح
اُخافح تٝ ْٜفٞسج اُثطاهح اُنش٣ث٤ح ٝفٞسج اُغعَ اُرعاس ١تؼذ اإلهالع ػِ٠
األفٝ ٍٞرُي ػ٘ذ إذٔاّ ذ٘ل٤ز االؽرشاهاخ أُطِٞتح ك ٢أُحاٍ اُؼآح ٝهثَ إفذاس
اُرشخ٤ـ.

المطلوبة
المستندات المطلوبة
 33المستندات

4

الرسوم

المدة الزمنٌة

1

2

اإلجراءات

الخدمة
على الخدمة
للحصول على
المعاٌٌرالمإهلة للحصول
المعاٌٌرالمإهلة
ٓ oاُي أُحَ أٓ ٝغرؤظش أ َ٤ًٝ ٝأػٔاٍ (تر َ٤ًٞسعٔٞٓ ٢شن).
 oػذّ ٝظٞد ٓخاُلاخ أٓ ٝغرحواخ ٓرؤخشج.

33

4

المطلوبة
المستندات المطلوبة
المستندات

الرسوم

المدة الزمنٌة

طلب حعدًل جرخيص محل عام
اإلجراءات

1

2

المعاٌٌرالمإهلة للحصول على الخدمة
ٓoاُي أُحَ أٓ ٝغرؤظش أ َ٤ًٝ ٝأػٔاٍ (تر َ٤ًٞسعٔٞٓ ٢شن).
oػذّ ٝظٞد ٓخاُلاخ أٓ ٝغرحواخ ٓرؤخشج.

المطلوبة
المستندات المطلوبة
 33المستندات











4

صورة بطالة الرلم المومً.
توكٌل رسمً فً حالة الوكالة.
أصل الترخٌص .
صورة البطالة الضرٌبٌة بالنشاط الجدٌد .
عدد  3نسخ من الرسومات الهندسٌة بالتعدٌل المطلوب معتمدة من مهندس نمابً و مستوفاة الدمغة
الهندسٌة (فً حالة الحاجة إلٌها ) .
صورة عمد اإلٌجار ( فً حالة تغٌٌر المٌمة اإلٌجارٌة الناتجة عن التعدٌالت).
موافمة المالن على التعدٌل بالنسبة للمحال المإجرة.
موافمة الجهات المختصة (الهٌئة العامة للتصنٌع  ،الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ،الهٌئة
العامة للبترول  ،وزارة الصحة  ،وزارة الداخلٌة وغٌرها من الجهات وسلن بالنسبة لألنشطة التً تخص
كال منها ) وسلن وفماا للمادة  1من لرار وزٌر اإلسكان رلم  730لسنة .1967
إٌصال سداد الرسوم .

الرسوم

المدة الزمنٌة

طلب هلل رخصت محل ججاري ؤو صىاعي ؤو عام
في حالت الخىازل
1

2

اإلجراءات

الخدمة
على الخدمة
للحصول على
المعاٌٌرالمإهلة للحصول
المعاٌٌرالمإهلة

ٓ oاُي أُحَ أ َ٤ًٝ ٝػ٘( ٚتر َ٤ًٞسعٔٞٓ ٢شن).
 oػذّ ٝظٞد ٓخاُلاخ أٓ ٝغرحواخ ٓرؤخشج.
 oك ٢ظٔ٤غ األحٞاٍ ٣غش ١ػِ ٠أُر٘اصٍ إُ ٚ٤ظٔ٤غ اإلؽرشاهاخ أُوشسج هاًٗٗٞا ػِ ٠أُشخـ ُٚ
االفِ( ٢موافمة األمن فً حالة المطابع ومحال بٌع األسلحة ومراكز الكمبٌوتر ......الخ ،
موافمة الصحة لمحال بٌع األغسٌة والمشروبات  ............الخ  ،موافمة التموٌن للمحال سات
الصلة بالحصص التموٌنٌة  ......الخ).

المطلوبة
3
المستندات المطلوبة
 3المستندات

4

الرسوم

المدة الزمنٌة

رسممم معاٌنممة تمممدر بمٌمممة اإلٌجممار الشممهري × 12شممهر (النمماتي ٌحسممب كممما وارد
بجدول نموسج التنظٌم واإلدارة  +رسم تفتٌش عند عمدم تواجمد أخمر إٌصمال تفتمٌش
تسدد كما وارد بجدول نموسج التنظٌم واإلدارة  +رسم تنمٌمة مموارد  10لمروش +
ضمرائب نوعٌمة (للصمناعً والجمزارة  18جنٌم – للتجماري 3جنٌم – للمحمالت
العامة  12جنٌ )

