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 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول علي الخدمة
 

في شأن تبسیط إجراءات حصول المواطنین  ١٩٩٨لسنھ  ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 
ة  ع من الناحی ان بصالحیة الموق ي استخراج بی ة عل ب الموافق ا خدمة طل علي الخدمات الجماھیریة ومنھ

 ٠فق بالمحافظات مدیریة اإلسكان والمرا/ التخطیطیة واالشتراطات البنائیة بالوحدات            المحلیة 
ذا ا وارد بھ ا لل ة وفق دیم الخدم ة بتق ة المعنی ات اإلداری زم الجھ اریخ  تلت   ١/١٢/٢٠١٣لنموذج الصادر بت

یم واإلدارة زي للتنظ از المرك ین الجھ اون ب رة للتع ة  كثم ة العمرانی ق والتنمی كان والمراف ووزارة اإلس
ة والمحافظات من تحدید للمستندات واألوراق والمبالغ المط ات الزمنی ة والتوقیت ى الخدم لوبة للحصول عل
دم  ب المق ي الطل ذلك                 المحددة إلنجازھا أو اإلعالن عن رأیھا ف ة ل ا وآي مخالف للحصول علیھ

 :ترتب المسئولیة وذلك على النحو التالي 
  

 
 :واألوراق المطلوبة المستندات : أوال 
  واألصل " ان لطالب البیصورة من بطاقة الرقم القومي

  " لالطالع 
من قرار وزیر اإلسكان والمرافق والتنمیة  ١١٠طبقا للمادة 

بالالئحة التنفیذیة لقانون  ٢٠٠٩لسنة  ١٤٤العمرانیة رقم 
 ٠الدال علي سداد الرسوم المستحقة  اإلیصال  ٠البناء 

 
 المبالغ المقررة للحصول علي الخدمة : ثانیا 
 د م افظ المختص بع رارا یصدر المح ي للمحافظة ق س الشعبي المحل ة المجل وافق

 :علي الوجھ التالي  بتحدید الرسوم 
ات واالشتراطات "  اء البیان ي إعط ة وعل ة التخطیطی رسم مقابل طلب الموافقة علي الموقع من الناحی

 ٠ مشروعات البناء أو اإلنشاء أو التقسیم بما ال یجاوز مائتي جنیة     الالزمة إلعداد 
 ٠سنویا ) ثالثة في المائة % (  ٣دة الرسوم المشار إلیھا بما ال یزید علي ویتم زیا

 بإصدار قانون البناء  ٢٠٠٨لسنھ  ١١٩من القانون رقم )  ١٩( طبقا للمادة "        
 

 :التوقیتات المحددة النجاز الخدمة : ثالثا 
 ادة ( لب تلتزم الجھة اإلداریة بإصدار البیان خالل أسبوع من تاریخ تقدیم الط ا للم ) د /١١٠( طبق

 ٠من الالئحة التنفیذیة لقانون البناء 
 
 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

ت ا ي التوقی ة ف ى الخدم ھ عدم الحصول عل ت أي ، لمحدد في حال الغ إضافیة تح ب مستندات أو مب أو طل
 :بإحدى الجھات اآلتیة                    مسمي یمكنك االتصال 

 ٣٧٧٩٤٨٧٦/٠٢:المحافظة  ت  
  ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: ت ) : المركز الرئیسي بالقاھرة (  اإلداریة ھیئة الرقابة 

 ٣٢٩٠٢٧٢٨/٠٢:ت مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة  
                   


