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٢٢

  وزارة اإلسكان واملرافق واتمعات العمرانية
  ٢٠٢١ لسنة ٤١٠قرار وزارى رقم 

  وزير اإلسكان واملرافق واتمعات العمرانية
  بعد االطالع على الدستور ؛

   ؛١٩٤٨ لسنة ١٣١ى الصادر بالقانون رقم وعلى القانون المدن
  ١٩٧٩ لـسنة    ٤٣وعلى قانون نظام اإلدارة المحليـة الـصادر بالقـانون رقـم             

  والئحته التنفيذية وتعديالتهما ؛
   وتعديله ؛٢٠٠٨ لسنة ١١٩وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 

  ١٤٤ى رقـم    وعلى الالئحة التنفيذية لقانون البنـاء الـصادرة بـالقرار الـوزار           
   وتعديالتها ؛٢٠٠٩لسنة 

  )٢٠٥٧ف (١٤١٢٩-٣وعلى كتاب هيئة مستـشارى مجلـس الـوزراء رقـم            
   ؛٢٥/٥/٢٠٢١المؤرخ 

  وبناء على ما عرض علينا ؛
  :قــــرر 

  )املـادة األولـى ( 
   مكـررا ،   ١١٠(تضاف إلى الالئحة التنفيذية لقانون البناء مواد جديـدة بأرقـام            

   :ونصها كالتالى) كررا م١١٧، ١ مكررا ١١٢
  ) : مكررا١١٠(المادة 

إجراءات إصدار بيان صالحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية واالشتراطات          
   : وحدات اإلدارة المحليةنالبنائية بالنسبة لمد

يتقدم المواطن بطلب إلى المركز التكنولوجى المختص للحصول على بيـان           ) أ  ( 
من الناحية التخطيطية واالشتراطات البنائية ويحـدد       بصالحية الموقع للبناء    

  بالطلب عنوان وحدود وكروكى للموقع مبين بـه الطـرق المؤديـة إليـه             
  :ويرفق بالطلب اآلتى 

  .صورة من بطاقة الرقم القومى لطالب البيان 
  اإليصال الدال على سداد الرسوم المـستحقة إلصـدار بيـان الـصالحية            

  .والرفع المساحى 
  .تم إعطاء طالب البيان ما يفيد استالم الطلب يوم التقديم على أن ي
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   :يقوم المركز التكنولوجى المختص بما يلى) ب(
  إعداد الرفع المساحى لقطعـة األرض بواسـطة جهـة مـساحية معتمـدة             

هيئة المساحة العسكرية أو مديرية المساحة أو مركـز شـبكات المرافـق             (
  ) .بالمحافظة أو وحدة المتغيرات المكانية

إرسال الطلب ومرفقاته والرفع المساحى إلى الوحدة ذات الطـابع الخـاص            
  .بالجامعة المختصة 

  .وذلك كله فى مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تقديم الطلب 
تقوم الوحدة ذات الطابع الخاص خالل خمسة أيام من تـاريخ ورود الطلـب             ) ج(

طيطية واالشـتراطات    بيان صالحية الموقع من الناحية التخ       واعتماد بإعداد
 بيان بـالموانع وإرسـاله      البنائية والطابع المعمارى وفقًا للنموذج المرفق أو      

  ) . نسخة ورقية-نسخة إلكترونية (كز التكنولوجى المختص إلى المر
تلتزم الجهة اإلدارية بإصدار بيان الصالحية أو بيان بالموانع فى مدة أقصاها            ) د(

  .دة يومان من تاريخ وروده من الوح
  ) :١ مكررا ١١٢(المادة 

   :المستندات المطلوبة الستخراج ترخيص بناء بمدن وحدات اإلدارة المحلية
يقدم طلب الترخيص إلى المركز التكنولوجى المختص على النموذج المرفق بهذه           
الالئحة من المهندس أو المكتب الهندسى شامالً نمـوذج إعـداد التـرخيص المـؤمن               

   :مهندسين ومرفقًا به المستندات اآلتيةالصادر من نقابة ال
  .المستندات المثبتة لملكية األرض موضوع الترخيص 

  .صورة من بطاقة الرقم القومى لمن سيصدر الترخيص باسمه 
   .ىالمكتب الهندس/ توكيل رسمى من المالك للمهندس 

  المكتـب الهندسـى القـائم    / صورة من السجل الهندسـى الخـاص بالمهنـدس          
  .عتماد بأعمال اال

  .حساب قيمة األعمال طبقًا للنموذج المرفق والمنصوص عليه بهذه الالئحة 
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شهادة صالحية األعمال للترخيص طبقًا للنموذج المرفق والمنصوص عليه بهـذه           
  .الالئحة موقعة من المهندس أو المكتب الهندسى 