ّٞ٣30

طلب هلل رخصت محل ججاري ؤو صىاعي ؤو عام
لىفاة املرخص له
1

اإلجراءات
َٓ ء اُ٘ٔٞرض اُخاؿ تاُخذٓح.
 ذوذ ْ٣أُغر٘ذاخ اُخافح تاُخذٓح ٝاُرؤًذ ٖٓ إعر٤لائٜا.
 ذٞظ ٚ٤اُطِة ٓشكن تأُغر٘ذاخ ُإلداسج أُخرقح ُِلحـ ٝأُؼا٘٣ح.
 اػرٔاد أفَ اُشخقح ٖٓ اإلداسج أُخرقح ٝسئ٤ظ اُح ٠تؼذ اُرؼذ َ٣أ ٝإفذاس أٝسٗ٤ي سخقح ظذ٣ذج .
 عذاد اُشع ّٞأُوشسج ُِخذٓح.
 اعرالّ اُٞسشح اُرشخ٤ـ ٝذِو ٢اُخذٓح.

2

الخدمة
علىالخدمة
للحصولعلى
المعاٌٌرالمإهلةللحصول
المعاٌٌرالمإهلة
ٓ oاُي أُحَ أ َ٤ًٝ ٝأػٔاٍ (تر َ٤ًٞسعٔٞٓ ٢شن).
 oػذّ ٝظٞد ٓخاُلاخ أٓ ٝغرحواخ ٓرؤخشج.

المطلوبة
3
المستندات المطلوبة
 3المستندات
 oأفَ سخقح أُحَ .
 oفٞسج إػالّ اُٞساشح.
 oذٞٓ َ٤ًٞشن ٖٓ اُٞسشح ألحذ ْٛأٞ٘٣ ٖٓ ٝب ػ٘ ْٜك ٢اذخار إظشاءاخ ٗوَ اُرشخ٤ـ إٌُٕٞ٣ٝ ْٜ٤
ٛزا اُ٘ائة ٓغلٞالً ػٖ ذ٘ل٤ز أحٌاّ اُرؾش٣ؼاخ اُحأًح ألداء ٛز ٙاُخذٓح.
 oأُغر٘ذ اُز٣ ١صثد عذاد اُرؤٓ٘٤اخ اإلظرٔاػ٤ح إُ ٠أُطِٞب ٗوَ اُرشخ٤ـ إُ ( ْٜ٤ؽٜادج –
خطـــــــــاب – إ٣قاٍ .) .....
 oفٞسج ٖٓ هشاس اُٞفا٣ح  ،فٞسج ٖٓ ٓٞاكوح اُ٘٤اتح اُحغث٤ح ( ك ٢حاُح ٝظٞد هقـــــــــش ٖٓ تٖ٤
اُٞسشح ).
ك ٢حاُح ٗوَ اُشخقح ُٔحَ ػاّ ٣وذّ أُطِٞب ٗوَ اُرشخ٤ـ إُٓ ْٜ٤ا : ٢ِ٣
 oت٤إ أُٞهق ٖٓ اُرع٘٤ذ إرا ًإ اُغٖ ت 30 ، 21 ٖ٤ع٘ح .
 oفٞسج اُرشخ٤ـ اُؾخقُِٔ ٢غرـَ ٝأُذ٣ش ٝأُؾشف ( أُٞظٞد ٓ٘. ) ْٜ
 oفح٤لح اُحاُح اُع٘ائ٤ح .

4

الرسوم

المدة الزمنٌة

سعووْ ٓؼا٘٣ووح ذوووذس تؤ٤ووح اإل٣عوواس اُؾووٜش 12 × ١ؽووٜش (اُ٘وواذط ٣حغووة ًٔووا ٝاسد
تعذٞٔٗ ٍٝرض اُر٘ظٝ ْ٤اإلداسج  +سعْ ذلر٤ؼ ػ٘ذ ػوذّ ذٞاظوذ أخوش إ٣قواٍ ذلرو٤ؼ
٣غذد ًٔا ٝاسد تعذٞٔٗ ٍٝرض اُر٘ظٝ ْ٤اإلداسج  +سعْ ذ٘ٔ٤وح ٓوٞاسد  10هوشٝػ +
مووشائة ٗٞػ٤ووح (ُِقوو٘اػٝ ٢اُعووضاسج  18ظ٘٤ووُِ – ٚرعوواس 3 ١ظ٘٤وؤُِ – ٚحووالخ
اُؼآح  12ظ٘)ٚ٤

ّٞ٣ 30

طلب حعدًل رخصت بئضافت ؤو إخراج شريك ؤو شركاء للمحالث
الخجاريت ؤو الصىاعيت ؤو املالهي
1

اإلجراءات
اُروذّ إُ ٠اُؾثاى تاُ٘ٔٞرض أُخرـ ٝأُغر٘ذاخ أُطِٞتح.
اُرٞظ ٚإُ ٠اُخض٘٣ح ُذكغ أُغرحواخ أُطِٞتح.
اعرالّ اُخذٓح.

