
  
 

 ................................... :محافظة 
 .............لقرية / لمدينة الوحدة المحلية 
 ..............................اإلدارة الهندسية 

 
 (تشطيبات خارجية) ترخيصب ـــــــــطل

 
 بيانات الطلب 

 
 (أل بمعرفة الموظف المسئول يم) .....................................رقم الطلب         /     /       :  تاريخ الطلب 

 
 نوع الترخيص

 
 ....هدم .... تشطيبات خارجية .... تدعيم .... ترميم .... استكمال .... تعديل .... إضافة .... تعلية .... بناء جديد 

 
 بيانات الموقع

 
                                       ........................                                ....................شارع ............................. رقم القطعة 

 .......................................منطقة/  حى
 .................................محافظة .................................................. مدينة 

 
 (أو من يمثله قانونا  ) المالكبيانات 

 : ...................................رقم قومى :...................................................................  االسم  
 ......................منطقة/حى............................شارع ..........................   عقار رقم                

 
      العنوان

 ..........................................محافظة .......................... ....................... مدينة                
             

              
 الملكية إثباتبيانات 

 .......................مساحة األرض  /      /        خ      تاري............ رقم ........................سند الملكية 

 المكتب الهندسى المتقدم لطلب الترخيص/ بيانات المهندس

 /...................................................األسم

 :.................ا الترخيصفئة األعمال الصادر له:................... البطاقة الضريبية:............. السجل الهندسى

 (/................................مهندس)الرقم القومى:................... الرقم األستشارى:............ رقم القيد بالنقابة

 .......................: ...............................................................شارع:............. عقار رقم              

 : .................................................................محمول:..................................   تيلفون ان    العنو

 ...........:.............................................بريد الكترونى:...................................   فاكس 

 بيان إجمالى تكاليف األعمال المطلوب الترخيص لها

 (.جنيهاً مصرياً فقط الغير).............................................................. المبلغ

 (مرفق نموذج حساب قيمة التكاليف*)

 الغرض من إستعمال المبنى المطلوب انشاؤه

 .............. :إستعماالت متعددة ............... :ترفيهى ............... :تجارى ............... :إدارى ...:............سكنى

 

 نموذج التنظيم واالدارة
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 المطلوب الترخيص لها  األعمالبيان 

 ........................االرتفاع المسموح ... .....................االرتفاع الكلى .... .................. األدوارعدد 

 .............................................. األرضارتفاع البدروم عن سطح ........... .............السور  ارتفاع
 بيانات األدوار

 البيان م
نسبة 
 البناء

 االستخدام االرتفاع المساحة

      

      

      

      

      

 
 

 بيانات االرتدادات

 الجهة م
 وصف الجهة

 تداداتمسافة االر
 شارع جار

    الشمالية 

    الجنوبية 

    الشرقية 

    الغربية 

 (هدم / المبانى القائمة تدعيم على / ترميم /  تعلية/ تعديل /  إضافةحالة طلب  فييمال فقط )  ......... وصف المبنى
 ......................عدد الوحدات بالدور . ...................ارتفاع المبنى الحالى .. ..............القائمة  األدوارعدد 

 .........................ملحقات ... ...............انتظار السيارات  أماكنعدد . ................الت التجارية عدد المح
 ....................................................................................................................مالحظات 

................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 
 

 ممثل المكتب الهندسي/ لمهندس توقيع ا                                                                                 
                             

 ختم المكتب                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ..........................................:محافظة 
 إيصال إستالم ملف طلب الترخيص :..................لقرية/ الوحدة المحلية لمدينة 

 ..:...............................اإلدارة الهندسية
 

 بيانات الطلب
 

 ..................………..........………  :رقم الطلب  /                           /         :   تاريخ الطلب 

 

 ىالمكتب الهندس/ بيانات المهندس 

 ( / .................................المهندس)الرقم القومى /...................................    األسم

 

 بيانات مستلم الملف

 :.....................................................الصفة /.................................     األسم 

 

 المستندات المستلمة

 المستند بيان

 م
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2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -
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 توقيع المستلم وصفته

 خاتم الجهة اإلدارية

 



 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين علىى  8994لسنة  2424وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم       

 وحىىىدات المحليىىىة الب( الىىىخ ........ تعىىىديل / تعليىىىة / بنىىىاء ) ص تىىىرخيالخىىىدمات الجماهيريىىىة ومنةىىىا خدمىىىة طلىىىب 
 . بالمحافظات 

 /       /      بتاريخ تلتزم الجةات اإلدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بةذا النموذج الصادر       
والتنميىىىة العمرانيىىىة  لتنظىىىيم واإلدارو ووزارو اإلسىىىكان والمرافىىى ل كثمىىىرل للتعىىىاون بىىىين الجةىىىاز المركىىىز       