  .ية بيان صالحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية واالشتراطات البنائ
  .ثالث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسى 

  ) .اإلحداثيات(تغيرات المكانية مشهادة ال
  .إيصال توريد الدمغة الهندسية من نقابة المهندسين 

 صورة من شهادة االستشارى المعتمدة من نقابة المهندسين ألية تقارير أو رسـومات            
  .ستشارى يتطلب اعتمادها من اال

من القانون يتعـين    ) ٤٦(وفى حالة المبانى التى تخضع لوثيقة التأمين طبقًا للمادة          
   :باإلضافة إلى المستندات السابق ذكرها تقديم وثيقة تأمين مرفقًا بها اآلتى

نسخة الرسومات اإلنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية لتأمين المسئولية          
  . البناء والصادر على أساسها الوثيقة المدنية عن أخطار أعمال

  .تقرير مهندس استشارى عن أبحاث التربة 
  .تقرير استشارى لسالمة العقارات المجاورة 

  .نوتة حسابية معتمدة 
  .وذلك طبقًا للنماذج المرفقة بهذه الالئحة 

  ) : مكررا١١٧(المادة 
   :إجراءات إصدار التراخيص بمدن وحدات اإلدارة المحلية

يتعين على المالك أو من يمثله قانونًا التعاقد مع مهندس أو مكتـب هندسـى            ) أ( 
  .للقيام بإعداد ملف الترخيص 

  .يقوم المهندس أو المكتب الهندسى بإعداد رسومات ومستندات الترخيص ) ب(
يكون مقدم الترخيص المهندس أو المكتب الهندسـى مـسئوالً عـن سـالمة        ) ج(

لتـرخيص وأعمـال التـصميم ومطابقتهـا        المستندات المرفقـة بطلـب ا     
  .لالشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع 
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يتقدم مقدم الترخيص المهندس أو المكتب الهندسى إلى المركـز التكنولـوجى          ) د(
نـسخة  (المختص بالملف مصحوبا بكامل المستندات والرسومات المطلوبة        

ل علـى سـداد      على أن يرفق به اإليـصال الـدا        )ورقية ونسخة إلكترونية  
  .الرسوم طبقًا للنموذج المرفق أو ما يقوم مقام اإليصال من أدوات السداد 

يلتزم المركز التكنولوجى المختص باستالم ملف التـرخيص وتـدوين كافـة           ) ه(
 وإرسـاله المستندات والرسومات المقدمة وإعطاء الملف رقم تسلسلى مؤرخ    

 تقـديم   ن من تـاريخ   ي يوم إلى الوحدة ذات الطابع الخاص فى مدة ال تجاوز        
 طالب الترخيص ما يفيد استالم الملـف وبيـان        الملف ، على أن يتم إعطاء     
  .بمحتوياته يوم التقدم بالملف 

تقوم الوحدة ذات الطابع الخاص بالمراجعة والفحص والتأكـد مـن مطابقـة             ) و(
الرسومات المعمارية لالشتراطات التخطيطية والبنائية والطـابع المعمـارى       

قع طبقًا لبيان صالحية الموقع للبناء المعتمـد مـن الجهـة اإلداريـة ،         للمو
رسال الملف بعـد    إومطابقة األعمال للكودات والمواصفات الفنية المنظمة و      

اعتماد الرسومات الهندسية إلى المركز التكنولوجى المخـتص وذلـك فـى            
  .ن من تاريخ وروده من المركز التكنولوجى يخالل مدة ال تجاوز أسبوع

 يقوم المركز التكنولوجى المختص بإحالة الملف خالل يـومين مـن تـاريخ              )ز(
وروده من الوحدة إلى لجنة فحص مشكلة بقرار مـن المحـافظ المخـتص              

المركز التكنولـوجى   (وبرئاسته أو من يفوضه وعضوية ممثل عن كل من          
 وحـدة   - الـشئون القانونيـة      - اإلدارة الهندسـية المختـصة       -المختص  

  ) . الوحدة الحسابية- التخطيط العمرانى -ت المكانية المتغيرا
تقوم لجنة الفحص بمراجعة مستندات الترخيص وصحة اإلجراءات وتحديـد          ) ح(

 وإيداع محضر االجتماع المعتمد منها بملف التـرخيص ،      ،الرسوم المطلوبة 
وإرسال الملف إلى المركز التكنولوجى وذلك كله خـالل مـدة ال تجـاوز              