2

المعاٌٌرالمإهلة للحصول على الخدمة
ٓ oاُي أُحَ أٓ ٝغراظش أ َ٤ًٝ ٝأػٔاٍ (تر َ٤ًٞسعٔٞٓ ٢شن).
 oػذّ ٝظٞد ٓخاُلاخ أٓ ٝغرحواخ ٓرؤخشج.

3
 3المستندات المطلوبة
• فٞسج ػوذ ؽشًح ٓٞشن تاُرؼذ َ٣أُطِٞب (إماكح
ؽش٣ي – إخشاض ؽش٣ي) .

• فووٞسج ػوووذ إ٣عوواس ٓٞشوون تئعووْ أُر٘وواصٍ إُ٤وو ٚكوو٢
حاُح خشٝض اُؾش٣ي فاحة ػوذ اإل٣عاس اُوذ.ْ٣

• فٞسج ُِثطاهح اُنش٣ث٤ح ٓرنٔ٘ح ٓا ذْ ٖٓ ذؼذ َ٣ك • ٢فٞسج تطاهح اُشهْ اُوُِ ٢ٓٞؾشًاء اُعذد .
• ذ َ٤ًٞسعٔ ٢ك ٢حاُح اًُٞاُح.

اُؾشًاء.

• فٞسج أُغر٘ذ اُز٣ ١ل٤ذ تئؽرشاى اُؾشًاء اُعذد ك • ٢أُٞهق ٖٓ اُرع٘٤ذ (ك ٢حاُح ٗووَ اُشخقوح ُٔحوَ
اُرؤٓ٘٤اخ (خطاب – ؽٜادج – إ٣قاٍ) فح٤لح اُحاُح

ػواّ أِٜٓ ٝوُِ )٠ؾوشًاء اُعوذد إرا ًاٗود أػٔوواسْٛ

اُع٘ائ٤ح ُِؾشًاء اُعذد (ُِٔحَ اُؼاّ ٝأُال ٢ٛكوو).

ت 30 :21 ٖ٤ع٘ح.

• أفَ سخقح أُحَ.

4

الرسوم

ذحذد ًٔا ٝ ٞٛاسد ت٘ٔٞرض اُر٘ظٝ ْ٤اإلداسج حغة ٗٞع أُحَ

المدة الزمنٌة
 7ا٣اّ

طلب اسخخراج بدل (جالف/فاكد ) لرخصت محل ججاري
ؤو صىاعي ؤو عام
اإلجراءات

1

اُروذّ إُ ٠اُؾثاى تاُ٘ٔٞرض أُخرـ ٝأُغر٘ذاخ أُطِٞتح.
اُرٞظ ٚإُ ٠اُخض٘٣ح ُذكغ أُغرحواخ أُطِٞتح.
اعرالّ اُخذٓح.

2

المعاٌٌرالمإهلة للحصول على الخدمة
o
o

ٓاُي أُحَ أٓ ٝغرؤظش أ َ٤ًٝ ٝأػٔاٍ (تر َ٤ًٞسعٔٞٓ ٢شن).
ػذّ ٝظٞد ٓخاُلاخ أٓ ٝغرحواخ ٓرؤخشج .

3
 3المستندات المطلوبة







4

صورة بطالة الرلم المومً.
محضر شرطة فً حالة الفمد .
الرخصة التالفة فً حالة التلف .
صورة أخر إٌصال سداد رسم التفتٌش.
صورة المستند الدال على سداد التؤمٌنات االجتماعٌة ( شهادة  /خطاب  /إٌصال) .
صور الشهادات الصحٌة للعاملٌن بالمحالت التً تتعامل مع األغسٌة والمشروبات.

الرسوم

المدة الزمنٌة

مووشائة ٗٞػ٤ووح ( ُِقوو٘اػٝ ٢اُعووضاسج  18ظ٘٤ووُِ – ٚرعوواس 3 ١ظ٘٤وو– ٚ
ُِٔحالخ اُؼآح  12ظ٘ + )ٚ٤سعْ ذ٘ٔ٤ح ٓٞاسد  10هشٝػ

 7أ٣اّ

اإلجراءات

1

2

الخدمة
على الخدمة
للحصول على
المعاٌٌرالمإهلة للحصول
المعاٌٌرالمإهلة
o

ٓاُي أُحَ أٓ ٝغرؤظش أ َ٤ًٝ ٝأػٔاٍ (تر َ٤ًٞسعٔٞٓ ٢شن).

o

ػذّ ٝظٞد ٓخاُلاخ أٓ ٝغرحواخ ٓرؤخشج .

