
 

 
 

 

 
 
 بیانات الطلب
 

 )یمآل بمعرفھ الموظف المسئول ..... (رقم الطلب  /      /     تاریخ الطلب       
 

 نوع الترخیص
  

تشطیبات  ٠٠٠تدعیم  ٠٠٠ترمیم  ٠٠٠استكمال  ٠٠تعدیل  ٠٠٠أضافھ  ٠٠تعلیھ  ٠٠٠بناء جدید 
 ٠٠٠٠٠ ھدم ٠٠٠خارجیة 

 

 بیانات الموقع 
 

  .................. ........ شارع: .................  رقم البلوك...  : .......... رقم القطعة
  .. .......... : ........... ..................حــــي ..................... .     : ..........مجاورة
  ......: ........... ............محافظھ..................... .  : ..........   مدینھ/ منطقة 

 
 بیانات المالك 

  .................. ..................: رقم قومي  ........................................ ...../ االسم 

 العنوان

 .......... .......... .......... .......... ....../ .......... شارع  ............عقار رقم 
 .......... حصة / عزبة / قریة فرعیھ / تجمع سكنى ....... .......... ...شقھ ..........   دور 

 .......... .......... ..........: محافظھ  .......... مركز  / قسم  .......... قریة  /شیاخة 
 .......... .......... : برید الكتروني  .......... : محمول  .......... : تلیفون 

 

عنوان 
 تالمراسال

 .......... .......... .......... .......... ....../ .......... شارع  ............عقار رقم 
 .......... حصة / عزبة / قریة فرعیھ / تجمع سكنى ....... .......... ...شقھ ..........   دور 

 . .......... ...................: محافظھ  .......... .مركز  / قسم  .......... قریة  /شیاخة 
 

 بیانات إثبات الملكیة
 

 .......... مساحة األرض /       /        تاریخ         .......... ..........رقم    .......... .......... سند الملكیة  
 

 بیانات الممثل القانوني للمالك 
م ........................................ ...../ االسم  ومي  رق  .................. ..................: ق
........... 

 العنوان

.......... .......... .......... .......... ....../ .......... شارع  ............عقار رقم 
....... .......... 

.......... حصة / عزبة / قریة فرعیھ / تجمع سكنى ....... .......... ...شقھ ..........   دور 
......... .......... .. 

یاخة  ة  /ش .......... قری
... 

م  ز  / قس .......... مرك
...... 

 .......... .......... ..........: محافظھ 

ون  .......... : تلیف
........ 

ول  .......... : محم
......... 

ي  د الكترون .......... .......... : بری
........ 

 



 

عنوان 
 اسالتالمر

.......... .......... .......... .......... ....../ .......... شارع  ............عقار رقم 
....... .......... 

.......... حصة / عزبة / قریة فرعیھ / تجمع سكنى ....... .......... ...شقھ ..........   دور 
......... .......... .. 

یاخة  ة  /ش  ..........قری
... 

م  ز  / قس .......... مرك
...... 

 .......... .......... ..........: محافظھ 
 

 المكتب الھندسي المتقدم لطلب الترخیص/ بیانات المھندس 
  ........................................ ........................................ ...../ االسم 

  : اإلعمال  فئــة..................... :  الضریبیــة البطاقة.............. .......  : اريـــالسجل التج
 ) :  مھندس (رقم قومي : ............ رقم االستشـــــــاري..................... :  رقم القید بالنقابھ 

 

 العنوان

 ........ .......... .......... ............ ....../ .......... شارع  ............عقار رقم 
 :  محافظــــھ .......... .......... مدینھ  / مركز / قسم ....... .......... :  ...شقھ : ..........   دور 

 .......... ......... .......... ...... : محمـــــول  .......... ....... .......... : تلیــــفون 
 .......... .......... ........ : برید الكتروني  ......... ...................... .: فاكـــس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 بیان إجمالي تكالیف اإلعمال المطلوب الترخیص لھا

 
 ، ألغیرجنیھا مصریا فقط  .......... ......... .......... ...... ......: المبلغ 

 )جنیھا مصریا فقط ألغیر  ................... ................................ ...... ...(
 )مرفق نموذج حساب قیمھ التكالیف * ( 

 الغرض من استعمال المبني المطلوب إنشاؤه
 ..........استعماالت متعددة : .......... ترفیھي : .......تجاري ....... :أداري  ..........: سكنى 