  . للجنة  الملفريخ ورودأسبوع من تا
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تقوم الجهة اإلدارية المختصة التابع لها المركز التكنولوجى باعتمـاد شـهادة     ) ط(
صالحية األعمال للترخيص بخاتم الجهة وإصدار التـرخيص فـى مـدة ال     

ن من تاريخ ورود ملف الترخيص من لجنة الفحـص وال يـتم             يتجاوز يوم 
يص ونسخة معتمدة مـن الرسـومات       تسليم المالك أو من يمثله قانونًا الترخ      

األصلية إال بعد التوقيع على اإلقرارات المرفقة بنموذج إصدار التـرخيص           
وتسليم عقد اإلشراف وعقد المقاولة وقيـام المـشرف والمقـاول بـالتوقيع             
بالمركز التكنولوجى ، ويسجل اسم المهندس أو المكتب المشرف والمقـاول           

  .بأورنيك الترخيص 
الوحدة ذات الطابع الخاص أو لجنة الفحـص بحـسب األحـوال    يتعين على  ) ى(

 خالل أسبوع فى حالة عـدم       لف إلى المركز التكنولوجى المختص    إعادة الم 
استيفاء المستندات واالشتراطات والكودات والمواصفات الفنية ، مـع بيـان      

  . المطلوبة اتموضح به طلب االستيفاء
ءات طبقًا للنموذج المرفق بهذه     وعلى المركز التكنولوجى طلب هذه االستيفا     

الالئحة على العنوان المختار للمراسالت المدون بالطلب ، علـى أن يحـدد             
 يوما ، ويجب علـى      ٢١بالخطاب الفترة الالزمة لالستيفاء بما ال يزيد على         

المركز إعادة الملف خالل يومين من تاريخ ورود االستيفاءات المطلوبة إلى           
  .الستكمال اإلجراءات الالزمة الجهة طالبة االستيفاء 

إذا لم يتم االستيفاء خالل المدة المحددة يلتزم المركز التكنولـوجى بإخطـار             ) ك(
مقدم الترخيص بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بانقضاء المدة المحـددة           

  . المطلوبة والحضور الستالم ملف الترخيص اتلالستيفاء
الب الترخيص بتقديم االسـتيفاءات  يتم رفض طلب الترخيص فى حالة قيام ط       ) ل(

غير كاملة ، ويقوم المركز بإخطار مقدم الترخيص بخطاب موصـى عليـه       
  . والحضور الستالم الملف ضبعلم الوصول موضح به أسباب الرف
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فى حالة الرفض يحق لطالب الترخيص إعادة التقـدم مـرة أخـرى بطلـب              ) م(
ت المنـصوص عليهـا    للحصول على الترخيص أو التظلم لدى لجنة التظلما       

من القانون ، وال يمنع نظر الـتظلم مـن إعـادة التقـدم              ) ١١١(فى المادة   
  .للحصول على الترخيص مع سداد كافة الرسوم المستحقة 

  )ة ـادة الثانيـامل( 
تضاف إلى النماذج المرفقة بالالئحة التنفيذية لقانون البناء النماذج المرفقـة بهـذا             

 الموقع من الناحية التخطيطية واالشـتراطات البنائيـة ،          نموذج بيان صالحية  (القرار  
  ) .نموذج طلب الترخيص ، نموذج إصدار ترخيص

  .على أن يتم االلتزام بها بالنسبة لمدن اإلدارة المحلية 
  )ة ـادة الثالثـامل( 

  .ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره 
  ٢٤/٦/٢٠٢١صدر فى 

  وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
  عاصم عبد احلميد اجلزار/ م.د.أ
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  : ...........................محافظة 
  : ..............الوحدة المحلية لمدينة 

  منوذج بيان صالحية املوقع
  من الناحية التخطيطية واالشرتاطات البنائية

  بيانات الطالب
   : ..........................الطلب رقم   /                /   : تاريخ الطلب 

  الطلببيانات مقدم 
  : ..............................رقم قومى  ................................. /االسم 

.....................................................................................  