3
 3المستندات المطلوبة
 3المستندات المطلوبة

4

الرسوم

المدة الزمنٌة

جرخيص شخص ي (مدًر /مشرف  /مسخغل )
1

2

اإلجراءات

الخدمة
على الخدمة
للحصول على
المعاٌٌرالمإهلة للحصول
المعاٌٌرالمإهلة
ٓ oاُي أُحَ أٓ ٝغرؤظشأ َ٤ًٝ ٝأػٔاٍ (تر َ٤ًٞسعٔٞٓ ٢شن).
 oػذّ ٝظٞد ٓخاُلاخ آ ٝغرحواخ ٓرؤخشج.

المطلوبة
3
المستندات المطلوبة
 3المستندات
مستندات رئٌسٌة تمدم فً حالة طلب ( ترخٌص أو تجدٌد ترخٌص ) شخصً ( مستغل – مشرف – مدٌر ) للمحال
العامة :
 صورة بطالة الرلم المومً.
 صحٌفة الحالة الجنائٌة .
 شهادة من دار التمثٌل الدبلوماسً أو المنصلً للدولة التابع لها عن سوابم أو بحســـن سٌره وسلوك (إسا كان
طالب الترخٌص أجنبٌاا).
 صورة معتمدة من مستندات تكوٌن الشركة أو الهٌئة ومن األوراق الخاصة بتحدٌد الشخص المسئول عن أعمال
االستغالل أو اإلدارة ( إسا كان طالب الترخٌص فً االستغالل أوإلدارة شركة أو هٌئة )
 شهادة من إدارة التجنٌد تفٌد المعاملة العسكرٌة لطالب الترخٌص إسا كـــــــان الســـــن مـــا بٌـــــن  30 : 21سنة
المستندات الدالة على توافر الشروط المطلوبة للعمل فً بعض األنشطة مثل (شهادة صحٌة بالنسبة للعاملٌن فً
مجال األغسٌة والمشروبات  /موافمة الجهات األمنٌة للعمل فً المطابع ومحـــــال األسلحة  .....الخ )
فً حالة طلب ترخٌص شخصً ( مستغل – مشرف – مدٌر ) للمحال العامة تمدم المستندات التالٌة باإلضافة إلى
المستندات الرئٌسٌة السابمة:
مســــتند ٌثبت العــاللة التعالدٌـــــــــة بٌن طالــــب الخدمة والمنشؤة ( عمد إدارة  /استغالل……….الخ ).
ما ٌفٌد االشتران بالتؤمٌنات اإلجتماعٌة.
عدد  2صورة فوتوغرافٌة تلصك إحداهما على الطلب .
فً حالة طلب تجدٌد ترخٌص شخصً ( مستغل – مشرف – مدٌر ) للمحال العامة ٌمدم باإلضافة إلى المستندات
الرئٌسٌة السابمة:
أصل الترخٌص المطلوب تجدٌده.

4

الرسوم

ك ٢حاُح هِة اُرشخ٤ـ (  60هشػ سعْ ػٖ اُشخقح ُؼَٔ ٝاحوذ أ ٝظ٘٤وٚ
ألًصش ٖٓ ػَٔ) ٝ ..ك ٢حاُح اُرعذ٣ذ (  30هشػ سعْ ذعذ٣ذ اُرشخ٤ـ ُٝوٞ
ذنٖٔ تؤًصش ٖٓ ػٔوَ)  +سعوْ ذ٘ٔ٤وح ٓوٞاسد  10هوشٝػ  +موش٣ثح ٗٞػ٤وح
3ظ٘ + ٚ٤ظ٘ ٚ٤سعْ ُحغاب اُرؤٓ ٖ٤اإلظرٔاػ ٢اُؾآَ

المدة الزمنٌة
 7أ٣اّ

خدمات اإلعالنات  -اإلشغاالت

خدمات اإلعالنات  -اإلشغاالت
رلم
الخدمة

اسم الخدمة

رلم
الخدم
ة

اسم الخدمة

37

طلب الترخٌص بإعالن

38

الترخٌص الجدٌد أو تجدٌد الترخٌص
بإشغال طرٌك (خاص بالمحالت)

39

طلب الحصول على ترخٌص أو
تجدٌد (بروز – إعالن – تاندة –
فاترٌنة – عربة)

40

فرش مناسبات موسمٌة للمحالت
المرخصة

41

طلب نمل رخصة إشغال طرٌك فً
حالة التنازل عن المحل

42

طلب استرداد مضبوطات إشغاالت
الطرٌك العام

43

طلب استخراج بٌان ٌفٌد سداد
مخالفات إشغال طرٌك (خاص
بالمحالت)

44

طلب عداد مإلت لكشن

طلب الترخيص بئعالن
اإلجراءات

1

َٓء اُ٘ٔٞرض اُخاؿ تاُخذٓح.
ذوذ ْ٣أُغر٘ذاخ أُطِٞتح ُِخذٓح.
ذو ّٞاإلداسج أُخرقح تذساعح اُطِة ٝاُرؤؽ٤شج تأُٞاكوح أ ٝاُشكل.
ذحذ٣ذ سع ّٞاُخذٓح ت٘ا ًء ػِ ٠اُرؤؽ٤شج.

