التزامات اجلهة اإلدارية

أوال :إصدار بيان صالحية املوقع للبناء من الناحية
التخطيطية واالشرتاطات البنائية .
ثانيا :إصدار تراخيص البناء .
ثالثا :مراقبة االشرتاطات البنائية والتخطيطية أثناء
التنفيذ .
رابعا :صالحية املبنى لإلشغال
أوال :إصدار بيان بصالحية املوقع للبناء من الناحية
التخطيطية واالشرتاطات البنائية

 .5رفض الطلب

إصدار بيان يف حالة وجود موانع باملوقع يذكر به األسباب
اليت متنع إصدار بيان الصالحية (مثل صدور قرار من احملافظ
املختص بإيقاف الرتخيص ) ... ،يف خالل أسبوع من تقدم الطلب
ثانيـا  :إصــدار تراخيــص البنـــاء

مستندات الرتخيص بالبناء
.1

 .1تقديم الطلب

)

استالم الطلب املقدم من املواطن الستخراج بيان بصالحية
املوقـــع مــن الناحيـــة التخطيطية واالشرتاطات البنائية مرفقًا
به االتي :
 .1رسم كروكي يبني املوقع والطرق املؤدية إليه موقع من
مقدم الطلب .
 .2صورة الرقم القومي.
 .3اإليصال الدال على سداد الرسوم املستحقة.
.4

 .2بيان استالم الطلبات

إعطاء طالب البيان ما يفيد استالم الطلب يوم التقديم .
 .3معاينة املوقع

معاينة املوقع ومراجعة املوقف من خالل البيانات اليت لدى اجلهة
اإلدارية .
 .4إصدار البيان

إصدار بيان بصالحية املوقع من الناحية التخطيطية
واالشرتاطات البنائية خالل أسبوع من تقديم الطلب طبقاً
للنموذج احملدد بالالئحة .

.2
.3

املستندات الدالة على ملكية األرض موضوع الرتخيص.
(عقد ملكية مسجل أو عقد ابتدائي مشمول حبكم ونفاذ أو
صحة توقيع أو خطابات التخصيص أو كشف مشتمالت أو
عقد القسمة والتجنيب املشهر) .
صورة من بطاقة الرقم القومي ملن سيصدر بامسه
الرتخيص .
حضور من سيصدر بامسه الرتخيص للتفويض أو تقديم
توكيل رمسي بامسه أو من ينوب عنه للمهندس أو املكتب
اهلندسي للسري يف إجراءات استخراج الرتخيص.

 .4حساب قيمة األعمال طبقا للنموذج املرفق بالالئحة.
 .5شهادة صالحية األعمال للرتخيص طبقا للنموذج املنصوص
عليه بالالئحة مرفقا بها صورة بيان صالحية املوقع للبناء
من الناحية التخطيطية واالشرتاطات البنائية الصادر عن
اجلهة اإلدارية املختصة موقعة من املهندس أو املكتب
اهلندسي .
 .6ثالث نسخ من الرسومات اهلندسية معتمدة من املهندس أو
املكتب اهلندسي .
وفى حالة املباني اليت ختضع لوثيقة التأمني طبقا للمادة 46
من القانون يتعني باإلضافة للمستندات السابق ذكرها تقديم
وثيقة تأمني مرفقا بها نسخة الرسومات االنشائية املعتمدة من
مكتب اجملمعة املصرية لتأمني املسئولية املدنية عن أخطار أعمال
البناء ودراسة الرتبة والنوتة احلسابية طبقا للنماذج بالالئحة .

الرتخيص الضمني

 .1تسجيل الطلب




استالم ملف الرتخيص من املهندس أو املكتب اهلندسي
مصحوبًا بشهادة صالحية األعمال املطلوبة للرتخيص
وكامل املستندات والرسومات املطلوبة مرفقًا بها اإليصال
الدال على سداد الرسوم .
استالم ملف الرتخيص وتدوين كافة املستندات والرسومات
املقدمة وإعطاء طالب الرتخيص ما يفيد استالم امللف وبيان
حمتوياته وقت التقدم بامللف .

يف حالة انقضاء املدة احملددة إلصدار الرتخيص دون البت
فيه يعترب مبثابة املوافقة عليه ،وعلى طالب الرتخيص إعالن
احملافظ املختص على يد حمضر بعزمه على البدء يف التنفيذ مبدة ال
تقل عن اسبوعني  ،مع التزام طالب الرتخيص بالشروط والضمانات
املنصوص عليها يف القانون والالئحة .
( وذلك كله شريطة أن يكون ملف الرتخيص مستوفياً مجيع
املستندات املطلوبة وأن تكون الرسومات املعمارية مطابقة لالشرتاطات
التخطيطية والبنائيـة الواردة ببيان صالحية املوقع املعتمد)

 .2فحص الطلب

التأكد من استيفاء ملف الرتخيص جلميع املستندات
املطلوبة ومطابقة الرسومات املعمارية لالشرتاطات التخطيطية
والبنائية الواردة ببيان صالحية املوقع املعتمد طبقًا للنموذج
املرفق بالالئحة .
 .3صالحية األعمال




اعتماد شهادة صالحية األعمال للرتخيص .
إصدار الرتخيص يف مدة ال تتجاوز  30يوم من تاريخ ورود
ملف الرتخيص وبعد سداد الرسوم .
تسليم املالك نسخة من الرسومات األصلية .