  بيانات املوقع
  : ...........................شارع : ................................... رقم القطعة 

  : .............محافظة : ................... منطقة / مدينة : ................. حى 
  

  : ......................................مساحة األرض 
  

  الصورة الفضائية للموقع               ةكروكى املوقع بالشوارع احمليط      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جتاه الشمالاسهم 
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٢٩

  بيان صالحية املوقع من الناحية التخطيطية واالشرتاطات البنائية) تابع(
  بيانات احلدود

  ...................طل على ي  متر....... ...... بطول :الحد البحرى 
  ...................طل على ي  متر..... ........ بطول :الحد الشرقى 
  ...................طل على ي  متر............  بطول :الحد الجنوبى 
  ...................طل على ي  متر......... .... بطول :الحد الغربى 

  االشرتاطات اخلاصة بقطعة األرض
  ......: .........الخلفى .....   ....: ........الجانبى : .............    األمامى :الـردود 

  ..........: ..االرتفاع بالمتر ....  ...: ...... عدد األدوار :االرتفاع المقرر لقطعة األرض 
....... .....: ..الدور األول ..... ..... ...: الدور األرضى :االستخدامات المقررة للموقع 

  ..........: ......النسبة البنائية   ............: ....األدوار المتكررة 
االلتزام بالكود المـصرى الشـتراطات      ) : المساحة المخصصة إليواء السيارات   (اجات  الجر

  .األمان للمنشآت متعددة األغراض 
  االشرتاطات البنائية العامة

) تنظـيم أعمـال البنـاء     ( من الباب الثالث     ئية العامة الواردة بالفصل األول    االشتراطات البنا 
  .بالالئحة التنفيذية لقانون البناء 

  اصة املعتمدة من الس األعلى للتخطيط والتنمية العمرانيةاخلشرتاطات اال
.....................................................................................  

الموقع صالح للبناء من الناحية التخطيطية واالشتراطات البنائية وال تعتبر هذه الشهادة بأى حال 
  .سندا ناقالً للملكية ودون أدنى مسئولية على الجهة اإلدارية المختصة من األحوال 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   " ............... "الوحدة ذات الطابع اخلاص جامعة

  : .......................................المختص 
  ........: ..................................االسم 

  : .........................................التوقيع 
  مرفق الطابع المعمارى

  " .............. " جامعة خاتم الوحدة ذات الطابع الخاص
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اجلهة اإلدارية املختصة
  ندسيةمدير عام اإلدارة اله  مدير التنظيم  المهندس المسئول  
  ..........................  ...................  ...................  :االسم 

  ..........................  ...................  ...................  :التوقيع 

  خامت اجلهة اإلدارية
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٣٠

  : ...........................محافظة 
  .: .............الوحدة المحلية لمدينة 

  ترخيص طلبمنوذج 
  الطلببيانات 

  )يمأل بمعرفة الموظف المسئول: .......... (رقم الطلب /    /        تاريخ الطلب   
  نوع الرتخيص

  هدم.. تشطيبات خارجية .. تدعيم .. ترميم .. استكمال .. تعديل .. إضافة .. تعلية .. بناء جديد 
أو من ميثله قانونا(بيانات املالك 

ً
(  

  : .........................................رقم قومى  .............................. /االسم
  : ........منطقة / حى : ................ شارع ............. : ...... عقار رقم   :العنوان

  : ....................................محافظة : ............................ مدينة 
  بيانات إثبات امللكية

  : ...........مساحة األرض /    /         تاريخ   : .......... رقم : ........ سند الملكية 
  بيانات املوقع

  : ......................................شارع : ............................... رقم القطعة 
  : .....محافظة : .................... منطقة / ة مدين: ............................... حى 

  : ......................................مساحة األرض 
  كروكى املوقع بالشوارع احمليطة

  
  
  
  
  

  )املكتب اهلندسى/ املهندس (بيانات مقدم الرتخيص 
  : .................مهندس عنوان ال) ............... المهندس(الرقم القومى  ................ /االسم 

  : ................رقم االستشارى : .......... رقم القيد بالنقابة : .................. السجل الهندسى 
  : ..........فئة األعمال الصادر لها الترخيص ) : ............ نوعه ورقمه وتاريخه(بيانات التوكيل 

 جتاه الشمالاسهم 
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٣١

  ترخيص طلبمنوذج ) تابع(

  ل األعمال املطلوب الرتخيص هلابيانات تفاصي
  : ................االرتفاع المسموح : ........... االرتفاع الكلى : ........... عدد األدوار 

  : ......................ارتفاع البدروم عن منسوب الرصيف : .............. ارتفاع السور 

األدوار المطلوب 
  الترخيص بها

  عدد الوحدات  االستخدام  الرتفاعا  المساحة  نسبة البناء
عدد الغرف 
بالوحدة 
  السكنية

              البدروم

              الدور األرضى
              الدور األول

              الدور الثانى
              الدور الثالث

              
              

  بيانات إضافية
 إليواء   االستخدام المطلوب بالبدروم فى حالة وجود مساحة بعد استيفاء األماكن المخصصة           ●

  السيارات طبقًا ألحكام الكود المصرى الشتراطات األمان للمنشآت متعددة األغراض
.........................................................................................  