عذاد اُشعٝ ّٞذِو ٢اُخذٓح.

2

المعاٌٌرالمإهلة للحصول على الخدمة
o
o

ٓلٞك ٓؼرٔذ ػٖ اُؾشًح.
ػذّ ٝظٞد ٓخاُلاخ ٝظٞت٤ح اإلصاُح تاُؼواس أ ٝهشاس ذشٓ٣ ُْ ْ٤رْ ذ٘ل٤ز( ٙك ٢حاُح اإلػالٗاخ
أػِ ٠اُؼواساخ).

المطلوبة
3
المستندات المطلوبة
 3المستندات
ذل٣ٞل ٖٓ اًُٞاُح.
فٞسج تطاهح مش٣ث٤ح.
فٞسج تطاهح اُشهْ اُؤُِ ٢ٓٞلٞك ُ.ٚ
فٞسج ٖٓ اُغعَ اُرعاس.١
ؽٜادج اعرؾاسُ ١رحَٔ اُؼواس.
فٞسج كٞذٞؿشاك٤ح ٖٓ اإلػالٕ أُشاد ذشخ٤ق.ٚ
هِة ػاّ ٓخر ّٞتخرْ اُؾشًح ٓغ رًش ػ٘ٞإ اُؾشًح.

4

الرسوم
•ذحغة ػِ ٠ظذ ٍٝاُر٘ظٝ ْ٤اإلداسج
•حغة الئحح اإلػالٗاخ

المدة الزمنٌة
 7أ٣اّ

اإلجراءات

1

2

المعاٌٌرالمإهلة للحصول على الخدمة
o
o

ٓاُي أُحَ أ َ٤ًٝ ٝأػٔاٍ ( تر َ٤ًٞسعٔٞٓ ٢شن).
ػذّ ٝظٞد ٓخاُلاخ أٓ ٝغرحواخ ٓرؤخشج.

المطلوبة
المستندات المطلوبة
 33المستندات

4

الرسوم
حغة ٓا ٝسد تعذٞٔٗ ٍٝرض اُر٘ظٝ ْ٤اإلداسج  +دٓـاخ ٘ٛذع٤ح ٝذحذد
حغة ذٌِلح اُشع ّٞاُٜ٘ذع٤ح ُِٔحَ تٞاهغ 1.5ك ٠األُق ٖٓ هٔ٤ح
األػٔاٍ أُوذٓح تٞاهغ 4.5ك ٠األُق ػٖ اُصالز ٗغ ٖٓ اُشعٓٞاخ
اُٜ٘ذع٤ح

المدة الزمنٌة
ّٞ٣ 15

اإلجراءات

1

2

الخدمة
على الخدمة
للحصول على
المعاٌٌرالمإهلة للحصول
المعاٌٌرالمإهلة
o
o
o

ٓاُي أُحَ أٓ ٝغراظش أ َ٤ًٝ ٝأػٔاٍ (تر َ٤ًٞسعٔٞٓ ٢شن).
ػذّ ٝظٞد ٓخاُلاخ أٓ ٝغرحواخ ٓرؤخشج .
حنٞس فاحة اُلاذش ٚ٘٣ت٘لغ.ٚ

المطلوبة
3
المستندات المطلوبة
 3المستندات

4

الرسوم
حسبببة وبببب موذ
وتحاادد ب اال ت
ألااام ماام اا
اثالث ن خ مم

المدة الزمنٌة
اوبببمم اإلدارببب ما ذاو  +دمغااا ههدسااا
الاا السااسي الهدساا اا حاا س اا 1.5فاا
ألل ا ة ا قدماا س اا 4.5ف ا ألااام لاام
السسم الهدس

ّٞ٣ 15

فرش مىاسباث مىسميت للمحالث املرخصت
1

2

اإلجراءات

المعاٌٌرالمإهلة للحصول على الخدمة
ٓoاُي أُحَ أٓ ٝغرؤظشأ َ٤ًٝ ٝأػٔاٍ (تر َ٤ًٞسعٔٞٓ ٢شن).

oػذّ ٝظٞد ٓخاُلاخ أٓ ٝغرحواخ ٓرؤخشج.

3
المطلوبة
المستندات المطلوبة
 3المستندات
أفَ اُشخقح.

