




  
  

  
   

  
  

یقدم طلب الترخیص إلى الجھة اإلداریة من المھندس أو المكتب الھندسى على 
     -: النموذج المنصوص علیھ بالالئحة مرفقا بھ المستندات اآلتیة

یكون المالك أو من (المستندات الدالة على ملكیة األرض موضوع الترخیص  - 
 ).تنداتسیصدر الترخیص باسمھ مسئوالً عن سالمة  ھذه المس

  .صورة من بطاقة الرقم  القومى لمن سیصدر الترخیص باسمھ - 
حضور المالك بنفسھ  والذى سیصدر باسمھ الترخیص للتفویض أو تقدیم توكیل   -

رسمى باسمھ أو من ینوب عنھ للمھندس أو المكتب الھندسى للسیر فى إجراءات 
 .استخراج الترخیص

 .المنصوص علیھ بالالئحة حساب قیمة األعمال طبقاً  للنموذج -
صورة بیان صالحیة الموقع للبناء من الناحیة التخطیطیة واالشتراطات البنائیة    - 

 .الصادر عن الجھة اإلداریة المختصة موقعة من المھندس أو المكتب الھندسى
  . ثالث نسخ من الرسومات الھندسیة معتمدة من المھندس أو المكتب الھندسى - 
من القانون وھى أنھ ال یجوز ) ٤٦(فى حالة المبانى التى تخضع للمادة  -

إصدارترخیص بناء أو البدء فى تنفیذ األعمال التى تبلغ قیمتھا ملیون جنیھ فأكثر أو 
  -وذلك بحساب البدروم كدور من ھذه األدوار  -المبنى المكون من أربعة أدوار  فأكثر

نسخة الرسومات اإلنشائیة المعتمدة من مكتب  یتعین تقدیم وثیقة تأمین مرفقا بھا
المجمعة المصریة لتأمین المسئولیة المدنیة عن أخطار أعمال البناء والصادر على 

أساسھا الوثیقة ودراسة التربة والنوتة الحسابیة طبقاً للنماذج المنصوص علیھا 
  . بالالئحة

  
  

   
            

 ـاءالمستندات المطلوبة الستخراج ترخیص بنـــ



  
  

  
   

  
  
  

  
یقــدم طلــب تــرخیص إلــى الجهــة اإلداریــة مــن المهنــدس أو المكتــب الهندســى طبقــا للنمــوذج المنصــوص علیــه 

   -:بالالئحة مرفقا به المستندات اآلتیة

یكـون المالـك أو مـن سیصـدر التـرخیص باسـمه (المسـتندات الدالـة علـى ملكیـة األرض موضـوع التـرخیص  -  
 ).نداتمسئوًال عن سالمة  هذه المست

  .صورة من بطاقة الرقم  القومى لمن سیصدر الترخیص باسمه - 

حضــور المالــك بنفسـه  والــذى سیصــدر باســمه التــرخیص للتفــویض أو تقــدیم توكیــل رســمى باســمه أو مــن   -
 .ینوب عنه للمهندس أو المكتب الهندسى للسیر فى إجراءات استخراج الترخیص

 .منصوص علیه بالالئحةحساب قیمة األعمال طبقًا  للنموذج ال

بیــان صــالحیة الموقــع للبنــاء مــن الناحیــة التخطیطیــة واالشــتراطات البنائیــة الصــادر عــن الجهــة اإلداریــة    - 
 .المختصة موقعة من المهندس أو المكتب الهندسى

  . ثالث نسخ من الرسومات الهندسیة معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسى - 

 .صورة من الترخیص السابق الصادر للعقار والرسومات المعتمدة  -

شهادة من المهندس أو المكتب الهندسى تفید بأن النظام اإلنشائي للمبنى وأساسـاته یتحمـل أعمـال التعلیـة  - 
  المطلوبة

ألـف ٢٠٠تصدر وثیقة التأمین ألعمال التعلیات ویسـثثنى مـن ذلـك أعمـال التععلیـة التـى ال تتجـاوز قیمتهـا  -.
ال یسمح بأى حال من األحوال إصدار رخصة تعلیة للعقارات المقامـة : ملحوظة.جنیه ولمرة واحدة ولطابق واحد

بعــد تــاریخ العمــل بهــذا القــانون وبهــا مخالفــات لالشــتراطات التخطیطیــة والبنائیــة والغیــر وجوبیــة اإلزالــة طبقــا 
  .من القانون) ٦٠(ألحكام المادة 

  . التربة والنوتة الحسابیة طبقاً للنماذج المنصوص علیھا بالالئحة أساسھا الوثیقة ودراسة

  
  

   
            

المستندات المطلوبة فى حالة : ثانیاً 
 تعدیل أو كلیھما/ استخراج ترخیص تعلیة 