يف حالة عدم استيفاء ملف الرتخيص

ثالثا  :مراقبة االشرتاطات التخطيطية والبنائية أثناء التنفيذ
 .1استالم إخطار البدء يف التنفيذ

التأكد من إخطار املالك هلا بعزمه على البدء يف تنفيذ
األعمال وذلك قبل الشروع يف التنفيذ مبدة ال تقل عن أسبوعني
وتقدم ما يلى :
 −صورة من عقد مقاولة مع مقاول وفى حالة زيادة قيمة األعمال
عن  350ألف جنيه يكون العقد مع أحد املقاولني املسجلني
باالحتاد املصري ملقاولي التشييد والبناء .
 −صورة من شهادة اإلشراف على التنفيذ من مهندس أو مكتب
هندسي بذات الفئة املتقدمة للرتخيص ومعتمدة من نقابة
املهندسني.

طلب ومدة االستيفاء

خماطبة مقدم ملف الرتخيص خالل أسبوع من تاريخ استالم
امللف بطلب استيفاء امللف من مقدم الرتخيص على العنوان املختار
للمراسالت وطبقًا للنموذج املرفق بالالئحة واملدون بطلب
الرتخيص على أن حيدد باخلطاب الفرتة الالزمة لالستيفاء مبا ال
بزبد عن  21يوم .
إصدار الرتخيص خالل  21يوم من تاريخ ورود اإلستيفاءات
املطلوبة
عدم االستيفاء

إذا مل يتم االستيفاء خالل املدة احملددة أو تقديم اإلستيفاءات
غري كاملة يتم رفض الطلب .
يتم إخطار مقدم الرتخيص طخطاب موصى عليه بعلم
الوصول موضحًا به أسباب الرفض وانقضاء املدة احملددة
الستيفاء امللف واحلضور الستالم امللف

 .2يف حالة عدم تسليم إخطار بدء األعمال

إذا بدأ املرخص له يف التنفيذ دون إخطار اجلهة اإلدارية :
يتم حترير قرار إيقاف مع معاينة األعمال للتأكد من
مطابقتها للرتخيص املنصرف .
وفى حالة املطابقة  :يتم السماح باستئناف األعمال مع إلزام
املالك باستيفاء املستندات املطلوبة .
وفى حالة عدم املطابقة  :يتم إصدار قرار تصحيح أو إزالة
األعمال
 .3متابعة األعمال
−

−

استالم التقارير الربع سنوية من املهندس أو املكتب اهلندسي
املشرف على التنفيذ .
املرور على مواقع األعمال ومتابعتها وحتديد مدي مطابقتها
للتقارير الربع سنوية املقدمة من املشرف على التنفيذ
والرتاخيص املنصرفة .

رابعا  :شهادة صالحية املبني لإلشغال
 .1معاينة املبني



استالم شهادة صالحية املبين لإلشغال معتمدة من املهندس
املشرف على األعمال .
معاينة املبين للتأكد من إنهاء مجيع األعمال والتشطيبات
اخلارجية واألفنية واألجزاء املشرتكة من املبنى وملحقاته،
طبقا لشهادة صالحية املبنى لإلشغال املقدمة خالل مدة
أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع شهادة صالحية املبنى
لألشغال معاينة املبنى
خطابات املرافق وشركة التأمني

بناء على نتيجة املعاينة والتأكد من إمتام األعمال يتم
إصدار اآلتي :
 .1إصدار خطابات للجهات املختصة لتوصيل املرافق وتسليمها
للمالك.
 .2إصدار خطاب إىل شركة التأمني بإمتام األعمال.
 .2شهادة صالحية املبني لإلشغال اجلزئي

جيوز إصدار شهادة إشغال جزئي جلزء من املبنى أو أحد
أدواره قبل استكماله  ،وبعد استيفاء كافة املتطلبات الالزمة،
على أن يكون ذلك وفقا للتقرير املقدم من املهندس املشرف على
تنفيذ األعمال يفيد صالحية اجلزء املراد إشغاله ،وأال يتعارض
إشغال هذا اجلزء مع استكمال باقي أعمال الرتخيص ويشرتط
إلصدار شهادة صالحية جزئية للمبنى تشطيب اجلزء املراد
إشغاله من اخلارج .
 .3استكمال األعمال بعد صدور شهادة اإلشغال اجلزئي

املوافقة على الطلب الذي يتقدم به املالك الستكمال البناء إذا
مل يبدأ يف األعمال بعد مرور سنة من تاريخ إصدار شهادة
صالحية املبنى لإلشغال اجلزئي وذلك يف حالة مطابقة األعمال
للرتخيص املنصرف وخالل مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الطلب .