أخش إ٣قاٍ ذلر٤ؼ.
أخش إ٣قاٍ ٗظاكح.
فٞسج تطاهح اُشهْ اُو.٢ٓٞ

4

الرسوم

المدة الزمنٌة

4ظ٘ ٚ٤سعْ ٗظش  +سعْ ذؤٓ( ٖ٤أُغطن ×دسظح اُؾاسع)  + +سعوْ ذ٘ٔ٤وح
ٓووٞاسد 10هووشٝػ  +مووش٣ثح ٗٞػ٤ووح  3ظ٘٤ووٝ .. ٚتؼووذ إظووشاء أُؼا٘٣ووح ذحووذد
اُشع ّٞحغة ػذد األٓراس

 7أ٣اّ

طلب هلل رخصت إشغال طريم في حالت الخىازل عً املحل
1

اإلجراءات

اُروذّ إُ ٠اُؾثاى تاُ٘ٔٞرض أُخرـ ٝأُغر٘ذاخ أُطِٞتح .
اُرٞظ ٚإُ ٠اُخض٘٣ح ُذكغ أُغرحواخ أُطِٞتح.
اعرالّ اُخذٓح.

2

المعاٌٌرالمإهلة للحصول على الخدمة

o

ٓاُي أُحَ أٓ ٝغرؤظش أ َ٤ًٝ ٝأػٔاٍ (تر َ٤ًٞسعٔٞٓ ٢شن).

o

ػذّ ٝظٞد ٓخاُلاخ أٓ ٝغرحواخ ٓرؤخشج .

المطلوبة
المستندات المطلوبة
 33المستندات
سخقح إؽـاٍ اُطش٣ن اُقادسج .
اإل٣قاٍ اُذاٍ ػِ ٠عذاد سعْ اُ٘ظش.
ػوذ ذ٘اصٍ ػٖ اُرشخ٤ـ تاإلؽـاٍ ٖٓ أُر٘اصٍ إُ ٠أُر٘اصٍ إُ.ٚ٤
فٞسج تطاهح اُشهْ اُؤُِ ٢ٓٞر٘اصٍ ٝأُر٘اصٍ إُ.ٚ٤

4

الرسوم
سعوووْ ٗظوووش  2ظ٘٤ووو 3 + ٚظ٘٤ووو ٚموووش٣ثح ٗٞػ٤وووح +
10هشٝػ سعْ ذ٘ٔ٤ح ٓٞاسد

المدة الزمنٌة
ّٞ٣ 15

طلب استرداد مضبىطاث إشغاالث الطريم العام
1

اإلجراءات

اُروذّ إُ ٠اُؾثاى تاُ٘ٔٞرض أُخرـ ٝأُغر٘ذاخ أُطِٞتح.
اُرٞظ ٚإُ ٠اُخض٘٣ح ُذكغ أُغرحواخ أُطِٞتح .
اعرالّ اُخذٓح.

2

المعاٌٌرالمإهلة للحصول على الخدمة

o

ٓاُي أُحَ أٓ ٝغراظش أ َ٤ًٝ ٝأػٔاٍ (تر َ٤ًٞسعٔٞٓ ٢شن).

o

ػذّ ٝظٞد ٓخاُلاخ أٓ ٝغرحواخ ٓرؤخشج .

المطلوبة
3
المستندات المطلوبة
 3المستندات
فٞسج أُحنش تث٤إ أُنثٞهاخ أُرحلع ػِٜ٤ا.
 فٞسج تطاهح اُشهْ اُو.٢ٓٞ
ٓغر٘ذ ٓا ٣ل٤ذ ٌِٓ٤ح ٛز ٙأُنثٞهاخ (إٕ ٝظذ).
اإل٣قاٍ اُذاٍ ػِ ٠عذاد اُشع ّٞأُطِٞتح.

4

الرسوم
ٌتم سداد رسم النظر ورسم اإلشغال باإلضافة للمصروفات اإلدارٌة

المدة الزمنٌة
 4أ٣اّ

اإلجراءات

1

2

المعاٌٌرالمإهلة للحصول على الخدمة

ٓ oاُي أُحَ أٓ ٝغراظش أ َ٤ًٝ ٝأػٔاٍ (تر َ٤ًٞسعٔٞٓ ٢شن).
 oػذّ ٝظٞد ٓخاُلاخ أٓ ٝغرحواخ ٓرؤخشج .

المطلوبة
3
المستندات المطلوبة
 3المستندات

4

الرسوم

المدة الزمنٌة

طلب عداد مؤكذ لكشك
1

2

اإلجراءات

المعاٌٌرالمإهلة للحصول على الخدمة
oؽاؿَ اٌُؾي.
oػذّ ٝظٞد ٓخاُلاخ أٓ ٝغرحواخ ٓرؤخشج.