 
 

ة  إلعمالمستندات تقدیم في حالة استخراج تراخیص  ادة ( التشطیبات الخارجی ا للم من الالئحة  ١١٣طبق
 ) :لقانون البناء  التنفیذیة
  رسومات الواجھات 
  ٠وقیمتھا  اإلعمالمقایسة مقدمة من المھندس او المكتب الھندسي تشمل بنود 

انون   ١٤٤/٢٠٠٦مستندات تقدم في حالة استخراج ترخیص ھدم كلي أو جزئي للمباني غیر الخاضعة للق
 ) : ٢٠١٠لسنھ  ٢٠٠من القرار الوزاري رقم  ١١٦قا للمادة طب( 

  ٠الرقم القومي للمالك مقدم طلب الترخیص  بطاقةصورة 
  ٠من القانون  ٩٢، ٩٠طبقا للمادتین  اإلداریةقرار نھائي بالھدم والصادر من الجھة 
  تخدمة ة المس ھ الطریق حا ب دس موض ن مھن ر م اءتقری أمین  إثن ة ت دم وكیفی ة الھ اتاعملی  لمنش

 ٠المجاورة 
 :المبالغ المقررة للحصول علي الخدمة : ثانیا 

بالمحافظة قرار یحدد فیھ الرسوم المستحقة  المحلي  یصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي
سنویا %  ٣ویزاد ھذا الحد االقصي بمقدار  إصدارجنیة لكل رسم  إلفالترخیص بما ال یجاوز  إصدارعن 

ؤد ٠ ا ی درة كم ا ق رخیص تأمین ب الت ة % ٠.٢ي طال ن قیم الم ص  اإلعم ا یخص رخیص بھ وب الت المطل
ات  زم من نفق ةلمواجھة ما قد یل الوتصحیح  اإلزال ات  اإلعم ات والمتطلب ك من النفق ر ذل ة وغی ( المخالف

 ٠) من قانون البناء  ٤٥طبقا للمادة 
 ضریبة نوعیة علي رخصة البناء  جنیة  ٣٠

ادة طبق     أو       ریبة  ٨٩/١ا للم انون ض ن ق م
 الدمغة

م            ضریبة نوعیة في حالة البناء بالمدن    جنیة  ٦٠ نة  ١١١رق  ٨٠لس
 وتعدیالتھ

 )وتعدیالتھ  ٨٤لسنھ  ١٤٧طبقا للقانون ( رسم تنمیة موارد  قروش ١٠
  ا ذا النموذج فیستحق عنھ واردة بھ ة ضریبة نو ٣إما بالنسبة لباقي التراخیص ال ة و جنی  ١٠عی

وارد  ة م م تنمی روش رس ادة ( ق ا للم م  ١/  ٨٩طبق ة رق انون الدمغ ن ق نھ  ١١١م  ١٩٨٠لس
 )وتعدیالتھ 

ال  أوفي حالة تعدد نسخ  :ملحوظة  ا ف دواعي العمل بھ ة ل ا الوحدة المحلی صور الترخیص التي تحتفظ بھ
 ٠لك النسخ أو الصور صورة واحدة من ت أویتحمل المتعامل معھا سوي الضریبة المستحقة عن نسخة 

 :التوقیتات المحددة النجاز الخدمة : ثالثا 
  اوز دة ال تج ي م رخیص ف دار الت تم إص ة                                                    ٣٠ی تندات المطلوب تیفاء المس اریخ اس ن ت وم م ی

 ٠) ز من الالئحة التنفیذیة / ١٧طبقا للمادة ( 
  تیفاء م دم اس ة ع ي حال اریخ                                ف ن ت بوع م ة خالل أس ة اإلداری وم الجھ رخیص تق ف الت تندات مل س

د عن  دة ال تزی رخیص خالل م دم الت تم  ٢١استالم الملف بطلب استیفاء المستندات من مق وم وی ی
من  ح/  ١٧طبقا للمادة ( یوما من تاریخ ورود االستیفاءات المطلوبة  ٢١إصدار الترخیص خالل 

 ٠) الالئحة التنفیذیة 
                                                    ة ة علی ة الموافق ھ بمثاب ت فی رخیص دون الب دار الت ددة إلص دة المح اء الم ر انقض یعتب

 ٠) من الالئحة التنفیذیة  ١١٨طبقا للمادة ( 