  .......................................................... غرف مرافق الخدمات بالسطح ●
  ............................................................................ أعمال أخرى ●

.........................................................................................  

  ممثل املكتب اهلندسى/ توقيع املهندس
  

  خامت املكتب
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٣٢

  ............: ...............محافظة 
  : ..............الوحدة المحلية لمدينة 

  ترخيصمنوذج إصدار 
  بيانات الرتخيص

  : ..................................رقم الترخيص 
  .........../........./.....: .....تاريخ الترخيص 
  ................/ .......) : .....................تعديل / تعلية / بناء جديد (نوع الترخيص 

  بيانات املوقع
  : ............................شارع : ............. رقم البلوك : ............. رقم القطعة 

  : .............................................حى : ............................. مجاورة 
  : .........................................ة محافظ: ....................... مدينة / منطقة 

  )املالك(بيانات صاحب الرتخيص 
  : ..................................صفته 
  : ...............................رقم قومى  ....................................... /االسم 

  .........................................: ..شارع : ................ عقار رقم :  العنوان 
  : ............المحافظة : .......... منطقة / حى : ....... شقة : .........            دور 

  )املكتب اهلندسى/ املهندس (بيانات مقدم الرتخيص 
  .............) : .........المهندس(الرقم القومى  ................................... /االسم 

  : ..............الرقم االستشارى : .......... رقم القيد بالنقابة : .......... السجل الهندسى 
  : .......فئة األعمال الصادر لها الترخيص ) : ...... نوعه ورقمه وتاريخه(بيانات التوكيل 

  بيانات املشرف على التنفيذ
  ) : ....................المهندس(الرقم القومى .......  ............................../االسم 

  : .............رقم االستشارى : ........... رقم القيد بالنقابة : ........... السجل الهندسى 
  بيانات املقاول

  : ...................................الرقم القومى  ................................. /االسم 
  : ......رقم فئة التسجيل : ...........  القيد فى االتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء رقم

  بيانات وثيقة التأمني
  : ............جهة اإلصدار : .......... تاريخ الوثيقة : ................ رقم وثيقة التأمين 
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٣٣

  ترخيصمنوذج إصدار ) تابع(
  رار الرتخيصـق

جنيها مصريا فقط ال غير وذلك طبقًا للبيانات        : .................... لألعمال  القيمة التقديرية   
والرسومات المقدمة مع الطلب والمعتمدة والمرفقة بهذا الترخيص والتى تعتبر جزءا متمما له وعلى              

  .لصلة تباع أحكام القانون والئحته التنفيذية واألكواد والقرارات والمواصفات المنظمة ذات ااأن يتم 
  ) املبالغ باجلنيه املصرى (الرسوم املسددة 

  المبالــغ  بيـــان
    رسم إصدار أو تجديد الترخيص

    من قيمة األعمال) ٪٠,٢(التأمين 
    إجمالى الرسوم

  األعمال املرخص بها
طبقًا للرسومات الهندسية المرفقة بطلب الترخيص وطبقًا ألحكام قانون البناء والئحته التنفيذيـة      

  :ن األعمال المرخص بها عبارة عن إف
  .................................................................. .....................:نوع المبنى 

  ......................................................... : .........................(*)وصف المبنى
.....................................................................................................  

.....................................................................................................  
.....................................................................................................  

عدد الوحدات بكل دور واستخدامها ، إجمالى المسطح التجـارى ، إجمـالى المـسطح               " يحدد بالوصف   (*) (
  ) .اإلدارى ، عدد األماكن المخصصة إليواء السيارات ، عدد المصاعد
  حتديد احلدود وخطوط التنظيم

  لموقع العامرسم كروكى ل
  
  
  
  

  بيانات الواجهات
  ......رادة بمقدار / ة فمصاد  : ................يطل على   متر........... بطول   بحريةال

  ......رادة بمقدار / ة فمصاد  : ................يطل على   متر........... بطول   الشرقية
  ......رادة بمقدار / ة فمصاد  : ................يطل على   متر........... بطول   الجنوبية

  ......رادة بمقدار / ة فمصاد  : ................يطل على   متر........... بطول   غربيةال
 ال يتجزأ من هذا اال يتم تسليم هذا الترخيص إال بعد التوقيع على اإلقرارات المرفقة والتى تعتبر جزء 

  .الترخيص ومتممة له فيما لم يرد به نص 
   اإلدارة الهندسيةمدير عام  مدير التنظيم  المهندس المسئول  

  ..........................  ...................  ...................  :االسم 
  ..........................  ...................  ...................  :التوقيع 

  خامت اجلهة اإلدارية

 جتاه الشمالاسهم 