المطلوبة
3
المستندات المطلوبة
 3المستندات
فٞسج تطاهح اُشهْ اُو.٢ٓٞ
فٞسج أخش إ٣قاٍ عذاد سع ّٞذشخ٤ـ إؽـاٍ اُطش٣ن.

4

الرسوم
سعْ إفذاس  2ظ٘ + ٚ٤سعْ ٓٞاسد 10هشٝػ  +مش٣ثح ٗٞػ٤ح  90هشػ

المدة الزمنٌة
7أ٣اّ

خدمات أخرى

خدمات أخرى
رلم
الخدمة
45

اسم الخدمة
طـلب استخراج رخصة بائع باألسواق
(أول مرة  /تجدٌد)

47

طلب الحصول على معاٌنة منشؤة

49

طلب سداد رسوم التفتٌش للتراخٌص
الدائمة

رلم
الخدمة
46
48

50

اسم الخدمة
طلب شهادة بٌانات عن منشؤة
(سكنٌة /تجارٌة)
طلب للحصول على صورة طبك
األصل من المستندات الموجودة
بالوحدة المحلٌة
طلب شكوى

طـلب اسخخراج رخصت بائع باألسىاق
(ؤول مرة /ججدًد)
1

اإلجراءات

اُروذّ إُ ٠اُؾثاى تاُ٘ٔٞرض أُخرـ ٝأُغر٘ذاخ أُطِٞتح.
اُرٞظ ٚإُ ٠اُخض٘٣ح ُذكغ أُغرحواخ أُطِٞتح .
اعرالّ اُخذٓح.

2

المعاٌٌرالمإهلة للحصول على الخدمة

ٓoاُي أُحَ أٓ ٝغرؤظش أ َ٤ًٝ ٝأػٔاٍ (تر َ٤ًٞسعٔٞٓ ٢شن).
oػذّ ٝظٞد ٓخاُلاخ أٓ ٝغرحواخ ٓرؤخشج .

 33المستندات المطلوبة
تحس إظرٔاػ. ٢
فح٤لح اُحاُح اُع٘ائ٤ح .
فٞسج اُؾٜادج اُقح٤ح .
فٞسج تطاهح اُشهْ اُو. ٢ٓٞ

ػذد  2فٞسج ؽخق٤ح ُِثائغ.
اإل٣قاٍ اُذاٍ ػِ ٠عذاد اُشع.ّٞ
ٓا ٣ل٤ذ اإلؽرشاى ك ٢اُرؤٓ٘٤اخ اإلظرٔاػ٤ح .

4

الرسوم

المدة الزمنٌة

شالشح ظٜ٘٤اخ مش٣ثح ٗٞػ٤وح  10 ،هوشٝػ سعوْ ذ٘ٔ٤وح ٓوٞاسد)  +هٔ٤وح اإل٣عواس
اُغُِ٘ٔ ١ٞغاحح أُخققح ُِثائغ ك ٢اُغٞم .
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طلب شهادة بياهاث عً ميشإة سكىيت
 /ججاريت
1

اإلجراءات

َٓ ء اُ٘ٔٞرض اُخاؿ تاُخذٓح .
 ذوذ ْ٣أُغر٘ذاخ أُطِٞتح ُِخذٓح .
 عذاد سع ّٞاُؾٜادج .
 تؼذ اُثحس ٖٓ ٝاهغ ععالخ اإلداسج أُخرقح  ..ذؼرٔذ اُؾٜادج ترؤؽ٤شج ٖٓ سئ٤ظ اُحٝ ٠سئ٤ظ
اإلداسج أُخرقح .
 ذغذ٣ذ كشم اُشع( ّٞإٕ ٝظذ) ٝذِو ٢اُخذٓح .

2

الخدمة
على الخدمة
للحصول على
المعاٌٌرالمإهلة للحصول
المعاٌٌرالمإهلة

ٓoاُي أُ٘ؾؤج أ ٝاُٞحذج أ َ٤ًٝ ٝأػٔاٍ (تر َ٤ًٞسعٔٞٓ ٢شن) .
oػذّ ٝظٞد ٓغرحواخ ٓرؤخشج .
oرًش أُخاُلاخ إٕ ٝظذخ .

المطلوبة
3
المستندات المطلوبة
 3المستندات
فٞسج تطاهح اُشهْ اُوٝ ٢ٓٞاُر٤ًٞالخ إٕ ٝظذخ .
 خطاب اُعٜح أُٞظُٜ ٚا ؽٜادج اُث٤اٗاخ ٓٝزًٞس تٜا ٓا أُطِٞب ت٤اٗ ٖٓ ٚاإلداسج أُحِ٤ح.
إ٣قاٍ عذاد اُشع.ّٞ

 4الرسوم
رسممم فحممص  50لممرش عممن كممل عممام 1 +جنٌ م نسممخ عممن كممل
ورلة

المدة الزمنٌة
 7أ٣اّ

طلب الحصىل على معاًىت ميشإة
1

اإلجراءات

2
o

المعاٌٌرالمإهلة للحصول على الخدمة
ٓاُي أُحَ أٓٝاُي اُؼواسأٓ ٝغرؤظش أ َ٤ًٝ ٝأػٔاٍ (تر َ٤ًٞسعٔٞٓ ٢شن).

