فئات األعمال

فئة (أ)  :مجيع األعمال .
فئة (ب) - :مجيع األعمال فيما عدا املنشآت واملشروعات الوارد ذكرها باملادة  124مكرر .
 أعمال التعلية والتعديل والتدعيم والرتميم .فئة (ج)  :املباني السكنية حتى ارتفاع  28مرتًا  ،واملباني غري السكنية حتى ارتفاع  22مرتًا  ،ومساحة
الدور ال تزيد على 1000م. 2
فئة ( د ) :املباني السكنية واإلدارية والتجارية حتى ارتفاع  16مرتًا  ،ومساحة الدور ال تزيد علي
500م.2
اشرتاطات املهندسني لألعمال

أوال  :األعمال فئة ( أ )  :بيت خربة هندسي  ،أو مكتب استشاري هندسي خربته ال تقل عن 5
سنوات  ،أو مهندس استشاري خربته ال تقل عن 10سنوات .
ثانيًا  :األعمال فئة ( ب )  :مكتب استشاري هندسي  ،أو مهندس استشاري .
ثالثًا  :األعمال فئة (ج)  :مهندس متخصص فـي اهلندسة املعمارية أو املدنية  ،خربته ال تقل عن 7
سنوات على األقل .
رابعًا  :األعمال فئة (د)  :مهندس متخصص يف اهلندسة املعمارية أو املدنية  ،خربته ال تقل عن
سنتني .
وفى مجيع األحوال جيب أن تكون التصميمات معتمدة من مهندس من ذات التخصص  ،علي
أن تكون التصميمات اإلنشائية معتمدة من مهندس إنشائي طبقًا لفئة األعمال ونوعيتها.
أوال :مرحلة ما قبل إصدار الرتخيص
 .1إعداد ملف الرتخيص

 اعداد ملف الرتخيص متضمناً ما يلي :
 −املستندات الدالة علي ملكية األرض موضوع الرتخيص .
 −صورة بطاقة الرقم القومي ملن سيصدر الرتخيص بامسه .
 −حساب قيمة األعمال طبقاً للنموذج املرفق بالالئحة التنفيذية (القرار الوزاري رقم .) 2017/214
 −صورة بيان صالحية املوقع للبناء من الناحية التخطيطية واالشرتاطات البنائية الصادر عن اجلهة
االدارية املختصة موقعة من املهندس أو املكتب اهلندسي .
 −ثالث نسخ من الرسومات اهلندسية املعتمدة .
 −وثيقة تأمني مرفقاً بها نسخة الرسومات اإلنشائية املعتمدة من اجلهة اإلدارية املختصة وذلك يف
حالة املباني اليت ختضع لوثيقة التأمني طبقاً للمادة ( )46من القانون .
 −ويف حالة املنشآت واملشروعات متعددة االغراض أو االشغاالت ( املشروع اليت يشمل أكثر من نوعني
من االشغاالت السكنية والتجارية واإلدارية ودور العرض السينمائي واملسرحي .....ما شابهها .
يتم احلصول على اعتماد املشروع من جلنة مراجعة املشروعات متعددة األغراض املشكلة باملركز
القومــي لبحـــوث اإلسكــان والبنـــاء التابـــع لوزارة اإلسكان  ،أو ما مياثل تلك اللجنة من اجلهات
االستشارية األخرى .

التظلم
 .2إصدار شهادة صالحية األعمال للرتخيص


اصدار شهادة صالحية االعمال للرتخيص بأن يكون مسئو ًال عن سالمة تلك املستندات املقدمة
وأعمال التصميم ومطابقتها لالشرتاطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات واملواصفات
الفنية املنظمة
ً
ثانيا  :مرحلة إصدار الرتخيص

التقدم بطلب الرتخيص

• احلضور مع من سيصدر بامسه الرتخيص أو من ميثله قانوناً للتفويض للسري يف إجراءات استخراج
الرتخيص .
• تقـديم طلب للجهة اإلدارية الستخراج ترخيص ( بناء  -تعلية  -تعديل ) ......-طبقًا للنموذج
املرفق بالالئحة التنفيذية مرفقًا به ملف الرتخيص .
• استالم ما يفيد قيام اجلهة اإلدارية باستالم امللف وبيان حمتوياته وقت التقدم بامللف .
يف حالة عدم استيفاء ملف الرتخيص
استيفاء املستندات والبيانات املطلوبة

• يف حالة قيام اجلهة اإلدارية مبخاطبته خالل أسبوع من تاريخ استالم امللف بطلب استيفاء امللف
على العنوان املختار للمراسالت وطبقاً للنموذج املرفق بالالئحة واملدون بطلب الرتخيص.
 −يتم استيفاء املستندات والبيانات الالزمة خالل الفرتة احملددة باخلطاب مبا ال بزبد عن  21يوم .
 −استالم الرتخيص خالل  21يوم من تاريخ ورود اإلستيفاءات املطلوبة
عدم استيفاء املستندات والبيانات املطلوبة

• إذا مل يتم االستيفاء خالل املدة احملددة أو تقديم اإلستيفاءات غري كاملة يتم رفض الطلب .
 −ستقوم اجلهة اإلدارية بإخطاره خبطاب موصى عليه بعلم الوصول موضحًا به أسباب الرفض
وانقضاء املدة احملددة الستيفاء امللف .
 −احلضور الستالم امللف .

التظلم من قرارات اجلهة اإلدارية

 إذا مت رفض الطلب حيق للمهندس إجراء ما يلي :
 −حيق إعادة التقدم مرة أخرى بطلب للحصول على الرتخيص .
 −التظلم لدى جلنة التظلمات املنصوص عليها يف املادة  111من القانون  ،وال مينع نظر التظلم من
إعادة التقدم للحصول على الرتخيص مع سداد كافة الرسوم املستحقة .
الرتخيص الضمني

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 مستوفيًا مجيع املستندات املطلوبة وأن تكون
الرسومـــات املعماريـــة مطابقـــة لالشرتاطـــات التخطيطيـــة والبنائيـــة الواردة ببيان صالحية
املوقع املعتمد)
ً
ثالثا  :مرحلة ما بعد إصدار الرتخيص

يف حالة إجراء تعديالت ال متس الناحية اإلنشائية أثناء التنفيذ

 إذا اقتضت الضرورة أثناء التنفيذ إجراء تعديالت ال متس الناحية اإلنشائية للمبنى ( مثل
احنراف بعض مواضع الفتحات  ،أو ترحيل بعض احلوائط  ) ......مبا ال اخالف االشرتاطات
والكودات .
 −يعتمد مهندس إنشائي خربته ال تقل عن سبع سنوات تلك التعديالت على الرسومات املعتمدة
بالرتخيص بعد قيام املهندس املشرف بتوقيع تلك التعديالت على الرسومات املعتمدة
للرتخيص .
 −التقدم للجهة اإلدارية املختصة بشئون التخطيط والتنظيم العتماد الرسومات بعد التعديل
وإرفاقها مبلف الرتخيص .

