خطوات احلصول على ترخيص البناء

ً
أوال  :احلصول على شهادة صالحية املوقع للبناء

يتقدم املواطن بطلب للجهة اإلدارية للحصول على بيان
بصالحية املوقع للبناء من الناحية التخطيطية واالشرتاطات
البنائية حمددًا به عنوان املوقع وحدوده ومرفقا به االتي :
 .1رسم كروكي يبني املوقع والطرق املؤدية إليه موقع من
مقدم الطلب .
 .2صورة الرقم القومي.
 .3اإليصال الدال على سداد الرسوم املستحقة.
 حيصل املواطن من اجلهة اإلدارية على ما يفيد استالم الطلب
يوم تقديم الطلب.
 حيصل الطالب على البيان خالل أسبوع من تاريخ تقدم
الطلب.
 يف حالة وجود موانع بالوقع (مثل صدور قرار من احملافظ
املختص بإيقاف الرتخيص ) ... ،يتسلم املواطن من اجلهة
اإلدارية بيان موضحا به املوانع اليت متنع إصدار بيان
الصالحية يف خالل أسبوع من استالم الطلب .
ً
ثانيا  :التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي

يقوم املالك بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي إلعداد ملف
الرتخيص حسب فئة األعمال اآلتية :
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  16مرتاً ،
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  5سنوات ،
أو مهندس استشاري خربته ال تقل عن
10سنوات .
ثانياً  :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.
وميكن للمالك أن يعهد ألي مهندس نقابي له سجل هندسي
التقدم الستخراج الرتاخيص بشرط أن يكون مستوفيًا ذات
االشرتاطات على أن يستعني باخلربات والتخصصات املطلوبة طبقاً
لفئات األعمال املتقدم هلا .
ً
ثالثا  :يوايف املالك املهندس أو املكتب اهلندسي مبا يلي :

.1
.2
.3

.4

املستندات الدالة على ملكية األرض موضوع الرتخيص.
صورة الرقم القومي ملن سيصدر الرتخيص بامسه .
يقوم من سيصدر بامسه الرتخيص أو من سيمثله قانونًا
بالتقدم للجهة اإلدارية لتفويض املهندس أو املكتب اهلندسي
للسري يف إجراءات استخراج الرتخيص .
صورة بيان صالحية املوقع من الناحية التخطيطية
واالشرتاطات البنائية والصادر من اجلهة اإلدارية .

ً
رابعا  :استالم املالك الرتخيص :

يتسلم املالك أو من ميثله قانونًا الرتخيص ونسخة معتمدة
من الرسومات األصلية بعد سداد الرسوم املستحقة من اجلهة
اإلدارية وذلك يف خالل ثالثني يومًا من تاريخ ورود شهادة
صالحية األعمال والتأكد من استيفاء املستندات املطلوبة .
ً
خامسا  :يف حالة عدم البت يف طلب الرتخيص خالل املدة
القانونية

إذا مل تقم اجلهة اإلدارية بالبت يف طلب الرتخيص خالل
ثالثني يوما يكون ذلك مبثابة املوافقة عليه .يقوم املالك أو من
ميثله قانونا بإعالن احملافظ على يد حمضر بعزمه على البدء يف
التنفيذ قبل البدء فيه مبدة ال تقل عن أسبوعني مع االلتزام بأن
يكون امللف املقدم لطلب الرتخيص مطابقا للقانون والئحته
التنفيذية
ً
سادسا  :مدة سريان الرتخيص

ً
تاسعا  :التزامات املالك بعد انتهاء التنفيذ وبعد صدور شهادة

ً
سابعا  :التزامات املالك قبل الشروع يف التنفيذ :

صالحية املبني لإلشغال :

يقوم املالك بإخطار اجلهة اإلدارية خبطاب موصى عليه بعلم -
الوصول طبقا للنموذج الوارد بالالئحة وذلك قبل البدء يف أعمال
البناء بأسبوعني على األقل مرفقا به اآلتي :
 .1صورة من عقد مقاولة مع مقاول وفى حالة زيادة قيمة
األعمال عن  350000جنيه يكون العقد مع أحد املقاولني -
املقيدين باإلحتاد املصري ملقاولي التشييد والبناء.
 .2صورة من شهادة األشراف من املهندس أو املكتب اهلندسي
املشرف على التنفيذ معتمدة من نقابة املهندسني.
ال جيوز البدء يف أعمال احلفر أو سند جوانب احلفر إال بعد صدور
ترخيص البناء .
ً
ثامنا  :التزامات املالك أثناء التنفيذ

 وضع الفتة يف مكان ظاهر مبوقع البناء تكتب عليها البياناتاخلاصة برتخيص العقار طبقا للنموذج الوارد بالالئحة.