3
المطلوبة
المستندات المطلوبة
 3المستندات
فٞسج تطاهح اُشهْ اُو.٢ٓٞ
أُغر٘ذ أُصثد ُقلح ٓوذّ اُطِة.

4

الرسوم

المدة الزمنٌة

 50ظ٘ٓ ٚ٤قاس٣ق إداس٣ح

 7أ٣اّ

طلب للحصىل على صىرة طبم ألاصل مً املسدىداث
املىجىدة بالىحدة املحليت
1

2

اإلجراءات

المعاٌٌرالمإهلة للحصول على الخدمة

ٓoاُي أُحَ أٓ ٝغرؤظشأ َ٤ًٝ ٝػ٘( ٚتر َ٤ًٞسعٔٞٓ ٢شن).
oػذّ ٝظٞد ٓخاُلاخ أٓ ٝغرحواخ ٓرؤخشج.

3
 3المستندات المطلوبة
صورة بطالة الرلم المومً.
صورة عمد اإلٌجار أو الملكٌة.
توكٌل رسمً من الطالب فى حالة الوكالة .
خطاب الجهة الحكومٌة إسا تطلب األمر سلن .
صورة من محضر الشرطة فً حالة فمد الرخصة .
اإلٌصال الدال على سداد رسوم استخراج صورة المستند .

4

الرسوم

المدة الزمنٌة

بحث  50لرش عن كل سنة  +نسمخ  1جنٌم عمن كمل ورلمة  +تنمٌمة
مممموارد  10لمممروش  +ضمممرٌبة نوعٌمممة 30لمممرش (،ضمممرٌبة نوعٌمممة
60جنٌ فى حالة طلب صورة طبك األصل من رخصة مبانً أو همدم)
إسا كممان المحممرر مممن عممدة نسممخ أو صممور ممضمماة اسممتحمت علممى كممل
نسمخة أو صمورة ضمرٌبة الدمغمة التممى تسمتحك علمى األصمل فٌمما عممدا
الضرٌبة النسبٌة فال تحصل إال مرة واحدة على األصل .

 7أ٣اّ

طلب سداد رسىم الخفخيش للتراخيص الدائمت
1

2

اإلجراءات

المعاٌٌرالمإهلة للحصول على الخدمة
ٓاُي أُحَ أٓ ٝغرؤظش أ َ٤ًٝ ٝأػٔاٍ (تر َ٤ًٞسعٔٞٓ ٢شن).
ػذّ ٝظٞد ٓخاُلاخ أٓ ٝغرحواخ ٓرؤخشج.

3
المطلوبة
المستندات المطلوبة
 3المستندات
صورة الرخصة .
صورة بطالة الرلم المومً .
صورة عمد اإلٌجار أو التملٌن .

4

الرسوم

ذحذد حغة دكاذش إداسج اإل٣شاداخ تاُٞحذج أُحِ٤ح

المدة الزمنٌة
ٗلظ اُّٞ٤

طلب شكىي
1

اإلجراءات
َٓء ٗٔٞرض اُؾٌ.ٟٞ
ذوذ ْ٣أُغر٘ذاخ ٝاُرؤًذ تقِرٜا تٔٞمٞع اُؾٌ.ٟٞ
٣و ّٞسئ٤ظ اُح ٠ترٞظ ٚ٤اُؾٌُ ٟٞإلداسج أُخرقح.
ذثحس اإلداسج أُخرقح ٓٞمٞع اُؾٌ.ٟٞ
٣رْ اُشد ؽلً٣ٞا ػٖ اُؾٌٓٝ ٟٞا ذْ كٜ٤ا.

2

الخدمة
على الخدمة
للحصول على
المعاٌٌرالمإهلة للحصول
المعاٌٌرالمإهلة

ٓoوذّ اُؾٌ ٟٞأ ٝر ٝفِح تٔٞمٞع اُؾٌ.ٟٞ

المطلوبة
المستندات المطلوبة
 33المستندات
اُشهْ اُو ٢ٓٞػِٗ ٠لظ اُؼ٘ٞإ ٓٝا ٣صثد فِر ٚتأٌُإ ٓحَ اُؾٌ ٟٞأ ٝفٞسج اُؼوذ

4

الرسوم
ٓعاٗا ً

المدة الزمنٌة
 7أ٣اّ
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