مىىن تحديىىد للمسىىتندات واألورا ب والمبىىالو  المطلوبىىة للحصىىول علىىى الخدمىىة ب والتوقيتىىات الزمنيىىة  -والمحافظىىات
المحددو إلنجازها ب أو اإلعالن عن رأيةا  فى الطلب المقىدم للحصىول عليةىا ب وأخ مخالفىة لىذلب ترتىب المسىئولية 

 : التاليوذلب على النحو 
 

 :ستندات واألوراق المطلوبة الم: أوال 
متتن الالةحتتة  113طبقتتا  للمتتادة ) مستتتندات تقتتدم فتتى حالتتة استتتخراع تتتراخيص العمتتال التشتتطيبات الخارجيتتة   

 : (التنفيذية لقانون البناء 

 .رسومات الواجةات  -

 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة: ثانيا 

المحلىىى بالمحافظىىة قىىرار يحىىدد فيىى  الرسىىوم  يصىىدر المحىىافظ المخىىتص بعىىد موافقىىة المجلىىس الشىىعبى  -

المستحقة عىن اصىدار التىرخيص بمىا اليجىاوز الىف جنيى  لكىل رسىم اصىدار ويىزاد هىذا الحىد االقصىى 

مىىن قيمىىة االعمىىال المطلىىوب % ر 4كمىىا يىىطدخ طالىىب التىىرخيص تامينىىا  قىىدرل  . سىىنويا % 3بمقىىدار 

وتصحيح االعمال المخالفة وغير ذلب من  الترخيص بةا يخصص لمواجةة ماقد يلزم من نفقات االزالة

 ( .من قانون البناء  24طبقا  للمادو ) النفقات والمتطلبات 

            ضريبة نوعية على رخصــة البنـــــاء  حني   33    
 الدمغة من قانون ضريبة1/ 89طبقا  للمادة )                                          أو                                      

 ( وتعديالته 88لسنة  111رقم ضريبة نوعية فى حالة البناء بالمــــدن                    جني  03                
  

 (وتعديالت   42لسنة  821طبقا  للقانون ) رسم تنمية موارد  قروش 83            
قىروش  83جنيى  ضىريبة نوعيىة و 3فيستح  عنةىا  اما بالنسبة لباقى التراخيص الواردو بةذا النموذج  -

 ( .وتعديالت   8943لسنة  888من قانون الدمغة رقم  49/8طبقا  للمادو ) رسم تنمية موارد 

فى حالة تعدد نسخ أو صور الترخيص التى تحتفظ بها الوحدة المحلية لتدواعى العمتل بهتا فتال يتحمتل :  ملحوظة

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

 :  التوقيتات المحددة  إلنجاز الخدمة: ثالثا 

 يىىىىوم مىىىىن تىىىىاريخ اسىىىىتيفاء المسىىىىتندات المطلوبىىىىة  33يىىىىتم إصىىىىدار التىىىىرخيص فىىىىى مىىىىدل ال تجىىىىاوز  -

 ( .ز من الالئحة التنفيذية /  881طبقا  للمادو ) 

يص أو عىدم مطابقىة الرسىومات لألشىتراطات التخطيطيىة ففى حالة عدم إسىتيفاء مسىتندات ملىف التىرخ -

والبنائية الواردو ببيان صالحية الموقع للبناء يتعين على الجةة االدارية خالل أسبوع من تاريخ إسىتالم 

يوما  48الملف بطلب استيفاء المستندات أو تعديل الرسومات من مقدم الترخيص خالل مدو التزيد عن 

يومىىا  مىن تىىاريخ ورود اإلسىتيفاءات أو تعىىديل الرسىومات المطلوبىىة  48ل ويىتم إصىدار التىىرخيص خىال



ح مىىن الالئحىىة /881المعدلىىة للمىىادو  4383لسىىنة  839طبقىىا  للمىىادو الثالثىىة مىىن القىىرار الىىوزارخ رقىىم )

 (.التنفيذية لقانون البناء

وعلىىى طالىىب ب يعتبىىر انقضىىاء المىىدو المحىىددو إلصىىدار التىىرخيص دون البىىت فيىى  بمثابىىة الموافقىىة عليىى   -

الترخيص أو من يمثل  قانونا  إعالن المحافظ المختص على يد محضر بعزم  على البدء فى التنفيذ قبل 

البدء في  بمدو التقل عن أسبوعين مع التزام المالب بالشروط والضمانات المنصوص عليةا فى القىانون 

مات ومطابقة الرسىومات لالشىتراطات واعتماد المةندس أو المكتب الةندسى للرسوب والالئحة التنفيذية 

 . (من الالئحة التنفيذية 884طبقا  للمادو )التخطيطية والبنائية والمستندات المرفقة بطلب الترخيص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 : لجهات التالية مسمى يمكنك االتصال بإحدى ا

 : ت المحافظة -

   82/ 2982728: المركز الرةيسى بالقاهرة ت: هيةة الرقابة اإلدارية  -

 :مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت  -