وضع صورة من شهادة صالحية املبنى لإلشغال يف مكان ظاهر
مبدخل العقار مع االبقاء عليها ملدة عام من تاريخ صدورها .
إدارة املكان املخصص إليواء سيارات شاغلي املبنى وعدم
استخدام هذا املكان يف غري الغرض املخصص له .
اختاذ اإلجراءات الكفيلة بتشغيل وصيانة املصعد .
عدم اإلخالل باشرتاطات تأمني املبنى وشاغليه ضد أخطار
احلريق .
االلتزام عند حترير عقود بيع او إجيار للوحدات اخلاضعة
ألحكام القانون بان تتضمن هذه العقود كافة البيانات
املتعلقة بالرتخيص ورقمه واجلهة الصادر منها و عدد االدوار
والوحدات املرخص بها والبيانات اخلاصة بأماكن إيواء
السيارات و تركيب املصاعد .

ً
عاشرا  :التعديالت بعد صدور شهادة صالحية املبني لإلشغال

بعد صدور شهادة صالحية املبنى لإلشغال واحلاجة إلجراء
تعديالت ال متس الناحية اإلنشائية وال تعترب تعديالت جوهرية
مدة سريان الرتخيص سنة واحدة من تاريخ استالم املالك
املهندس
أو
املقاول
من
أي
ختلى
حالة
يف
فورا
األعمال
إيقاف
يف الرسومات املعتمدة فإنه يتعني على املهندس أو املكتب اهلندسي
للرتخيص .
مع
غريهم
تكليف
حلني
مبهامه
القيام
عن
التنفيذ
على
املشرف
التقدم بطلب للجهة اإلدارية مرفقا به الرسومات املعمارية املعتمدة
إذا مل يشرع املالك بالبناء خالل سنة من تاريخ استالم
إعادة التقدم إىل اجلهة اإلدارية .
من اجلهة اإلدارية موقعا عليها التعديالت  ،ومعتمدة من مهندس
الرتخيص وجب عليه التقدم للجهة اإلدارية بطلب لسريان  -إيقاف األعمال يف حالة رفع التغطية التأمينية مع عدم إنشائي خربته ال تقل عن سبع سنوات .
الرتخيص مرفقًا باآلتي :
إستئناف األعمال إال بعد عودة التغطية التأمينية.
إحدى عشر  :اإلشغال اجلزئي
 .1الرتخيص السابق صدوره .
 يف حالة وجود خمالفات يتعني على املالك إيقاف االعمال عند .2الرسومات املعتمدة .
يف حالة رغبة املالك يف إشغال العقار قبل استكماله جيوز له
إخطار اجلهة االدارية له بذلك ويلتزم بإبقاء الفتة املخالفات
تكون مدة صالحية شهادة سريان الرتخيص سنة واحدة .
احلصول على شهادة إشغال جزئي مامل يكن ذلك يؤثر على
اليت تضعها اجلهة اإلدارية مبوقع العقار.
استكمال املبين فيما بعد وفقًا للتقرير املقدم من املهندس املشرف
 ال تعترب أعمال احلفر أو أعمال سند جوانب احلفر الالزمة  -يف حالة التوقف عن تنفيذ األعمال املرخص بها ملدة تزيد عن على أن يتم تشطيب اجلزء املراد إشغاله من اخلارج .
يف حالة التوقف عن استكمال األعمال بعد صدور شهادة
تسعني يوما يتعني على املالك واملهندس املشرف إخطار اجلهة
حلماية املنشآت اجملاورة شروعاً يف التنفيذ .
اإلدارية املختصة بالتوقف وذلك خبطاب موصي عليه بعلم اإلشغال اجلزئي مبدة تزيد على عام جيب على املالك احلصول
على موافقة اجلهة اإلدارية قبل استكمال األعمال
الوصول وكذلك عند استئناف األعمال .

